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EDITORIAL 

 

O CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTI-

COS tem o prazer de apresentar-lhe o suplemento do número 67 da Revis-

ta Philologus, correspondente ao primeiro quadrimestre de 2017, com 90 

artigos correspondentes aos trabalhos apresentados no IX SIMPÓSIO NA-

CIONAL DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS, realizado nos dias 3, 

4 e 5 de abril de 2017 no campus de Campo Grande (MS) da Universida-

de Estadual do Mato Grosso do Sul. 

Nesta edição, a programação do IX SINEFIL é disponibilizada em 

primeiro lugar, seguida dos resumos dos trabalhos dos quais não recebe-

mos os textos completos e, por fim, dos textos completos, nos quais são 

incluídos os respectivos resumos. A programação está, naturalmente, na 

ordem cronológica, mas os resumos e os textos completos estão organi-

zados na ordem alfabética dos títulos, sendo que os resumos dos autores 

que já enviaram os textos completos foram transferidos para o início dos 

respectivos textos, evitando-se a sua duplicação. 

Além disso, é possível acessar os resumos através da própria pro-

gramação, em que os nomes dos autores estão com os links para seus 

currículos e os títulos dos trabalhos estão com os links para os resumos, 

de modo que a consulta se torne prática e rápida. 

Este suplemento do número 67 da Revista Philologus contém os 

Anais do IX SINEFIL, apesar de terem sido incluídos também alguns ar-

tigos que não são provenientes de trabalhos apresentados neste Simpósio, 

mas resultantes de eventos realizados anteriormente. 

Vamos nos dispensar de fazer uma apresentação de cada um des-

ses trabalhos neste editorial de abertura do volume. Por isto, já nos da-

mos por satisfeito com o fornecimento de algumas breves notícias sobre 

a estrutura da publicação, que passa a ter algumas peculiaridades que a 

fazem diferir dos números regulares da Revista. 

Destaquemos as principais, que são suficientes para caracterizá-la: 

1 Os números regulares da Revista Philologus têm por volta de 164 

páginas, enquanto os suplementos sempre atingem número muito 

superior. Este suplemento do número 64 está com 995 páginas, e sa-
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irá também como parte do Almanaque CiFEFiL 2017, cuja primeira 

edição deverá sair em agosto. 

2 Os números regulares têm três versões: uma impressa, que é distri-

buída aos associados do CiFEFiL em dia com suas anuidades e a 

instituições de pesquisa e ensino de linguística e letras; uma versão 

virtual (disponibilizada em http://www.filologia.org.br/revista) e 

uma versão digital (em CD-ROM), no Almanaque CiFEFiL). Por 

contenção de despesas, os suplementos não têm a versão impressa, 

A partir de 2014, o Almanaque CiFEFiL passou a ser editado em 

DVD porque seu volume já ultrapassa a capacidade de armazena-

mento de dados de um CD-ROM. 

Esperamos que esta publicação seja útil aos seus autores e aos co-

legas que tiverem interesse nos temas aqui disponibilizados e que a pos-

samos fazer cada vez melhor. 

Por fim, o CiFEFiL agradece por qualquer crítica que nos puder 

enviar sobre este Suplemento da Revista Philologus e Anais do IX SINE-

FIL, visto ser o seu sonho produzir um periódico cada vez mais qualifi-

cado e importante para a maior interação entre os profissionais de lin-

guística e letras e, muito especialmente, para os que atuam diretamente 

com a filologia em seu sentido mais restrito. 

Caso queira ampliar sua pesquisa em relação a qualquer um dos 

assuntos tratados neste número, acesse a página de busca interna do Ci-

FEFiL, em http://www.filologia.org.br/buscainterna.html, e digite as pa-

lavras-chave de seu interesse, porque são milhares os artigos que publi-

camos para o progresso dos estudos filológicos e linguísticos. 

Rio de Janeiro, abril de 2017. 

 

http://www.filologia.org.br/revista
http://www.filologia.org.br/buscainterna.html
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PROGRAMAÇÃO 
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SEGUNDA-FEIRA 

9:00-9:30 DO DIA 03/04/2017 – SEGUNDA-FEIRA 

– SESSÃO DE ABERTURA, 

com as boas-vindas pelo Diretor-Presidente do Círculo Fluminense de 

Estudos Filológicos e Linguísticos – Prof. Dr. José Pereira da Silva, pelo 

Coordenador Local do IX Simpósio Nacional de Estudos Filológicos e 

Linguísticos – Prof. Dr. Nataniel dos Santos Gomes, representando a 

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. 

 

9:30-11:00 DO DIA 03/04/2017– SEGUNDA-FEIRA 

MESA-REDONDA 

Mesa-redonda 01- Língua, literatura e diáspora africana nas Amé-

ricas: por possibilidades descoloniais de produção do conhecimento no 

campo da linguagem, sob a presidência de Kassandra da Silva Muniz, 

que falará "Sobre política no campo linguístico: currículo, africanidades 

e discursos". 

M-R01b) Clézio Roberto Gonçalves   

– "Língua portuguesa: um legado linguístico cultural negro africano" 

M-R01c) Marcela Ernesto dos Santos   

– "Identidade feminina negra: da margem para o centro" 

 

11:00-12:00 DO DIA 03/04/2017– SEGUNDA-FEIRA 

PRIMEIRA AULA-CONFERÊNCIA 

Bruno Gomes Pereira 

– Noções preliminares de linguística sistêmico-funcional 

 

14:00-16 DO DIA 03/04/2017– SEGUNDA-FEIRA 

PRIMEIRA SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 

 

GRUPO 1 DE COMUNICAÇÕES 

1. Bruno Gomes Pereira   

– A representação do corpo na música “Physical” de Olívia Newton-Jon 

http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://lattes.cnpq.br/2766912329416918
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/sobre_politica_KASSANDRA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/sobre_politica_KASSANDRA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1258641327527676
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/lingua_portuguesa_CLEZIO.pdf
http://lattes.cnpq.br/0030996500299482
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/identidade_feminina_MARCELA.pdf
http://lattes.cnpq.br/3027874983591132
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/nocoes_preliminares_de_BRUNO.pdf
http://lattes.cnpq.br/3027874983591132
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_representacao_do_corpo_BRUNO.pdf
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2. Jacson Baldoino Silva   

– Um estudo do português do Brasil: construções de tópico ou figuras de 

sintaxe? 

3. Mayara de Araújo Mattos e Solange Coelho Vereza   

– A metáfora do canal: sua presença e implicações na comunicação digi-

tal 

4. Igor Alexandre Barcelos Graciano Borges   

– O silêncio, a escola e o sistema educacional 

5. Cristiane Fernandes Moreira   

– Linguística cognitiva: entre o significado dicionarista e o conhecimento 

enciclopédico 

 

GRUPO 2 DE COMUNICAÇÕES 

1. Fernando Novaes Franco e André Luiz Gaspari Madureira  

– Posições de sujeito da prefeitura de Salvador no Facebook 

2. João Paulo de Oliveira e Marlon Leal Rodrigues 

– Discurso identitário acerca da memória do professor de língua portu-

guesa 

3. Mileide Terres de Oliveira e Angel Humberto Corbera Mori  

– A produção de sentido das línguas indígenas em documentos oficiais 

4. Valéria Barbosa Ferreira Silveira e Luciani Ester Tenani   

– Regularidades nos empregos não convencionais de vírgula em textos 

escolares no interior da Amazônia 

5. Iolanda Cristina dos Santos   

– A estranha sintaxe de Guimarães Rosa: análise do livro "Primeiras es-

tórias" 

 

GRUPO 3 DE COMUNICAÇÕES 

1. Anuncio Martí Méndez e Márcio Antônio de Souza Maciel   

– Miguel Hernández e a Guerra Civil Espanhola: vanguardismo, subver-

são literária e memória 

2. Ângela Maria dos Santos (UEMS) e Nataniel dos Santos Gomes   

– Os gêneros orais e o livro didático 

http://lattes.cnpq.br/6824197697946774
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/um_estudo_do_portugues_JACSON.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/um_estudo_do_portugues_JACSON.pdf
http://lattes.cnpq.br/6827605872275818
http://lattes.cnpq.br/1618071167867539
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_metafora_do_canal_MAYARA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_metafora_do_canal_MAYARA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6486522742953676
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_silencio_a_escola_e_IGOR.pdf
http://lattes.cnpq.br/9203404082524634
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/linguistica_cognitiva_CRISTIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/linguistica_cognitiva_CRISTIANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2081601379680023
http://lattes.cnpq.br/3312685956576170
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/posicoes_de_sujeito_FERNANDO.pdf
http://lattes.cnpq.br/4106769719525303
http://lattes.cnpq.br/3873047991235324
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/discurso_identitario_JOAO.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/discurso_identitario_JOAO.pdf
http://lattes.cnpq.br/2149283588948427
http://lattes.cnpq.br/2662089601550549
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_producao_de_sentido_das_MILEIDE.pdf
http://lattes.cnpq.br/3411673325746729
http://lattes.cnpq.br/7563247206294663
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/regularidades_nos_empregos_VALERIA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/regularidades_nos_empregos_VALERIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1072180813286366
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_estranha_sintaxe_de_IOLANDA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_estranha_sintaxe_de_IOLANDA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4099854150212392
http://lattes.cnpq.br/4803475827252920
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/miguel_hernandes_e_a_guerra_ANUNCIO.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/miguel_hernandes_e_a_guerra_ANUNCIO.pdf
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/os_generos_orais_ANGELA.pdf
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3. Talita Galvão dos Santos e Taís Turaça Arantes   

– Música e semiótica greimasiana: uma análise da letra Brinquedo Torto 

da banda Pitty 

4. Alana Bardella da Silva e Nataniel dos Santos Gomes   

– O conceito de reflexão crítica nas aulas de língua estrangeira: proble-

máticas que geram alunos que “questionam”  

5. Éllis Márcia Batista Rodrigues   

– Gênero textual: tutorial em vídeo como objeto de ensino 

 

GRUPO 4 DE COMUNICAÇÕES 

1. Henrique Miguel de Lima Silva e Danielli Cristina de Lima Silva   

– Contribuições da teoria saussuriana para os estudos filológicos da lin-

guagem 

2. Thales Fernando Vieira (UEMS) e Nataniel dos Santos Gomes   

– Os memes criados pelos gamers: uma nova cultura 

3. Camila André do Nascimento da Silva e Aparecida Negri Isquerdo 

– Topônimos de base indígena do município de Aparecida do Taboado 

(MS): um estudo sobre as taxionomias 

4. Cesar Christian Ferreira dos Santos e Giselle Vasconcelos dos San-

tos Ferreira   

– A participação dos terenas e guaicurus na Retirada da Laguna sob a 

perspectiva literária da obra de Taunay 

5. Raquel Ramos Neres (UEMS) e Adriana Lúcia de Escobar Chaves 

de Barros   

– Breve estudo sobre os principais conceitos da sociolinguística 

 

GRUPO 5 DE COMUNICAÇÕES 

1. Anderson Ribeiro Foster e Fábio Dobashi Furuzato  

– Folclore, crendice e fantástico na fronteira de Hélio 

2. Jéssica Rezende Diniz Brandão e Ruberval Franco Maciel   

– A perspectiva dos multiletramentos nas aulas de língua inglesa: 

ressignificando unidades 

http://lattes.cnpq.br/1610581933860254
http://lattes.cnpq.br/1629769830872862
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/musica_e_semiotica_TALITA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/musica_e_semiotica_TALITA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4836699856700469
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_conceito_de_reflexao_ALANA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_conceito_de_reflexao_ALANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8386728811524784
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/genero_textual_ELLIS.pdf
http://lattes.cnpq.br/6926543520029799
http://lattes.cnpq.br/7724532730745323
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/contribuicoes_da_teoria_HENRIQUE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/contribuicoes_da_teoria_HENRIQUE.pdf
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/os_memes_criados_THALES.pdf
http://lattes.cnpq.br/5151948229901372
http://lattes.cnpq.br/7272815954622994
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/toponimos_de_base_indigena_CAMILA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/toponimos_de_base_indigena_CAMILA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5302225043290557
http://lattes.cnpq.br/3126710339246151
http://lattes.cnpq.br/3126710339246151
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_participacao_dos_terenas_CESAR.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_participacao_dos_terenas_CESAR.pdf
http://lattes.cnpq.br/0201552127514276
http://lattes.cnpq.br/0201552127514276
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/breve_estudo_sobre_RAQUEL.pdf
http://lattes.cnpq.br/2893046743838285
http://lattes.cnpq.br/9840489374474083
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/folclore_crendice_ANDERSON.pdf
http://lattes.cnpq.br/8617882348996715
http://lattes.cnpq.br/3940070820451122
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_perspectiva_dos_JESSICA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_perspectiva_dos_JESSICA.pdf
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3. Nágila Kelli Prado Sana   

– As representações do negro no Brasil: identidade histórica e a for-

mação dos vocábulos afro-brasileiro e afrodescendente 

4. Paulo Rafael de Almeida Ramos e Marcelo Bueno de Paula   

– O Ursinho Puff em latim  

5.  Maria das Dores Dias Acosta e João Fábio Sanches Silva  

– As identidades dos estudantes do programa nacional de inclusão de 

jovens – Projovem Urbano em (re)construção 

 

16:00-17:30 DO DIA 03/04/2017– SEGUNDA-FEIRA 

PRIMEIRA SESSÃO DE PALESTRAS 

José Magalhães   

– Variação vocálica no português escrito e oral 

José Pereira da Silva   

– O uso da vírgula na pontuação do português, segundo Celso Cunha, 

Evanildo Bechara, Rocha Lima e Napoleão Mendes de Almeida 

 

18:00-20:00 DO DIA 03/04/2017– SEGUNDA-FEIRA 

SEGUNDA SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 

 

GRUPO 6 DE COMUNICAÇÕES 

Jéssica Rabelo Nascimento, Adriana Lúcia de Escobar Chaves de 

Barros e Yrvaine Jackson Nascimento Silva   

– Percurso histórico da língua de sinais 

1. Thais Leal Rodrigues e Edila Vianna da Silva 

– Ensino de português para hispanofalantes e a variável representação do 

complemento verbal 

2. Vilma Vaz Monteiro   

– Questões relativas da leitura e literatura no capítulo "Estranho", do li-

vro Amor, de Toni Morrison. 

3. Denise Durante   

– Oralidade e escrita: o modelo teórico das linguagens da imediatez e da 

distância comunicativas, de Koch e Oesterreicher 

http://lattes.cnpq.br/7246601488949493
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/as_representacoes_do_NAGILA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/as_representacoes_do_NAGILA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7037513386271344
http://lattes.cnpq.br/8421366547104362
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_ursinho_puff_PAULO.pdf
http://lattes.cnpq.br/7788905791027680
http://lattes.cnpq.br/0443000638083834
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/as_identidades_dos_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/as_identidades_dos_MARIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4432187190930423
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/variacao_vocalica_JOSE.pdf
http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_uso_da_virgula_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_uso_da_virgula_JOSE.pdf
http://lattes.cnpq.br/8687999827716708
http://lattes.cnpq.br/0201552127514276
http://lattes.cnpq.br/0201552127514276
http://lattes.cnpq.br/9034900801017910
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/percurso_historico_JESSICA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9360107636434956
http://lattes.cnpq.br/7841805159776404
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/ensino_de_portugues_THAIS.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/ensino_de_portugues_THAIS.pdf
http://lattes.cnpq.br/4021649469915398
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/questoes_relativas_da_VILMA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/questoes_relativas_da_VILMA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4045482145479186
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/oralidade_e_escrita_DENISE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/oralidade_e_escrita_DENISE.pdf
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4. Jacson Baldoino Silva e Anna Karyna Torres Côrtes  

– Um breve estudo sobre as construções de tópico na língua brasileira de 

sinais   

5. Jayane Gomes de Oliveira, Jairzinho Rabelo e Sandra Maria Vitali-

no dos Santos (UERR) 

– Estrangeirismos na canção Samba do Approach de Zeca Baleiro  

 

GRUPO 7 DE COMUNICAÇÕES 

1. Gabriela Barreto de Oliveira e Edila Vianna da Silva  

– Avaliação linguística: Atitudes e crenças nas aulas de português 

2. Alissan Santos da Paixão e André Luiz Gaspari Madureira  

– Análise discursiva das letras das músicas da trilha sonora do filme Ó 

paí ó. 

3. Amanda Luiza da Silva Zuque e Nataniel dos Santos Gomes  

– Levantamento do léxico indígena no dia a dia dos sul-matogrossenses 

4. Luciana Vargas Ronsani e Eliana Rosa Sturza  

– Ele, forma linguística que carrega efeitos de sentido: a constituição da 

cena enunciativa através do funcionamento político do silêncio 

5. Daniela de Souza Silva Costa e Aparecida Negri Isquerdo   

– Nomes para café da manhã: contribuições do vocabulário dialetal do 

Centro-Oeste a partir de dados do Projeto AliB 

 

GRUPO 8 DE COMUNICAÇÕES 

1. Magda Simone de Toni e Daniel Abrão   

– Literatura e arte: trilhando diálogos entre o poeta Manuel Bandeira e a 

artista contemporânea Rosana Ricalde 

2. Waldir Cezaretti de Freitas e Susylene Dias de Araujo   

– Ensaio poético: primeiras poesias de autoria 

3. Vinícius Gonçalves dos Santos e Nataniel dos Santos Gomes  

– Empréstimos do português na língua terena 

4. Giselle Vasconcelos dos Santos Ferreira e Nataniel dos Santos 

Gomes   

http://lattes.cnpq.br/6824197697946774
http://lattes.cnpq.br/5807603478787086
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/um_breve_estudo_sobre_JACSON.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/um_breve_estudo_sobre_JACSON.pdf
http://lattes.cnpq.br/1089321176438539
http://lattes.cnpq.br/3487090875309632
http://lattes.cnpq.br/6832403337731853
http://lattes.cnpq.br/7841805159776404
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/avaliacao_linguistica_GABRIELA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5407679925252159
http://lattes.cnpq.br/3312685956576170
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/analise_deiscursiva_ALISSON.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/analise_deiscursiva_ALISSON.pdf
http://lattes.cnpq.br/0436633517901211
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/levantamento_do_lexico_AMANDA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1422494267777723
http://lattes.cnpq.br/6356872087811361
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/ele_forma_linguistica_LUCIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/ele_forma_linguistica_LUCIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/3768413629098811
http://lattes.cnpq.br/7272815954622994
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/nomes_para_cafe_DANIELA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/nomes_para_cafe_DANIELA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4188255817103269
http://lattes.cnpq.br/1126660900406810
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/literatura_e_arte_MAGDA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/literatura_e_arte_MAGDA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6974416404255478
http://lattes.cnpq.br/0871454222913974
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/ensaio_poetico_WALDIR.pdf
http://lattes.cnpq.br/2852697628402713
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/emprestimos_do_portugues_VINICIUS.pdf
http://lattes.cnpq.br/3126710339246151
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
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– Empréstimos linguísticos no português do Brasil: uma análise da língua 

falada no programa navegador 

5.  Mileide Terres de Oliveira e Angel Humberto Corbera Mori  

– Rikbaktsa e português: atitudes linguísticas 

 

GRUPO 9 DE COMUNICAÇÕES 

1. Letícia Rodrigues Rojas e Nataniel dos Santos Gomes   

– Novas manifestações da 1ª pessoa do plural na escrita 

2. Adriana Percilia Leite Recalde Rubio e Adriana Lúcia de Escobar 

Chaves de Barros   

– Transformações advindas das formações, inicial e continuada, rumo à 

construção de práticas pedagógicas para a alfabetização e letramento di-

gital e novas práticas 

3. Mércia Cristina dos Santos e Aparecida Negri Isquerdo   

– O léxico das regiões Norte e Sul do Brasil: discutindo dados do Projeto 

ALiB 

4. Luiz Antonio Piesanti e Eliane Maria de Oliveira   

– Into The Wild e Caminhando: confluências e divergências 

5. Gustavo Henrique da Cunha Moura e Ruberval Franco Maciel   

– Métodos e metodologias: a pós-modernidade na (re)significação de 

uma pesquisa qualitativa 

  

GRUPO 10 DE COMUNICAÇÕES 

1. Francimar Batista Silva e Patricia Lima Domingos  

– O papel do professor no ensino da leitura para alunos com deficiência 

intelectual 

2. José Rone Rabelo da Silva e Eliane Maria de Oliveira   

– Manifestações literárias em Mato Grosso do Sul: reflexões 

3. Vanderlis Legramante Barbosa e Nataniel dos Santos Gomes 

– Leitura como prática significativa do gênero anúncio publicitário: aná-

lise o livro Vontade de Saber Português 

http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/emprestimos_linguisticos_GISELLE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/emprestimos_linguisticos_GISELLE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2149283588948427
http://lattes.cnpq.br/2662089601550549
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/rikbaktsa_e_portugues_MILEIDE.pdf
http://lattes.cnpq.br/3607896312889697
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/novas_manifestacoes_LETICIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1591159333445867
http://lattes.cnpq.br/0201552127514276
http://lattes.cnpq.br/0201552127514276
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/transformacoes_advindas_ADRIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/transformacoes_advindas_ADRIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/transformacoes_advindas_ADRIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7944402015786162
http://lattes.cnpq.br/7272815954622994
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_lexico_das_regioes_MERCIA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_lexico_das_regioes_MERCIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/3891895943060502
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/into_the_wild_LUIZ.pdf
http://lattes.cnpq.br/9667909384537008
http://lattes.cnpq.br/3940070820451122
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/metodos_e_metodologias_GUSTAVO.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/metodos_e_metodologias_GUSTAVO.pdf
http://lattes.cnpq.br/7253240384024769
http://lattes.cnpq.br/0437636340340805
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_papel_do_professor_FRANCIMAR.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_papel_do_professor_FRANCIMAR.pdf
http://lattes.cnpq.br/7468236029003756
http://lattes.cnpq.br/4390722721926312
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/manifestacoes_literarias_JOSE.pdf
http://lattes.cnpq.br/5842185441490252
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/leitura_como_VANDERLIS.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/leitura_como_VANDERLIS.pdf
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4. Marlene Eliane dos Santos e Natalina Sierra Assêncio Costa   

– Ensino de língua portuguesa: tensões permanentes entre o ensino de 

língua materna e ensino 

5.  Anderson Aparecido Pires e Rita de Cássia Aparecida Pacheco 

Limberti   

– Discriminação e contradição em análise: um olhar discursivo sobre 

Amoris Laetitia  

 

 

TERÇA-FEIRA 

9:00-11:00 DO DIA 04/04/2017 – TERÇA-FEIRA 

MESA-REDONDA 

Mesa-redonda 2: "Historiografia linguística em Ismael Coutinho", 

sob a presidência de Nataniel dos Santos Gomes, que falará sobre 

"Historiografia linguística na obra de Ismael Coutinho" 

Miguél Eugenio Almeida   

– "A crase em Silhuetas (COUTINHO, 1922): uma abordagem" 

Fernanda Viana de Sena e Nataniel dos Santos Gomes,   

– "A ortografia em Ismael Coutinho: um olhar" 

João Henrique Aquiles Diniz, Miguél Eugenio Almeida e Nataniel 

dos Santos Gomes   

– "Princípios da historiografia linguística" 

 

11:00-12:00 DO DIA 04/04/2017– TERÇA-FEIRA 

SEGUNDA AULA-CONFERÊNCIA 

José Pereira da Silva   

– Como tratar a questão de “certo” e “errado” no ensino de língua mater-

na 

 

http://lattes.cnpq.br/1636657663512935
http://lattes.cnpq.br/6541940124232830
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/ensino_de_lingua_MARLENE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/ensino_de_lingua_MARLENE.pdf
http://lattes.cnpq.br/9739710392097134
http://lattes.cnpq.br/8608492668861352
http://lattes.cnpq.br/8608492668861352
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/discriminacao_e_contradicao_ANDERSON.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/discriminacao_e_contradicao_ANDERSON.pdf
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/historiografia_linguistica_NATANIEL.pdf
http://lattes.cnpq.br/9624302083645558
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_crase_em_silhuetas_MIGUEL.pdf
http://lattes.cnpq.br/5769617707262986
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_ortografia_em_FERNANDA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5048933367295985
http://lattes.cnpq.br/9624302083645558
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/princ%C3%ADpios_da_historiografia_JOAO.pdf
http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/como_tratar_a_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/como_tratar_a_JOSE.pdf
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13:00-15:00 DO DIA 04/04/2017– TERÇA-FEIRA 

SESSÃO DE PAINÉIS OU PÔSTERES 

1. Bruno Gomes Pereira   

– Xuxa e o poder de consumo na mídia: das relações discursivas re-

construtivas da imagem dos fenômenos de massa 

2. Valeria Rett   

– Personalização da prática pedagógica do ensino de língua portu-

guesa com ênfase em redação 

3. Márcia Regina Marques Amado da Silva   

– Como a leitura pode se tornar uma ferramenta importante de 

competitividade no mundo do trabalho segundo os pressupostos da 

theory of constraints-toc 

4. Alesandra do Vale Castro e Sueli Cristina Marquesi  

– Redações SARESP: uma proposta de análise de produções do gê-

nero artigo de opinião 

5. Marleide de Almeida Lima e Mercedes Fátima de Canha Crescitelli  

– A formação de palavras por meio dos prefixos des- e in-: elemen-

tos para uma análise morfossemântica 

6. Glaucinei Dutra Galvão e Nataniel dos Santos Gomes   

– Como as crianças exploram as virtudes dos super-heróis na pro-

dução de histórias em quadrinhos 

7. Talita Chiqueto e Elza Sabino da Silva Bueno   

– Emprego dos ditongos [ei] e [ou] e seu processo de redução na 

língua falada em Dourados: uma reflexão 

8. Lucas de Souza Machado (UEMS) e Elza Sabino da Silva Bueno 

  

– Ensino de língua portuguesa: uma reflexão diacrônica do clítico 

/se/ e sua manifestação na produção textual de alunos do ensino 

fundamental 

9. Jadson Barbosa Alves e Márcio Palácios de Carvalho  

– Desenvolvimento de um sistema educacional para o ensino da 

língua portuguesa no IFMS: possibilidades e desafios na produção 

de textos argumentativos 

10. Naiara de Lima Moro, Natalina Sierra Assêncio Costa e Maiara 

Cano Romero Pereira   

http://lattes.cnpq.br/3027874983591132
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/xuxa_e_o_poder_de_consumo_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/xuxa_e_o_poder_de_consumo_BRUNO.pdf
http://lattes.cnpq.br/9447601001887777
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/personaliza%C3%A7%C3%A3o_da_pratica_VALERIA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/personaliza%C3%A7%C3%A3o_da_pratica_VALERIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9597096368932293
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/como_a_leitura_pode_MARCIA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/como_a_leitura_pode_MARCIA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/como_a_leitura_pode_MARCIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2193033922240318
http://lattes.cnpq.br/6803520489692073
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/redacoes_saresp_uma_ALESANDRA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/redacoes_saresp_uma_ALESANDRA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0705248105921839
http://lattes.cnpq.br/4924386170841476
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_formacao_de_palavras_MARLEIDE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_formacao_de_palavras_MARLEIDE.pdf
http://lattes.cnpq.br/4793699599276975
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/como_as_criancas_GLAUCINEI.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/como_as_criancas_GLAUCINEI.pdf
http://lattes.cnpq.br/1338654741207241
http://lattes.cnpq.br/4219111767452644
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/emprego_dos_ditongos_TALITA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/emprego_dos_ditongos_TALITA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4219111767452644
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/ensino_de_lingua_LUCAS.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/ensino_de_lingua_LUCAS.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/ensino_de_lingua_LUCAS.pdf
http://lattes.cnpq.br/0422199421831886
http://lattes.cnpq.br/5888536871449365
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/desenvolvimento_de_um_sistema_JADSON.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/desenvolvimento_de_um_sistema_JADSON.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/desenvolvimento_de_um_sistema_JADSON.pdf
http://lattes.cnpq.br/6985927186043949
http://lattes.cnpq.br/6541940124232830
http://lattes.cnpq.br/9836756060030036
http://lattes.cnpq.br/9836756060030036
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– Formação ideológica e os efeitos de sentido presentes em Diário 

de um Detento, de Racionais MC’s 

11. Arissa Michele Barbosa Furutá e Natalina Sierra Assêncio Costa  

– A aquisição da língua portuguesa como a segunda língua para os 

indígenas 

12. Roberto Soares Ferreira e Camila André do Nascimento da Silva  

– A construção dos neologismos na denominação de operações da 

Polícia Federal 

 

14:00-16:00 DO DIA 04/04/2017– TERÇA-FEIRA 

TERCEIRA SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 

 

GRUPO 11 DE COMUNICAÇÕES 

1. Bruno Gomes Pereira   

– Televisão no Brasil: uma análise semiótica da abertura da novela 

"Deus nos Acuda", de Sílvio de Abreu 

2. Renata Aparecida Ianesko e Celina Aparecida Garcia de Souza 

Nascimento   

– A construção identitária de haitianos no Brasil 

3. Ananda Machado   

– Línguas em contato com a Língua Wapichana em Roraima 

4. Prisciane Pinto Fabricio Ribeiro e Alcione Lucena de Albertim  

– Uma análise linguístico-literária da Fábula Uulpes et Uva de Fe-

dro 

5. Mileide Terres de Oliveira e Angel Humberto Corbera Mori   

– Um breve estudo sobre o crioulo Cabo Verde da ilha de Santiago 

 

GRUPO 12 DE COMUNICAÇÕES 

1. Vanessa Cristina Martins Benke   

– O tabuísmo em designações que nomeiam "a pessoa que tem difi-

culdade de aprender as coisas" 

2. Kelly Rosane de Lima Silva Rodrigues e João Fábio Sanches Silva 

  

http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/formacao_ideologica_NAIARA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/formacao_ideologica_NAIARA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1256334134168102
http://lattes.cnpq.br/6541940124232830
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_aquisicao_da_lingua_ARISSA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_aquisicao_da_lingua_ARISSA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7230064381353405
http://lattes.cnpq.br/5151948229901372
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_construcao_dos_neologismos_ROBERTO.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_construcao_dos_neologismos_ROBERTO.pdf
http://lattes.cnpq.br/3027874983591132
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/televisao_no_brasil_uma_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/televisao_no_brasil_uma_BRUNO.pdf
http://lattes.cnpq.br/0267610846716077
http://lattes.cnpq.br/8066401122481654
http://lattes.cnpq.br/8066401122481654
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_construcao_identitaria_RENATA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1012133793187374
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/lingua_em_contato_AMANDA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8472981722249153
http://lattes.cnpq.br/2199332614473916
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/uma_analise_linguistico_PRISCIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/uma_analise_linguistico_PRISCIANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2149283588948427
http://lattes.cnpq.br/2662089601550549
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/um_breve_estudo_sobre_MILEIDE.pdf
http://lattes.cnpq.br/0291747034418936
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_tabuismo_em_designacoes_VANESSA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_tabuismo_em_designacoes_VANESSA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6997028112903933
http://lattes.cnpq.br/0443000638083834
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– A construção identitária de aprendizes de língua inglesa como 

língua adicional 

3. Márcio Amieiro Nunes e Nataniel dos Santos Gomes  

– Expressões do segmento cristão nas músicas e no falar cotidiano 

4. Anderson Monteiro Andrade e Leonor Lopes Fávero   

– O conhecimento linguístico de Pacheco Jr. e Lameira de Andrade 

na obra Grammatica da Língua Portugueza 

5. Juliany Fraide Nunes   

– Tabus linguísticos: um estudo a partir de dados do Projeto ALIB 

 

GRUPO 13 DE COMUNICAÇÕES 

1. Gracyella Gonzaga Arantes e Nataniel dos Santos Gomes  

– O uso das histórias em quadrinhos no processo de ensino e apren-

dizagem em diferentes disciplinas na escola 

2. Catarina Santos Capitulino e Elza Sabino da Silva Bueno   

– Reflexão acerca da importância de documentos oficiais que refe-

renciam o ensino de língua portuguesa: uma visão variacionista 

3. Talita Ferreira Matos Barbosa e Aparecida Negri Isquerdo   

– Um estudo no campo léxico da fauna nas regiões Norte e Sul do 

Brasil: o caso do pernilongo 

4. Luciene Gomes Freitas Marins e Aparecida Negri Isquerdo   

– Designações para “rotatória”: um estudo geolinguístico na região 

Centro-Oeste 

5. Daniele Lucena Santos e Claudete Cameschi de Souza  

– Nas malhas do discurso oficial e do discurso Kinikinau: represen-

tações de escola e território 

 

GRUPO 14 DE COMUNICAÇÕES 

1. Darlene Alves de Oliveira e Adriana Lúcia de Escobar Chaves de 

Barros   

– Preconceito linguístico: o uso da gíria e a exclusão social pela lin-

guagem 

http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_construcao_identitaria_KELLY.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_construcao_identitaria_KELLY.pdf
http://lattes.cnpq.br/0339872780563018
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/expressoes_do_segmento_MARCIO.pdf
http://lattes.cnpq.br/6244119946838524
http://lattes.cnpq.br/2654409545516455
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_conhecimento_linguistico_ANDERSON.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_conhecimento_linguistico_ANDERSON.pdf
http://lattes.cnpq.br/0101865699031517
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/tabus_linguisticos_um_estudo_JULIANY.pdf
http://lattes.cnpq.br/4574909541036760
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_uso_das_historias_GRACYELLA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_uso_das_historias_GRACYELLA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2562067787001643
http://lattes.cnpq.br/4219111767452644
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/reflexao_acerca_da_CATARINA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/reflexao_acerca_da_CATARINA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9398594186422657
http://lattes.cnpq.br/7272815954622994
http://lattes.cnpq.br/8289154052846763
http://lattes.cnpq.br/7272815954622994
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/designacoes_para_rotatoria_LUCIENE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/designacoes_para_rotatoria_LUCIENE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2769369043089626
http://lattes.cnpq.br/9601519167633038
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/nas_malhas_do_discurso_DANIELE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/nas_malhas_do_discurso_DANIELE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2597198778418648
http://lattes.cnpq.br/0201552127514276
http://lattes.cnpq.br/0201552127514276
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/preconceito_linguistico_o_uso_DARLENE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/preconceito_linguistico_o_uso_DARLENE.pdf
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2. André da Costa Lopes, Luís Fernando Campos D'Arcadia, Carlos 

Eduardo Mendes de Moraes e Jarbas Vargas Nascimento   

– Autoria e paratexto na produção literária barroca e neoclássica 

3. Vanderson de Souza e Nataniel dos Santos Gomes  

– O aplicativo “Google Sala de Aula” 

4. Thaíssa Moreira Prado e João Fábio Sanches Silva   

– Identidades e investimentos digitais de alunos do curso de letras: 

reflexões sobre a língua inglesa  

5. Geiser Wellington Barreto Jonusan e Nataniel dos Santos Gomes  

– O WhatsApp no ensino de língua inglesa nos centros de línguas 

 

16:00-17:30 DO DIA 04/04/2017 – TERÇA-FEIRA 

– SEGUNDA SESSÃO DE PALESTRAS 

Celina Marcia de Souza Abbade  

– A filologia e os estudos lexicais 

Liliane Lemos Santana Barreiros  

– Os itinerários da pesquisa no acervo de Eulálio Motta: edição e 

estudo 

 

18:00-18:30 DO DIA 04/04/2017 – TERÇA-FEIRA 

– SESSÃO DE HOMENAGEM AOS PROFESSORES DOUTORES 

MIGUÉL EUGENIO ALMEIDA  

e 

APARECIDA NEGRI ISQUERDO,  

sob a presidência de 

NATANIEL DOS SANTOS GOMES  

e aos professores recentemente aposentados da UEMS/Campo Grande 

 

18:30-20:30 DO DIA 04/04/2017 – TERÇA-FEIRA 

SESSÃO DE CONDECORAÇÃO 

COM A MEDALHA SERAFIM DA SILVA NETO 

sob a presidência do Prof. Dr. José Pereira da Silva 

Condecoração do Prof. Dr. Patrício Nunes Barreiros com a ME-

DALHA SERAFIM DA SILVA NETO de Destaque em Filologia em 

http://lattes.cnpq.br/3092110714411008
http://lattes.cnpq.br/7985896624101596
http://lattes.cnpq.br/5427667370309683
http://lattes.cnpq.br/5427667370309683
http://lattes.cnpq.br/3171836873464711
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/autoria_e_paratexto_na_ANDRE.pdf
http://lattes.cnpq.br/8032853943397059
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_aplicativo_google_VANDERSON.pdf
http://lattes.cnpq.br/7734091287398392
http://lattes.cnpq.br/0443000638083834
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/identidades_e_investimentos_THAISSA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/identidades_e_investimentos_THAISSA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1045403863073028
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_whatsapp_no_ensino_GEISER.pdf
http://lattes.cnpq.br/2057305545842187
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_filologia_e_os_estudos_CELINA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7736823266867241
http://lattes.cnpq.br/9624302083645558
http://lattes.cnpq.br/7272815954622994
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
http://lattes.cnpq.br/2458645639404965
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1649647691731810&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1649647691731810&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3&theater
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2016. 

Condecoração da Profa. Dra. Suzana Alice Marcelino da Silva 

Cardoso com a MEDALHA SERAFIM DA SILVA NETO de Destaque 

em Linguística em 2016. 

Patrício Nunes Barreiros fará uma palestra sobre intitulada   

"REFLEXÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS SOBRE A EDIÇÃO DIGITAL" 

 

 

QUARTA-FEIRA 

9:00-11:00 DO DIA 05/04/2017– QUARTA-FEIRA 

– QUARTA SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 

 

GRUPO 15 DE COMUNICAÇÕES 

1. Marise Adriana Mamede Galvao   

– Marcas interacionais no pronunciamento de Temer 

2. Ricardo Hiroyuki Shibata   

– Um discurso vicentino às exéquias de D. Manuel 

3. Thyago José da Cruz e Elizabete Aparecida Marques 

 – Semântica estrutural, Jost Trier e a teoria dos campos semânticos: 

um breve panorama 

4. Pedro Antonio Gomes de Melo e Manoel Messias Alves da Silva 

  

– Alagoas e seu espaço: as motivações dos nomes oficiais das cida-

des alagoanas 

5. Maryelle Joelma Cordeiro e Maria Candida Trindade Costa de Sea-

bra  

– Litotoponímia de origem indígena em Minas Gerais 

 

http://lattes.cnpq.br/3365405133613847
http://lattes.cnpq.br/3365405133613847
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1649647691731810&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3&theater
http://lattes.cnpq.br/2458645639404965
http://lattes.cnpq.br/1829337364208280
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/marcas_internacionais_MARISE.pdf
http://lattes.cnpq.br/6677502878415392
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/um_discurso_vicentino_RICARDO.pdf
http://lattes.cnpq.br/5618511526734174
http://lattes.cnpq.br/1497001847615913
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/semantica_estrutural_jost_THYAGO.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/semantica_estrutural_jost_THYAGO.pdf
http://lattes.cnpq.br/2295111011001419
http://lattes.cnpq.br/7792291599543020
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/alagoas_e_seu_espaco_PEDRO.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/alagoas_e_seu_espaco_PEDRO.pdf
http://lattes.cnpq.br/6566136189348312
http://lattes.cnpq.br/0209259220684913
http://lattes.cnpq.br/0209259220684913
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/litoponimia_de_origem_MARYELLE.pdf
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GRUPO 16 DE COMUNICAÇÕES 

1. Wcleverson Batista Silva e Luiz Fernando  

– O sertão-mundo de Riobaldo: a caminho da linguagem do sentido 

do ser 

2. Joseane Aparecida de Souza Francisco e Natalina Sierra Assêncio 

Costa  

– O conto na sala de aula: uma sequência didática voltada para a 

produção de texto 

3. Cesar Adilon Canhete Quisnau, Ana Paula Tribesse Patrício Dargel 

e Marta Sulema Martins González Biolchi  

– Análise do idioma como coesão social e os valores culturais em 

uma conurbação internacional de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul e 

Pero Juan Caballero – Paraguay  

4. Ariane Wust de Freitas Francischini e Adriana Lúcia de Escobar 

Chaves de Barros  

– Estudo das narrativas de memórias na preservação dos aspectos 

identitários e culturais 

5.  Kênia Maria Correa da Silva e Elias Alves de Andrade  

– Aspectos linguísticos e históricos do falar cuiabano 

 

GRUPO 17 DE COMUNICAÇÕES 

1. Luana Cristina Amorim Roja de Lima e Adriana Lúcia de Escobar 

Chaves de Barros  

– Letramento e prática social: um breve retorno aos modelos educa-

cionais de Cope e Kalantzis 

2. Fernanda Viana de Sena e Nataniel dos Santos Gomes  

– Revisão de textos: conteúdo nas aulas de língua portuguesa 

3. Stéphany Aparecida Borges de Souza (UEMS) e Ruberval Franco 

Maciel  

– Desconstrução, emancipação e autonomia nas aulas de literatura: 

uma experiência PIBID 

4. Maria Helena da Silva Araujo (UEMS) e João Fábio Sanches Silva  

– Inserção linguística e social dos imigrantes haitianos no município 

de Nova Andradina (MS) 

http://lattes.cnpq.br/3978382796264761
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_sertao_mundo_WCLEVERSON.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_sertao_mundo_WCLEVERSON.pdf
http://lattes.cnpq.br/1484339777409880
http://lattes.cnpq.br/6541940124232830
http://lattes.cnpq.br/6541940124232830
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_conto_na_sala_JOSEANE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_conto_na_sala_JOSEANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/1155767408253686
http://lattes.cnpq.br/3076696745308941
http://lattes.cnpq.br/7540189565832560
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/analise_do_idioma_como_CESAR.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/analise_do_idioma_como_CESAR.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/analise_do_idioma_como_CESAR.pdf
http://lattes.cnpq.br/3302611284290849
http://lattes.cnpq.br/0201552127514276
http://lattes.cnpq.br/0201552127514276
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/estudo_das_narrativas_ARIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/estudo_das_narrativas_ARIANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/3201733908241043
http://lattes.cnpq.br/9379503885572919
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/aspecto_linguistico_KENIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7351909773338252
http://lattes.cnpq.br/0201552127514276
http://lattes.cnpq.br/0201552127514276
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/letramento_e_pratica_LUANA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/letramento_e_pratica_LUANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5769617707262986
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/revisao_de_textos_FERNANDA.pdf
http://lattes.cnpq.br/3940070820451122
http://lattes.cnpq.br/3940070820451122
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/desconstrucao_emancipacao_STEPHANY.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/desconstrucao_emancipacao_STEPHANY.pdf
http://lattes.cnpq.br/0443000638083834
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/insercao_linguistica_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/insercao_linguistica_MARIA.pdf
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5. Janaína Pereira Camoleze e Marilei Amadeu Sabino  

– O tratamento dado ao fenômeno linguístico popularmente conhe-

cido por “falsos amigos” em livros didáticos de língua inglesa pro-

duzidos no Brasil 

 

GRUPO 18 DE COMUNICAÇÕES 

1. Jaqueline Mendes Santana e Daniel Abrão  

– Leminski tradutor de Bashô 

2. Adriana Aparecida das Neves Adriana Queiroz e Adriana Lúcia de 

Escobar Chaves de Barros  

– Oca dos curumins para educação infantil 

3. Pedro Vasciaveo (UEMS) e Nataniel dos Santos Gomes  

– A rua fala: análises sobre a pichação pelo viés de quem produz 

4. Alexandre Luís Gonzaga e Marcos Lúcio de Sousa Góis  

– A linguagem jurídica: erudição e simplificação no discurso jurídi-

co  

5. Wagner Pavarine Assen e Nataniel dos Santos Gomes  

– “Duas de cinco” – gírias, metáforas e intertextualidade: uma aná-

lise sobre o Rap de Criolo 

 

GRUPO 19 DE COMUNICAÇÕES 

1. Nair Cristina Carlos de Medeiros e Claudete de Souza Cameschi  

– Vivência territorial e constituição da subjetividade entre os povos 

terena 

2. Letícia de Oliveira (UEMS) e Nataniel dos Santos Gomes  

– Emoticons e emojis como produtores de sentido no texto 

3. Lucineia Ramos e Marlon Leal Rodrigues  

– O silenciamento e as tecnologias digitais numa comunidade indí-

gena 

 

http://lattes.cnpq.br/5387915003400799
http://lattes.cnpq.br/2431520898751384
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_tratamento_dado_ao_JANAINA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_tratamento_dado_ao_JANAINA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_tratamento_dado_ao_JANAINA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1643624687633489
http://lattes.cnpq.br/1126660900406810
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/leminski_tradutor_JAQUELINE.pdf
http://lattes.cnpq.br/8270556521012174
http://lattes.cnpq.br/0201552127514276
http://lattes.cnpq.br/0201552127514276
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/oca_dos_curumins_ADRIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_rua_fala_analises_PEDRO.pdf
http://lattes.cnpq.br/9923588224756132
http://lattes.cnpq.br/8634475396559215
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_linguagem_juridica_ALEXANDRE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_linguagem_juridica_ALEXANDRE.pdf
http://lattes.cnpq.br/4319651939557870
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/duas_de_cinco_girias_WAGNER.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/duas_de_cinco_girias_WAGNER.pdf
http://lattes.cnpq.br/4600239707687623
http://lattes.cnpq.br/9601519167633038
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/vivencia_territorial_NAIR.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/vivencia_territorial_NAIR.pdf
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/emoticons_e_emojis_LETICIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7699790446716760
http://lattes.cnpq.br/3873047991235324
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_silenciamento_e_as_LUCINEIA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_silenciamento_e_as_LUCINEIA.pdf
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11:00-12:00 DO DIA 05/04/2017– QUARTA-FEIRA 

– TERCEIRA AULA-CONFERÊNCIA  

Heliud Luis Maia Moura 

– Concepções de ensino de línguas: desdobramentos e práticas 

 

13:00-:16:00 DO DIA 05/04/2017– QUARTA-FEIRA 

– SESSÃO DE LANÇAMENTOS E AUTÓGRAFOS 

Almanaque CiFEFiL 2016, 2. ed. Organizado por José Pereira da Silva. 

Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2016. 

Antenor Nascentes. Elementos de filologia românica. Organizado por Jo-

sé Pereira da Silva. Rio de Janeiro: Botelho, 2009. 

Patrício Nunes Barreiros. O pasquineiro da roça: a hiperedição dos pan-

fletos de Eulálio Motta. Feira de Santana: UEFS, 2017. 

Clemilton Pereira dos Santos e Letícia Pereira de Andrade Maia – Do la-

tim ao português: identidade, linguagem e ensino. Curitiba: Appris, 

2016. 

Ismael de Lima Coutinho. Bosquejos [poesias]. Organizado por José Pe-

reira da Silva. Rio de Janeiro: Botelho, 2011. 

Ismael de Lima Coutinho. Silhuetas [poesias]. Organizado por José Pe-

reira da Silva. Rio de Janeiro: Botelho, 2011. 

José Mario Botelho. A ordem das palavras em latim, de Jules Marouze-

au. Tradução. Rio de Janeiro: Autografia, 2017. 

José Pereira da Silva (Org.). A herança de Ferdinand de Saussure. Rio 

de Janeiro: Autografia, 2017. 

José Pereira da Silva. Gramática histórica da língua portuguesa. Rio de 

Janeiro: Edição do Autor, 2010. 

Liliane Lemos Santana Barreiros. Bahia humorística: causos sertanejos 

de Eulálio Motta. Feira de Santana: UEFS, 2017. 

Nataniel dos Santos Gomes, José Pereira da Silva, Fernanda Viana de 

Sena e Giselle Vasconcelos dos Santos Ferreira (Orgs.). A historiografia 

linguística de Ismael Coutinho: observações a partir das gramáticas de 

Eduardo Carlos Pereira e de Evanildo Bechara. Niterói: Impetus, 2017. 

Nataniel dos Santos Gomes, Michelle De Chiara Ferreira e José Pereira 

http://lattes.cnpq.br/3533256621718952
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/concepcoes_de_ensino_HELIUD.pdf
../../../../PESSOAIS/Almanaque%20CiFEFiL%202016%202.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antenor_Nascentes
../../../../PESSOAIS/Antenor%20Nascentes.jpg
http://lattes.cnpq.br/2458645639404965
https://scontent-gru2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17352317_1641077465922166_3644572338198129427_n.jpg?oh=bc4c14536e64a73de90f554656f46bba&oe=596584E0
https://scontent-gru2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17352317_1641077465922166_3644572338198129427_n.jpg?oh=bc4c14536e64a73de90f554656f46bba&oe=596584E0
http://lattes.cnpq.br/4336572722397251
http://lattes.cnpq.br/0729282102697793
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=443884219335596&set=p.443884219335596&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=443884219335596&set=p.443884219335596&type=3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ismael_de_Lima_Coutinho
../../../../PESSOAIS/Bosquejos.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ismael_de_Lima_Coutinho
../../../../PESSOAIS/Silhuetas.jpg
http://lattes.cnpq.br/4116343198321303
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1641082859254960&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1641082859254960&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3
http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1599783303384916&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3&theater
http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
../../../../PESSOAIS/Gramática%20Histórica.jpg
http://lattes.cnpq.br/7736823266867241
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1640176606012252&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1640176606012252&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3&theater
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
http://lattes.cnpq.br/5769617707262986
http://lattes.cnpq.br/5769617707262986
http://lattes.cnpq.br/3126710339246151
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1599788156717764&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1599788156717764&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1599788156717764&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3&theater
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
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da Silva (Orgs.). Historiografia linguística e consoantes geminadas em 

Silhuetas e Bosquejos de Ismael de Lima Coutinho. 1. ed., 2. reimpr. Ni-

terói: Impetus, 2017. 

Revista Philologus, Rio de Janeiro: CiFEFiL, ano 22, n. 66, set./dez. 

2016. 

Suzana Alice Cardoso. Geolinguística: tradição e modernidade. 1. ed. 

São Paulo: Parábola, 2010. 

 

14:00-16:00 DO DIA 05/04/2017– QUARTA-FEIRA 

– QUINTA SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 

 

GRUPO 20 DE COMUNICAÇÕES 

1. Bruno Gomes Pereira   

– Representação da figura feminina na música “Lady Marmalade”, 

de Patti Labelle 

2. Onilma Freire dos Santos e Cláudia Roberta Tavares Silva   

– Sobre a sintaxe comparativa: sujeito nulo no espanhol europeu e 

no português brasileiro 

3. Marcelo Messias Henriques e Luiz Zanetti   

– "Apartheid: uma análise da segregação racial e intolerância na li-

teratura" 

4. Noelma Oliveira Barbosa   

– Metáfora e ensino 

5. Maria Lucia Loureiro Paulista e Marlon Leal Rodrigues  

– O corpo é meu a escolha é minha, sou criança, sou mulher: uma 

análise do discurso sobre o direito de escolha em caso de aborto. 

 

GRUPO 21 DE COMUNICAÇÕES 

1. Luciana da Silva Almeida, Eliana Crispim França Luquetti e Tatia-

ne Almeida de Souza  

– Variação linguística: abordagens e concepções a partir dos livros 

didáticos de língua portuguesa de alfabetização utilizados em Cam-

pos dos Goytacazes (RJ) 

http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1649630201733559&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1649630201733559&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3
../../../../PESSOAIS/Revista%20Philologus%2066.jpg
http://lattes.cnpq.br/3365405133613847
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1640612679301978&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3
http://lattes.cnpq.br/3027874983591132
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/representacao_da_figura_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/representacao_da_figura_BRUNO.pdf
http://lattes.cnpq.br/2218246205009139
http://lattes.cnpq.br/0948124881794535
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/sob_a_sintaxe_ONILMA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/sob_a_sintaxe_ONILMA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2265138941933459
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/apartheid_uma_analise_MARCELO.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/apartheid_uma_analise_MARCELO.pdf
http://lattes.cnpq.br/5334790503346123
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/metafora_e_ensino_NOELMA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1409830989802647
http://lattes.cnpq.br/3873047991235324
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_corpo_e_meu_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_corpo_e_meu_MARIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2523294878257028
http://lattes.cnpq.br/4258691322564450
http://lattes.cnpq.br/4577114394153268
http://lattes.cnpq.br/4577114394153268
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/variacao_linguistica_LUCIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/variacao_linguistica_LUCIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/variacao_linguistica_LUCIANA.pdf
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2. Ronaldo Vinagre Franjotti, Rauer Ribeiro Rodrigues e Taís Turaça 

Arantes  

– O Vampiro de Curitiba à luz do Pensiero Debole 

3.  Wagner Pavarine Assen e Nataniel dos Santos Gomes   

Como falam os evangélicos: análises sobre os jargões da comunida-

de cristã 

4. Nilma Alves Pedrosa e João Hilton Sayeg de Siqueira  

– Análise instrumental: modelando um caminho para a leitura 

5. Wellington Vieira da Costa e Aline Saddi Chaves  

– A coesão textual no texto dissertativo-argumentativo de alunos do 

ensino médio da rede estadual 

 

GRUPO 22 DE COMUNICAÇÕES 

1. Regiane Coelho Pereira Reis  

– Designações para fantasmas no contexto da fronteira Bra-

sil/Paraguai 

2. Carolina Akie Ochiai Seixas Lima e Leandro Duarte Rust  

– Commetarium in Apocalipsin do Beato de Líebana (1047): trans-

crição, edição e tradução de um manuscrito medieval 

3. Maria Tereza Martins Rezende e Maria Leda Pinto  

– O processo de significação do ato de confissão nas fronteiras das 

formações discursivas institucionalizadas 

4. José Augusto Albuquerque Rabelo e João Fábio Sanches Silva  

– As comunidades imaginadas pelo aluno surdo em seu contato com 

a língua inglesa nas escolas 

5. Bianca da Silveira de Amorim e Aparecida Negri Isquerdo  

– A antropotoponímia na nomeação dos logradouros do bairro José 

Abrão em Campo Grande (MS) 

 

GRUPO 23 DE COMUNICAÇÕES 

1. Thaís Polo Ferreira e Rosangela Villa da Silva  

– Desconstruindo o preconceito linguístico: o rotacismo na fala de 

alunos 

http://lattes.cnpq.br/3374474925939869
http://lattes.cnpq.br/0639290942591728
http://lattes.cnpq.br/1629769830872862
http://lattes.cnpq.br/1629769830872862
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_vampiro_de_curitiba_RONALDO.pdf
http://lattes.cnpq.br/4319651939557870
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://lattes.cnpq.br/5240027797222386
http://lattes.cnpq.br/5507163418751483
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/analise_instrumental_NILMA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7870264974145680
http://lattes.cnpq.br/6047308880452890
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_coesao_textual_WELLINGTON.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_coesao_textual_WELLINGTON.pdf
http://lattes.cnpq.br/5414571301617463
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/designacoes_para_fantasmas_REGIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/designacoes_para_fantasmas_REGIANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/3701847407598791
http://lattes.cnpq.br/2003089985913278
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/commetarium_in_apocalipsin_CAROLINA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/commetarium_in_apocalipsin_CAROLINA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1354439117272409
http://lattes.cnpq.br/6631799224451076
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_processo_de_significacao_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_processo_de_significacao_MARIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2343942764241939
http://lattes.cnpq.br/0443000638083834
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/as_comunidades_imaginadas_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/as_comunidades_imaginadas_JOSE.pdf
http://lattes.cnpq.br/1801322070959933
http://lattes.cnpq.br/7272815954622994
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_antropotoponimia_na_nomeacao_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_antropotoponimia_na_nomeacao_JOSE.pdf
http://lattes.cnpq.br/6836601564806320
http://lattes.cnpq.br/2728125416409698
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/desconstruindo_o_preconceito_THAIS.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/desconstruindo_o_preconceito_THAIS.pdf
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2. Letícia Mangelot Gomes da Silva Baccin e Marly Custódio da Silva  

– As histórias em quadrinhos da Turma da Mônica Jovem, de Mau-

rício de Sousa, como estímulo na leitura e produção textual para 

alunos do 9° na do ensino fundamental 

3. Patricia Damasceno Fernandes, Natalina Sierra Assêncio Costa e 

Nataniel dos Santos Gomes  

– Neologismos políticos: a criação lexical em textos de Reinaldo 

Azevedo para o blog da Veja 

4. Antonio Fábio de Carvalho, Camila Lemos de Almeida e Grasiela 

Veloso dos Santos Heidmann 

– Em defesa do consumidor: a linguagem jurídica em cartilha de tu-

rismo do PROCON-MT 

5. Camila Lemos de Almeida, Elias Alves de Andrade e Grasiela Ve-

loso dos Santos Heidmann  

– O termo “devassa” em carta régia da capitania de Mato Grosso 

 

16:00-17:30 DO DIA 05/04/2017– QUARTA-FEIRA 

– TERCEIRA SESSÃO DE PALESTRAS 

José Mario Botelho   

– A relevância de A Ordem das Palavras em Latim, tradução do 

original em francês, de Marouzeau. 

Bruno Gomes Pereira  

– Dialogismo bakhtiniano e a construção de fenômenos de massa: 

da relação entre mídia e o jogo de vozes interdiscursivas. 

 

16:00-17:30 DO DIA 05/04/2017– QUARTA-FEIRA 

INÍCIO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS AUDIENTES 

 

18:00-20:00 DO DIA 05/04/2017 – QUARTA-FEIRA 

– SESSÃO DE ENCERRAMENTO 

http://lattes.cnpq.br/5772866659442593
http://lattes.cnpq.br/0370254035815122
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/as_historias_em_quadrinhos_LETICIA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/as_historias_em_quadrinhos_LETICIA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/as_historias_em_quadrinhos_LETICIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6541940124232830
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/neologismos_politicos_PATRICIA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/neologismos_politicos_PATRICIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/3321076767770747
http://lattes.cnpq.br/4824542886971697
http://lattes.cnpq.br/1233444051432688
http://lattes.cnpq.br/1233444051432688
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/em_defesa_do_consumidor_GRASIELA.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/em_defesa_do_consumidor_GRASIELA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4824542886971697
http://lattes.cnpq.br/9379503885572919
http://lattes.cnpq.br/1233444051432688
http://lattes.cnpq.br/1233444051432688
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/o_termo_devassa_GRASIELA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4116343198321303
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_relevancia_de_a_ordem_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/a_relevancia_de_a_ordem_JOSE.pdf
http://lattes.cnpq.br/3027874983591132
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/dialogismo_bakhtiniano_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/ix_sinefil/resumos/dialogismo_bakhtiniano_BRUNO.pdf
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RESUMOS1

                                                         

1 Publicamos nesta segunda parte dos Anais do IX SINEFIL apenas os resumos dos trabalhos cujos 
textos completos não foram publicados nesta edição. Os demais resumos estão incluídos no início 
do respectivo texto completo, também na ordem alfabética dos títulos. 
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A AQUISIÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

COMO A SEGUNDA LÍNGUA PARA OS INDÍGENAS 

Arissa Michele Barbosa Furutá (UEMS) 

arissamichele@outlook.com 

Natalina Sierra Assencio Costa (UEMS) 

natysierra2011@hotmail.com 

 

O estado do Mato Grosso do Sul possui uma população de apro-

ximadamente 63 mil indígenas. A aquisição da língua portuguesa é de 

extrema importância: além de servir para a integração dos índios na soci-

edade, na forma de comunicação e socialização, é também relevante na 

forma jurídica, pois todos os documentos estão em português. Enquanto 

alguns dos indígenas não têm nenhum conhecimento do idioma nacional, 

outros aprendem nas escolas, e outros, ainda, têm aprendido o português 

regional informalmente. E como principal objetivo, o artigo tem o propó-

sito de verificar de que modo as crianças indígenas aprendem o portu-

guês, além de apurar o contato dos alunos com a disciplina de língua por-

tuguesa. Como objetivos específicos, podemos destacar a análise dos ma-

teriais didáticos, verificar se há alguma forma de suporte aos alunos indí-

genas, como a presença de um intérprete em sala de aula. Para tal, foram 

realizadas pesquisas de campo, onde entrevistamos alunos indígenas, que 

falam a língua terena e o português, e também onde entrevistamos a pro-

fessora e o professor da disciplina de língua portuguesa e língua terena. 

Além disso, visitamos a aldeia Marçal de Souza, onde atualmente resi-

dem alguns indígenas que possuem a língua terena como a língua mãe e a 

língua portuguesa como a segunda língua. Ali realizamos entrevistas com 

alguns indígenas, a fim de saber como é o uso da sua língua mãe, e tam-

bém para poder comparar como era o ensino de alguns anos atrás com o 

ensino atual. Assim, com esse projeto, possibilitou-se a troca de informa-

ções e opiniões. 

mailto:arissamichele@outlook.com
mailto:natysierra2011@hotmail.com


Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 41 

A CONSTRUÇÃO DOS NEOLOGISMOS 

NA DENOMINAÇÃO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL 

Roberto Soares Ferreira (UEMS/UUC) 

roberti0109@hotmail.com 

Camila André do Nascimento da Silva (UEMS/UUC) 

camilandreufms@hotmail.com  

 

Os neologismos solidificam aspectos relacionados à formação de 

novas palavras ou expressões da língua que surgem com o intuito de pre-

encher espaços momentâneos ou permanentes em busca de um novo con-

ceito. O objetivo dessa pesquisa é identificar e analisar as renovações le-

xicais encontradas nos nomes de operações da Polícia Federal Brasileira, 

órgão da área de segurança pública, que nomeia suas operações, de forma 

muito original, e insere através dos meios de comunicação social uma 

memória léxica, que registra momentos históricos de grande impacto pa-

ra o nosso país. Nesse sentido, com o intuito de compreender o feito da 

formação de novos itens lexicais e os mecanismos utilizados para essas 

renovações, o escopo principal deste trabalho é apresentar e discutir 726 

nomes de operações da Polícia Federal, com a intenção de demonstrar o 

processo gerador do significado que sustenta essas nomeações. O corpus 

é composto por meio da mídia nacional – década de 2000 – no período 

de 2003 a 2017. Os procedimentos metodológicos consistem em pesqui-

sas bibliográficas, utilizando dicionários e publicações acerca do tema 

abordado como suporte no levantamento e análise dos dados coletados. 

Para tanto, seguimos, como referencial teórico, obras referentes a proces-

sos de formação de palavras exposta por Biderman (1978); e ao neolo-

gismo dentro do conceito de palavra, com destaque para Alves (1994); 

Barbosa (1998); Carvalho (1989) e Basílio (1991), entre outros. Os resul-

tados apontam para como as unidades lexicais neológicas estabelecem re-

lações com os níveis da fonologia, da morfologia, da sintaxe, da semânti-

ca e do texto, mostrando-nos que, por meio da denominação dessas novas 

realidades, cria-se um universo linguístico expressivo, desvendado pela 

linguagem. 

mailto:roberti0109@hotmail.com
mailto:camilandreufms@hotmail.com
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A CRASE EM SILHUETAS (COUTINHO, 1922): 

UMA ABORDAGEM HISTORIOGRÁFICA 

Miguél Eugenio Almeida (UEMS) 

mealmeida_99@yahoo.com.br 

 

Verificamos as ocorrências da crase em Silhuetas, apontamentos 

em verso de Coutinho (1922), constituindo o corpus desta análise. Para 

tanto, orientamo-nos principalmente, metodologicamente, pelos princí-

pios da contextualização, da imanência e da adequação da Historiografia 

da Linguística (KOERNER, 1996). É interessante notar como era marca-

da a crase no início do século XX e como Ismael Coutinho tratou a ques-

tão na tese A Crase (COUTINHO, 1928) da preposição "a" com o artigo 

"a" e "as" e com os demonstrativos "aquele", "aqueles", "aquela", "aque-

la", "aqueloutro", "aqueloutra", "aqueloutros" e "aqueloutras",  

 

A ESTRANHA SINTAXE DE GUIMARÃES ROSA: 

ANÁLISE DO LIVRO "PRIMEIRAS ESTÓRIAS" 

Iolanda Cristina dos Santos (UFRJ/UNIVERSO) 

iolcristi@gmail.com 

 

O trabalho é uma reflexão sobre a singularidade da sintaxe de Jo-

ão Guimarães Rosa no livro "Primeiras estórias". O enfoque é na des-

construção de uma estrutura sintática convencional, e sua eficácia na 

construção de personagens não estereotipados, que se movimentam com 

total liberdade dentro dos enredos. Acreditamos que tal estratégia do au-

tor se constitui como um procedimento literário bastante estruturado, por 

meio do qual o autor conseguiu um resultado que culminou numa lingua-

gem explorada ao seu máximo, e na expressividade dos personagens, li-

bertos, nestas narrativas, das amarras da sintaxe convencional. 

 

mailto:mealmeida_99@yahoo.com.br
mailto:iolcristi@gmail.com
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A FILOLOGIA E OS ESTUDOS LEXICAIS 

Celina Marcia de Souza Abbade (UNEB) 

celinabbade@gmail.com 

 

Desde a Antiguidade grega, pelo menos, já existia a preocupação 

em preservar a história da humanidade a partir de seus escritos. A filolo-

gia, enquanto ciência, desde o século XIX, busca entender e preservar o 

maior patrimônio de um povo: a sua língua. O estudo da língua de um 

povo é inevitavelmente um mergulho na história e cultura desse povo. Se 

pensarmos na filologia como a ciência que estuda a língua em toda a sua 

amplitude, poderemos constatar que qualquer estudo que aborde a língua, 

seja ele, no âmbito da língua realizada, seja na língua documentada, en-

trará com direito nas ciências filológicas. Os estudos linguísticos se de-

senvolveram sob diversas perspectivas e a filologia foi se desmembrando 

ao longo do tempo em diversas outras ciências, que são, a bem dizer, fi-

lológicas. Uma delas são as ciências do léxico, deixadas por muito tempo 

em segundo plano pelos estudos gramaticais. Sabemos que as preocupa-

ções iniciais acerca da linguagem foram direcionadas aos estudos grama-

ticais, na busca de se entender como a língua se estrutura. Desenvolve-

ram-se os campos da fonética, morfologia, sintaxe. O campo lexical foi 

deixado de lado, limitando-se os estudiosos a realizarem o levantamento 

das palavras existentes na língua. Isso poderia ser explicado pelo fato de 

que, se podemos encontrar limites nos sistemas fonológicos ou gramati-

cais, estabelecer um sistema lexical, devido ao seu caráter empírico, é al-

go que pode parecer sempre impreciso e inconcluso. No entanto, ainda 

que não se possa estabelecer todo o léxico de uma língua, podemos co-

meçar modestamente por estabelecer sistemas parciais que poderão ser 

organizados posteriormente em outros sistemas mais complexos. A pro-

posta aqui é apresentar algumas das diversas possibilidades de estudos 

lexicais, tentando demonstrar a grande importância das ciências do léxico 

para o estudo da filologia. 

 

mailto:celinabbade@gmail.com
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A METÁFORA DO CANAL: 

SUA PRESENÇA E IMPLICAÇÕES 

NA COMUNICAÇÃO DIGITAL 

Mayara de Araújo Mattos (UFF) 

mayyaramattos2012@gmail.com 

Solange Coelho Vereza (UFF) 

 

Pretende-se apresentar o mapeamento do frame de comunicação 

digital e das novas formas linguísticas moldadas pelas mídias sociais. Pa-

ra tanto, a pesquisa está alicerçada nos pressupostos da metáfora do canal 

(REDDY, 1979), na teoria da metáfora conceptual (LAKOFF & JOHN-

SON, 1980) e na Semântica de frames (FILLMORE, 2006), assim como 

nas considerações de Shepherd e Saliés (2013) sobre a linguística da in-

ternet. Segundo Reddy, as pessoas conceptualizam metaforicamente a 

comunicação como um processo de transmissão de ideias: o emissor en-

via as ideias ao receptor, que as recebe e decodifica. Nossa linguagem 

sobre a comunicação está ancorada numa metáfora complexa subjacente 

a que o autor chama de metáfora do canal. Entretanto, é relevante ponde-

rar que, com a evolução da internet e a propagação das mídias sociais, o 

processo comunicativo vem sofrendo algumas transformações e, conse-

quentemente, a forma como as pessoas falam sobre ele também tem mu-

dado. Atentamo-nos para a ideia de que, diante dessas novas formas de 

comunicação, faz-se necessário retornar à teoria da metáfora do canal, 

para observar se ela continua a ser reproduzida na linguagem ou se teve 

que ser relativizada. Com isso, buscou-se atender aos seguintes objetivos: 

(a) fazer o mapeamento do frame de comunicação digital; (b) verificar 

que aspectos do frame da metáfora do canal foram recrutados para a co-

municação digital e quais foram modificados; (c) investigar a maneira 

como as pessoas falam sobre a comunicação digital e quais são as novas 

palavras empregadas para esse propósito, como postar, twittar, curtir, 

compartilhar etc. Nosso interesse de pesquisa é mapear a comunicação 

digital para observar as diferenças do frame de comunicação, apresentado 

por Reddy, na metáfora do canal, e do novo frame, em emergência, da 

comunicação digital. 

 

mailto:mayyaramattos2012@gmail.com
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A PERSPECTIVA DOS MULTILETRAMENTOS 

NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA: 

RESSIGNIFICANDO UNIDADES DIDÁTICAS 

Jéssica Rezende Diniz Brandão (UEMS) 

jessikita_rezende@yahoo.com.br 

Ruberval Franco Maciel (UEMS) 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo apresentar possi-

bilidades para o professor ressignificar unidades didáticas de língua in-

glesa, tendo como base as teorias dos multiletramentos (NEW LONDON 

GROUP, 1996; COPE & KALANTZIS, 2000; KRESS, 2010) e também 

apresentar e pontuar algumas especificidades marcantes desta perspecti-

va. Ao repensar sobre educação, alguns pesquisadores sinalizam a neces-

sidade de inserir uma pedagogia que envolvesse diferentes práticas, tex-

tos, gêneros e linguagens. Tais proposições podem representar formas al-

ternativas de se refletir e agir dentro de contextos educacionais. A discus-

são se dará também em torno dos estudos de letramentos que levam o 

aluno a desenvolver processos de autoria e construção de significados a 

partir da prática do professor (MONTE MÓR, 2010; DUBOC, 2012; 

ROCHA & MACIEL, 2013). Trata-se de um recorte teórico utilizado 

como parte de uma pesquisa qualitativa e interpretativa com característi-

cas de pesquisa-ação que investiga as implicações dos estudos dos multi-

letramentos e suas interfaces com o livro didático, estudo esse levado a 

cabo como objeto de pesquisa de uma dissertação de mestrado em desen-

volvimento. 

 

A PRODUÇÃO DE SENTIDO DAS LÍNGUAS INDÍGENAS 

EM DOCUMENTOS OFICIAIS 

Mileide Terres de Oliveira (UNICAMP) 

mileide.oliveira@jna.ifmt.edu.br 

Angel Corbera Mori (UNICAMP) 

angel@unicamp.br 

 

Neste trabalho de caráter bibliográfico, filiado à teoria da análise 

de discurso das escolas francesa e brasileira, propomos analisar a produ-

ção de sentido das línguas indígenas em documentos oficiais. Nosso cor-
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pus é composto pela Gramática do Tupi, publicada em 1595 pelo Pe. Jo-

sé de Anchieta, o Diretório dos Índios, publicado em 1757, e os Art. 210 

e 215 da Constituição Federal de 1988, que reconhecem as lutas e rein-

vindicações dos povos indígenas. Buscamos demonstrar a relação de sen-

tido que se estabelece entre a língua portuguesa e as línguas indígenas, as 

quais sempre foram objeto de dominação no período da colonização, e 

começam no século XX a conquistar seu espaço. No entanto, mesmo esse 

direito sendo amparado juridicamente, ainda se percebe o domínio da 

língua das nações não indígenas sobre a língua dos índios, que aos pou-

cos vem perdendo suas línguas e deixando seu tesouro linguístico em de-

trimento da imposição do português. 

 

A RELEVÂNCIA DE A ORDEM DAS PALAVRAS EM LATIM, 

TRADUÇÃO DO ORIGINAL EM FRANCÊS, DE MAROUZEAU 

José Mario Botelho (UERJ) 

botelho_mario@hotmail.com 

 

Quando se fala sobre o estudo da língua latina, logo ocorre aos 

desavisados que o latim, por ser uma língua considerada morta, não pode 

contribuir para os estudos linguísticos modernos. No entanto, referente às 

teorias atuais sobre a colocação de palavras de línguas como o inglês, o 

francês e outras, entre as quais o próprio português, constatamos que as 

digressões acerca da estrutura da língua latina sempre fazem parte do 

corpus, usado como modelo pelos diversos teóricos. As obras de Jules 

Marouzeau, mormente L'Ordre des Mots en Latin, povoam todos os en-

saios e tratados linguísticos sobre a colocação de palavras das principais 

línguas de comunicação de massa. Marouzeau apresenta a descrição das 

estruturas do latim, com ênfase na colocação das palavras dentro dos di-

versos tipos de grupos sintáticos; o autor procura descrever a formação 

das diversas estruturas dos grupos sintáticos dessa língua. Para isso, cita 

diferentes formações encontradas em obras de diferentes autores latinos. 

Traduzida como A Ordem das Palavras em Latim, a referida obra, que é 

um verdadeiro tratado de estilística e de sintaxe da língua latina, revela-

se um essencial instrumento para os estudos estilístico-sintáticos da lín-

gua portuguesa. 
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A RUA FALA: 

ANÁLISES SOBRE A PICHAÇÃO 

PELO VIÉS DE QUEM PRODUZ 

Pedro Vasciaveo (UEMS) 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

natanielgomes@uol.com.br 

Wagner Pavarine Assen (UEMS) 

wagner.assen@gmail.com 

 

Este trabalho se objetivou por estudar as origens e expansão da 

pichação no espaço urbano de Campo Grande (MS). Inserida no contexto 

de mudanças constantes dos processos urbanizadores, a pichação cresce e 

se consolida como movimento cultural, ainda que "marginal" e conside-

rada como vertente não artística e de contracultura. Diferentemente do 

grafitti, recebe o estigma de vandalismo e não é compreendida, tampou-

co aceita, por grande parte da sociedade. A pichação divide opiniões. 

Códigos, signos e símbolos fazem dela uma cultura própria, os escritos 

fazem parte das construções urbanas em uma relação de pertencimento 

aos muros, paredes e fachadas das construções da cidade. Ainda que in-

cansavelmente apagada, ressurge como manifesto linguístico de militân-

cia contínua. Esta pesquisa analisou as origens desta manifestação e os 

conflitos, mudanças e variações das intervenções urbanas atuais, tendo 

como norte o processo de construção de significado, pelo olhar de quem 

as produz. O estudo se dá em caráter preliminar, abarcando, a priori, as 

motivações iniciais e o processo de desenvolvimento de tal comunicação, 

que não se enquadra nas galerias de arte. 

 

ALAGOAS E SEU ESPAÇO: 

AS MOTIVAÇÕES DOS NOMES OFICIAIS 

DAS CIDADES ALAGOANAS 

Pedro Antonio Gomes de Melo (UNEAL) 

petrus2017@outlook.com 

Manoel Messias Alves da Silva (UNEAL) 

 

Este trabalho objetivou discutir as origens línguo-culturais dos 

nomes oficiais atribuídos às cidades alagoanas. Filia-se à área dos estu-
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dos da toponímia (DICK, 1990, 1992, 1996; ISQUERDO, 2008, 2012). 

Após a análise, atestamos que os nomes com motivações de natureza fí-

sica se apresentaram mais produtivos do que os nomes com motivações 

de natureza antropocultural na função toponímica de nomear cidades em 

Alagoas. Dentro desse grupo mais produtivo, as taxes de natureza física 

dos fitotopônimos e dos hidrotopônimos se revelaram as mais recorren-

tes. E ainda, evidenciamos que os nomes com motivações de natureza an-

tropocultural se apresentaram de menor produtividade em relação aos 

nomes de natureza física. Dentro do grupo dos nomes com motivações de 

natureza antropocultural, as taxes dos antropotopônimos, seguida dos ha-

giotopônimos, se revelaram as mais recorrentes, traduzindo a formação 

histórico-cultural do território alagoano. Quanto à origem linguística, 

após a análise dos étimos dos topônimos e consulta nos dicionários 

(GUÉRIOS, 1981; TIBIRIÇÁ 1997; FERREIRA, 2010; e CUNHA, 

2010), podemos dizer que se caracteriza principalmente como latina, com 

forte influência indígena, já que preponderam os locativos de origem ro-

mânica e apresentam um perfil inovador, uma vez que foram registrados 

sintagmas toponímicos constituídos por bases linguísticas românicas (la-

tina, portuguesa, brasileira, francesa e castelhana) e não românicas (ger-

mânica, hebraica, grega, tupi, árabe e africana). Além disso, o recorte to-

ponímico investigado apontou que o grupo dos sintagmas toponímicos 

formados por dois ou mais morfemas lexicais (elementos compostos es-

pecíficos e híbridos) se revelaram mais produtivos do que os topônimos 

simples na função de nomear cidades alagoanas. Dentro desse grupo 

mais produtivo, os elementos compostos híbridos foram mais fecundos 

lexicalmente do que os elementos compostos específicos. 

 

ANÁLISE INSTRUMENTAL: 

MODELANDO UM CAMINHO PARA A LEITURA 

Nilma Alves Pedrosa (PUC/SP) 

nilmaletras@gmail.com 

João Hilton Sayeg de Siqueira (PUC/SP) 

 

Este estudo apresenta contribuições que buscam entrelaçar a leitu-

ra e a escultura de personagens literárias. Partimos do referencial teórico 

elucidado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, os quais apresen-

tam a arte como um conhecimento humano articulado no âmbito sensí-

vel-cognitivo. Fundamentamos nos estudos sobre leitura de Chartier 
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(2009), Souza (2004) e Smith (1989) e na ideia de Vygotsky (1998) para 

compreender os limites e a função mediadora de ferramentas e signos no 

desenvolvimento da habilidade leitora. A proposta foi estruturada em du-

as etapas: projeto piloto e intervenção, desenvolvidas em doze encontros. 

25 estudantes do ensino médio de uma escola pública de São Paulo fo-

ram sujeitos. Os estudantes foram instruídos nas técnicas de papel machê 

e biscuit para modelação/esculturas. Organizados em grupos, escolheram 

obras literárias das mais frequentemente solicitadas nos vestibulares. Daí, 

procederam a leitura, utilizando um roteiro adaptado de Vanoye (1982), 

tendo como finalidade conhecer o texto e criar esculturas das persona-

gens. Os encontros foram filmados e cada equipe pontuou suas escolhas 

num questionário. Analisamos esses instrumentos de coleta de dados uti-

lizando o modelo SAI de Rabardel (1995), investigando as relações entre 

sujeito/estudante [S], objeto/leitura [A] e instrumento/esculturas [I]. A 

maioria dos sujeitos, afirmou criar esculturas/modelagens de maneira di-

ferenciada e imaginativa buscando elementos não explícitos no texto. 

Outros disseram sentir-se impulsionados a reproduzir modelos já conhe-

cidos culturalmente. Os estudantes afirmam que o movimento tátil cons-

tituiu momento de mais atenção e análise dos detalhes textuais a serem 

modelados. Os resultados nos permitiram reorganizar a proposta e enviá-

la a outras escolas, visando compartilhar com professores as contribui-

ções dessa experiência. 

 

APARTHEID: 

UMA ANÁLISE DA SEGREGAÇÃO RACIAL E INTOLERÂNCIA 

NA LITERATURA 

Marcelo Messias Henriques (UNIANDRADE) 

marcelo_henriques@live.com 

Luiz Zanetti (UNIANDRADE) 

 

A segregação racial não é um fato esquecido atualmente. O pre-

sente artigo analisa o Apartheid, regime de segregação entre brancos e 

negros na África do Sul, evidenciando sua presença na literatura através 

dos poemas de Joésio Menezes e William Henley e na coletânea Tempos 

de Reflexão, de Nadine Gordimer. Assim, analisar a importância da lite-

ratura na descrição e força no combate ao Apartheid. O Apartheid foi um 

fenômeno muito recente e que pode referenciar fenômenos sociais na 

atualidade, sendo que as civilizações ainda transpiram uma intolerância 
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aos negros, assim, evidenciando a necessidade da sensibilização através 

da literatura, transformando os paradigmas sociais ao longo das gerações. 

 

AS REPRESENTAÇÕES DO NEGRO NO BRASIL: 

IDENTIDADE HISTÓRICA E FORMAÇÃO DOS VOCÁBULOS 

AFRO-BRASILEIRO E AFRODESCENDENTE 

Nágila Kelli Prado Sana (UFMS) 

nag.kps@hotmail.com 

 

A luta contra o preconceito e a desconstrução de formações dis-

cursivas, que excluíam os sujeitos outrora marginalizados na sociedade, 

ganham espaço e repercussão no meio acadêmico. Para se tratar disso é 

necessário tratar do conceito de identidade. Quem é o negro brasileiro? 

Rajagopalan (2003, p. 41) nos traz o conceito de que "a identidade de um 

indivíduo se constrói na língua e através dela". Para se desenvolver este 

estudo, é necessário analisar a descrição histórica da construção imagéti-

ca do negro e como se deu o processo e a presente formação discursiva 

no ensino da língua portuguesa. No entanto, este trabalho tem por objeti-

vo trazer um recorte desse processo, uma vez que se questionam as pos-

turas da norma ortográfica do Vocabulário Ortográfico da Língua Portu-

guesa e suas ideologias. Assim, obtém-se a possibilidade de se observar 

o histórico da colonização e analisar a posição do sujeito negro no Brasil 

que, por muito tempo, ocupou a posição de objeto. 

 

ASPECTOS LINGUÍSTICOS E HISTÓRICOS 

DO FALAR CUIABANO 

Kenia Maria Correa da Silva (UFMT) 

kenya_maria@hotmail.com 

Elias Alves de Andrade (UFMT) 

elias@ufmt.br 

 

Este estudo tem como propósito investigar os aspectos linguísti-

cos e históricos que compõem o falar cuiabano, encontrado na região de 

Cuiabá e seus arredores – baixada ou vale cuiabano. Essa região está in-

serida no contexto de abrangência do dialeto caipira trazido para a fron-
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teira oeste do Brasil pelos bandeirantes paulistas a partir do século 

XVIII. Apresenta uma deriva linguística conservadora. O português do 

colonizador, a fala caipira do bandeirante, a mistura da língua do índio e 

dos dialetos africanos moldou o falar cuiabano. O aporte teórico utilizado 

se concentra em Amaral (1976), Dettoni (2003), Lima (2007), Mattos e 

Silva (2005), Palma (1985), Santiago-Almeida (2009), Silva Neto (1951) 

e Siqueira (2002). Este trabalho se justifica pela necessidade de se estu-

dar essa variante da língua portuguesa que tende a se perder no tempo e 

contribuir com os estudos sobre a história do português brasileiro. Atu-

almente, esse dialeto sobrevive ainda na fala das pessoas mais idosas e é 

provável que nas próximas gerações esses vestígios desapareçam. Os re-

sultados preliminares observados apontam para a hipótese de permanên-

cia de traços antigos da língua portuguesa nesse dialeto, mais do que a 

interferência dos substratos indígenas e africanos. Esta atividade está 

vinculada à área de estudos linguísticos do Programa de Pós-graduação 

em Estudos de Linguagem – PPGEL e aos projetos de pesquisa "Estudo 

do português em manuscritos produzidos em Mato Grosso a partir do sé-

culo XVIII – UFMT" e "Para a História do Português Brasileiro – Mato 

Grosso – PHPB-MT". 

 

AUTORIA E PARATEXTO 

NA PRODUÇÃO LITERÁRIA BARROCA E NEOCLÁSSICA 

André da Costa Lopes (PUC/SP) 

dacostta@hotmail.com 

Jarbas Vargas Nascimento (PUC/SP) 

Luís Fernand D'Arcadia (PUC/SP) 

 

Para leitores e críticos da atualidade, a figura do autor é central 

para a compreensão e interpretação da obra literária. Mesmo com as ino-

vações teóricas de sentido formalista que aconteceram na primeira meta-

de do século XX, o elemento biográfico ainda é muito presente nas análi-

ses literárias. Entretanto, quando o objeto de análise está distante no tem-

po, categorias como autoria se tornam mais e mais diferentes de como as 

entendemos hoje e podem comprometer a leitura da produção literária 

mais antiga. Quando se considera as literaturas do século XVII e XVIII, 

o conceito atual de autoria entra em conflito com práticas como a autoria 

coletiva, a poesia de circunstância e a emulação. Nesta apresentação, 

procura-se expor alguns aspectos dos conceitos anteriores, examinando 
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obras de caráter coletivo e autoral, no sentido de explicitar a importância 

de elementos paratextuais, que muitas vezes são responsáveis pelo esta-

belecimento da autoria e outros dados extratextuais. 

 

AVALIAÇÃO LINGUÍSTICA: 

ATITUDES E CRENÇAS NAS AULAS DE PORTUGUÊS 

Gabriela Barreto de Oliveira (UFF) 

gabrielaboliveira@hotmail.com 

Edila Vianna da Silva (UFF) 

edilavianna@gmail.com 

O objetivo deste trabalho é investigar as crenças relacionadas à 

variação linguística dos alunos de duas escolas de ensino fundamental 

dos municípios de Quissamã e Macaé, localizados no estado do Rio de 

Janeiro. Pretende-se averiguar suas opiniões e atitudes quanto à existên-

cia de muitas variedades da língua portuguesa, quais são os seus pensa-

mentos sobre a variedade que utilizam e como avaliam as demais. A par-

tir de um questionário aplicado em que os alunos puderam expressar suas 

percepções sobre o assunto, foi possível perceber que o estudo da língua 

materna, em especial sobre a variação linguística, ainda é um grande de-

safio, fazendo-se necessário conhecer e reconhecer as crenças dos alunos 

para realização de atividades que proporcionem a cada educando refle-

xões sobre a sua própria língua e seus usos, para que haja assim uma ver-

dadeira educação sociolinguística. Por isso esse texto busca oferecer im-

portantes contribuições para ações pedagógicas mais eficazes no que se 

refere ao ensino de língua portuguesa como língua materna. 

 

COMO A LEITURA 

PODE SE TORNAR UMA FERRAMENTA IMPORTANTE 

DE COMPETITIVIDADE NO MUNDO DO TRABALHO 

SEGUNDO OS PRESSUPOSTOS 

DA THEORY OF CONSTRAINTS-TOC 

Márcia Regina Marques Amado da Silva (IFTO) 

marcia@ifto.edu.br 

 

O presente trabalho analisa o movimento histórico da educação de 

jovens e adultos no Brasil, situando o processo da leitura e da escrita co-
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mo fenômeno de apreensão dos códigos linguísticos e importante ferra-

menta para quem deseja adentrar o mundo competitivo do trabalho, a 

partir da visão da theory of constraints-toc, como sendo um método de 

articulação de esforços para aumentar a eficiência de processo de mudan-

ça da realidade do analfabetismo brasileiro e a construção positiva dos 

objetivos a serem alcançados. 

 

COMO AS CRIANÇAS EXPLORAM 

AS VIRTUDES DOS SUPER-HERÓIS 

NA PRODUÇÃO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

Glaucinei Dutra Galvão (UEMS) 

glaucinei.professora@gmal.com 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

natanielgomes@hotmail.com 

 

Um dos grandes desafios para os professores de língua portuguesa 

é motivar seus alunos a produzirem textos. Entretanto, os desdobramen-

tos no desenvolvimento desta prática pedagógica são recompensados pe-

los resultados obtidos. Vislumbradas as possibilidades de proposta de 

produção de texto, o presente artigo tem como objetivo discutir a produ-

ção de histórias em quadrinhos por alunos do quinto ano do ensino fun-

damental, além de apresentar a metodologia usada para esta produção e 

investigar o que levou as crianças a explorarem as virtudes dos super-

heróis em suas histórias em quadrinhos. A partir de pesquisa explorató-

ria, buscou-se mostrar os caminhos percorridos para o desenvolvimento 

das produções de textos e como explorar as histórias em quadrinhos na 

sala de aula, obtendo bons resultados. Para tanto, tornou-se indispensável 

a pesquisa documental que mostra a aplicação de teorias. Assim, Gubern 

(1979), Neotti (1980), Luyten (1985), Moya (1994), Eco (2003), Ver-

gueiro & Ramos (2009) e Ramos (2010), serviram de base para a análise 

e a interpretação dos dados coletados na fase de elaboração deste traba-

lho. 
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COMO FALAM OS EVANGÉLICOS: 

ANÁLISES SOBRE OS JARGÕES DA COMUNIDADE CRISTÃ 

Wagner Pavarine Assen (UEMS) 

wagner.assen@gmail.com 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

natanielgomes@uol.com.br 

 

Este trabalho apresenta uma síntese dos resultados das análises 

feitas, no mestrado acadêmico em letras, da Universidade Estadual do 

Mato Grosso do Sul, tendo como aporte teórico a sociolinguística varia-

cionista. Seu objetivo é explanar os estudos dos aspectos sociolinguísti-

cos contidos na ocorrência dos jargões, descrever e explicar como os fiéis 

de uma comunidade evangélica neopentencostal do movimento G-12 fa-

zem uso destes jargões para se identificar ou se inserir/adequar em seu 

contexto comunitário. Como norte para o estudo e análise dos jargões, o 

presente texto tem como suporte teórico, entre outros, os postulados his-

tórico-sociais da linguagem de Burke e Porter (1997), tendo em vista as 

relações entre doutrina, ideologia e inserção comunitária pelo modo de 

fala da comunidade. 

 

COMO TRATAR A QUESTÃO DE “CERTO” E “ERRADO” 

NO ENSINO DE LÍNGUA MATERNA 

José Pereira da Silva UERJ 

jpsilva@filologia.org.br 

 

Preconceito é uma coisa tão natural que não há ninguém que não 

tenha vários deles, considerando-se que ele consiste na generalização de 

atribuições positivas ou negativas a alguém ou a alguma coisa a partir de 

uma de suas características. Por exemplo: uma pessoa de pela escura ou 

negra, normalmente é considerada como descendente de africanos, inde-

pendentemente de qualquer comprovação. Isto é preconceito. Uma pes-

soa que passa grande parte de sua vida orando e pregando costuma ser 

considerada uma pessoa de fé, que crê em Deus e evita fazer o mal, fa-

zendo todo o bem que puder. Isto é preconceito. Por isto, uma pessoa que 

fala e escreve bem a sua língua costuma ser considerada mais inteligente 

do que as que não falam nem escrevem a mesma língua com a mesma 
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eficiência. Na língua oral, certo é o que é adequado e errado, em contra-

posição, é o que não fica bem em determinado contexto ou ambiente. A 

mesma coisa acontece na língua escrita. Não se admite uma tese de dou-

torado ou uma dissertação de mestrado muito distante da língua escrita 

padrão, desrespeitando as normas ortográficas e mesmo as normas técni-

cas adotadas pela instituição de ensino superior a que submeterá o referi-

do trabalho de conclusão de curso. Em contrapartida, não se exige nem se 

espera que os bilhetes colados na porta da geladeira tenham sempre o 

mesmo padrão nem sejam revisados de acordo com as normas gramati-

cais e ortográficas do trabalho acadêmico. É nesse sentido que pretendo 

apresentar uma aula-conferência, com base nos princípios fundamentais 

da sociolinguística e da linguística aplicada ao ensino de língua portu-

guesa. 

 

CONCEPÇÕES DE ENSINO DE LÍNGUAS: 

DESDOBRAMENTOS E PRÁTICAS 

Heliud Luis Maia Moura (UFOPA) 

heliudlmm@yahoo.com.br 

 

O objetivo deste trabalho é discutir formas e estratégias pelas 

quais a ideologia se apresenta nas concepções relativas ao ensino de lín-

guas. É possível afirmar que as formas de pensar o ensino de línguas es-

tão arraigadas em diversas concepções, destacando-se aquelas que consi-

deram o ensino e a aprendizagem como atrelados a noções como: (i) en-

sinar uma língua é ensinar a forma, de modo a descrever o funcionamen-

to de elementos gramaticais; (ii) ensinar a ler e escrever pressupõe levar 

o indivíduo a codificar e a decodificar estruturas imanentes ao próprio 

sistema; (iii) ensinar uma língua implica entendê-la como instrumento de 

comunicação, no qual estruturas de referência estão dadas, numa espécie 

de correspondência biunívoca entre referentes e processos de significa-

ção; (iv) aprender uma língua requer o domínio dos subsistemas fonéti-

co-fonológico, lexical, morfológico e sintático, o que pressupõe a exis-

tência de um sistema homogêneo ou monolítico; (v) ensinar/aprender 

uma língua requer uma concepção de que esta constitui um espaço social 

e cultural por meio do qual as interações acontecem e a encara como uma 

entidade discursivo-interacional, veiculadora de uma multiplicidade de 

enunciações, tributárias de contextos históricos. Tomo como referencial 

as postulações de Orlandi (2005), Marcuschi (2007, 2008), Voese (2004), 
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Citelli (1995, 1997) Lukács (1982, 1986), Bakhtin (1981, 1986, 1992), 

nos quais me ancoro para dizer que o ensino de línguas se fundamenta 

em concepções diversas, com desdobramentos também históricos, verifi-

cando-se posturas ligadas a paradigmas tradicionais e à reprodução de 

sentidos associados a noções estáticas e obsoletas. O corpus é constituído 

de um conjunto de relatórios do estágio supervisionado do curso de letras 

do Instituto de Ciências da Educação – UFOPA. As análises evidenciam 

a presença dos mencionados paradigmas, requerendo uma mudança epis-

temológica no ensino de línguas na educação básica. 

 

CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA SAUSSURIANA 

PARA OS ESTUDOS FILOLÓGICOS DA LINGUAGEM 

Henrique Miguel de Lima Silva (UFPB) 

henrique.miguel.91@gmail.com 

Danielli Cristina de Lima Silva (UFPB) 

 

O surgimento da linguística, em meados do século XX, possibili-

tou a consolidação de um viés científico para os estudos da linguagem 

em suas diversas nuances. Embora saibamos que o foco principal da heu-

rística estrutural seja o estudo da língua enquanto estrutura; seu posicio-

namento foi, sem dúvida, o marco inicial para o desenvolvimento dos di-

versos ramos de investigação em linguística. Sendo assim, o presente 

trabalho se propõe a discutir sobre as principais contribuições da teoria 

estrutural de Saussure (1916) para os estudos da linguagem. Partimos do 

pressuposto de que somente com o advento da linguística como ciência 

da língua os estudos da linguagem ganharam, de fato, rigor cientifico. 

Acreditamos ser fundamental para o estudo da arte compreender as con-

tribuições saussurianas para o estudo da linguagem como viés de partida 

para inúmeras perspectivas teórico-epistemológicas, bem como da neces-

sidade de atribuir ao autor seu merecido crédito pela elaboração do pro-

grama de investigação científica dos estudos da linguagem. Ainda, em se 

tratando do assunto abordado, consideramos, conforme Lakatos (2008), 

que todas as propostas investigativas, em consonância como em ruptura 

científica, surgiram a partir da proposta de Saussure (1916). Fundamen-

tamos nossa pesquisa em Arrivê (2014), Fiorin (2009), Martelotta 

(2009), Hora (2003) e Paveau & Sarfati (2008), por oferecem subsídios 

para a investigação proposta. Ressaltamos ainda que compreender tais 

contribuições possibilita um olhar historiográfico crítico que, por sua 
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vez, fundamenta as teorias de linguísticas contemporâneas, tanto em seus 

fundamentos como em sua percepção investigativa. Dessa maneira, espe-

ramos contribuir diretamente na compreensão das propostas de Saussure 

(1916) e nos desdobramentos científicos desenvolvidos após o mesmo. 

 

DESCONSTRUINDO O PRECONCEITO LINGUÍSTICO: 

O ROTACISMO NA FALA DE ALUNOS 

Thaís Polo Ferreira (UFMS) 

thaispoloferreira@hotmail.com  

Rosangela Villa (UFMS) 

 

A língua, assim como a sociedade, vive em constante processo de 

mudança. Esse processo não é aleatório, mas, sim, motivado pelo fato de 

que cada uma tem a função de nomear elementos e situações da socieda-

de que representa (MONTEIRO, 2000, apud SILVA, 2011). No Brasil, 

são diversos os fatores que a modificam, extrapolando aspectos gramati-

cais. Sendo assim, o presente trabalho se propôs a analisar as ocorrências 

de fenômenos linguísticos no espaço escolar, especificamente na rede 

pública de ensino. Diante das várias possibilidades dentro da língua por-

tuguesa, elegeu-se o rotacismo, que se caracteriza pela troca da fricativa 

/r/ pela lateral /l/. Tal escolha se deve a inquietação diante um fenômeno 

visto constantemente no uso social e a perpetuação do aspecto preconcei-

tuoso veiculado as variedades linguísticas. Realizar a educação linguísti-

ca independente de preconceitos, principalmente dialetais, é um dos pro-

pósitos dessa pesquisa a longo prazo, capacitando docentes com uma pe-

dagogia culturalmente sensível. Contando com a colaboração de infor-

mantes, serão coletados dados de fala, estratificados quanto ao sexo, ida-

de, à escola e série. Para tanto, ancora-se em teóricos que atuam nas áreas 

da sociolinguística e educação, como Bagno (2007); Bortoni-Ricardo 

(2004); Labov (2008) e Silva (2011), entre outros. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA EDUCACIONAL 

PARA O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO IFMS: 

POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

NA PRODUÇÃO DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

Jadson Barbosa Alves (IFMS) 

marcio.carvalho@ifms.edu.br 

Márcio Palácios de Carvalho (IFMS) 

marcio.carvalho@ifms.edu.br 

 

Propõe-se a criação de um sistema Web para auxiliar o ensino da 

língua portuguesa no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-

gia de Mato Grosso do Sul, campus Nova Andradina. É uma pesquisa 

que está em fase de desenvolvimento e conta com o apoio e incentivo do 

IFMS/CNPq (2016-2017). Decidiu-se trabalhar especificamente com a 

produção de textos dissertativo-argumentativos, pois esse gênero foi o 

mais solicitado pelos estudantes porque, em muitas seleções para o in-

gresso no ensino superior, é solicitada a escrita de um texto dissertativo. 

Com esse suporte tecnológico, o aluno poderá escrever um texto e enviar 

para o professor de qualquer local, pela internet. O programa também 

oferecerá algumas ferramentas que o ajudará a sanar as possíveis dúvi-

das. Contudo, é importante esclarecer que essa plataforma é o início de 

um processo de produção textual, onde o professor devolverá o texto pa-

ra serem realizadas outras versões. Espera-se que o aluno compreenda 

que a escrita e, principalmente, a reescrita é um processo interacional. 

Mesmo em fase de desenvolvimento, já é possível apresentar a interface 

inicial e o detalhamento do funcionamento do sistema web. Para o emba-

samento teórico do projeto, buscaram-se pesquisadores das áreas de le-

tras como o Joaquim Dolz, que trabalha com o conceito de engenharia 

didática e da computação para o desenvolvimento das principais lingua-

gens web que estão sendo usadas na criação do sistema Web. Cita-se, 

como exemplo, o pesquisador Robbins. Trata-se de um projeto científico 

interdisciplinar, que surgiu diante da constatação de uma dificuldade le-

vantada pelos próprios alunos da instituição de ensino, que eles mesmos 

se propuseram a resolver, com a orientação dos professores das áreas ci-

tadas 
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DESIGNAÇÕES PARA "ROTATÓRIA": 

UM ESTUDO GEOLINGUÍSTICO NA REGIÃO CENTRO-OESTE 

Luciene Gomes Freitas Marins (UFMS) 

lucienefreitasmarins@gmail.com 

Aparecida Negri Isquerdo (UFMS) 

anegri.isquerdo@terra.com.br 

 

Cada integrante de uma comunidade transmite parte de sua cultu-

ra, suas crenças, seus mitos e seus costumes, que também herdou dos 

seus antepassados em contato com outros grupos sociais. Por isso, no sis-

tema linguístico, novos termos são gerados e/ou ressignificados com o 

intuito, de estabelecer a comunicação, e transmitir novos conhecimentos 

pautados também na visão de cada grupo. Partindo desse princípio, este 

trabalho tem como objetivo discutir resultados de estudo do vocabulário 

dos habitantes da região Centro-Oeste, com foco na temática relativa à 

relação rural/urbano, fundamentado nos Atlas Linguístico do Brasil (Pro-

jeto ALiB), recolhidos nas 24 localidades dos três estados dessa região 

que integram a rede de pontos do ALiB. Buscou-se verificar possíveis 

mudanças no comportamento linguístico dos habitantes das capitais e das 

cidades do interior da região Centro-Oeste, no que se refere ao vocabulá-

rio rural e urbano, além de considerar as perspectivas diatópica, diastráti-

ca e diageracional. Para tanto, selecionou-se a pergunta 196 do questio-

nário semântico-lexical do projeto ALiB que apura designações para o 

"trecho da rua ou da estrada que é circular, que os carros têm que contor-

nar para evitar o cruzamento direto", vinculada à área semântica vida ur-

bana (Comitê Nacional do Projeto ALiB, 2001, p. 37). Os informantes 

mencionaram como resposta para essa pergunta onze unidades lexicais, 

divididas em dois grupos, considerando-se os semas "movimento" (rota-

tória, contorno, retorno e cruzamento) e "forma física do referente", 

(queijo/queijinho, rótula, anel viário e trevo). Os resultados aqui discuti-

dos se reportam, a partir de novas perspectivas, aos dados examinados 

por Marins (2012), na dissertação de mestrado defendida na Universida-

de Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). O estudo buscou suporte 

teórico-metodológico na linguística, em especial, na dialetologia, na geo-

linguística e na lexicologia. 
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DIALOGISMO BAKHTINIANO 

E CONSTRUÇÃO DE FENÔMENOS DE MASSA: 

DA RELAÇÃO ENTRE MÍDIA 

E O JOGO DE VOZES INTERDISCURSIVAS 

Bruno Gomes Pereira (UEPA) 

brunogomespereira_30@hotmail.com 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar como a mídia brasileira, 

sobretudo a televisiva, contribui para a perpetuação de fenômenos de 

massa capazes de mudar os hábitos dos grandes públicos. Nesse sentido, 

há de se verificar como as mídias lançam verdadeiros fenômenos com-

prados pela massa populacional em tão pouco tempo. Como aporte teóri-

co, estamos inseridos no campo aplicado dos estudos da linguagem, par-

tindo do princípio de que procuramos colocar em evidência diversos co-

nhecimentos humanos na complexificação do objeto investigado. A pes-

quisa é documental de abordagem qualitativo-interpretativista. Reforça-

se o jogo de vozes como algo condizente com o mosaico com o qual o di-

to fenômeno de massa se manifesta, sendo, pois, um fértil campo de in-

vestigação. 

 

DISCRIMINAÇÃO E CONTRADIÇÃO EM ANÁLISE: 

UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE AMORIS LAETITIA 

Anderson Aparecido Pires (UFMS) 

andersonpiresms@yahoo.com.br 

Rita de Cássia Pacheco Limberti (UFMS) 

 

O objetivo desse trabalho consiste em analisar o documento Amo-

ris Laetitia, escrito e publicado pelo papa Francisco, no ano de 2016. O 

corpus de nosso trabalho é um texto/resumo feito pelo papa a partir do 

resultado de encontros realizados com os bispos do mundo inteiro, por 

meio de sínodos ordinários e extraordinários, realizados nos anos de 

2014 e 2015, em Roma. Entre os temas abordados no livro está a homos-

sexualidade, classificada na obra como "alguns desafios". Nosso objetivo 

é compreender como são produzidos os sentidos de discriminação e de 

contradição, em relação aos sujeitos homossexuais quando se tem como 

pauta a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nota-se, 
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por meio de análises, que a procriação é o elemento utilizado para negar 

a aprovação do casamento homossexual. Entretanto, observa-se que, ao 

referir-se a casais heterossexuais que não podem ter filhos por ordem na-

tural, esse termo é silenciado. Conforme Orlandi (2011) aponta, o silên-

cio significa e em nossas análises, que são calcadas pela análise do dis-

curso francesa, ele produz sentidos de discriminação e de contradição. O 

texto se constitui de modo a dissimular e neutralizar tais sentidos, tor-

nando-os inacessíveis aos fiéis. Para nossos estudos sobre sexualidade, 

Michel Foucault (2007) foi o teórico norteador e, para abordar a discri-

minação, baseamo-nos nos estudos de Barros (2015), Borges e Coutinho 

(2015). 

 

DISCURSO IDENTITÁRIO ACERCA DA MEMORIA DO PRO-

FESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

João Paulo de Oliveira (UEMS) 

jpunemat@hotmail.com 

Marlon Leal Rodrigues (UEMS) 

 

Este trabalho pretende analisar os discursos indenitários acerca do 

professor de língua portuguesa no que tange a sua formação acadêmica. 

Se for observado o contexto sócio-histórico da constituição da identidade 

do professor ao longo do tempo, pode-se ver que este "sujeito" (OR-

LANDI, 2012, p. 46) (professor de língua portuguesa) fica marcado em 

seu discurso por diversos conflitos que deixam, de certa forma, em sus-

penso todo o desejo e sonho de ser um profissional que procura reconhe-

cimento por suas práticas. Desta forma, a transição da educação pelos sé-

culos foi marcada por diversas mudanças no mundo que implementaram 

o ensino para melhorar as condições de trabalho, enquanto a profissão de 

educador evoluiu através dos sistemas políticos, sociais e ideológicos, 

entre outros. Assim, ao se estudar a história da educação no Brasil, depa-

ra-se com desafios para a formação da identidade do professor até hoje. 

Contudo, acionando-se a "memória discursiva" (ORLANDI, 2012, p. 51-

52), aponta-se que tal reconhecimento profissional continua sendo espe-

rado pelo professor de língua portuguesa. Para se compreender como este 

sujeito é atravessado pela "ideologia (apud TAFARELLO & RODRI-

GUES, 2013, p. 160) para produzir seu dizer, assim como sua formação 

discursiva, nosso corpus será situado no espaço discursivo escolar, anali-

sando-se o discurso do professor de língua portuguesa para compreender 
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como se constitui a identidade deste sujeito durante sua formação acadê-

mica. 

 

DO LATIM AO PORTUGUÊS: 

IDENTIDADE, LINGUAGEM E ENSINO 

Letícia Pereira de Andrade Maia (UEMS) 

leticiauems@gmail.com 

Clemilton Pereira dos Santos (UEMS) 

clemilton.ps@hotmail.coom 

 

O livro Do Latim ao Português: identidade, linguagem e ensino 

resulta de pesquisas cujas problemáticas se centram em questionamentos 

sobre a perda do espaço da língua latina na vida contemporânea. Ou seja: 

será que no século XXI, a língua portuguesa já não tem mais relações 

com a língua latina? Organizado em três eixos: "Do latim à sala de aula", 

"Do latim ao português" e "Do latim a outras áreas do conhecimento", o 

material propicia discussões em torno da presença e/ou ausência da lín-

gua latina em currículos educacionais da educação básica e do ensino su-

perior atuais; pontua contribuições da língua latina para o ensino da bo-

tânica e do direito; oferece questões lexicais e semânticas fundamentais 

para o estudo da língua portuguesa, embasada nos estudos históricos ou 

diacrônicos e trata da questão ortográfica, exemplificando quão impor-

tante para o ensino de língua portuguesa é volver-se às raízes latinas. A 

partir de seus autores Clemilton Pereira dos Santos, Letícia Pereira de 

Andrade Maia, Norivaldo Salina, João Carlos Feitosa e Thays Belmonte, 

o livro Do Latim ao Português: Identidade, Linguagem e Ensino de-

monstra, conforme diz Carlos Alberto Faraco (1998, p. 76) que o "estudo 

do passado pode iluminar o presente", ou parafraseando Claude Levi-

Strauss (2010, p. 17), se não podemos reconquistar o que fora perdido 

com o tipo de mundo em que vivemos, devemos pelo menos tornar-nos 

conscientes da existência de coisas que perdemos e da sua importância. 
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"DUAS DE CINCO" 

– GÍRIAS, METÁFORAS E INTERTEXTUALIDADE: 

UMA ANÁLISE SOBRE O RAP DE CRIOLO 

Wagner Pavarine Assen (UEMS) 

wagner.assen@gmail.com 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

natanielgomes@uol.com.br 

 

Entrelaçadas de modo ímpar às gírias, referências a Eric Hobs-

bawm, Drummond, Maquiavel, Foucault e até Star Wars estão presentes 

na canção "Duas de cinco" do rapper paulistano Kleber Cavalcante Go-

mes, mais conhecido como Criolo. Este estudo tem por objetivo analisar 

como se dá o processo de construção referencial e intertextualidade, gí-

rias e metáforas no single lançado em 2013. Criolo possui vasta carreira 

artística, com diversos CDs, videoclipes e filmes. Suas canções trazem a 

marca identitária do rap e suas percepções sociais do cotidiano paulista-

no, carrega a flâmula da militância característica da vertente musical sur-

gida na Jamaica e Estados Unidos, que chegou no Brasil no início da dé-

cada de 1980. 

 

ELE, FORMA LINGUÍSTICA 

QUE CARREGA EFEITOS DE SENTIDO: 

A CONSTITUIÇÃO DA CENA ENUNCIATIVA 

ATRAVÉS DO FUNCIONAMENTO POLÍTICO DO SILÊNCIO 

Luciana Vargas Ronsani (UFSM) 

luronsani@gmail.com 

Eliana Rosa Sturza (UFSM) 

 

Este trabalho teve como principal objetivo refletir sobre a memó-

ria da imigração alemã, tomada como memória discursiva, a qual se 

constitui de discursos na e sobre a língua praticada pelos sujeitos descen-

dentes de imigrantes alemães no Brasil. Tomou-se como objeto de estudo 

a constituição do espaço de enunciação nos dizeres de sujeitos pertencen-

tes à Vila Santa Catarina, situada na cidade de Salvador das Missões 

(RS). Compreendemos que, na constituição desse espaço de enunciação, 

existem formas de silêncio que se estabelecem pela história desse sujeito. 

mailto:wagner.assen@gmail.com
mailto:natanielgomes@uol.com.br
mailto:luronsani@gmail.com


Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 64 

Interpreta-se que, na conjuntura do Estado Novo, a língua portuguesa, 

por meio do aparelho ideológico do Estado (a escola), circulou de modo 

obrigatório nos espaços escolares que, por sua vez, produziu efeitos no 

modo como se constituíram e se constituem ainda hoje os espaços de 

enunciação quando sujeitos descendentes de imigrantes são divididos pe-

las duas línguas e se significam por essa divisão. Nesse sentido, os efei-

tos da interdição linguística são materializados quando o sujeito silencia 

sua língua materna e diz alguma coisa em língua portuguesa. 

 

EMOTICONS E EMOJIS 

COMO PRODUTORES DE SENTIDO NO TEXTO 

Letícia de Oliveira (UEMS) 

oliveira01e@hotmail.com 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

natanielgomes@uol.com.br 

 

A comunicação tem tomado novos rumos com a utilização da in-

ternet no mundo globalizado. De modo geral, tudo está se tornado mais 

rápido em função da "falta de tempo", do imediatismo das pessoas ou das 

facilidades que o meio proporciona a seus usuários. Tendo em vista a 

presente "modernização" da comunicação, temos mensagens com pala-

vras abreviadas. Para que haja uma melhor compreensão dessas mensa-

gens, temos a utilização dos emoticons e dos emojis como facilitadores e 

produtores de sentido no texto. 

 

EMPREGO DOS DITONGOS [EI] E [OU] 

E SEU PROCESSO DE REDUÇÃO NA LÍNGUA FALADA 

EM DOURADOS: 

UMA REFLEXÃO SOCIOLINGUÍSTICA 

Talita Chiqueto (UEMS) 

talitachiqueto@hotmail.com 

Elza Sabino da Silva Bueno (UEMS) 

talitachiqueto@hotmail.com 

 

A presente pesquisa faz um estudo acerca do emprego dos diton-
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gos [ei] e [ou] e sua ocorrência no linguajar de falantes da região de Dou-

rados (MS), cujo objetivo é verificar, por meio de entrevistas que compo-

rão o nosso corpus, o quanto este fenômeno é recorrente na fala local e, 

consequentemente, o seu uso no português falado no Brasil. Vale ressal-

tar que este trabalho é fruto de uma pesquisa bibliográfica e de campo re-

alizada no Programa de Iniciação Científica da UEMS (campus Doura-

dos), uma vez que os estudos sociolinguísticos partem de pesquisa empí-

rica, isto é, da observação dos dados em situações reais de uso da língua, 

em nosso caso especial, o processo de monotongação no português fala-

do em Dourados e proximidades, pois como toda língua falada, a língua 

portuguesa é plena de variações que podem se dar de acordo com o gêne-

ro e a faixa etária do falante, além de seu nível de escolaridade que pode 

influenciar no uso de uma variante linguística em detrimento de outra. 

Ou seja: essas variações e mudanças linguísticas podem ser motivadas 

por fatores linguísticos internos ao próprio sistema da língua, ou extra-

linguísticos/social (externos), variações que são perceptíveis na fala es-

pontânea. Para execução da pesquisa foram utilizados os pressupostos 

teórico-metodológicos da teoria da variação linguística ou sociolinguísti-

ca variacionista na figura de Labov (2008). Além disso, foram consulta-

dos estudiosos da área como: Tarallo (2007), Bueno (2012/2009), Borto-

ni-Ricardo (2004), Câmara Jr. (1977) e Coutinho (1976), entre outros. 

 

EMPRÉSTIMOS DO PORTUGUÊS NA LÍNGUA TERENA 

Vinícius Gonçalves dos Santos (UEMS) 

viniciusgs16@gmail.com 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

natanielgomes@uol.com.br 

 

Os empréstimos linguísticos são processos naturais de quaisquer 

línguas que tenham contato com outras, e fazem parte do seu desenvol-

vimento. Uma das entradas acontece a partir da necessidade de nomear 

um objeto não presente em sua cultura anteriormente. No português, vêm 

ocorrendo, com frequência, empréstimos do inglês, pelo grande contato 

com a cultura norte-americana, nomeamos conceitos e objetos não antes 

presentes em nossa cultura, como "Fast food" ou "deletar". Neste caso, 

temos um equivalente que seria o "apagar", e por razões sociais manti-

vemos o "deletar", devido ao termo ser muito utilizado no meio digital, 

impulsiona o uso mantendo assim o termo mais falado. Na língua terena, 
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não é diferente. Pelo contato com os "purútuye" (homem branco), termos 

novos aparecem na língua. Pelo envolvimento com a cultura "estrangei-

ra", surgem necessidades de nomear animais antes não presentes como 

"vaka" para nomear "vaca", conceitos antes não presentes como "alúka-

xo" para designar o verbo "alugar", entre outros itens de cultura alheia. 

Por nacionalismo, tendemos a olhar com olhos desconfiados para em-

préstimos, dificilmente a troca de termos é unilateral. Os empréstimos 

enriquecem a língua, mostrando o seu dinamismo. Nosso objetivo é in-

vestigar as influências do português na língua terena e as marcas deixa-

das. 

 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

UMA REFLEXÃO DIACRÔNICA DO CLÍTICO /SE/ 

E SUA MANIFESTAÇÃO NA PRODUÇÃO TEXTUAL 

DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Lucas de Souza Machado (UEMS) 

luccas.lsm@hotmail.com  

Elza Sabino da Silva Bueno (UEMS) 

 

Este estudo reflete, discute e analisa a presença do clítico "se", do 

ponto de vista de sua diacronia, para que se perceber como essa evolução 

está posta na contemporaneidade, ou seja, como os alunos do ensino fun-

damental de uma escola pública em Dourados (MS) aprendem e empre-

gam o clítico "se" em seus textos escritos. Preocupa-se também com o 

ensino de língua portuguesa pelo viés dos estudos sociolinguísticos, com 

a intenção de aferir a influência da oralidade oriunda dos aspectos sociais 

e das vivências do alunado no momento da produção textual escrita, sua 

interferência na utilização do clítico "se", sua importância no ensino 

aprendizagem da língua portuguesa e a contribuição do livro didático na 

abordagem do assunto; ou seja, no processo de ensino/aprendizagem da 

partícula clítica. Os ensinamentos de Almeida (2000), Bagno (2003/ 

2012), Bortoni-Ricardo (2004), Bueno (2011), Cegalla (2008), Coutinho 

(1976), Leroy (1974), Piacentini (2012) e Saussure (1989), entre outros, 

foram adotados como suporte teórico-metodológico da pesquisa. Não 

perdendo de vista que o clítico "se" é merecedor de atenção na produção 

textual e na interpretação dos diversos gêneros textuais, bem como em 

enunciados ou alternativas de provas de vestibulares e concursos públi-

cos que exigem do leitor interpretação e maior clareza e objetividade so-
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bre o tema. 

 

ENSINO DE PORTUGUÊS PARA HISPANOFALANTES 

E A VARIÁVEL REPRESENTAÇÃO 

DO COMPLEMENTO VERBAL 

Thais Leal Rodrigues (UFF) 

leal.thais@hotmail.com 

Edila Vianna da Silva (UFF) 

edilavianna@gmail.com 

 

O tema deste trabalho é o ensino a falantes de espanhol da repre-

sentação do complemento verbal, tanto de objeto direto quanto de objeto 

indireto, fato linguístico variável na língua portuguesa do Brasil. A enun-

ciação do complemento verbal dentro de um texto ou diálogo, em língua 

portuguesa do Brasil, apresenta várias possibilidades para sua representa-

ção além do uso dos clíticos, prescrito pela gramática normativa. Portan-

to, constitui-se um fenômeno em variação. Nossa pesquisa presta-se a 

descrever essa variável e avaliar suas implicações no processo de ensino 

e aprendizagem de português como língua estrangeira, bem como exami-

nar como este aspecto da nossa língua tem sido tratado nos materiais di-

dáticos voltados ao ensino de português como língua estrangeira. Em ou-

tras palavras, temos o intuito de verificar como são apresentados e ensi-

nados os complementos verbais, nesses materiais, e averiguar se a varia-

ção linguística é contemplada no tratamento desse tema. Trata-se de uma 

pesquisa que se embasa na teoria sociolinguística para analisar materiais 

didáticos, pois acreditamos que a língua estrangeira deve ser apresentada 

ao aluno, de maneira a fazê-lo enxergar toda a sua riqueza e variação, a 

fim de torná-lo capaz de interagir nas diversas situações linguísticas de 

fala e escrita. 
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ESTUDO DAS NARRATIVAS DE MEMÓRIAS 

NA PRESERVAÇÃO 

DOS ASPECTOS IDENTITÁRIOS E CULTURAIS 

Ariane Wust de Freitas Francischini (UEMS) 

aajaraguari@hotmail.com 

Adriana Lúcia de Escobar Chaves de Barros (UEMS) 

chaves.adri@hotmail.com 

 

O presente artigo é parte de uma pesquisa para a elaboração da 

dissertação de Mestrado e versa sobre o estudo do registro das narrativas 

orais que traduzem as memórias e os aspectos culturais, bem como iden-

titários. Neste estudo o papel principal da oralidade será de representar a 

reconstrução da memória coletiva de um grupo, suas experiências e valo-

res trata-se de uma atividade de berço cultural, registro histórico e lin-

guístico. Utilizaremos como metodologia um levantamento teórico acer-

ca da temática abordada para o estudo das narrativas que podem ser con-

sideradas de cunho interdisciplinar por instigar novas discussões e inter-

pretações que são relevantes para os estudiosos da área de ciências hu-

manas e linguagens. Para tanto utilizamos como suporte teórico Castori-

adis (1982), Galvão (2005), Benjamin (1994), Grossi & Ferreira (2001), 

Caldin (2012), Bruner (1998), Barthes (1988), Araújo (1998), Caruso 

(2010) e outros que serviram de pressupostos para que esta pesquisa fos-

se realizada. Logo, pensar em gêneros marcados pelo modo narrativo do 

discurso remete também à ideia da memória e pode ser uma maneira de 

possibilitar o compartilhamento de lembranças, por meio de encontros e 

reencontros entre passado e o presente. Os estudos nesta área demonstra-

ram que as percepções das narrativas dos sujeitos são expostas de acordo 

com sua representação da realidade, com isso o texto oral é exposto a vá-

rias mudanças, principalmente em decorrência do contexto de produção e 

do registro escrito. 
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FOLCLORE, CRENDICE E FANTÁSTICO NA FRONTEIRA 

DE HÉLIO SEREJO 

Anderson Ribeiro Foster (UEMS) 

ar.foster@hotmail.com 

Fábio Dobashi Furuzato (UEMS) 

fabiodf71@yahoo.com.br 

 

A cultura local, bem como as artes em geral, propicia e contribui 

na constituição e solidez da personalidade humana. Pelo aporte da Litera-

tura Fantástica, e mediante a leitura e estudo da obra de Serejo, buscamos 

identificar em suas narrativas míticas, folclóricas e fantásticas a voz que 

ao mesmo tempo, faz a reconstituição dessas estórias, e consegue resga-

tar um passado oral, que se faz sempre presente no discurso humano en-

tre a história e a ficção. Trata-se de autor regionalista cujo nome e obra 

proporcionam um leque de temas diversos como folclore, crendices, his-

tória, religiosidade, biografias, relatos, ciclo ervateiro na região de Mato 

Grosso, atual Mato Grosso do Sul e outros assuntos vinculados ao perío-

do do pós-guerra do Paraguai e às questões fronteiriças Brasil/Paraguai. 

A metodologia usada foi a de pesquisa bibliográfica e por se tratar de 

uma pesquisa de mestrado em andamento, a hipótese inicial é de que 

ocorra como resultado o reconhecimento do contexto histórico que dialo-

ga com o regionalismo do autor e a identificação e a análise de elementos 

narrativos que favoreçam o aparecimento do fantástico, crendice e folclo-

re, contribuindo assim para enfatizar os problemas do ser humano. 

 

HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA 

NA OBRA DE ISMAEL COUTINHO 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

natanielgomes@uol.com.br 

 

Ismael de Lima Coutinho (1900-1965) foi um professor e filólogo 

brasileiro. Sua obra-mestra é a Gramática Histórica que intitulou Pontos 

de Gramática Histórica, da qual há numerosas edições, tendo sido publi-

cada pela Livraria Acadêmica, pela editora Ao Livro Técnico. No ano de 

2011, em eleição virtual disputadíssima, o Círculo Fluminense de Estu-

dos Filológicos e Linguísticos escolheu Ismael de Lima Coutinho para 
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ser o homenageado do ano no XV Congresso Nacional de Linguística e 

Filologia, que ocorreu de 22 a 26 de agosto, no Instituto de Letras da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, ele escreveu al-

guns textos literários que se encontravam inéditos até serem trazidos ao 

público pelo CiFEFiL por meio do Prof. Dr. José Pereira da Silva: Bos-

quejos (1919-1922) e Silhuetas (1922-1925), além de alguns contos. A 

partir de tais publicações, foram produzidos dois livros sobre a historio-

grafia linguística em sua obra (i) Historiografia Linguística e Consoantes 

Geminadas: em Silhuetas e Bosquejos de Ismael de Lima Coutinho e (ii) 

Historiografia Linguística de Ismael Coutinho: Observações a partir das 

gramáticas de Eduardo Carlos Pereira e de Evanildo Bechara, que são 

fruto da investigação realizada seguindo os princípios metodológicos de 

Konrand Koerner (1996). 

 

INSERÇÃO LINGUÍSTICA E SOCIAL 

DOS IMIGRANTES HAITIANOS 

NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA (MS) 

Maria Helena da Silva Araujo (UEMS) 

silvamhsa@gmail.com 

João Fábio Sanches Silva (UEMS) 

joaofabioss@yahoo.com.br 

 

O objetivo geral da pesquisa é quanto à inserção linguística e so-

cial dos imigrantes haitianos na cidade de Nova Andradina (MS) que, em 

sua maioria, buscam se inserir no mercado de trabalho formal, mas que, 

por não se adaptarem, acabam indo para a informalidade. Até que ponto a 

língua ainda perdura como dificuldade a esses imigrantes? Ou melhor: a 

competência linguística tem auxiliado ou atrapalhado essas comunidades 

que se instalaram no município? Vale ressaltar que, quando se refere às 

questões linguísticas, envolve-se também todo um contexto cultural. 

Tendo em vista a problematização levantada, os estabelecimentos públi-

cos de acesso à cidadania têm possibilitado, de alguma forma, essa inser-

ção de haitianos no mercado de trabalho, assim como as instituições de 

ensino regular têm recebido amigavelmente essa comunidade, com os 

seus anseios de acesso à informação e ao conhecimento. Como reflete 

Maciel (2015), outras perspectivas que possibilitem enxergar o mundo 

por outras lentes mais plurais estão sendo buscadas, perspectivas que 

acatem, como formas válidas de relacionamento com o mundo e de pro-

mailto:silvamhsa@gmail.com
mailto:joaofabioss@yahoo.com.br


Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 71 

dução de conhecimento, a complexidade e a contradição, a descontinui-

dade e a incompletude. 

 

INTO THE WILD E CAMINHANDO: 

CONFLUÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS 

Luiz Antonio Piesanti (UEMS) 

piesanti@yahoo.com.br 

Eliane Maria de Oliveira (UEMS) 

 

O presente trabalho propõe um diálogo entre a obra cinematográ-

fica Into the Wild, traduzido para o português brasileiro como Na Natu-

reza Selvagem, com o texto intitulado "Caminhando", de Henry David 

Thoreau. No que concerne à postura ideológica de Thoreau e à do prota-

gonista do filme, Christopher McCandless – interpretado por Emile 

Hirsch –, verifica-se que, em muito, estas se assemelham. Chris é um 

admirador de Thoreau e adepto de seus ideais. No texto "Caminhando", 

Thoreau defende a comunhão do homem com a natureza. Para ele, só a 

partir da completa integração com esta, o homem poderia se tornar um 

indivíduo autônomo. O autor advoga em favor de uma vida desprovida 

de questões materiais, as quais, segundo ele, acabam por corromper as 

pessoas. Thoreau desafia o leitor a abandonar tudo que esteja ligado à ro-

tina das cidades, para caminhar em meio à natureza intocável, em busca 

de uma "revolução espiritual". Para tal, o indivíduo deve deixar de lado o 

trabalho ditado pela rotina diária, a família, a política, entre outros valo-

res tidos como pilares da sociedade moderna. Na concepção do autor, tais 

valores não passariam de convenções nocivas à liberdade do ser humano, 

o qual estaria aprisionado por esses ideais. 
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LÍNGUAS EM CONTATO 

COM A LÍNGUA WAPICHANA EM RORAIMA 

Ananda Machado (UFRR) 

machado.ananda@gmail.com 

 

A língua uapixana é falada no Brasil e na República Cooperativa 

da Guiana. No estado de Roraima, atualmente, há aproximadamente 

4.000 falantes dessa língua que é de origem atual. A região indígena com 

o maior número de falantes é a Serra da Lua, que faz fronteira com a 

"Guiana Inglesa". Nessa região há também população macuxi e esses po-

vos compartilham o mesmo território, tendo muita influência um na cul-

tura e na língua do outro. Além de conviver com o povo macuxi, os ua-

pixanas trocam conhecimento com os uaiuais e com os atoraius, povo 

também pertencente à família linguística aruaque. Além desses contatos 

frequentes, a língua uapixana recebe influências das línguas portuguesa e 

inglesa. Assim encontramos diversidade de variações dessa língua indí-

gena. Dentro da própria região Serra da Lua há variação entre os que é 

moram na terra indígena Jacamim e os que moram nas comunidades mais 

próximas as sedes dos municípios. O estudo pretende apresentar e refletir 

sobre alguns dados coletados durante nossa pesquisa de doutorado e 

também em nossas ações de extensão com os uapixanas. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

UM LEGADO LINGUÍSTICO CULTURAL NEGRO-AFRICANO 

Clézio Roberto Gonçalves (UFOP) 

cleziorob@gmail.com 

 

Sabe-se que a África é um continente da pluralidade cultural e da 

diversidade linguística. O Brasil, por sua vez, diante de sua pluralidade 

cultural, tem na língua portuguesa uma dessas manifestações culturais 

entre tantas outras; no entanto, o português falado no Brasil já estabele-

ceu uma norma local e é a primeira língua da maior parte da população. 

Investigar a presença de africanias (legado linguístico-cultural-negro- 

-africano) no nosso país é um dos objetivos deste trabalho, ao se fazer 

uma análise descritiva e, sobretudo, comparativa entre o Brasil e a Áfri-

ca. Tendo por base os princípios de Castro (1980, 2002, 2005, 2015), este 

mailto:machado.ananda@gmail.com
mailto:cleziorob@gmail.com


Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 73 

estudo também procura entender os fatos relevantes de ordem socioeco-

nômica e de natureza linguística que favoreceram o avanço consecutivo 

da participação direta e indireta de línguas africanas na construção de 

nossa língua materna: o português brasileiro. Destaca-se, aqui, que não se 

pode omitir da história que o português falado no Brasil é uma língua não 

nativa, transplantada, como já defende Petter (2009), da mesma forma 

que outras variedades de português falado na África. Além disso, ressal-

ta-se dessa história que o português brasileiro se encontrou com as lín-

guas africanas, primeiramente na África, considerando-se que esse conta-

to prosseguiu em Portugal e estendeu-se para o Brasil, com a presença 

dos africanos escravizados, falantes de diversas línguas, falantes de lín-

guas indígenas e falantes da língua portuguesa. 

 

LINGUÍSTICA COGNITIVA: 

ENTRE O SIGNIFICADO DICIONARISTA 

E O CONHECIMENTO ENCICLOPÉDICO 

Cristiane Fernandes Moreira (UFBA) 

svencris@gmail.com 

 

A linguística cognitiva não distingue significado e conhecimento 

do mundo, porque tudo é organizado no conceito de forma complexa, 

não como uma lista de palavras. De acordo com artigo de Silva (2007), 

os estudos de linguística cognitiva em solo português iniciaram-se há 10 

anos. Até o presente momento, essa área de estudos é descrita a partir de 

projetos de pesquisa, teses, dissertações e publicações. Nesse âmbito, a 

proposta de trabalho que aqui se apresenta procura demonstrar uma visão 

de conjunto sobre a situação atual da linguística cognitiva. Datar os pri-

meiros textos introdutórios de divulgação do paradigma é um dos objeti-

vos desse trabalho. 
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LITOTOPONÍMIA DE ORIGEM INDÍGENA 

EM MINAS GERAIS 

Maryelle Joelma Cordeiro (UFMG) 

maryellecordeiro@gmail.com 

Maria Cândida Trindade Costa de Seabra (UFMG) 

 

O ser humano necessita nomear tudo aquilo que está ao seu redor, 

necessita traduzir em "palavras" as diferentes características de sua cultu-

ra. Quando se trata dos lugares pelos quais passa, o mesmo ocorre. Entre-

tanto, esse tipo de nomeação, ao contrário de outros processos denomina-

tivos, não acontece de maneira aleatória. Assim, o estudo da significação 

e da origem desses nomes, bem como as mudanças que nele possam ter 

ocorrido, pode revelar os valores e costumes de uma determinada socie-

dade e destacar aspectos da cultura atual e de outras culturas que possam 

ter sido sobrepostas com o passar do tempo. A toponímia se dedica ao es-

tudo da origem e dos significados dos nomes próprios de lugares, que 

podem ser de natureza física (ligada às características do próprio acidente 

geográfico) ou de natureza antropocultural (aquela relacionada à visão de 

mundo pelo ser humano). É capaz de revelar aspectos histórico-culturais 

de um determinado grupo social, refletidos no próprio nome, mostrando 

as ideologias e crenças desse povo, usadas no momento de um ato deno-

minativo. Este trabalho se insere dentro dos estudos de toponímia e trata 

do estudo linguístico e cultural dos topônimos, os nomes próprios de lu-

gar, de origem mineral – os litotopônimos – de origem indígena em Mi-

nas Gerais. Ligada ao Atlas Toponímico do Estado de Minas Gerais – 

Projeto ATEMIG, coordenado pela Profa. Maria Cândida, nossa pesquisa 

é uma forma de investigação e descrição da toponímia que tem como ei-

xo norteador o fato de que língua e cultura são entidades inseparáveis. O 

referencial teórico-metodológico se apoia nos modelos toponímicos de 

Dauzat (1926), Dick (1990a, 1990b e 2004) e Seabra (2004), no conceito 

de região cultural de Diégues Jr. (1960) e na noção de cultura de Duranti 

(2005). 
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MARCAS INTERACIONAIS 

NO PRONUNCIAMENTO DE TEMER 

Marise Adriana Mamede Galvao (UFRN) 

marisemamede@gmail.com 

 

O foco desta investigação é o evento interacional em que Michel 

Temer assume a posição de falante principal, o que detém o poder do 

turno, conforme o ponto de vista de Sacks, Schegloff e Jefferson (1974). 

Assim sendo, parte-se da visão de que mesmo em interações mais for-

mais, em que há um falante principal, definido conforme as regras do 

evento, as pessoas exercem funções de participantes, ouvintes mais pró-

ximos ou distanciados. Nesse sentido, com base em perspectivas textuais 

e interativas, objetiva-se identificar, descrever, analisar e interpretar as 

diversas formas de direcionamento aos interlocutores na fala do Presi-

dente em exercício – Michel Temer. Subsidiam esta investigação os tra-

balhos de Goffman (1998), Kerbrat-Orrechioni (2006), Marcuschi 

(1986), Silva (2003) e Adam (2011). Também, recorre-se a trabalhos cu-

jas noções teóricas são discutidas na ótica da análise do discurso france-

sa, a fim de orientar esta discussão. Para constituir o corpus desta inves-

tigação, os dados foram coletados no sítio da Rede Globo de comunica-

ções, sob o título de "Primeiro Pronunciamento" de Michel Temer, o qual 

foi gravado em vídeo e disponibilizado no G1.globo.com, na coluna de-

nominada "Política", no dia 12/05/2016. 

 

NAS MALHAS DO DISCURSO OFICIAL 

E DO DISCURSO KINIKINAU: 

REPRESENTAÇÕES DE ESCOLA E TERRITÓRIO 

Daniele Lucena Santos (UFMS) 

daniele-cicarelli99@hotmail.com 

Claudete Cameschi de Souza (UFMS) 

 

Esse trabalho tem como objetivo problematizar o processo identi-

tário dos índios quiniquinaus e analisar as representações de escola e ter-

ritório presentes no discurso do documento oficial das Diretrizes Curri-

culares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Bá-

sica (2012) e no discurso dos próprios quiniquinaus da região de Porto 
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Murtinho (MS). Com base na perspectiva transdisciplinar da análise de 

discurso de vertente francesa, dialogando com os estudos culturalistas, da 

geografia, e a partir do método arqueogenealógico de Foucault (2008, 

2012), constata-se que os índios quiniquinaus, estando em território de 

fronteira, ressignificam suas práticas sociais, e que o discurso do docu-

mento oficial aponta para representações de escola e território atravessa-

das por formações discursivas e interdiscursos articulados às questões 

políticas, não alcançando os objetivos que nortearam sua criação e diver-

gindo-se das representações construídas pelos quiniquinaus, fundadas em 

princípios culturais, acarretando, nesse sentido, uma ineficácia das dire-

trizes. 

 

NOMES PARA CAFÉ DA MANHÃ: 

CONTRIBUIÇÕES DO VOCABULÁRIO DIALETAL 

DO CENTRO-OESTE 

A PARTIR DE DADOS DO PROJETO ALiB 

Daniela de Souza Silva Costa (UFMS) 

danielassilva@hotmail.com 

Aparecida Negri Isquerdo (UFMS) 

anegri.isquerdo@terra.com.br 

 

As produções lexicográficas em muito se enriquecem com as con-

tribuições de outras disciplinas, especialmente no que tange à constitui-

ção de sua macro e microestrutura. Neste texto, discutimos a importância 

dos trabalhos produzidos no âmbito da geolinguística e da dialetologia 

como fonte de regionalismos para a produção de dicionários, tomando 

como referência o corpus do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) coleta-

dos em 24 localidades do Centro-Oeste referentes aos nomes atribuídos à 

primeira refeição do dia (pergunta 176 do questionário semântico-lexical 

do Atlas Linguístico do Brasil) (COMITÊ NACIONAL, 2001, p. 36). 

Analisada a dicionarização dos designativos documentados e verifica-se 

que, para eles, são apontadas marcas de uso em três dicionários gerais de 

língua portuguesa do Brasil (AULETE, 2014; FERREIRA, 2010 e 

HOUAISS, 2009). Esses dados, dentre outros, estão sendo compilados 

para a composição do Vocabulário Dialetal do Centro-Oeste (VDCO) e 

revelaram 160 ocorrências de 08 itens lexicais: café/café da manhã, que-

bra-torto, chá/chá da manhã, lanche, tira-jejum, tira-torto, desjejum e 

quebra-jejum. A unidade lexical café/café da manhã domina o universo 
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pesquisado (61,9%). Já os itens léxicos quebra-torto, tira-jejum e tira-

torto, ainda que não dicionarizados nas obras consultadas, revelam pro-

dutividade considerável (8,7%, 5,6% e 3,1%, respectivamente), descorti-

nando hábitos culturais relacionados especialmente à economia da região 

que, como outros fatores sociais, influencia fortemente a norma linguísti-

ca. O estudo ratifica, assim, a importância da produção de obras lexico-

gráficas de cunho dialetal, como o Vocabulário Dialetal do Centro-

Oeste, bem como, por parte das obras gerais, da consulta a corpora de 

pesquisas de cunho dialetal, para o registro mais próximo quanto possível 

da norma lexical vigente em determinada comunidade. 

 

NOVAS MANIFESTAÇÕES 

DA 1ª PESSOA DO PLURAL NA ESCRITA 

Letícia Rodrigues Rojas (UEMS) 

leticiarrojas@gmail.com 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

natanielgomes@uol.com.br 

 

A recorrente utilização da primeira pessoa do plural (nós, nóis, a 

gente, agente), na escrita dos estudantes do ensino médio regular de esco-

las públicas, demonstram que as manifestações na escrita têm provocado 

um fenômeno de variação linguística, culminando na modificação do sis-

tema e uso de pronomes. Apoiado teoricamente em Omena (1996), que 

comprova a existência de uma riqueza na variável dessas formas discur-

sivas, a variação na escrita, baseia-se em uma perspectiva sincrônica, sob 

a luz da teoria da variação, em consonância as concepções de Labov 

(1972), que conclui ser impossível compreender o desenvolvimento da 

mudança linguística fora da vida social e da comunidade em que ocorre. 

Deste modo, será feita uma análise das ocorrências, tendo em vista a 

identificação e a produtividade de cada variante selecionada para o estu-

do. 
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O APLICATIVO GOOGLE SALA DE AULA 

Vanderson de Souza (UEMS) 

vando.z@hotmail.com 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

natanielgomes@hotmail.com 

 

Ao longo da sua história, o homem vem aprimorando os seus co-

nhecimentos, aperfeiçoando ferramentas principalmente para auxiliá-lo 

no seu cotidiano em relação à organização, agilidade e praticidade, e a 

tecnologia tem contribuído de forma significativa para que isso ocorra. O 

Google, nestes últimos anos, vem se destacando em desenvolver aplicati-

vos que facilitem, otimizem as atividades dos seus usuários, Como isso 

uma área que se tem em destaque como essas ferramentas é a educação. 

Podem ser encontrados diversos aplicativos, como foco na educação, 

mas, faço menção a um deles, o Google For Education, uma ferramenta 

que pouco conhecem, que está voltada para a educação, em especial para 

a sala de aula, procurando otimizar o tempo do professor, nas notas, ava-

liações, atividades, conteúdos etc. O Google Sala de Aula está disponível 

para qualquer pessoa que utilize o Google Apps for Education, um pacote 

gratuito de ferramentas de produtividade que inclui o Gmail, o Google 

Drive e o Documentos Google. O Google Sala de Aula, desenvolvido pa-

ra ajudar os professores a criar e receber tarefas sem usar papel, inclui re-

cursos que poupam tempo, como a possibilidade de fazer uma cópia de 

um Documento Google automaticamente para cada aluno. Ele também 

cria pastas do Google Drive automaticamente para cada tarefa e cada 

aluno, ajudando na organização. Os alunos podem ver as tarefas que pre-

cisam ser feitas na página "Tarefas" e começar a trabalhar com apenas 

um clique. Os professores veem rapidamente quem concluiu a tarefa e 

dão feedback direto e em tempo real a partir do Google Sala de Aula. 
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O CONCEITO DE REFLEXÃO CRÍTICA 

NAS AULAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: 

PROBLEMÁTICAS QUE GERAM ALUNOS QUE QUESTIONAM 

Alana Bardella da Silva (UEMS) 

8bardella@gmail.com 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

natanielgomes@uol.com.br 

 

As novas tecnologias de comunicação, a globalização e manifes-

tações culturais transnacionais têm provocado mudanças nas práticas so-

ciais. Nessa perspectiva, faz-se necessário o surgimento de novas teorias 

que contribuam para uma educação crítica. Vale mencionar as teorias de 

letramentos críticos, novos letramentos e multiletramentos que contribu-

am para uma educação que relaciona linguagem como prática social. Os 

conceitos de crítica e criticidade tem emergido no âmbito educacional. 

Tais conceitos, divulgados e vivenciados na perspectiva didático-

pedagógica-acadêmica e a função da crítica e do letramento crítico na 

educação, tem diversos conflitos interpretativos, tais como as palavras 

"crítica" e/ou "senso crítico", frequentemente aplicadas de maneira que 

pressuponha julgamento. A indisposição a algo, o veredito incontestável 

que outrora, tinha a intenção de revelar "verdades" baseadas no texto, 

torna-se insuficiente quando se trata da percepção de que o leitor está no 

mundo e com o mundo. Quando o "eu" se vê como sujeito social, passa a 

conhecer e interpretar o mundo, seus valores e conceitos, e a construir 

sentido a partir de uma análise coletiva. Assim, o letramento envolve um 

conjunto de fatores que variam de habilidades e conhecimentos individu-

ais e sociais, e valores ideológicos. Assim, Menezes de Souza (2011) 

propõe redefinir o conceito de "crítico". Assim, Menezes de Souza 

(2011), retoma o conceito de conscientização de Freire (2005). Para este, 

o indivíduo deixa as leituras ingênuas para desenvolver leituras mais crí-

ticas e consequentemente a construção de significado por meio dessas úl-

timas. Nesse sentido, o indivíduo passa a ter uma consciência de que ele 

não está sozinho no mundo, considerando o momento histórico no qual 

tal leitor se situa, pois ele acaba influenciando suas visões em relação ao 

texto. 
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O CONHECIMENTO LINGUÍSTICO 

DE PACHECO JR E LAMEIRA DE ANDRADE 

NA OBRA GRAMMATICA DA LÍNGUA PORTUGUEZA 

Anderson Monteiro Andrade (PUC/SP) 

andemonteiro@gmail.com 

Leonor Lopes Fávero (PUC/SP) 

lplfavero@uol.com.br 

 

Este trabalho, que se assenta nos postulados da história das ideias 

linguísticas, tem o objetivo de apresentar algumas considerações sobre a 

gramatização brasileira no final do século XIX (1881-1894) e estabelecer 

algumas implicações das correntes científicas e do sistema educacional 

brasileiro para a consolidação do saber metalinguístico no Brasil. Outros-

sim, é prerrogativa desse estudo, analisar de que maneira o método histó-

rico-comparativo fora absorvido, ressignificado e transformado em saber 

metalinguístico por Pacheco Jr. e Lameira de Andrade, em sua obra 

Grammatica da Língua Portugueza, 2º edição, de 1894. Interessa-nos 

observar se o conhecimento linguístico materializado na obra segue em 

direção ao que concernem os fundamentos do método ou se suas aborda-

gens se voltam à epistemologia racionalista que se ampara em pressupos-

tos filosóficos advindos da tradição greco-latina. Como essa gramática 

está inserida na periodização científica dos estudos linguísticos, levanta-

mos como hipótese a existência da apropriação das ideais dos teóricos da 

linguística histórico-comparativa, a saber: Grimm, Bopp, Schleicher, 

Müller, entre outros, bem como da incorporação de concepções de cor-

rentes científicas. Guiamo-nos, sobretudo, pelos aportes de Auroux 

(1992); Camara Jr. (2011); Cavaliere (2001;2014); Faraco (1998); Fávero 

& Molina (2006:2007) e Saviani (2013). 
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O CORPO É MEU A ESCOLHA É MINHA, 

SOU CRIANÇA, SOU MULHER: 

UMA ANÁLISE DO DISCURSO 

SOBRE O DIREITO DE ESCOLHA EM CASO DE ABORTO 

Maria Lucia Loureiro Paulista (UEMS) 

idelulu144@hotmail.com 

Marlon Leal Rodrigues (UEMS) 

 

A polêmica sobre o aborto hoje no Brasil discute o direito de a 

mulher decidir sobre seu próprio corpo e configura um caso de saúde pú-

blica e dos seus direitos reprodutivos e sexuais. A questão da legalização 

do aborto quer acabar com os abortos clandestinos que provocam a morte 

de muitas mulheres, que na sua maioria são pobres e não tem acesso a 

clínicas particulares para realizar os procedimentos. Uma estimativa da 

ONU indica que, no Brasil, acontece anualmente cerca de um milhão de 

abortos clandestinos, sendo considerada a quinta maior causa de mortes 

de mulheres brasileiras, com idade entre 12 a 19 anos, em sua maioria, 

conforme dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. Já o artigo 2º do 

Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, dispõe 

que a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com a vida, 

mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O pre-

sente trabalho tem o objetivo de analisar o discurso de defensores pró-

escolha, pró-vida, a partir dos discursos de periódicos de mídia on-line, 

utilizando o aporte teórico da análise do discurso para entender a prática 

da linguagem que vai tratar do movimento dos sujeitos nestes dois pontos 

de formação discursiva. Os resultados esperados na busca de utilizar ins-

trumentos como a análise de discurso para dialogar sobre este assunto 

são de compreender os efeitos de sentidos que operam sobre esses sujei-

tos, e refletir sobre as questões do direito de escolha da mulher e do nas-

cituro sobre seu direito à vida. 
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O MOMENTO HISTÓRICO 

DA BÍBLIA MEDIEVAL PORTUGUESA 

Miguél Eugenio Almeida (UEMS) 

mealmeida_99@yahoo.com.br 

 

Neste estudo, investiga-se o contexto histórico da produção do 

códice alcobacense 349, tratando dos muitos textos da Bíblia Sagrada 

traduzidos do latim para o português arcaico. Inicialmente, será exposta a 

organização da obra em questão – Bíblia Medieval Portuguesa –, desta-

cando os conteúdos, as autorias e as regras de transcrição diplomática dos 

códices. Em seguida, se falará das evidências históricas, sociais, antropo-

lógicas e filosóficas, justificando o trabalho de compreensão e contextua-

lizando a leitura dos textos da Sagrada Escritura, para a formação dos 

monges cistercienses naquele espaço de tempo, principalmente. 

 

O SERTÃO-MUNDO DE RIOBALDO: 

A CAMINHO DA LINGUAGEM DO SENTIDO DO SER 

Wcleverson Batista Silva (UEMS) 

prof.wcleverson@gmail.com  

Luiz Fernando (UEMS) 

 

Este trabalho busca interpretar a expressão ontológica narrada em 

Grande Sertões: Veredas, de Guimarães Rosa, a partir da compreensão 

dos modos de ser do Dasein (Riobaldo), em conformidade a hermenêuti-

ca sobre o sentido do ser indagado por Martin Heidegger. Ao adentrar na 

lida da vida dita pelo personagem Riobaldo, percebemos que a intuição 

será a pré-compreensão do ser, oculto no ente-privilegiado que é dotado 

da capacidade de linguagem. A pesquisa narrativa, a partir de Grande 

Sertão: Veredas, será o meio de avaliar a ontologia da nossa realidade 

humana, que é abarcada na linguagem literária e que se faz mundo da vi-

da. Este trabalho se justifica, por levar em consideração o significado da 

obra de Guimarães Rosa na literatura brasileira e do possível contraste de 

diálogo com a intenção heideggeriana na indagação sobre o sentido do 

ser expresso nos seus tratados filosóficos: Ser e Tempo e A Caminho da 

Linguagem, como mediador hermenêutico para o entendimento da reali-

dade humana, dentro das mais variadas experiências da existência, na 
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travessia de viver os fatos, da reminiscência que se revive ao trazer para 

o presente o passado, e da capacidade de se tornar memória na vida de 

outros, ao ser transmitido pelo narrador. 

 

O SILENCIAMENTO E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

NUMA COMUNIDADE INDÍGENA 

Lucineia Ramos (UEMS) 

luciluciramos@hotmail.com 

Marlon Leal Rodrigues (UEMS) 

 

O projeto que será apresentado vai mostrar parte da pesquisa do 

mestrado que tem como objetivo analisar os discursos de uma aldeia in-

dígena frente às tecnologias digitais para a preservação cultural e identi-

tária da etnia pesquisada. A cultura indígena é recheada de histórias orais 

transmitidas de geração em geração. Há, entre os indígenas, uma valori-

zação do discurso que, segundo Pecheux (1995), possui materialidade em 

funcionamento. Com as tecnologias, os espaços onde acontecem os dis-

cursos foram ampliados. Dessa forma, o uso de aplicativos e redes soci-

ais é meio de interação do povo nativo com outras culturas e serve tam-

bém para criticar o sistema que os mantém marginalizados e assujeitados 

à ideologia dominante desde o descobrimento do Brasil. 

 

O TERMO "DEVASSA" EM CARTA RÉGIA 

DA CAPITANIA DE MATO GROSSO 

Grasiela Veloso dos Santos Heidmann (UFMT) 

grasinhavs@hotmail.com 

Elias Alves de Andrade (UFMT) 

elias@ufmt.br 

Camila Lemos de Almeida (UFMT) 

camila.lemos.12@gmail.com 

 

O presente trabalho apresentará a edição fac-similar e semidiplo-

mática de uma carta régia expedida por D. José I, rei de Portugal (1714-

1777), ao quarto Governador e Capitão-General da Capitania de Mato 

Grosso, Luiz de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, no ano de 
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1771. A carta régia é um gênero discursivo de cunho oficial e diplomáti-

co, assinada por um rei, que se destina a uma autoridade de sua represen-

tatividade. Escolhemos este documento, por apresentar abundante pre-

sença da linguagem jurídico-administrativo da época colonial brasileira. 

Assim sendo, empreendemos a análise filológica, a partir da edição, com 

considerações sobre os aspectos socioculturais e históricos do período. 

Soma-se ao viés filológico, o estudo lexicológico e lexicográfico em tor-

no da lexia "devassa". Nessa perspectiva, a análise se efetiva pelo cotejo 

de acepções trazidas por diversos dicionários, tanto gerais quanto especi-

alizados, comparando-as às utilizadas atualmente nesse campo, obser-

vando os aspectos de manutenção, mudança de sentido ou desuso. O re-

ferencial teórico-metodológico está pautado nos estudos filológicos de 

Spina (1977), Cambraia (2005) e Azevedo Filho (1987), especificamente 

relacionadas a edição de textos; para a análise do léxico jurídico, recor-

remos aos estudos da lexicologia de Bidermann (1981; 2001), e, na lexi-

cografia, com consulta a dicionários específicos e gerais. 

 

O URSINHO PUFF EM LATIM 

Paulo Rafael de Almeida Ramos (UEMS) 

rafael.almeidar@gmail.com 

Marcelo Bueno de Paula (UEMS) 

marcelobueno.lit@gmail.com 

 

Na década de 60, uma obra bastante peculiar da literatura foi su-

cesso geral na Europa e nos Estados Unidos: Winnie Ille Pu, a tradução 

para o latim da obra Winnie-the-Pooh (1926), de Alan Alexander Milne. 

Essa tradução foi realizada em terras brasileiras pelo húngaro Alexander 

Lenard, durante o pós-guerra. A falta de informações em língua portu-

guesa sobre o grande sucesso que a obra Winnie Ille Pu teve no mercado 

literário europeu e norte-americano, além do desconhecimento pela mai-

oria dos brasileiros desse tradutor, autor, professor, médico húngaro, mo-

tivaram essa pesquisa. Pouco se sabe sobre a figura tão peculiar de Le-

nard e sobre a sua tradução, a qual parte de uma língua moderna e hege-

mônica para uma língua antiga. Nossa investigação busca analisar ele-

mentos contextuais, sobretudo no âmbito das relações de poder no mun-

do literário, para a tentativa de compreensão das peculiares realização e 

recepção do trabalho de Lenard. 
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O USO DA VÍRGULA NA PONTUAÇÃO DO PORTUGUÊS, 

SEGUNDO CELSO CUNHA, EVANILDO BECHARA, 

ROCHA LIMA E NAPOLEÃO MENDES DE ALMEIDA 

José Pereira da Silva (UERJ) 

jpsilva@filologia.org.br 

 

Em geral, a maioria das pessoas se preocupa menos do que seria 

conveniente com a pontuação de seus textos escritos. Com a política lin-

guística e educacional que começou nas últimas décadas, a grande preo-

cupação com a expressão oral e algum descuido relativo às normas da 

língua escrita oficial, nossos alunos e grande parte dos profissionais de 

nível superior passaram a ter ainda mais dificuldade em relação à pontu-

ação de seus textos, principalmente quando se trata das que exigem um 

bom conhecimento da sintaxe do idioma. A vírgula é um dos sinais de 

pontuação mais complicados para essa nova geração, principalmente nos 

casos em que é obrigatória e naqueles em que não é permitida. Além des-

ses casos, existem outros em que é facultativa, dependendo do estilo que 

o autor quiser dar a seu texto. Utilizando as normas apresentadas por 

quatro dos gramáticos mais utilizados no país, faremos uma descrição de 

seu uso normatizado e mostraremos diversas situações em que a vírgula é 

facultativa, podendo ser ou não utilizada, dependendo do estilo do texto 

ou do autor. 

 

O VAMPIRO DE CURITIBA À LUZ DO PENSIERO DEBOLE 

Ronaldo Vinagre Franjotti (UFMS) 

tutor.franjotti@gmail.com 

Rauer Ribeiro Rodrigues (UFMS) 

 

A presente comunicação visa discutir o volume de contos O vam-

piro de Curitiba, de Dalton Trevisan, com o intuito de identificar e anali-

sar o niilismo presente na obra e correlacioná-lo com a obra do filósofo 

italiano Gianni Vattimo. O conceito magno de Vattimo é a noção de pen-

siero debole (pensamento fraco/débil). Essa expressão peculiar, visto que 

pode suscitar uma impressão pejorativa, refere-se a um enfraquecimento 

do pensamento e da própria noção de finalidade da filosofia na moderni-

dade. Esse enfraquecimento das noções absolutas da verdade filosófica é 
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uma marca da flexibilidade moral e ideológica do século XX, quando, a 

partir do materialismo histórico, dentre outras correntes, decretou-se a 

morte da metafísica. Com o auxílio desse arcabouço teórico, busca-se 

iluminar a supracitada obra de Trevisan, pois ela, de modo intensamente 

existencialista e urbano, propõe justamente essa aniquilação da verdade 

como conceito absoluto, ao eleger como herói um sujeito totalmente 

avesso à moral judaico-cristã, que imperava no Brasil de 1965, data da 

primeira publicação. 

 

OCA DOS CURUMINS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Adriana Aparecida das Neves 

Adriana Queiroz (UEMS) 

anaqroz_13@hotmail.com 

Adriana Lúcia de Escobar Chaves de Barros (UEMS) 

chaves.adri@hotmail.com 

 

O presente trabalho foi produzido a partir do projeto "Oca dos Cu-

rumins" sob o título "Lendas e Encantos da Amazônia", aplicado na es-

cola municipal Antônio dos Reis Moraes, no município de Tabatinga, 

com intenção de propor o resgate e a valorização das lendas e dos contos, 

inerente aos povos amazônicos. No decurso do projeto, trabalhou-se de 

forma lúdica e descontraída, propondo o enfoque a partir das histórias 

dos encantados e seres fantasmagóricos que habitam e permeiam o ima-

ginário da cultura amazônica. Inicialmente, pretendeu-se fomentar outra 

relevante ação, com o estímulo da tradição oral das histórias, própria da 

nossa gente; prática esta, sequenciada pelo incentivo à criatividade ver-

bal, concluindo com a produção de textos, com a criação de livrinhos 

manufaturados pelos próprios alunos, com os mais notáveis contos e len-

das regionais, populares e indígenas. 
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ORALIDADE E ESCRITA: 

O MODELO TEÓRICO DAS LINGUAGENS DA IMEDIATEZ 

E DA DISTÂNCIA COMUNICATIVAS, 

DE KOCH E OESTERREICHER 

Denise Durante (USP) 

denisedurante@uol.com.br 

 

O objetivo desta pesquisa pós-doutoral é desenvolver uma revisão 

teórica sobre o modelo das chamadas linguagens da imediatez e distân-

cia comunicativas, dos alemães Koch e Oesterreicher (1985; 1990). Ob-

jetiva-se cotejar esse modelo teórico com as obras de outros pesquisado-

res que consideraram a existência de um contínuo entre a fala e a escrita, 

como Tannen (1985) e Biber (1988). Abordam-se igualmente os traba-

lhos de Marcuschi (2000) e Urbano (2006; 2011; 2013), autores que se 

dedicaram ao estudo do modelo teórico dos referidos autores alemães. 

São analisados os parâmetros comunicativos do contínuo concepcional 

descritos por Koch e Oesterreicher, assim como os limites impostos pelo 

meio (fônico ou gráfico) sobre a concepção dos textos. O trabalho se in-

sere na pesquisa teórica básica e qualitativa, desenvolvendo-se uma pes-

quisa descritiva e explicativa, baseada em pesquisa bibliográfica. A fun-

damentação teórica está ancorada em conceitos e pressupostos da análise 

da conversação, cujos estudos descrevem as relações entre a oralidade e a 

escrita. É enfocada a obra Lengua Hablada en la Romania: Español, 

Francés, Italiano (2007), na qual Koch e Oesterreicher expõem o modelo 

teórico da imediatez e da distância comunicativas. Também são enfoca-

das as ideias de Oesterreicher apresentadas em Lo Hablado en lo Escrito 

Reflexiones Metodológicas y Aproximación a una Tipología (1996), 

Pragmática del Discurso Oral (1997) e Lo Hablado en lo Escrito? 

(1998). São abordadas, portanto, as relações entre oralidade e escrita, vis-

to que essa tem sido uma das questões mais relevantes nos estudos da 

linguagem nas últimas décadas. 
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OS GÊNEROS ORAIS E O LIVRO DIDÁTICO 

Ângela Maria dos Santos (UEMS) 

angel11ste@gmail.com 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

natanielgomes@uol.com.br 

 

Este artigo apresenta reflexões sobre os gêneros orais presentes no 

livro didático do Projeto Teláris (2015) do ensino fundamental, de Ana 

T. Borgatto, Terezinha Bertin e Vera Marchezi, utilizando a proposta de 

organização de gêneros de Dolz & Scheneuwly (2004). A metodologia 

adotada se constitui de análise do livro didático, levantamento dos gêne-

ros abordados na coleção e aplicação prática de um dos gêneros orais 

presentes nos livros conforme sugestão de aula. Percebe-se que o ensino 

do gênero oral é utilizado na escola apenas como um meio para se chegar 

ao gênero escrito, que é mais respeitado e considerado. É preciso que se 

perceba que o trabalho com os gêneros orais é uma oportunidade de o 

aluno se conscientizar das estruturas próprias de cada gênero, principal-

mente dos formais públicos como debates, exposições, seminários, entre-

vistas, dentre outros, que necessitam de planejamento e reconhecimento 

das características específicas de cada gênero, para que se possa utilizá-

los conforme a necessidade comunicativa. Sendo assim, o objetivo deste 

estudo é verificar as formas pelas quais os gêneros orais são abordados 

em uma coleção de livros didáticos de língua portuguesa para o ensino 

fundamental. Para tanto, serão analisados os conceitos de gênero oral e 

escrito apresentados pelos autores desta coleção, bem como por autores 

com pesquisas de grande relevância na área, como Marcuschi, Rojo, 

Koch e Elias, Dolz e Scheneuwly, e serão analisadas as propostas de ati-

vidades de cada gênero propostas na coleção e aplicadas em sala de aula. 

 

PERSONALIZAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

COM ÊNFASE EM REDAÇÃO 

Valeria Rett (USP) 

pravaleria@hotmail.com 

 

A relação, educador educando, na educação do futuro, é um pro-
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cesso em transformação constante na sociedade contemporânea. Novos 

paradigmas surgiram, perspectivas de observação, e um novo professor 

para um novo aluno é um cenário positivo para atender as demandas mo-

dernas, através da ressignificação e a personalização das práticas educa-

cionais. A área da educação, historicamente, evoluiu como as outras 

áreas das ciências humanas e fortaleceu-se no cenário acadêmico. Pes-

quisas, discussões, simpósios, congressos, encontros, recursos facilitado-

res, plataformas educacionais de formação continuada para professores. 

Porém, entre as teorias, implementação e implantação de novas práticas 

pedagógicas para língua portuguesa, ocorre uma perda significativa, veri-

ficada na ponta do lápis do educando. Os professores de língua portugue-

sa são formadores de escritores, oradores e leitores através da história da 

educação. Todavia, esse contexto não atende completamente às necessi-

dades contemporâneas. Língua portuguesa, no ensino médio, é dividida 

em 3 frentes de atuação: gramática, literatura e redação. Gramática e lite-

ratura possuem objetivos específicos e compromissos claros, tanto na 

apresentação do material didático quanto na prática do professor. Porém, 

o ensino de redação sofre uma defasagem em relação as outras frentes. 

Essa condição afeta a autonomia argumentativa do educando, influenci-

ando em sua atuação não apenas em sala de aula, mas também em esferas 

significativas, como seu papel social e exercício de cidadania. É necessá-

ria a investigação de recursos e estratégias que atendam professores e 

alunos no intuito de atenuar, através do tempo, essa defasagem. 

 

PRINCÍPIOS DA HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA 

João Henrique Aquiles Diniz (UEMS) 

joao_hdiniz@hotmail.com 

Miguél Eugenio Almeida (UEMS) 

mealmeida_99@yahoo.com.br 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

natanielgomes@uol.com.br 

 

O presente trabalho ressalta a importância dos dois grandes nomes 

da gramaticologia brasileira: Ismael de Lima Coutinho e Evanildo Caval-

cante Bechara. Pela grande responsabilidade em suas obras, que contri-

buíram para a história da nossa língua, pretende-se ampliar um pouco o 

conhecimento da historiografia linguística detalhando mais os três prin-

cípios sugeridos por Koerner (contextualização, imanência e adequação 
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teórica). Coutinho, Bechara e Koerner nos deixam como base suas obras 

de grande valia, tornando-nos poliglotas em nossa própria língua, como 

afirma Bechara. 

 

QUESTÕES RELATIVAS DA LEITURA E LITERATURA 

NO CAPÍTULO "ESTRANHO", 

DO LIVRO AMOR, DE TONI MORRISON 

Vilma Vaz Monteiro (UFPA) 

vilmavaz@rocketmail.com 

 

Esta proposta é resultado da leitura do livro Amor (MORRISON, 

2005), um romance trabalhado na disciplina "literatura contemporânea e 

moderna", no curso de Letras – Língua Portuguesa, no Instituto Federal 

do Pará, campus Belém. O objetivo do trabalho é fazer uma análise dos 

aspectos mais relevantes, lidos no capítulo 3 da obra, "Estranho", o qual 

descreve várias situações vivenciadas pelas personagens Christine, Heed 

e Junior Vivian e Bill Cosey. Nesta obra, levantamos questões relativas 

da literatura sobre as relações pessoais, históricos e socioculturais, des-

critas através destas personagens e também das narrativas acerca dos de-

safios da educação, convivência social, lições de vida da época, entre ou-

tros, neste período sombrio da América Negra do século XX. A partir das 

concepções descritas e identificadas, comparamos às teorias estudadas na 

estética modernista e contemporânea, trabalhando a crítica social, relaci-

onada à realidade descrita, mergulhando intensamente na história, visan-

do uma compreensão da essência na obra, além de justificar o uso do 

"Estranho". Com base nos fundamentos da estética moderna e contempo-

rânea, contrapondo o passado, utilizaremos a historicidade cultural como 

inovação nesse discurso. Portanto, a partir destas considerações, busca-

remos, em exemplos extraídos da obra, ilustrar a riqueza e importância 

dessas questões relativas da literatura, nesta obra. 
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REGULARIDADES 

NOS EMPREGOS NÃO CONVENCIONAIS DE VÍRGULA 

EM TEXTOS ESCOLARES NO INTERIOR DA AMAZÔNIA 

Valéria Barbosa Ferreira Silveira (UNESP) 

valeria.silveira@ifac.edu.br 

Luciani Ester Tenani (UNESP) 

 

A proposta desta comunicação é apresentar uma análise das regu-

laridades do emprego não convencional de vírgulas nos textos de alunos 

do início do ensino médio de uma escola pública federal no interior da 

Amazônia. Observadas as regularidades, a análise se centra no levanta-

mento das hipóteses sobre as quais os escreventes se apoiaram para im-

primir a referida pontuação. Os textos foram coletados por meio de proje-

to de leitura e escrita específico para a instituição pesquisada, o qual ob-

jetivava coletar textos produzidos em situação regular de sala de aula, na 

disciplina de língua portuguesa. O processo de coleta não teve interferên-

cia direta da pesquisadora. A análise dos textos foi feita com base no que 

preconiza a gramática normativa para o emprego de vírgula em Bechara 

(1999); nos pressupostos da fonologia prosódica em Nespor e Vogel 

(2007); análise prosódica do português brasileiro em Tenani (2002) e 

análise sobre o emprego de vírgula em Soncin & Tenani (2015). 

 

SEMÂNTICA ESTRUTURAL, 

JOST TRIER E A TEORIA DOS CAMPOS SEMÂNTICOS: 

UM BREVE PANORAMA 

Thyago José da Cruz (UFMS) 

tjdoms@hotmail.com 

Elizabete Aparecida Marques (UFMS) 

 

O trabalho propõe explanar e discutir a teoria dos campos semân-

ticos, em especial, no que se refere às conceituações e definições de Jost 

Trier (1931). Nesse contexto, é pertinente salientar que foi especifica-

mente no ano de 1931 que Jost Trier deu a devida importância aos estu-

dos sobre os campos semânticos, cuja concepção, podemos afirmar, se 

direciona aos setores dos vocabulários que estão fortemente entrelaçados 

e nos quais também cada elemento dá sua contribuição para a delimita-
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ção dos seus vizinhos, além de ser delimitado por eles (ULLMANN, 

1964). Tendo isso em mente, com relação à nossa pesquisa, faremos uma 

breve descrição da semântica estrutural, abordagem que se filia a tal teo-

ria. Logo após, trataremos especificamente sobre esta, porém, só na sua 

vertente trieriana, indicando, para isso, seus precursores, a importância 

dos estudos sobre o vocabulário do entendimento alemão na Escola de 

Münster, as definições que se destinam ao termo campo, além de algu-

mas críticas e dos pontos significativos relacionados à teoria em estudo. 

Esperamos oferecer ao leitor uma visão, ainda que breve, sobre esse re-

corte dos estudos pertencentes à semântica estrutural. 

 

SOBRE A SINTAXE COMPARATIVA: 

SUJEITO NULO 

NO ESPANHOL EUROPEU E NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Onilma Freire dos Santos (UFPE) 

onilma.santos@srs.ifmt.edu.br 

Cláudia Roberta Tavares Silva (UFPE) 

claudiarobertats@gmail.com 

Com base nessa sintaxe comparativa, seguindo a teoria dos prin-

cípios e parâmetros, estabeleceremos comparação entre a língua portu-

guesa e a espanhola, mais especificamente, o português brasileiro e o es-

panhol peninsular, falado por nativos residentes no Brasil, tomando por 

base a interferência daquela nesta, em relação ao parâmetro do sujeito 

nulo. Para o entendimento da variação sob a perspectiva de análise ado-

tada, é imprescindível que assumamos a existência da gramática univer-

sal, composta por princípios (propriedades invariantes das línguas) e por 

parâmetros, responsáveis pelas variações entre as línguas, cujo valor po-

sitivo ou negativo será fixado pelo falante em processo de aquisição. 

Tem-se assumido a ideia de que todas as línguas naturais tenham a posi-

ção de sujeito projetada, garantindo assim a existência na gramática uni-

versal do princípio de projeção estendida (em inglês, Extended Projec-

tion Principle – EPP). O que as difere é, portanto, o modo como essa po-

sição é preenchida: se por um sujeito pleno, se por um sujeito nulo 

(CHOMSKY, 1981; RIZZI, 1989, 1997). Em suma, a linha de pesquisa 

da sintaxe comparativa tem se mostrado bastante produtiva nos últimos 

anos. Os estudos comparados da sintaxe têm proporcionado grande de-

senvolvimento do conhecimento acerca das diferenças e semelhanças en-

tre as línguas, sejam de uma mesma família ou não. Pollock (1998) afir-
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ma que o objetivo dos estudos no âmbito da sintaxe comparativa é corre-

lacionar as variações sintáticas evidenciadas entre diferentes línguas ou 

entre diferentes estágios de uma mesma língua. 

 

SOBRE POLÍTICA NO CAMPO LINGUÍSTICO: 

CURRÍCULO, AFRICANIDADES E DISCURSOS 

Kassandra da Silva Muniz (UFOP) 

kassymuniz@gmail.com 

 

Este trabalho pretende discutir como a ciência constrói práticas 

linguísticas e sociais que oprimem a população negra sob o discurso da 

miscigenação e democracia racial. A partir dos novos estudos da pragmá-

tica e da linguística aplicada, em uma perspectiva de linguagem orientada 

para o mundo social e político, faremos algumas considerações sobre 

como este discurso dificulta a possibilidade de uma construção descolo-

nial e mais complexa na produção de conhecimento nos estudos da lin-

guagem. Quando pensamos no contexto brasileiro, juntar a questão negra 

no Brasil, currículo e os cursos de licenciatura de letras, especificamente, 

é falar de ausências, invisibilidades e permanência de um pensamento e 

prática colonizadora que abafa a presença desta parte da população do 

país em quase todos os âmbitos da educação superior. Neste sentido, nos 

interessa pensar o campo da linguagem e interrogar a ausência africana e 

negra uma vez que temos uma literatura acadêmica extensa em outros 

campos do saber nessas temáticas. 

 

TABUS LINGUÍSTICOS: 

UM ESTUDO A PARTIR DE DADOS DO PROJETO ALiB 

Juliany Fraide Nunes 

julianyfraide@gmail.com 

 

O léxico como um produto social evidencia as crenças e as tradi-

ções de um dado grupo de falantes. Por isso, configura-se como o nível 

linguístico que melhor retrata a realidade e a visão de mundo de uma 

comunidade. Assim, o indivíduo, ao apropriar-se da língua, torna-se 

agente tanto no processo de modificação, quanto no de perpetuação de 
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determinados vocábulos. Este trabalho analisa variantes lexicais forneci-

das pelos informantes do Projeto ALiB – Atlas Linguístico do Brasil –, 

de 44 localidades da região Sul, relacionadas à área semântica do corpo 

humano do questionário semântico-lexical, pergunta 109, que busca apu-

rar designações para o conceito o "mau cheiro embaixo do braço". O es-

tudo, tomando como base as designações para o "mau cheiro embaixo do 

braço", discute a questão da presença de tabus linguísticos, itens lexicais 

que normalmente são evitados pelos falantes porque, segundo o imaginá-

rio popular, atraem fluidos negativos, daí serem substituídos por outros 

termos mais neutros em termos de carga maléfica. Além disso, o trabalho 

analisa as variantes documentadas em termos diatópico e léxico-

semântico, orientando-se, para tanto, pelos fundamentos teóricos da geo-

linguística e da lexicologia e pelas definições de tabus linguísticos apre-

sentadas, dentre outros, por Guérios (1979) e por Coseriu (1982). 

 

TELEVISÃO NO BRASIL 

UMA ANÁLISE SEMIÓTICA DA ABERTURA DA NOVELA 

DEUS NOS ACUDA, DE SÍLVIO DE ABREU 

Bruno Gomes Pereira (UEPA) 

brunogomespereira_30@hotmail.com 

 

Esse trabalho tem como objetivo fazer uma análise semiótica a 

respeito da abertura da novela Deus nos Acuda, de Sílvio de Abreu, exi-

bida pela Rede Globo de Televisão em 1993, às 19h. A fundamentação 

teórica está embasada na semiótica francesa, que analisa a construção de 

significados oriundos das relações entre elementos de uma linguagem 

sincrética. O tipo de pesquisa é documental e a abordagem é qualitativa. 

O vídeo em questão revela uma crítica social sobre a corrupção bastante 

pungente no cenário brasileiro na década de 1990. 
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TRANSFORMAÇÕES ADVINDAS 

DAS FORMAÇÕES, INICIAL E CONTINUADA, 

RUMO À CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

PARA A ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DIGITAL 

E NOVAS PRÁTICAS 

Adriana Percilia Leite Recalde Rubio (UEMS) 

adrianarecalde@gmail.com 

Adriana Lúcia de Escobar Chaves de Barros (UEMS) 

chaves.adri@hotmail.com 

 

Este trabalho tem por objetivo descrever e interpretar o histórico 

de formação inicial e continuada de professores de língua portuguesa, em 

vários estágios da carreira do magistério, lotados em três escolas de dife-

rentes portes, pertencentes à rede estadual de ensino de Mato Grosso do 

Sul, com vistas ao levantamento e análise da realidade e à proposição de 

novas práticas formativas, com enfoque para o multiletramento digital e 

construção de novas práticas de leitura e escrita. Apoia-se no conceito de 

multiletramento (ROCHA & ARAÚJO, 2008 e DIONÍSIO, 2006) e no 

referencial sobre letramento, discutido no âmbito dos estudos em linguís-

tica aplicada. Trata-se de uma pesquisa que objetiva levantar e discutir 

dados relativos ao histórico de transformações advindas das formações, 

inicial e continuada, rumo à construção de práticas pedagógicas para a al-

fabetização e letramento digital e novas práticas. Além disso, busca iden-

tificar o momento em que esses professores tiveram acesso a essa nova 

perspectiva de ensino, se nos cursos de letras ou nas formações continua-

das, e quais mudanças promoveram em suas práticas de sala de aula. 

Acredita-se que é importante investigar as contribuições que as forma-

ções continuadas agregam às práticas de sala de aula, que transformações 

promovem nos professores com mais anos de exercício e quais as difi-

culdades encontradas para a implementação das propostas. 

 

VARIAÇÃO VOCÁLICA NO PORTUGUÊS ESCRITO E ORAL 

José Magalhães (UFU) 

mgsjose@gmail.com 

 

A variação do sistema vocálico no português remonta períodos em 
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que a língua sequer havia sido consolidada. Há documentos que revelam 

tal variabilidade já no latim vulgar, passando pelo português antigo, até 

chegar aos dias de hoje. Nas pesquisas atuais, novas metodologias têm 

sido empregadas para, a partir da fala espontânea, verificar-se com que 

frequência a variação vocálica ainda acontece e como mapear os subsis-

temas vocálicos com relação ao acento – pretônico, tônico, postônico não 

final e final. Os resultados, quase sempre sem muita novidade, demons-

tram que o fenômeno pouco se diferencia daquele que ocorrera em idos 

tempos. Nesta comunicação, pretendemos demonstrar como os subsiste-

mas vocálicos átonos do português brasileiro e suas variantes são aco-

modados na escrita de alunos do ensino básico e em que medida os estu-

dos em fonologia podem ser um poderoso instrumento para lidar com 

desvios – especialmente na escrita – referentes às vogais. 

 

VIVÊNCIA TERRITORIAL 

E CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE 

ENTRE OS POVOS TERENAS 

Nair Cristina Carlos de Medeiros (UFMS) 

naircristina.medeiros@gmail.com 

Claudete de Souza Cameschi (UFMS) 

 

O processo de diáspora vivido pelo povo terena e o seu posterior 

reajuntamento afetaram o modo de vida e operaram mudanças bruscas na 

paisagem ecológica e social desse povo indígena, o qual se viu, a partir 

daí, forçado a buscar novas estratégias de sobrevivência em um processo 

crescente de territorialização e de busca de autoafirmação nos territórios 

ocupados. Devido a este processo, há um discurso corrente de estigmati-

zação dos terenas que assevera que eles abandonaram suas raízes, se 

aculturaram e se tornaram "índios urbanos". Neste contexto de estigmati-

zação e de institucionalização de sentidos vários sobre o sujeito índio, 

nos propomos a problematizar as representações imaginárias desses su-

jeitos sobre si mesmos, através de publicações de postagens no Facebook 

realizadas por professores indígenas desta etnia. São territorialidades 

próprias, nas quais a constituição identitária constitui elemento mobiliza-

dor desse povo, tanto em torno da luta pelo direito à terra, quanto na rela-

ção com a cultura do "homem branco" em seu entorno. Nossa referência 

teórica é a análise do discurso de linha francesa através dos conceitos de 

memória, interdiscurso e formações discursivas propostos por Pecheux 

mailto:naircristina.medeiros@gmail.com
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(2009) e da formulação do conceito de formações discursivas realizada 

por Foucault (1997). 
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A ANTROPOTOPONÍMIA 

NA NOMEAÇÃO DOS LOGRADOUROS 

DO BAIRRO JOSÉ ABRÃO EM CAMPO GRANDE (MS): 
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Aparecida Negri Isquerdo (UFMS) 

anegri.isquerdo@terra.com.br 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo é analisar os antropotopônimos que nomeiam os logra-

douros do bairro José Abrão, na região urbana do Segredo, em Campo Grande (MS), 

sob o ponto de vista taxionômico, morfológico e histórico, verificando prováveis causas 

denominativas nos topônimos examinados. O corpus do estudo reúne 36 antropotopô-

nimos que foram obtidos por meio de consulta às cartas topográficas oficiais, forneci-

das pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. A análise dos dados seguiu, essenci-

almente, o modelo teórico-metodológico construído por Maria Vicentina de Paula do 

Amaral Dick (1990; 1992; 1996; 2007; 2008). Os dados evidenciaram que os antropo-

topônimos que designam os logradouros do espaço selecionado para o estudo prestam 

homenagem a personalidades das mais variadas áreas, como poetas, pintores, esculto-

res, arquitetos, geólogos, físicos e historiadores que ganharam notoriedade nacional ou 

internacional em decorrência de seus feitos. 

Palavras-chave: Toponímia. Antropotoponímia. José Abrão. Campo Grande 

 

1. Introdução 

Desde os primórdios da história, o ser humano sentiu a necessida-

de de nomear o ambiente a sua volta, como uma forma de organizar e sis-

tematizar o espaço físico em que habita. Assim, são atribuídos nomes às 

pessoas, aos lugares, às coisas, aos sentimentos. A onomástica, disciplina 

antiga que tem como foco o estudo dos nomes próprios, se subdivide em 

dois ramos de investigação: a antroponímia, estudo dos nomes próprios 

de pessoas, e a toponímia, que se ocupa da pesquisa de nomes próprios 

de lugares. É possível, por meio dos estudos toponímicos, recuperar as-

pectos históricos, culturais e até mesmo ideológicos de um grupo social 

em um determinado período da sua história. 

O recorte toponímico aqui focalizado é composto por nomes de 

mailto:biancasilveira04@hotmail.com
mailto:anegri.isquerdo@terra.com.br
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logradouros públicos – ruas, avenidas ou travessas – classificados como 

antropotopônimos sob o ponto de vista taxionômico, morfológico e 

histórico. Também foram analisadas as prováveis causas denominativas 

dos topônimos, considerando a história social da cidade de Campo 

Grande. A análise dos dados seguiu o modelo teórico-metodológico 

construído por Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1990). Neste 

estudo priorizamos a toponímia urbana, examinando os topônimos de 

natureza antropocultural, especificamente os antropotopônimos, que são 

topônimos relativos aos nomes próprios individuais, identificados no 

bairro José Abrão, na região do Segredo2. 

 

2. Pressupostos teóricos 

A palavra, desde o início da história humana, foi considerada tes-

temunha de acontecimentos vividos pelo homem. Ela também nomeia, 

identifica a realidade que circunda o homem e cria um universo significa-

tivo que acaba revelado pela linguagem. De acordo com Biderman (2001, 

p. 13), “ao dar nomes aos seres e objetos, o homem os classifica simulta-

neamente. Assim, a nomeação da realidade pode ser considerada como 

uma etapa primeira no percurso científico do espírito humano de conhe-

cimento do universo” (BIDERMAN, 2001, p. 13). Nesse caso, as pala-

vras são utilizadas como etiquetas com o intuito de categorizar o ambien-

te em que o ser humano se insere. 

Por meio do nível lexical da língua o ser humano nomeia animais, 

pessoas e coisas que o cercam. Enfim, o léxico de uma língua manifesta a 

realidade da sociedade na qual o homem se insere com todas as suas 

heterogeneidades, da mesma maneira que o falante, por meio das suas 

escolhas lexicais, evidencia marcas de sua natureza histórica, seus 

conhecimentos e a identidade do grupo a que pertence. 

O léxico de uma língua é, pois, o saber linguístico com que o 

falante registra sua cosmovisão, crenças, valores e costumes, 

categorizando o ambiente que o circunda por meio da nomeação. 

Segundo Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1992, p. 19), 

                                                         

2 Este estudo vincula-se à pesquisa em andamento como projeto de dissertação de mestrado em 
desenvolvimento no Programa de Pós-graduação e Mestrado de Estudos em Linguagens, da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), sob orientação da Profa. Dra. Aparecida Negri 
Isquerdo. 
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a toponímia (nomes próprios de lugares) “reflete de perto a vivência do 

homem, enquanto entidade individual e enquanto membro do grupo que 

o acolhe nada mais é que reconhecer o papel por ela desenvolvido no 

ordenamento dos fatos cognitivos”. (DICK, 1992, p. 19). O estudo da 

toponímia configura-se, pois, como uma investigação singular sobre 

aspectos linguísticos e histórico-sociais. 

A toponímia, enquanto área de investigação, caracteriza-se por sua 

interdisciplinaridade, pois dialoga com disciplinas como a antropologia, 

a etnolinguística, a geografia, a história, a botânica, a zoologia, dentre 

outras. Além disso, pode ser interpretada como um meio de conservação 

linguística, pois cristaliza no topônimo elementos da língua em uso e as 

formas linguísticas dos povos que outrora habitaram determinado local e 

nomearam-no de acordo com crenças, hábitos e valores da época. 

Trata-se de uma disciplina antiga que se originou na França em 

meados de 1878, com Auguste Longnon. Posteriormente, ainda na 

França, em 1922, Albert Dauzat desenvolveu estudos toponímicos com o 

objetivo de estabelecer a efetiva relação entre nomes próprios e os locais 

que designavam. 

No Brasil a obra considerada clássica para o estudo da toponímia 

brasileira é O Tupi na Geografia Nacional, da autoria do tupinólogo 

Theodoro Sampaio, publicada em 1901. Outro estudioso que se destacou 

nessa área foi Levy Cardoso, especialista em topônimos brasílicos da 

Amazônia, de origem aruaque e caribe. Em 1961, foi publicada a obra 

Toponímia Brasílica. Figura de grande importância nos estudos 

toponímicos foi também Carlos Drumond, devido a sua obra 

Contribuição do Bororo a Toponímia Brasílica, publicada em 1965. 

Contudo, foi Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick que, em 1980, na 

Tese de Doutorado A Motivação Toponímica: Princípios Teóricos e 

Modelos Taxionômicos3 construiu uma teoria que inclui um modelo 

teórico de classificação dos designativos amplamente utilizado em 

trabalhos toponímicos em todo o Brasil. 

Segundo Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1992, p. 21-

22), por meio do estudo dos nomes dos lugares é possível inferir questões 

históricas e aspectos culturais da comunidade de fala, pois os topônimos 

são considerados “verdadeiros testemunhos históricos” de 

                                                         

3 A Tese foi publicada em 1990 com o título Motivação Toponímica e Realidade Brasileira, versão 
consultada para este trabalho. 
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acontecimentos de um povo em vários momentos de sua história. Enfim, 

os topônimos são marcados ideologicamente, pois são repletos de valores 

socioculturais e históricos do nomeador. 

O topônimo, nome próprio de lugar, é um fato da língua, um signo 

linguístico enriquecido. Em termos de estrutura morfológica, o topônimo 

é composto por dois elementos: o primeiro, o “termo ou elemento gené-

rico, relativo à entidade geográfica que irá receber a denominação” (o 

rio, a montanha, a rua); e o segundo, o “elemento ou termo específico, o 

topônimo propriamente dito, que particularizará a noção espacial”. Por 

exemplo: rua (termo genérico) Marcelo Roberto (termo específico). Es-

ses elementos podem atuar no sintagma toponímico de maneira justapos-

ta ou aglutinada, “conforme [...] a natureza da língua que os inscreve” 

(DICK, 1992, p. 10). Uma de suas principais caraterísticas é que é du-

plamente marcado: no ato do batismo de um lugar, o que era em termos 

linguísticos arbitrário passa a ser motivado. (DICK, 1992, p. 18) 

Com o desenvolvimento da toponímia como disciplina, surgiram 

modelos teóricos que orientam as pesquisas na área, considerando, dentre 

outros aspectos, a questão das causas denominativas e das motivações 

que influenciam o denominador no ato da nomeação de um lugar. Para 

tanto, foram sistematizados princípios e taxionomias para nortear o estu-

do da motivação na toponímia, como o modelo teórico-metodológico de 

classificação elaborado por Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick 

(1990). Para a toponimista, “o modelo taxionômico que se elaborou deve, 

portanto, ser interpretado como um instrumento de trabalho que possibi-

litará, provavelmente, a aferição objetiva das causas motivadoras dos de-

signativos geográficos, de maneira a satisfazer as demandas da pesqui-

sa”. (DICK, 1992, p. 24) 

Segundo a estudiosa, a terminologia técnica utilizada foi construí-

da por meio da associação entre o elemento toponímico genérico e o 

elemento específico. Dessa maneira, no termo fitotopônimo, por exem-

plo, a forma fito faz referência ao elemento vegetal, enquanto o item lé-

xico topônimo indica a procedência do campo de estudo específico. Por 

exemplo: córrego (elemento genérico) da Mata (elemento específico), 

topônimo classificado como fitotopônimo porque mata, o elemento do 

léxico comum elevado à categoria de topônimo, nomeia um “conjunto de 

árvores”, “trecho de terreno em que há vegetação silvestre densa”. (AU-

LETE, 2014) 

Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1992, p. 31-34) de-
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senvolveu um modelo taxionômico que contém 27 categorias, sendo 11 

de natureza física: astrotopônimos, cardinotopônimos, cromotopônimos, 

dimensiotopônimos, fitotopônimos, geomorfotopônimos, hidrotopôni-

mos, litotopônimos, metereotopônimos, morfotopônimos e zootopôni-

mos; e 16 de natureza antropocultural: animotopônimos, antropotopôni-

mos, axiotopônimos, corotopônimos, cronotopônimos, ecotopônimos, 

ergotopônimos, etnotopônimos, dirrematotopônimos, hierotopônimos, 

historiotopônimos, hodotopônimos, numerotopônimos, poliotopônimos, 

sociotopônimos e somatopônimos. 

Este estudo analisa, mais especificamente, os topônimos de natu-

reza antropocultural, os antropotopônimos: nome de pessoa, alcunha, 

apelido e sobrenome que podem homenagear pessoas de importância no 

âmbito social, que nomeiam logradouros do bairro José Abrão, na região 

urbana do Segredo, em Campo Grande, com o objetivo de examinar as 

causas denominativas, a taxionomia, a morfologia e aspectos histórico-

sociais relacionados aos topônimos analisados. 

Os antropotopônimos pertencem à taxionomia de natureza antro-

pocultural (DICK, 1992, p. 31) que são topônimos formados a partir de 

nomes próprios individuais. O referencial antropotoponímico e o religio-

so, dentre outros referenciais, são utilizados como parâmetros na compo-

sição da denominação da nomenclatura geográfica das cidades. Segundo 

Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1996, p. 193), “o indivíduo 

simples, o morador da rua ou do canto, o proprietário de um chão ou 

mesmo uma autoridade civil ou religiosa, poderiam servir de índices qua-

litativos para uma tendência urbanística incipiente”. As homenagens em 

forma de nome de logradouro evidenciam um espírito de conservação, de 

perpetuação da memória por parte dos moradores e/ou do denominador 

do local. Porém, a estudiosa aponta um problema bastante recorrente na 

antropotoponímia: a opacidade dos nomes. Isso acontece devido a duas 

dificuldades “1) saber quem é o portador do nome em questão; e 2) loca-

lizar-se a propriedade primitiva daquele que está sendo pesquisado”. 

(DICK, 1996, p. 197). Essa problemática também se evidencia na antro-

potoponímia aqui examinada. 

De uma maneira geral, esse tipo de nomeação é uma tendência na 

nomeação dos logradouros urbanos, pois as homenagens a pessoas são 

recorrentes na toponímia urbana das cidades brasileiras, por exemplo. 

Muitos dos nomes elevados à categoria de topônimo já são opacos e, por-

tanto, “o alto grau de fossilização ou petrificação de seu sentido primiti-

vo justificaria, assim, por si só, o interesse do estudo antroponímico” 
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(DICK, 1990, p. 285). A opacidade desses nomes de logradouros decorre 

do desconhecimento sobre a vida e a importância da pessoa homenagea-

da na sociedade, sobretudo porque nem sempre os órgãos públicos dis-

ponibilizam documentos sobre a causa denominativa do logradouro o 

que, muitas vezes, dificulta o trabalho do toponimista. 

 

3. O universo de estudo 

A pesquisa a que se vincula este trabalho tem como campo de es-

tudo uma das regiões urbanas de Campo Grande, capital do Mato Grosso 

do Sul. A cidade é composta por sete regiões urbanas, a saber: Centro, 

Anhanduizinho, Prosa, Bandeira, Imbirussu, Lagoa e Segredo. O recorte 

toponímico selecionado para este estudo tem como foco o bairro José 

Abrão, um dos sete bairros que compõe a região do Segredo4. O nome da 

região recupera o nome de um córrego intrinsecamente ligado à história 

do antigo povoado, que se transformou na cidade Campo Grande. O to-

pônimo Segredo tem como causa denominativa um caso amoroso de 

Manoel Vieira de Souza, um dos mineiros que se fixou no novo povoado, 

que era mantido em sigilo e que, quando revelado, provocou um escânda-

lo entre a população. (SALGADO, 2001, p. 66) 

O bairro José Abrão, o mais novo da região do Segredo, com fun-

dação no ano de 1987, é subdividido em três parcelamentos, ou seja, es-

pécie de divisão do solo regulamentada em decreto-lei, que estabelece 

novos loteamentos dentro do bairro, para que o espaço seja utilizado de 

forma consciente, respeitando áreas de proteção ambiental e espaços pú-

blicos que servem, posteriormente, para construção de unidades básicas 

de saúde, praças e escolas que beneficiam a população da região. 

(WEINGARTNER, 2008, p. 42) 

Dos 58 topônimos identificados nas cartas cartográficas relativas 

ao bairro José Abrão foram selecionados, para este estudo, os 36 que se 

enquadram na categoria dos antropotopônimos, taxe que está distribuída 

pelos três parcelamentos que compõem o bairro, como o demonstrado no 

próximo tópico. 

                                                         

4 Os demais bairros que compõem a região do Segredo são: Nova Lima, Vila Nasser, Coronel Anto-
nino, Seminário, Mata do Segredo e Monte Castelo. 
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4. Antropotoponímia registrada nos nomes dos logradouros do bairro 

José Abrão 

Para a composição do corpus deste estudo foram utilizadas como 

fonte primária de pesquisa as cartas cartográficas oficiais, de escala 

1:200.000, fornecidas pela Prefeitura Municipal de Campo Grande 

(PMCG). Como complementação de dados foram pesquisados processos 

legislativos da Câmara Municipal de Campo Grande (CMCG); documen-

tos disponíveis no Arquivo Histórico de Campo Grande (ARCA) e na 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 

(SEMADUR). Foram consultadas também obras que versam sobre o sur-

gimento, a construção e o desenvolvimento da cidade de Campo Grande, 

dentre outras, Edgar Monteiro Salgado (2001). A análise dos dados se-

gue, essencialmente, o modelo teórico-metodológico construído por Ma-

ria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1990; 1992; 1996; 2007; 2008), 

toponimista brasileira cuja teoria tem orientado os estudos toponímicos 

no Brasil. 

A análise dos dados buscou resgatar parte da história da cidade de 

Campo Grande associada às personalidades homenageados por meio dos 

nomes de logradouros do bairro José Abrão, os antropotopônimos. Con-

siderando-se que muitos dos antropotopônimos em análise recuperam 

nomes de profissionais de projeção nacional e internacional, para fins de 

análise, os topônimos foram agrupados de acordo com a área de conhe-

cimento a qual se vinculam os profissionais: 

Categoria profissional Quantidade Percentual 

Arquitetura e Urbanismo 12 33,33% 

Pintura/Escultura 11 30,56% 

Física 1 2,78% 

História 1 2,78% 

Geologia 1 2,78% 

Forças Armadas 2 5,56% 

Função pública no Serviço de Proteção aos Índios 1 2,78% 

Esportista 1 2,78% 

Profissional liberal que exerceu funções na  

Associação de Moradores do bairro José Abrão 
1 2,78% 

Homenageados ainda não identificados 5 13,89% 

Total 36 100% 

Tabela 1 – Distribuição dos antropotopônimos do bairro José Abrão 

segundo a categoria profissional dos homenageados. 

Os dados da Tabela 1 demonstram que os nomes próprios de pes-

soa elevados à categoria de topônimo contemplam profissionais vincula-
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dos a nove áreas de atuação profissional: arquitetura/urbanismo e pintu-

ra/arte, as mais produtivas do corpus com 12 (33%) e 11 ocorrências 

(30%), respectivamente. Dentre as áreas com menor índice de registros, 

situam-se a geologia, a história e a física, todas com ocorrência única 

(2,78% cada área). Há os casos de personalidades que exerceram função 

militar (5,56% das ocorrências) ou foram essenciais para o desenvolvi-

mento da cidade de Campo Grande, como é o caso do esportista João Ri-

varola (2,78%), que participou da organização desportiva e cultural da 

comunidade do Conjunto José Abrão. Há cinco antropotopônimos 

(13,89%) ainda sem identificação de dados sobre a pessoa homenageada. 

O Quadro 1 traz informações acerca de 12 das 36 personalidades 

homenageadas com nomes de logradouros do bairro José Abrão, que in-

cluem dados acerca de obras e ações relevantes desses profissionais pres-

tigiados nacional e internacionalmente5. 

Elemento 

geográfico 
Topônimo Informações enciclopédicas 

rua 
Antônio 

Landi 

Arquiteto, cartógrafo, astrônomo e desenhista, que se aventu-

rou pela Amazônia e criou os novos padrões arquitetônicos 

que caracterizam a cidade de Belém/PA.  

rua 
Carlos 

Leão 

Arquiteto e desenhista que integrou a equipe de arquitetos que 

projetou o prédio do Ministério da Educação e Saúde (MEC) 

entre os anos de 1937 e 1943. Também foi ilustrador de livros 

de Vinícius de Moraes e de Carlos Drummond de Andrade.  

rua 
Alberto 

Lamego 

Geólogo que desenvolveu trabalhos sobre a geologia e os re-

cursos minerais do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Tam-

bém foi poeta, músico e grande pesquisador fluminense. 

rua 
Nelson 

Lins 

Físico nascido em Recife, prestou serviços no Consulado do 

Brasil, na Califórnia e, no Brasil, atuou como cientista e foi 

membro do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas.  

rua 

Lourival 

Gomes 

Machado 

Crítico de obras de artistas brasileiros e internacionais que di-

rigiu o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP). 

rua 
Lélio 

Landucci 

Escultor italiano que cuidou da montagem e execução final da 

estátua do Cristo Redentor. 

rua 
Murilo 

LaGreca 

Pintor pernambucano cujo interesse pela pintura foi despertado 

ao frequentar o Colégio Salesiano. Há um museu com o seu 

nome em Recife.  

rua 
Joaquim 

Cândido  

Oficial da Imperial Ordem do Cruzeiro, Comendador da Impe-

rial Ordem da Rosa e Cavalheiro da Ordem de São Bento de 

Aviz. Também participou da Guerra do Paraguai e foi conde-

corado pelos seus feitos. 

                                                         

5 A seleção da amostra considerou como critério a relevância dos feitos realizados no Brasil pelas 
personalidades homenageadas. 
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rua 
Joaquim 

Lacerda 

Coronel do Exército Brasileiro, Lacerda nasceu no Rio de Ja-

neiro e lutou nas Guerra do Paraguai. Com o fim do conflito, 

dedicou-se a questões em prol da paz.  

Rua 
João 

Rivarola 

Esportista que participou da organização desportiva e cultural 

da comunidade do Conjunto José Abrão com a implantação do 

futebol veterano na modalidade mirim, juvenil e feminino.  

Rua 

Vitorino 

Nunes 

de Olivei-

ra 

Funcionário público do já extinto Serviço de Proteção aos Ín-

dios, do Ministério da Agricultura. É sempre lembrado com 

respeito pelo povo indígena, com os quais trabalhou (etnias 

Kaiwá Guarani, Kadiwéu e Terena). 

Rua 
Manoel 

da Cruz 

Aposentado, nascido no Rio de Janeiro, fixou residência em 

Campo Grande, no bairro José Abrão em 1979. No bairro, 

exerceu função pública ativa na Associação de Moradores, en-

tre 1987 e 1991. 

Quadro 1 – Amostra de antropotopônimos do bairro José Abrão. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Como o registrado na Tabela 1, não foram localizadas informa-

ções históricas acerca de cinco homenageados com nomes de logradou-

ros do bairro José Abrão: Teodoro Carvalho, Jacob Jordan, Paulo Hen-

rique, Walter Jonas e Bento de Abreu. 

Em se tratando da língua de origem dos antropotopônimos, pre-

dominam nomes de base portuguesa com 75% de ocorrências; do portu-

guês e francês, 8,33% dos antropotopônimos; do português e italiano, 

com 8,33% dos casos; português e belga, com 2,78% dos nomes do es-

panhol e do francês, uma ocorrência (2,78% dos dados), conforme a Ta-

bela 2. 

Língua de origem Quantidade Percentual 

Português 27 75% 

Francês 1 2,78% 

Espanhol 1 2,78% 

Português + Italiano 3 8,33% 

Português + Belga 1 2,78% 

Português + Francês 3 8,33% 

Tabela 2 – Distribuição dos antropotopônimos do bairro José Abrão, 

segundo a língua de origem. 

Esses dados mostram que, dentre os homenageados, prevaleceram 

nomes de personalidades brasileiras e que desenvolveram trabalhos de 

grande importância, como o Plano Urbanístico para a cidade de Niterói 

(topônimo: Marcelo Roberto) e criação da Faculdade de Filosofia da 

USP, em 1934 (topônimo: Arnaldo Horta). 

Podemos verificar, segundo os dados apresentados na Tabela 2, a 
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predominância de nomes de base portuguesa (Serafim Leite, Jesuíno 

Gusmão, Carlos Leão, Atílio Corrêa); nomes híbridos: português e fran-

cês (André Lhote e Victor Dubugras); português e italiano (Lélio Lan-

ducci, Ernesto de Fiori e Murilo LaGreca); português e belga (Victor 

Horta); espanhol (Antoni Gaudí); francês (Marc Ferrez). 

Quanto à estrutura morfológica dos antropotopônimos que com-

põem o bairro José Abrão, constatou-se a predominância absoluta de es-

truturas composta (100%), pois todos os antropotopônimos são formados 

por nomes, prenomes e sobrenomes. 

 

5. Considerações finais 

Este estudo teve como objetivo analisar os antropotopônimos 

identificados no bairro José Abraão segundo os pontos de vista taxionô-

mico, morfológico e histórico. A análise dos dados demonstrou que os 

antropotopônimos selecionados para nomear ruas, avenidas e travessas 

homenageiam autoridades que desempenharam as mais variadas funções 

na sociedade campo-grandense e, em sua maioria, personalidades reno-

madas, poetas (Jorge Amado, Antônio Lopes Lins e Érico Veríssimo), 

arquitetos (Victor Horta, Antônio Landi, Rino Levo e Atílio Corrêa), pin-

tores (André Lhote, Ernesto de Fiori e Arnaldo Horta), artistas (Marc 

Ferrez e Oswaldo Goeldi) e militares (Joaquim Cândido e Joaquim La-

cerda) que tiveram seus trabalhos reconhecidos nacional e internacional-

mente. 

Diferentemente de outros bairros da região urbana do Segredo e, 

principalmente, dos parcelamentos, no planejamento do bairro José 

Abrão a toponímia teve como propósito enfatizar e perpetuar a memória 

de indivíduos que desempenharam funções públicas ou sociais no decor-

rer da história da cidade de Campo Grande, do Estado de Mato Grosso 

do Sul e do Brasil. 

Os antropotopônimos se distribuem pelos três parcelamentos que 

compõem o bairro José Abrão, com maior concentração no parcelamento 

homônimo ao bairro, com 32 topônimos. Todos os antropotopônimos em 

estudo são de estrutura morfológica composta e apenas em cinco casos 

ainda não foi possível identificar informações históricas acerca das per-

sonalidades homenageadas pela toponímia. 

Um dos entraves para o pesquisador da toponímia urbana, particu-

larmente, na análise dos antropotopônimos é a dificuldade de obtenção 
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de informações sobre a causa denominativa que motivou o denominador 

no momento da escolha dos nomes de personalidades para nomear logra-

douros. No recorte de antropotopônimos aqui examinados não foi possí-

vel, por exemplo, identificar a razão da escolha de nomes como Lélio 

Landucci e Nelson Lins, personalidades historicamente distantes da rea-

lidade sul-mato-grossense, para nomear logradouros de um bairro de 

Campo Grande. O certo, porém, no caso do bairro José Abrão, é que a 

escolha dos nomes de pessoas não foi aleatória, mas fruto de um plane-

jamento urbano que buscou valorizar nomes de personalidades conceitu-

adas, cujas contribuições são reconhecidas nas esferas nacional e interna-

cional. Esse foi o referencial toponímico tomado como referência. Toda-

via, a causa denominativa, nesses casos, é opaca devido a não localização 

de documentos oficiais que atestem a hipótese de homenagem a profissi-

onais e personalidades renomados. 

Em síntese, a análise do recorte toponímico selecionado para este 

estudo mostrou-se produtivo e evidenciou a importância da toponímia 

para o resgate e perpetuação da memória e da história de uma cidade, no 

caso, a capital do Mato Grosso do Sul. A toponímia é, pois, de interesse, 

não só para estudiosos da área, como também para a população em geral, 

à medida que por meio da pesquisa toponímica características linguísti-

cas, fatos históricos, aspectos culturais e étnicos relacionados ao grupo 

humano que habita e/ou habitou determinado espaço geográfico podem 

ser recuperados. A toponímia urbana, particularmente, confirma essa 

premissa. 
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RESUMO 

Neste artigo, apresentamos os resultados de uma pesquisa realizada com alunos 

da terceira série do ensino médio de duas escolas públicas estaduais situadas em Cam-

po Grande (MS). Parte do projeto de ensino “Leitura e Produção de Gêneros Textu-

ais”, desenvolvido no curso de letras da UEMS de Campo Grande, a pesquisa se fun-

damentou no interacionismo sociodiscursivo, com vistas à elaboração de uma sequên-

cia didática voltada para o texto dissertativo-argumentativo, culminando na produção 

final de 39 redações. Foram analisados a escolha e o emprego de mecanismos linguísti-

cos de coesão sequencial frástica por conexão, isto é, os conectivos do tipo argumenta-

tivo. O tratamento dos dados e sua posterior análise revelaram que 43,75% das reda-

ções apresentaram articulação precária, seguidas de 31,25% de redações cuja articu-

lação foi considerada insuficiente, e 12,5% de redações com articulação mediana e 

com poucas inadequações. Conclui-se, desse modo, o papel determinante do trabalho 

didático com gêneros textuais de tipo argumentativo, em particular a coesão textual, 

para a estruturação de enunciados que estabelecem relações semânticas no interior do 

texto, ainda mais em se tratando de jovens em fase de formação escolar e em vias de 

prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Palavras-chave: Coesão textual. Texto dissertativo-argumentativo. ENEM. 

 

1. Introdução: o contexto da pesquisa 

O presente artigo tem por finalidade apresentar as etapas e os re-

sultados de uma pesquisa de intervenção didática, realizada com alunos 

do terceiro ano do ensino médio de duas escolas públicas da rede estadu-

al, situadas em Campo Grande (MS), quando levados a demonstrarem 

suas habilidades acerca dos mecanismos textuais de coesão, necessários 

para a construção da argumentação, em particular a seleção e o emprego 

dos termos conectivos. De forma qualiquantificada, relatamos a experi-

ência didática e buscamos analisar os dados obtidos, considerando os pa-

râmetros estabelecidos, a saber, os níveis de referência para a redação do 

ENEM, no tocante à quarta competência, especificamente, a coesão tex-

tual sequencial frástica por conexão. 

mailto:wellingtonletrasesp@bol.com.br
mailto:alinechaves@uems.br
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É importante destacar que a pesquisa teve início a partir do proje-

to de ensino “Leitura e Produção de Gêneros Textuais”, desenvolvido no 

curso de letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, entre 

agosto de 2014 e agosto de 20156, envolvendo oito professores doutores7, 

duas mestrandas8 e onze alunos de graduação. 

Segundo o descritivo do referido projeto, o objetivo geral era “ins-

taurar uma reflexão sobre a articulação teoria e prática, sendo esta última 

relacionada a corpus constituído de redações de alunos do ensino funda-

mental e médio”. Desse modo, buscou-se, ao longo dos 24 encontros do 

grupo9, promover o contato com as teorias e metodologias ligadas aos 

gêneros do discurso/textuais, em uma perspectiva de ensino e aprendiza-

gem: por um lado, a concepção teórica dos gêneros do discurso de Mi-

khail Bakhtin (2003); por outro, a abordagem didática proposta pelo inte-

racionismo sociodiscursivo. (SCHNEUWLY & DOLZ, 2011; MAR-

CUSCHI, 2002, 2005) 

No que se refere à metodologia do projeto de ensino, na fase ini-

cial, foram lidos textos de obras referenciadas, com realização de ficha-

mentos. Em seguida, foram elaborados e entregues os projetos de pesqui-

sa, sob a forma de uma “ficha”, cujo modelo continha os dados da pes-

quisa: tema, objetivos, justificativa, referencial teórico, metodologia, 

corpus e referências bibliográficas. Na sequência, foram propostas as se-

quências didáticas, com base em Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz 

(2011), a serem aplicadas em uma turma do ensino fundamental ou mé-

dio da rede pública ou particular de ensino de Campo Grande (MS). Sob 

autorização da escola observada, foram aplicadas as sequências didáticas, 

cujo produto final foram as redações de um texto dissertativo-argumenta-

tivo, que, por sua vez, forneceram os dados para as pesquisas. Ao térmi-

no da etapa de tratamento de dados, foram produzidos relatos das experi-

                                                         

6 Projeto cadastrado na Divisão de Ensino de Graduação, pertencente à Pró-reitoria de Ensino 
(PROE) da UEMS, sob coordenação da Profa. Dra. Aline Saddi Chaves. O referido projeto foi apro-
vado, com relatório final. 

7 A saber, os professores doutores: Aline Saddi Chaves, Antonio Carlos Santana de Souza, Daniel 
Abrão, João Fábio Sanches Silva, Maria Leda Pinto, Marlon Leal Rodrigues, Natalina Sierra Assên-
cio Costa e Nataniel dos Santos Gomes. 

8 A saber, Gabriela Pires Donadel e Tatiane Feitosa dos Santos, ambas alunas de Mestrado, sob 
orientação da Profa. Aline Saddi Chaves. 

9 O projeto foi desenvolvido junto a 11 alunos dos cursos de Letras da UEMS de Campo Grande, en-
tre Licenciatura Português-Inglês, Licenciatura Português-Espanhol e Bacharelado em Letras. 
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ências, com análise dos dados obtidos, e publicados sob a forma de mo-

nografia e/ou artigo científico, para validação do trabalho de conclusão 

de curso. 

Dentre as principais justificativas do projeto, encontrava-se a de 

que: 

... o projeto parte das demandas sociais ocasionadas, a título de ilus-

tração, pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que exige, como par-

te da avaliação da prova de redação, que o candidato leia um texto (motivador) 

e, a partir dele, elabore uma redação sobre o tema proposto, obedecendo aos 

critérios estabelecidos. Tais critérios estão relacionados às competências tex-

tuais de leitura e produção escrita, mas, também, a elementos relacionados à 

língua (modalidade escrita formal), ao contexto (mobilizar conhecimentos de 

mundo e sobre os direitos humanos) e, ainda, à capacidade de argumentar com 

vistas a convencer (argumentos levantados, proposta de intervenção), entre 

outros.10 

Atendendo a todos esses parâmetros, este artigo relata a experiên-

cia didática realizada com duas turmas do ensino médio de duas escolas 

estaduais de Campo Grande (MS), com base na quarta competência da 

redação do Exame Nacional do Ensino Médio, relacionada aos mecanis-

mos coesivos que asseguram a estruturação do texto, contribuindo para 

sua argumentatividade. 

A referência ao ENEM, na presente pesquisa, e no projeto como 

um todo, justifica-se pela importância adquirida por este mecanismo ava-

liativo em seu contexto histórico. O ENEM foi aplicado pela primeira 

vez em 1998, partindo de uma proposta inovadora do Ministério da Edu-

cação do Brasil (MEC), com vistas a melhorar a qualidade do ensino 

fundamental, guiando-se pelos princípios da interdisciplinaridade nas di-

ferentes áreas do conhecimento humano. Com o tempo, o ENEM foi se 

modificando e, nos dias de hoje, constitui uma das principais formas de 

ingresso em universidades públicas do Brasil, democratizando o ensino 

superior e oferecendo oportunidades para que todos os alunos egressos 

do ensino médio utilizem a média obtida no Exame, por meio do Sistema 

de Seleção Unificada (SISU). Segundo dados atualizados do Ministério 

da Educação, 131 instituições públicas de ensino utilizam esse sistema. 

Além disso, a nota do ENEM permite que o candidato, por meio do Pro-

grama Universidade para Todos (PROUNI), concorra a bolsas integrais 

e/ou parciais em mais de mil universidades privadas. 

                                                         

10 Justificativa extraída do descritivo do projeto, e fornecido pela coordenadora. 
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No que concerne à Prova de Redação do ENEM, o candidato deve 

redigir um texto dissertativo-argumentativo, desenvolvendo argumenta-

ção própria, amparando-se por dois ou mais textos motivadores. Quanto 

aos critérios de correção das redações, o ENEM estabelece cinco níveis 

(0 a 5), nas cinco competências avaliadas, com base na Matriz de Compe-

tências para a Redação do ENEM. 

Com relação à primeira competência, o candidato deve demons-

trar domínio da norma padrão da língua portuguesa, observando o regis-

tro escrito formal. A segunda competência diz respeito ao desenvolvi-

mento do tema, a partir de um repertório sociocultural produtivo, deven-

do o candidato apresentar domínio do tipo textual dissertativo-argumen-

tativo. Na terceira competência, espera-se do candidato que selecione, 

organize, e relacione informações, fatos, opiniões e argumentos relacio-

nados ao tema, em defesa de seu ponto de vista. Com relação à quarta 

competência, objeto desta pesquisa, o ENEM preconiza que o candidato 

demonstre conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à 

construção da argumentação. Por fim, na quinta competência, o candida-

to deve elaborar uma proposta de intervenção social relacionada ao tema, 

respeitando os direitos humanos. 

A partir desta contextualização da pesquisa, passamos, a seguir, 

aos fundamentos teóricos e metodológicos de nosso estudo. 

 

2. O interacionismo sociodiscursivo e o trabalho com gêneros textu-

ais 

Antes de abordar a competência textual ligada à coesão por 

meio de conectivos, necessária para a construção da argumentação na re-

dação do texto dissertativo-argumentativo, apresentamos, a seguir, os 

pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa. 

Na segunda década do século XX, sugiram os primeiros estudos 

sobre a língua enquanto objeto da ciência moderna, isto é, a linguística, a 

partir de um lato campo de pesquisas, aberto depois da publicação do 

Curso de Linguística Geral, de Ferdinand de Saussure. Segundo Saussu-

re, a língua forma um sistema de signos, sendo socialmente compartilha-

da. Ele a distingue, no entanto, da fala, considerada a manifestação indi-

vidual da língua por um sujeito, em uma determinada circunstância ou 

contexto de enunciação. 

No final da década de 1950 e início dos anos 1960, as pesquisas 
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voltadas para a fala, isto é, a atualização da língua-sistema em um dado 

contexto de enunciação, começam a aparecer em diferentes perspectivas 

teóricas: sociolinguística, pragmática, semiótica, linguística textual e aná-

lise do discurso. Essas teorias e abordagens exerceram papel fundamental 

para se postular a relação da língua com seus elementos externos (a “fa-

la”), o que explicaria o funcionamento da linguagem, entendida como 

atividade de interação entre sujeitos social e historicamente situados. 

Essa concepção foi aos poucos se enraizando nas pesquisas de-

senvolvidas em linguística aplicada ao ensino e aprendizagem de línguas. 

Esse método de fixação é vagaroso, ainda luta contra concepções embu-

tidas nas abordagens gramaticais e filológicas dos textos, estes servindo, 

de modo quase sistemático, de pré-texto para se trabalhar a gramática. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(2000): 

A perspectiva dos estudos gramaticais na escola, até hoje centra-se, em 

grande parte, no entendimento da nomenclatura gramatical como eixo princi-

pal; descrição e norma se confundem na análise da frase, essa deslocada do 

uso, da função e do texto. (PCNEM, 2000, p. 16) 

Embora vagaroso, o reconhecimento de que o texto e seu contexto 

de produção e circulação é imprescindível para se trabalhar a língua, em 

especial a compreensão e a produção de textos orais e escritos, resultou, 

em 1998, no Brasil, na elaboração e publicação dos Parâmetros Curricu-

lares Nacionais (PCN), pelo Ministério da Educação. Esse documento 

não possui caráter regimental, e, portanto, pressupõe-se que cada unidade 

de ensino o adapte a suas especificidades locais. Os Parâmetros Curricu-

lares Nacionais constituem um dispositivo de referência para a organiza-

ção dos currículos no ensino fundamental e médio de todo o país. Sua fi-

nalidade é garantir a todas as crianças e jovens brasileiros, mesmo em lo-

cais com condições socioeconômicas desfavoráveis, o direito de usufruir 

do corpo de saberes admitido como essenciais para o exercício da cida-

dania. 

Formulado por especialistas da área de línguas/linguagem, os Pa-

râmetros Curriculares Nacionais reúnem conceitos e propostas metodo-

lógicas oriundas de teorias linguísticas que concebem a língua em funci-

onamento, adaptada aos usos dos falantes em suas comunidades linguís-

ticas, reconhecendo que a escola é, ela também, um espaço de interação 

social. Essas ideias são evidenciadas nos Parâmetros Curriculares Naci-

onais do Ensino Médio (PCNEM), publicados em 2000, que dissertam a 

respeito da produção de sentido de fatos sociais por meio da língua, co-
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mo nesta citação: 

A linguagem é considerada aqui como capacidade humana de articular 

significados coletivos e compartilhá-los, em sistemas arbitrários de represen-

tação, que variam de acordo com as necessidades e experiências da vida em 

sociedade. A principal razão de qualquer ato de linguagem é a produção de 

sentido. A linguagem é uma herança social, uma "realidade primeira”, que, 

uma vez assimilada, envolve os indivíduos e faz com que as estruturas men-

tais, emocionais e perceptivas sejam reguladas pelo seu simbolismo. 

(PCNEM, 2000, p. 5) 

Esta citação evidencia, ainda, os prestigiados e notórios trabalhos 

do filósofo russo Mikhail Bakhtin (2002, 2003) sobre o princípio dialógi-

co da linguagem, segundo o qual nenhuma palavra, nenhum texto se ori-

gina da mente criativa de um sujeito, mas dialoga, ininterruptamente, 

com as palavras e os textos já ditos. Desse modo, a própria noção de fra-

se ou oração, para o estudioso russo, não condiz com a realidade da lín-

gua/linguagem, sempre viva e dirigida a alguém. 

No contexto didático-pedagógico, a teoria do dialogismo influen-

ciou diferentes perspectivas metodológicas, em particular a partir do con-

ceito de gêneros do discurso, ou gêneros textuais, que constitui o ponto 

de partida do interacionismo sociodiscursivo, linha da linguística aplica-

da desenvolvida na Suíça por Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz 

(2011), entre outros. Retomando alguns princípios de Mikhail Bakhtin, o 

interacionismo sociodiscursivo considera que os gêneros textuais, a 

exemplo do texto dissertativo-argumentativo, são “megainstrumentos”, 

que fornecem uma gama variada de abordagens, por meio de atividades, 

como explicado nesta citação: 

A aprendizagem da linguagem se dá, precisamente, no espaço situado en-

tre as práticas e as atividades de linguagem. Nesse lugar, produzem-se as 

transformações sucessivas da atividade do aprendiz, que conduzem à constru-

ção das práticas de linguagem. Os gêneros textuais, por seu caráter genérico, 

são um termo de referência intermediário para a aprendizagem. Do ponto de 

vista do uso da linguagem, o gênero pode, assim, ser considerado um mega-

instrumento que fornece um suporte para a atividade, nas situações de comu-

nicação, e uma referência para os aprendizes. (SCHNEUWLY & DOLZ, 

2011, p. 64) 

A importância reconhecida dos textos como produtos de gêneros 

discursivos/textuais ganha força, no Brasil, nos trabalhos de pesquisado-

res da linguística textual, como Luiz Antônio Marcuschi, que afirma que 

“é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero, as-

sim como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum 

texto”. (MARCUSCHI, 2002, p. 22) 
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Configura-se, assim, o ideal de um ensino e aprendizagem centra-

do nos textos em uma perspectiva sociointeracionista, onde o professor 

exerce um papel central para detectar as necessidades dos alunos. Na ci-

tação a seguir, Joaquim Dolz e Bernard Schyneuwly, explicam o papel 

do professor nessa concepção: 

 prepará-los para dominar a língua em situações variadas, fornecendo-lhes ins-

trumentos eficazes; 

 desenvolver nos alunos uma relação com o comportamento discursivo conscien-

te e voluntária, favorecendo estratégias de autorregulação; 

 ajudá-los a construir uma representação das atividades de escrita e de fala em si-

tuações complexas, como produto de um trabalho e de uma lenta elaboração. 

(SCHNEUWLY & DOLZ, 2011, p. 42) 

Em se tratando de gêneros da tipologia argumentativa, o papel do 

professor mostra-se determinante, na medida em que esses gêneros tra-

tam de assuntos que dividem opiniões, incitam à polêmica e provocam, 

muitas vezes, a incompreensão. Para tanto, o papel do professor como 

mediador é indispensável, como explica essa passagem dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental: 

Nas situações de ensino de língua, a mediação do professor é fundamen-

tal: cabe a ele mostrar ao aluno a importância que, no processo de interlocu-

ção, a consideração real da palavra do outro assume, concorde-se com ela ou 

não. Por um lado, porque as opiniões do outro apresentam possibilidades de 

análise e reflexão sobre as suas próprias; por outro lado, porque, ao ter consi-

deração pelo dizer do outro, o que o aluno demonstra é consideração pelo ou-

tro. (PCN, 1998, p. 47) 

Com relação à proposta metodológica, o interacionismo sociodis-

cursivo preconiza que o trabalho com os gêneros textuais seja objeto de 

um planejamento em torno do que denominam sequência didática. Uma 

sequência didática compreende uma situação inicial, atividades variadas 

e uma produção final, oral ou escrita, conforme o gênero discursivo/tex-

tual trabalhado. 

Em nossa pesquisa, o gênero textual trabalhado foi o texto disser-

tativo-argumentativo, que, apesar de ter essa denominação, configura-se 

como um gênero de tipo argumentativo11, oriundo da esfera escolar. Com 

relação aos elementos deste gênero discursivo, seu tema, seu estilo e or-

                                                         

11 Enquanto o gênero textual refere-se a um conjunto de enunciados definidos por um tema, um esti-
lo e uma organização textual, o tipo textual se refere à tipologia textual (narrativa, descritiva, explica-
tiva, argumentativa, dialogal). 
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ganização textual são mais ou menos estáveis, isto é, tratam de assuntos 

atuais da sociedade, em geral polêmicos; seu estilo pertence à norma pa-

drão da língua portuguesa, com amplo uso de termos conectivos, da ter-

ceira pessoa e demais estratégias que conferem objetividade; sua organi-

zação textual é composta pela estrutura mais ou menos rígida de proposi-

ção-argumentação-proposta de intervenção social. 

Com relação à coesão textual, objeto de nossa pesquisa, está rela-

cionada ao que Mikhail Bakhtin (2003) denomina “estilo”, isto é, as es-

colhas gramaticais que permitem, em nosso caso, que o texto dissertati-

vo-argumentativo desfrute de certa estabilidade e reconhecimento por 

parte do leitor/interlocutor. Na linguística textual, a coesão é objeto de 

inúmeros e consagrados estudiosos e suas obras. No Brasil, Ingedore Grun-

feld Villaça Koch (1991, 2004) destaca-se pelos variados escritos dedicados 

ao tema. Segundo ela: 

... a coesão é a forma como os elementos linguísticos presentes na superfície 

textual se interligam, se interconectam, por meio de recursos também linguís-

ticos, de modo a formar um tecido (tessitura), uma unidade de nível superior à 

da frase, que dela difere qualitativamente. (KOCH, 2004, p. 35) 

Por esta citação, nota-se que a coesão é um mecanismo essenci-

almente linguístico, mas de nível superior à frase, o que nos permite 

afirmar que a coesão tem relação com o texto, compreendido como um 

todo de significado. Como efeito, a coesão participa dos princípios da 

textualidade, a saber, “contextualização, coesão, coerência, intencionali-

dade, informatividade, aceitabilidade, situacionalidade e intertextualida-

de”. (FÁVERO, 2002, p. 7) 

Ingedore Grunfeld Villaça Koch (1991) destaca a relação intrínse-

ca entre a coesão e as relações de sentido estabelecidas no interior de um 

texto. Citando autores clássicos da linguística textual, Hallyday e Hasan, 

a autora lembra que se trata de “um conceito semântico que se refere às 

relações de sentido existentes no interior do texto e que o definem como 

texto” (KOCH, 1991, p. 17). Nesse sentido, a coesão garante o sentido do 

texto no nível microtextual (interno), ao passo que a coerência o faz no 

nível macrotextual (externo), mobilizando saberes externos ao texto. 

Todos esses apontamentos indicam que um texto não se define 

como um aglomerado de frases, mas como as relações de sentido que os 

enunciados estabelecem entre si, formando uma trama em que todos os 

elementos se comunicam entre si. 

Ingedore Grunfeld Villaça Koch (1991) observa, no entanto, que a 
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coesão faz parte do sistema de uma língua: “embora se trate de uma rela-

ção semântica, ela é realizada – como ocorre com todos os componentes 

do sistema semântico através do sistema léxico-gramatical” (KOCH, 

1991, p. 17). A autora estabelece, então, dois grandes mecanismos de co-

esão: referencial e sequencial. A coesão referencial é definida como 

“aquela em que um componente da superfície do texto faz remissão a ou-

tros elementos do universo textual” (KOCH, 1991, p. 30). Já a coesão 

sequencial diz respeito: 

... aos procedimentos linguísticos por meio dos quais se estabelecem, entre 

segmentos do texto (enunciados, partes de enunciados, parágrafos e mesmo 

sequências textuais), diversos tipos de relações semânticas e/ou pragmáticas, à 

medida que se faz o texto progredir. (KOCH, 1991, p. 49) 

O emprego de conectivos, objeto de nossa pesquisa e do presente 

artigo, participa da coesão sequencial, mais especificamente do que In-

gedore Grunfeld Villaça Koch (1991) denomina conexão, e que faz parte 

da sequenciação frástica, isto é, mecanismos de encadeamento de dife-

rentes dimensões do texto, como explicado na citação anterior (enuncia-

do, parágrafos etc.). Segundo a autora, a coesão sequencial de tipo cone-

xão é assegurada por conjunções, advérbios e expressões que estabele-

cem “diversos tipos de relações semânticas e/ou pragmáticas” (KOCH, 

1991 p. 62). Essas relações de sentido podem ser lógico-semânticas ou 

argumentativas. Com base nessa distinção, a autora opta por uma no-

menclatura diferenciada. Quando se trata de relações lógico-semânticas, 

ela emprega o termo “conectores”. Quando se trata de relações argumen-

tativas, prefere o termo “operadores argumentativos”. Em nossa pesqui-

sa, optamos por empregar o termo “conectivo”, mais genérico e, ultima-

mente, mais usual. 

No texto dissertativo-argumentativo, a coesão textual de um modo 

geral (referencial ou sequencial, de tipo frástico e parafrástico) pode ser 

observada, por ser a coesão um fator da textualidade. No entanto, como 

já dissemos, optamos por analisar, nas redações dos alunos, a coesão se-

quencial frástica de tipo conexão, mais especificamente aquela que lida 

com conectivos que estabelecem relações argumentativas, ou “operado-

res argumentativos” (KOCH, 1991). As particularidades desses conecti-

vos, segundo Ingedore Grunfeld Villaça Koch, residem no fato de que promo-

vem o encadeamento dos enunciados de modo sucessivo, “sendo cada 

enunciado resultante de um ato de fala distinto” (KOCH, 1991, p. 65). 

Além disso, e eis uma característica fundamental do estilo desse gênero 

textual, os conectivos estabelecem a orientação argumentativa do texto, 

ou seja, funcionam como veiculadores de posicionamentos. 
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A autora divide os operadores argumentativos em onze categorias: 

conjunção (mas... também), disjunção (ou); contrajunção (mas, embora); 

explicação (pois); comprovação (tanto que); conclusão (portanto, logo); 

comparação (tão...quanto); generalização (aliás, de fato); especificação 

(por exemplo); contraste (enquanto); correção (isto é, ou melhor). 

É a partir desses pressupostos teóricos e metodológicos que confi-

guramos a presente pesquisa, e, em particular, a experiência obtida junto 

a duas classes do terceiro ano do ensino médio de duas escolas estaduais 

de Campo Grande (MS). A seguir, descrevemos a experiência e analisa-

mos os dados obtidos. 

 

3. Relato da experiência 

Como dissemos na Introdução, esta pesquisa resulta do projeto de 

ensino “Leitura e Produção de Gêneros Textuais”, desenvolvido no curso 

de letras da UEMS de Campo Grande entre os anos de 2014 e 2015. 

O projeto teve como um de eixos norteadores promover a refle-

xão, entre os acadêmicos da graduação em letras, sobre a articulação en-

tre teoria e prática, necessária para seu desempenho futuro como profes-

sores de língua portuguesa. Como indica o título do referido projeto, tra-

tava-se de pesquisar os fundamentos teórico-metodológicos e os referen-

ciais pedagógicos (PCNEM; PCN) direcionados para o ensino e a apren-

dizagem dos gêneros textuais, pontos de partida para o desenvolvimento 

de projetos de pesquisa centrados na aplicação de sequências didáticas. 

(SCHNEUWLY & DOLZ, 2011) 

Enquanto parte do projeto, esta pesquisa contou com a orientação 

de um docente. Dessa forma, desempenhamos as etapas estabelecidas pe-

la professora orientadora, que compreendiam: (i) elaboração de um pré-

projeto de pesquisa; (ii) leitura e discussão dos textos teóricos e dos refe-

renciais pedagógicos; (iii) planejamento da experiência didática; (iv) 

aplicação da experiência em duas escolas da rede estadual e coleta do 

corpus, composto pelas redações dos alunos; (v) tratamento dos dados 

obtidos e análises das redações; (vi) redação de artigo científico. 

Relataremos, de forma concisa, o planejamento da experiência e 

sua aplicação. Em seguida, apresentaremos os resultados obtidos. 

As escolas partícipes da pesquisa apresentam algumas semelhan-

ças: estão localizadas em regiões periféricas e de difícil acesso; apresen-
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tam desempenhos similares no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) nos critérios de avaliação do MEC, e os alunos, em sua 

quase totalidade, pertencem as classes sociais D (renda familiar entre R$ 

1.874,01 e R$ 3.748,00), e E (renda familiar até R$ 1.874,00). 

A experiência de campo transcorreu sem dificuldades, na medida 

em que todos os alunos se mostraram dispostos a participar da atividade. 

A sequência didática compreendia as seguintes etapas: apresentação e 

leitura de dois textos motivadores, identificação e definição dos meca-

nismos coesivos de conexão – os conectivos presentes nos textos – e 

proposta de produção textual sob a forma de texto dissertativo-

argumentati-va. 

O tema escolhido para a sequência didática foi o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo, uma decisão que, apesar de aprovada pelo Su-

premo Tribunal Federal em 2011, e regulamentada pelo Conselho Nacio-

nal de Justiça em 2013, divide opiniões em todo o Brasil, e que, a nosso 

ver, poderia constituir um tema de redação do ENEM, dado seu caráter 

polêmico, em particular por estar relacionado ao universo LGBT (lésbi-

cas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros). 

Apresentada, em primeiro plano, na condição de projeto para os 

coordenadores pedagógicos das escolas selecionadas, situadas no muni-

cípio de Campo Grande (MS), a pesquisa obteve respaldo dos coordena-

dores das instituições de ensino. Em comum acordo com a direção das 

escolas e a coordenação da Universidade estadual de Mato Grosso do 

Sul, e com a colaboração dos professores de língua portuguesa envolvi-

dos, a sequência didática foi aplicada junto aos alunos, público-alvo do 

ENEM, alunos egresso-concluintes do ensino médio. 

Os detalhes da sequência didática foram reunidos em um plano de 

aula, que foi entregue à coordenação de cada escola, bem como ao pro-

fessor responsável pela turma. Transcrevemo-lo a seguir, para tornar ex-

plícitos os dados da intervenção. 

PLANO DE AULA 

Unidade Universitária de Campo Grande 

Curso: 4º. Ano da Licenciatura em Letras: Português/Espanhol  

Título da pesquisa: A COESÃO TEXTUAL NO TEXTO DISSERTA-

TIVO-ARGUMENTATIVO DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE 

ESTADUAL 

Orientadora: Profa. Dra. Aline Saddi Chaves 
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Carga horária: 02 horas/aula 

Data da aula: 01/07/2016, 04/07/2016. 

Acadêmico: Wellington Vieira da Costa  

Escola parceira: Escolas da rede estadual12  

Unidade de Estudo: Gênero Dissertativo-Argumentativo 

Objetivos: 

Geral: Quantificar, na produção textual dos alunos participantes da expe-

riência, o desenvolvimento da IV Competência do ENEM. 

Específicos: 

 Sensibilizar os participantes sobre o tema do casamento entre pessoas 

do mesmo gênero, mediante a leitura e exploração de dois textos motivado-

res. 

 Planejar e elaborar sequência didática para alunos do terceiro ano do 

Ensino Médio; 

 Elaborar atividades de reconhecimento das estratégias argumentativas 

nos textos motivadores; 

 Aplicar atividade de produção textual do gênero trabalhado. 

Conteúdos trabalhados: 

 Leitura e exploração de dois (2) textos motivadores, a serem entregues 

aos alunos; 

 Exploração dos textos motivadores, para reconhecimento dos argumen-

tos arrolados nos textos, bem como dos conectivos argumentativos emprega-

dos para expressar um posicionamento sobre um tema polêmico; 

 Aplicação da atividade de produção textual de uma redação pertencen-

te ao texto dissertativo-argumentativo. 

Descrição das estratégias de ensino adotadas: 

 Apresentação do acadêmico, bem como do objeto da pesquisa. 

 Entrega dos Textos Motivadores, para leitura. 

 Discussão dos textos e realização das atividades propostas. 

 Aplicação da atividade de produção textual: redação pertencente ao 

texto dissertativo-argumentativo. 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. MEC/SEF. Parâmetros curriculares nacionais: ensino 

médio. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2000. 

BRASIL. Matriz de competências para o ENEM 2011. Ministério da 

Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira. Brasília, 2011. 

FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: 

Ática, 1991. 

SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos 

na escola. Trad.: Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado 

das Letras, 2011. 

http://www.mundotexto.com.br/redacao_dissertativa/redacao_dissert

ativa_892.html 

http://redacao.livre-forum.com/t1051-tema-casamento-

homossexual?highlight=casamento+ga 

                                                         

12 Para resguardar a identidade da escola e dos participantes, optamos por não identificá-los. 

http://www.mundotexto.com.br/redacao_dissertativa/redacao_dissertativa_892.html
http://www.mundotexto.com.br/redacao_dissertativa/redacao_dissertativa_892.html
http://redacao.livre-forum.com/t1051-tema-casamento-homossexual?highlight=casamento+ga
http://redacao.livre-forum.com/t1051-tema-casamento-homossexual?highlight=casamento+ga
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Já em sala de aula, apresentei-me para os alunos e descrevi a pro-

posta da pesquisa. Nessa etapa, salientei que a participação se dava em 

caráter facultativo, e de forma alguma em caráter obrigatório. Repassei- 

-lhes, então, os textos motivadores. Para minha surpresa, a totalidade 

(100%) dos alunos presentes em sala participaram da experiência, em 

ambas as escolas. 

Em nossa experiência, os textos motivadores selecionados perten-

ciam ao gênero dissertativo-argumentativo, com posicionamentos diver-

gentes sobre a união homoafetiva, ou seja, um texto a favor desse tipo de 

união, e o outro contrário, sendo um retirado de uma página virtual que 

oferece cursos de redação, e o outro de um fórum virtual voltado para re-

dações, no qual os participantes postam e, consequentemente, debatem 

suas redações. De posse dos textos, os alunos fizeram vários questiona-

mentos durante o debate acerca do tema, conforme lhes foi orientado. Em 

seguida, foi realizada a leitura dos textos e o levantamento dos conecti-

vos presentes nos dois textos motivadores. 

Na etapa seguinte, questionei os alunos quanto ao domínio desses 

mecanismos coesivos. Diante da indagação, não houve reação, em ambas 

as turmas. Foi necessário, então, definir o conceito de coesão textual e 

classificar os conectivos contidos nos textos motivadores. Em particular, 

trabalhei a importância dessa competência para a construção de uma re-

dação do gênero dissertativo-argumentativo. 

Uma vez explorada a competência IV da Matriz de Competências 

para a Redação do ENEM, repassei aos participantes a folha de redação, 

contendo enunciado nos moldes da folha de redação do ENEM. Sugeri-

lhes que refletissem sobre tudo o que fora debatido em sala e que, após 

fazerem essa reflexão, iniciassem a produção de seus textos. Ressalvo 

que os alunos elaboraram suas redações sem a informação de que a pes-

quisa analisaria apenas a competência de coesão textual. 

Durante a redação dos textos, as classes permaneceram em ordem 

e em silêncio, com visível grau de concentração, o que interpretei como 

um aspecto positivo. Houve um grande interesse dos participantes da 

pesquisa em receber uma devolutiva sobre seu desempenho nas redações. 

Após a conclusão das redações, antes de recolhê-las, levei a co-

nhecimento dos alunos a plataforma Geekie Games, a única credenciada 

pelo Ministério da Educação, que auxilia na preparação e aprovação de 

milhões de alunos no vestibular. Essa plataforma utiliza tecnologias de 

aprendizado adaptativo, ou seja, realiza um teste inicial com o aluno ins-
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crito, identifica suas dificuldades e, a partir delas, indica um plano de es-

tudos personalizado. Vale lembrar que essa plataforma de suporte ao alu-

no é oferecida de forma gratuita, bastando que o interessado se cadastre e 

dela faça uso, via endereço eletrônico (e-mail) ou aplicativo. 

Ao término da experiência, agradeci aos alunos e aos professores, 

e recolhi os textos, com o consentimento de seus autores, a fim de reali-

zar o tratamento dos dados e as análises. 

No próximo item, apresentamos os resultados da referida experi-

ência de campo, em números absolutos, o que se explica pelo fato de que 

a pesquisa não tinha por finalidade estabelecer análise comparativa entre 

as escolas partícipes. Enfim, analisamos alguns dados obtidos. 

 

4. Tratamento dos dados e análise dos resultados 

De posse das trinta e nove (39) produções escritas dos alunos, 

avançamos na análise do corpus, trabalhando, primeiramente, em forma 

de leitura. Dessa forma, constatamos que todos os alunos fizeram uso de 

mecanismos coesivos em seus textos, inclusive de termos conectivos, 

mesmo que de forma precária ou inadequada. Esse resultado parcial indi-

ca que, apesar de os alunos não dominarem o gênero em questão, são 

sensíveis a algumas de suas características mais predominante, a saber, o 

emprego de conectivos para articular os enunciados e parágrafos do tex-

to. 

Após essa etapa, relemos as redações para verificar de que forma 

os alunos conceberam os mecanismos coesivos frente ao desafio propos-

to pela experiência. Assim, fizemos um levantamento dos recursos coesi-

vos, e classificamo-los. Além de conectivos (coesão por conexão), as re-

dações apresentaram: coesão lexical (seleção vocabular obtida por repeti-

ção do item lexical ou por hiperônimos), coesão por substituição (consis-

te na colocação de um item em lugar de outros do texto, ou até mesmo de 

uma oração inteira) e coesão endófora por anáfora (retomada de uma 

ideia anteriormente expressa). 

Em seguida, avaliamos cada redação e atribuímos-lhes notas, em-

pregando a terminologia da Matriz de Referência para a Redação do 

ENEM, o que se justifica pela credibilidade desse sistema avaliativo bra-

sileiro. Assim sendo, cada nota/nível corresponde aos seguintes parâme-

tros, segundo o ENEM: 
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Nível 0: não articula as informações. 

Nível 1: articula as partes do texto de forma precária. 

Nível 2: articula as partes do texto, de forma insuficiente, com muitas inadequa-

ções e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. 

Nível 3: articula as partes do texto, de forma mediana, com inadequações, e 

apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. 

Nível 4: articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta reper-

tório diversificado de recursos coesivos. 

Nível 5: articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de 

recursos coesivos.13 

No gráfico a seguir, representamos em números absolutos os ní-

veis de proficiência dos alunos observados, de 1 a 5, com relação ao em-

prego de termos conectivos que asseguram a coesão textual sequencial 

por conexão. 

 
Fig. 1: Porcentagem das redações analisadas 

que empregam mecanismos coesivos de conexão em relação à nota atribuída. 

O gráfico ilustra, em sentido horário, e em ordem decrescente, a 

porcentagem de proficiência dos alunos observados, no tocante à compe-

tência textual de coesão frástica sequencial por conexão. 

Observa-se, primeiramente, que não foram identificadas redações 

nos níveis 0 e 5, ou seja, nenhuma redação se enquadrou nos extremos 

entre ausência de articulação (nível 0) e articulação diversificada quanto 

aos recursos coesivos (nível 5). 

                                                         

13 Fonte: Matriz de Referência para a Redação do ENEM. Disponível em:  
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2016/manual_de_redacao_do
_enem_2016.pdf>. Consulta em: 13-09-2016. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2016/manual_de_redacao_do_enem_2016.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2016/manual_de_redacao_do_enem_2016.pdf
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Com relação à maior parte de ocorrências, observa-se que 43,75% 

das redações, isto é, 17 das 39 coletadas, enquadraram-se no nível 1, on-

de se observa a precariedade no emprego de recursos coesivos. O segun-

do dado fornecido nos informa que 31,25% das redações apresentaram 

articulação insuficiente (nível 2), em termos de conectivos do tipo opera-

dores argumentativos, o que vem a ser um dado expressivo. 

Esses dados nos permitem adiantar um primeiro elemento de con-

clusão, a saber, que a coesão frástica sequencial por conexão necessita 

ser trabalhada com maior atenção, por ser uma das mais importantes para 

a estruturação do texto e, evidentemente, para a construção da opinião, o 

que permite a veiculação de um posicionamento. 

Na sequência, constata-se uma estabilidade entre os níveis 3 e 4, 

respectivamente, articulação mediana e textos com poucas inadequações, 

num total de 12,5% em ambos. 

A seguir, analisamos trechos de redações14 avaliadas nos níveis 2 

(insuficiente) e 3 (mediano), representativas na pesquisa por apresenta-

rem problemas relacionados a emprego inadequado de conectivo (enun-

ciados 1 e 2); repertório limitado de conectivos (enunciado 3); problemas 

de pontuação (enunciado 4). 

Enunciado 1: 

Vivemos hoje em um mundo que está em constante mudança. Porém den-

tro de uma sociedade que se mostra intolerante em certos aspectos. 

No enunciado1, de uma redação avaliada no nível 3, observa-se 

que, apesar de haver emprego de termos conectivos, que asseguram o en-

cadeamento de ideias no texto, a escolha não se dá de forma satisfatória 

com o conectivo “porém”, escolhido para expressar uma contradição, o 

que terminou por afetar a coerência do enunciado como um todo. Com 

efeito, ao pretender mostrar a contradição entre “um mundo (...) em cons-

tante mudança” e “uma sociedade (...) intolerante em certos aspectos”, o 

aluno omite a contradição presente nas duas ideias. Nesse sentido, o co-

nectivo empregado, de oposição (“porém”), não basta para tornar lógico 

o discurso, ainda que exista um esforço em estabelecer uma relação de 

contradição/contrajunção. 

Há, assim, dois problemas nesse enunciado: (i) o encadeamento 

                                                         

14 Optamos por manter os desvios da norma padrão da língua portuguesa nos textos dos alunos. 
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das ideias por meio de um conectivo de contrajunção (“porém”) insufici-

ente par estabelecer a contradição, o que afeta a coerência e a argumenta-

tividade do texto; (ii) a omissão de uma informação que, permanecendo 

implícita, não é suficiente para estabelecer a relação semântica desejada. 

Entendemos que esses problemas teriam sido mais facilmente soluciona-

dos com o emprego de um conectivo de concessão (i) e a explicitação de 

uma informação que não é logicamente depreendida do enunciado (ii), 

como segue: 

Enunciado 1 reformulado:  

Apesar de vivermos, hoje, em um mundo em constante mudança, logo, 

menos conservador, menos intolerante às mudanças da sociedade, esta ainda 

se mostra intolerante em certos aspectos (nossos grifos). 

Em itálicos, indicamos o conectivo mais adequado e a informação 

omitida na argumentação desenvolvida pelo aluno em seu texto. 

Enunciado 2: 

Contudo, pode-se concluir que a liberdade social não tão respeitável. No 

entanto, o respeito e a aceitação das diferenças, seria a solução para esse pro-

blema social. 

No enunciado 2, de uma redação avaliada no nível 3 (mediano), a 

inadequação aparece no emprego do conectivo “contudo”, que, associado 

a “pode-se concluir”, produz uma incoerência no nível do sentido, ainda 

mais porque, no parágrafo anterior, o aluno desenvolve a ideia de que a 

homossexualidade “não traz diferença só na área social, como também 

fere a estrutura familiar”. Ou seja, espera-se, no parágrafo seguinte 

(enunciado 2), uma conclusão do tipo “assim sendo”, “desse modo”, ou 

outro conectivo de conclusão. 

Enunciado 3: 

Homossexuais tinha que ter todos os direitos que um heterossexuais tem, 

porque a opção que ele escolhe, não muda o carater deles, porem as pessoas 

tinha que enchergar eles com o mesmo olho que olha pros heterossexuais. Por 

exemplos as pessoas homossexuais tinha que ter o direito de adotar crianças e 

se casar, porém eles podem dar amor e carinho que um casal um casal heteros-

sexuais podem dar, e tem casos que eles podem dar a mais. 

Neste trecho de uma redação avaliada no nível 2 (insuficiente), 

nota-se repertório limitado de operadores argumentativos, isto é, de co-

nectivos que permitem assegurar a coesão e, frequentemente, a coerência 

do texto. Isso ocorre com a repetição do conectivo “porém”, cujo uso se 

mostrou, aliás, recorrente nas redações analisadas. Se, por um lado, hou-
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ve esforço em empregar um conectivo mais apropriado a uma situação de 

emprego formal escrito da língua portuguesa, por outro, nota-se que seu 

uso é recorrente, logo, há pouca diversificação desse tipo de recurso coe-

sivo. 

Além disso, o conectivo “porém” é empregado de maneira insatis-

fatória no enunciado “Homossexuais tinha que ter todos os direitos que 

um heteroxuais tem (...), porem as pessoas tinha que enchergar eles (...)”, 

na medida em que a argumentação está direcionada para uma conclusão, 

e não para uma contrajunção, como indica o conectivo em questão. O 

enunciado poderia, então, ser reformulado como segue: 

Enunciado 3 reformulado: 

Os homossexuais tinham que ter todos os direitos que os heterossexuais 

têm, porque a opçãoque eles escolhem não muda seu caráter. Por esse motivo, 

as pessoas tinham que enxergá-los com os mesmos olhos de quem olha para 

os heterrossexuais. 

Enunciado 4: 

Com esses novos arranjos familiares (pares homossexuais), a desestrutu-

ração contínua, vista como aceita, por sua vez, acabam prejudicando o cresci-

mento e a convivência de crianças criadas pelos mesmos. Já na questão religi-

osa, não são aceitos de forma alguma gays, isso seria uma afronta contra a di-

vindade cristo, etc. Pois na Bíblia diz que, para haver família, deve ser consti-

tuída por um homem e uma mulher. 

Nos enunciados desta redação, avaliada no nível 3 (mediano), o 

emprego do conectivo “pois”, em início de frase, revela uma dificuldade 

do aluno com relação à pontuação, quando se trata de conectivos, neste 

caso, de explicação. 

Com essas análises, faremos algumas considerações finais. 

 

5. Considerações finais 

No decorrer deste artigo, demonstramos o percurso e os resultados 

de um estudo qualiquantitativo realizado com alunos do terceiro ano do 

ensino médio de duas escolas públicas de Campo Grande (MS). 

Orientamo-nos pela perspectiva teórico-metodológica do interaci-

onismo sociodiscursivo, bem como dos Parâmetros Curriculares Nacio-

nais (1998; 2000). O artigo originou-se do projeto “Leitura e Produção 

de Gêneros Textuais”, desenvolvido por professores do curso de Letras 

da UEMS de Campo Grande, entre 2014 e 2015. Como parte do projeto, 



Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 130 

elaboramos uma sequência didática (SCHNEUWLY & DOLZ, 2011), o 

que nos permitiu instaurar, em sala de aula, a discussão sobre o tema que 

seria abordado nas produções finais dos alunos observados, a saber, a 

união entre casais de mesmo sexo. 

Como resultado dessas produções escritas – as redações nos mol-

des do texto dissertativo-argumentativo do ENEM –, constatou-se o em-

prego, mesmo que precário/inadequado, de mecanismos linguísticos ne-

cessários à construção da argumentação, visto que 29 das 39 redações fo-

ram avaliadas com as notas 1 e 2, inexistindo, portanto, redações sem ar-

ticulação. 

A busca por compreender as razões para esse alto índice de notas 

inferiores, relacionadas a articulação precária e insuficiente, constitui um 

desafio que envolve pesquisadores e professores da área de língua/lin-

guagem. Nesse sentido, esta pesquisa, materializada em artigo científico, 

buscou contribuir, mesmo que minimamente, para a solução desse desa-

fio, ao apontar a natureza das falhas presentes nas redações, com relação 

à coesão sequencial frástica por conexão, a saber: escolha do conectivo, 

omissão de informações importantes, uso limitado de conectivos e pro-

blemas de pontuação. 

Em meio às dificuldades, concluímos, entretanto, que os alunos 

são sensíveis ao gênero trabalhado, mas não possuem seu domínio do 

ponto de vista dos mecanismos linguísticos necessários à manutenção do 

tema e à construção da argumentação. Sob essa ótica, observamos que 

um trabalho aprofundado com gêneros textuais de caráter polêmico faz-

se necessário, tanto por serem exigidos para a realização da prova de re-

dação do ENEM, quanto, ou sobretudo, porque o texto, como objeto pri-

vilegiado da aprendizagem de línguas, contribui para que o aluno cons-

trua o conhecimento, interagindo com saberes de diferentes ordens, o que 

também resulta na produção de sentido em suas vidas. 
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RESUMO 

O presente estudo visa relacionar duas noções teórico-metodológicas no intuito de 

investigar como se dá o fenômeno da conquista do letramento acadêmico desejado e a 

construção da identidade nesse processo. Para tanto, tomaremos o princípio ideológico 

de letramento (STREET, 1984) juntamente com o de letramento acadêmico (TERZI, 

2006) e de letramento desejado (MUNIZ, 2013) para que adentremos na abordagem 

sociocultural de identidade proposta por Stuart Hall (2006), em contexto de interface. 

Tomaremos como objeto de estudo 2 (duas) produções textuais de uma colaboradora 

estudante de letras de uma instituição de ensino superior pública, considerando que 1 

(uma) produção foi realizada no momento em que a colaboradora iniciou o período le-

tivo, e a outra produzida ao término desse mesmo período o qual teve o componente 

curricular de linguística aplicada. Para o aparato metodológico utilizamos uma pes-

quisa comparativa sobre a passagem do letramento existente ao letramento desejado, 

como também, sobre a fragmentação identitária. Foi possível constatar que o aprimo-

ramento da escrita ocorreu de forma significativa da maneira em que a colaboradora 

apresentou um maior conhecimento sobre o tema proposto, ocasionando uma mudan-

ça no letramento acadêmico existente; no que tange a identidade, ficou visível que a 

capacidade de argumentar sobre o tema cresceu vertical e horizontalmente através do 

convívio social/acadêmico da colaboradora nas aulas de linguística aplicada, o que 

implicou, sobretudo, na fragmentação da sua identidade social como estudante de le-

tras. Assim, os agentes na passagem do letramento existente ao letramento desejado 

foram as metodologias e, por conseguinte, o empenho da colaboradora no semestre le-

tivo. 

Palavras-chave: Produções textuais. Argumentação. Fragmentação. 

 

1. Introdução 

O presente estudo objetiva relacionar, no âmbito da linguística 

aplicada, as teorias reverenciadas pelos novos estudos dos letramentos, 

enfatizando a questão apresentada por Rossilene Brasil Muniz (2013), 

sobre letramento desejado e letramento existente, assinalando que exis-

tem alguns agentes responsáveis pela passagem entre essas duas etapas; 

com as considerações de Stuart Hall (2006) sobre a identidade sociocul-

mailto:junnyornunes@hotmail.com
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tural na pós-modernidade ou modernidade tardia. 

Iniciamos as discussões com uma abordagem sobre os novos es-

tudos dos letramentos, partindo da questão levantada por Brian V. Street 

(1995, 2006) sobre os modelos de letramento, visando relacionar o nosso 

estudo com o viés ideológico de letramento, direcionando esse primeiro 

levantamento às abordagens mais recentes acerca do letramento acadê-

mico do estudante de graduação, o que corrobora com bastante ênfase 

com a nossa proposta. Posteriormente, desenvolvemos um apanhado teó-

rico sobre os estudos de identidade de Stuart Hall (2006) com as conside-

rações de letramento ideológico, acadêmico e desejado mostrando os 

pontos que possibilitam uma análise como a que estamos propondo 

A metodologia do trabalho situa-se num viés comparativo onde 

investigamos a passagem do letramento acadêmico existente ao letramen-

to desejado e o processo de fragmentação de identidade tido no decorrer 

desse processo. Foi possível constatar que o aprimoramento da escrita 

ocorreu de forma significativa da maneira em que a colaboradora apre-

sentou um maior conhecimento sobre o tema proposto, ocasionando uma 

mudança no letramento acadêmico existente; no que tange a identidade, 

ficou visível que a capacidade de argumentar sobre o tema cresceu verti-

cal e horizontalmente através do convívio social/acadêmico da colabora-

dora nas aulas de linguística aplicada, o que implicou, sobretudo, na fra-

gmentação da sua identidade social como estudante de letras. Assim, os 

agentes na passagem do letramento existente ao letramento desejado fo-

ram as metodologias e, por conseguinte, o empenho da colaboradora no 

semestre letivo. 

 

2. Letramento acadêmico desejado: o desenvolvimento da conquista 

Com os avanços dos novos estudos dos letramentos no Brasil, as 

áreas de linguística (KLEIMAN, 1995, 2005, 2008) e educação (SOA-

RES, 2004, 2008, 2010) tiveram a oportunidade de se expandirem abrin-

do espaço para um amontoado de reflexões importantes, uma delas está 

relacionada a constituição de habilidades de leitura e escrita no contexto 

universitário, o que ocasionou numa perspectiva teórico/metodológica 

chamada de letramento acadêmico. 

Tomando como base os importantes estudos de Brian V. Street 

(1984, 2003) e os mais recentes como Sylvia Bueno Terzi (2006), visua-

lizamos um ponto partida para que se identificasse a influência das práti-
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cas sociais no processo de aprendizagem na escola e em todos os ambien-

tes sociais. O letramento, nesse sentido, subdivide-se em dois modelos: 

autônomo e ideológico; o primeiro se adequa a uma concepção formal re-

lacionada ao que temos hoje como o conceito de alfabetização, assim, le-

tramento autônomo seria a simples ‘capacidade’ de decifrar e escrever 

códigos linguísticos ou “a competência de ler e escrever” (OLIVEIRA & 

TENÓRIO, 2016, p. 153), o segundo, situado numa perspectiva ideológi-

ca, abrange, para que se constitua o letramento do indivíduo, as diversas 

práticas sociais que faram com que o mesmo desenvolva além de simples 

"capacidades", isto é, nessa conceituação, o ser letrado deve possuir "ha-

bilidades". Levando em conta o que chamamos de letramento acadêmi-

cos, consideramos que o indivíduo sobreposto no contexto universitário 

deve enquadrar-se na obrigatoriedade de escrita exigida naquele ambien-

te de modo ideológico, para que o aprendizado oriundo das práticas de 

escrita na universidade não seja momentâneo. 

Sabendo que a presente pesquisa se situa numa visão ideológica 

de letramento, trataremos daqui em diante particularmente desse modelo, 

tendo-o sempre em interface com a perspectiva de letramento acadêmico 

e, de certa forma, apresentando questões importantes sobre o que seria a 

chamada ‘conquista’ que ressaltamos no título do trabalho. 

Tendo em vista as considerações de F. A. L. Oliveira e T. S. Te-

nório (2016), os quais defendem a universidade como um ambiente em 

que residem diversas práticas sociais, partiremos do que definem Mary 

R. Lea e Brian V. Street (1998) sobre a adaptação do indivíduo letrado na 

habilidade de escrita na universidade, onde os autores defendem três pon-

tos para que esse letramento seja desenvolvido como as habilidades do 

ensino superior, a situação acadêmica e o letramento acadêmico. 

Na primeira questão levantada pelos autores existe um estudo es-

pecífico para as habilidades que os alunos constituíram até adentrar na 

universidade, assim sendo, no ensino básico público ou privado. Assim, 

o papel que alguns docentes universitários assumem é o de simplesmente 

exigir que este ou aquele aluno adapte-se à condição letrada que aquele 

ambiente exige, para que as dificuldades que possam ser identificadas 

posteriormente sejam de inteira responsabilidade do aluno. Corrobora-

mos com F. A. L. Oliveira e T. S. Tenório (2016) os quais acreditam que 

o aluno não necessita chegar na universidade com todo o domínio neces-

sário no que concerne os gêneros científicos, e que o professor, na uni-

versidade, tenha a consciência de que para que tenha a cobrança do do-

mínio desta ou daquela habilidade, deve-se conhecer o nível de letramen-
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to que o aluno possui por meio das práticas15 de eventos16 de letramento. 

Essa última consideração apresentada (OLIVEIRA & TENÓRIO, 

2006) está relacionada a segunda questão levantada por Mary R. Lea e 

Brian V. Street (1998) – a situação acadêmica. No tocante a situação 

acadêmica, observa-se que nesta o professor apresenta a cultura acadêmi-

ca ao aluno, da maneira em que ele compreende o porquê de estar tendo 

aquela cobrança, no intuito de responder questões como: Pra que ler tan-

to? Por que escrever tão bem? 

Já que, anteriormente, apresentamos alguns conceitos-chave do 

que seria o chamado letramento acadêmico, apenas lembramos, nesse 

momento, que esta última etapa seria o resultado das práticas situadas no 

estudo das habilidades e da situação acadêmica. Assim, observamos que 

o cruzamento dessas etapas abre espaço para tratarmos de um assunto 

semelhante que, ao comparar com a apreciação dos estudos apresentados, 

se relaciona com a noção das etapas para a construção do letramento aca-

dêmico. Este seria a "conquista do letramento desejado". 

A tese de doutorado de Rossilene Brasil Muniz (2013), a qual 

apresenta a passagem entre o letramento existente para o letramento de-

sejado serviu como o nosso ponto principal para o desenvolvimento da 

ideia de "conquista". Desse modo, “se tivermos um conhecimento mais 

sólido, as aprendizagens posteriores serão mais bem-sucedidas, havendo 

vários elementos envolvidos neste processo” (MUNIZ, 2013, p. 114). Ao 

adentrar no contexto acadêmico, o aluno estará apto a leitura e o acom-

panhamento de textos científicos bem apurados, escritos por professores, 

mestres, doutores e, até mesmo, graduandos em períodos mais avança-

dos; esse fato concretiza a existência do ‘letramento desejado’, ou seja, 

ao contatar com determinadas produções, o aluno desenvolve um ‘dese-

jo’ de igualar-se àquela qualidade de escrita, o que, em suma, estimula a 

eficácia das práticas em eventos de letramento, utilizando a universidade 

                                                         

15 As práticas de letramento são às diferentes formas como cada cultura utiliza e não constituem rea-
lidades observáveis, antes dizem respeito a valores, atitudes e relações sociais, constituindo um as-
pecto das práticas sociais. (BEZERRA, 2015 apud HAMILTON, 2000; BARTON; HAMILTON, 2005). 

16 Os eventos de letramento são as ocasiões sociais específicas, situadas, em que os textos desem-
penham funções centrais. Os eventos por assim dizer materializam aspectos das práticas de letra-
mento. (Ibidem) 
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como agência17 culturalmente letrada. 

Neste caso, acreditamos que tamanha passagem entre o letramento 

existente ao letramento desejado implica significativamente na identida-

de social do estudante, tendo como causa o deslocamento da cultura ad-

quirida no ensino básico para o cunho científico tido no contexto acadê-

mico. Nessa linha, partiremos, no tópico seguinte, para uma reflexão so-

bre a construção da identidade na passagem do letramento, tendo, para 

tanto, aporte teórico principal nas noções de identidade pós-moderna de 

Stuart Hall (2006). 

 

3. A identidade do acadêmico na conquista do letramento acadêmico 

desejado 

Tidas as considerações sobre o letramento acadêmico desejado 

sob a perspectiva ideológica defendida por Brian V. Street (1984), situ-

amo-nos agora em outra questão também abordada no título do presente 

trabalho, assim sendo: a “fragmentação identitária do estudante de le-

tras”. Para tanto, assumiremos como ponto de partida os pressupostos de 

Stuart Hall (2006), o qual traz importantes considerações sobre a identi-

dade do sujeito na pós-modernidade ou modernidade tardia, o que impli-

ca, aqui, na identidade do estudante de letras no processo de conquista do 

letramento acadêmico desejado. 

Considerando os pressupostos de Stuart Hall que sustentam essa 

discussão, observamos que a identidade do sujeito, principalmente a par-

tir do período pós-moderno, vem sofrendo descentralizações (fragmenta-

ções) diárias, uma vez que a sociedade moderna vem delegando avanços 

constantes e visíveis a olho nu. No âmbito educacional, a identidade dos 

professores vem se enquadrando num ponto de vista democrático, relaci-

onado a uma tendência progressista numa pedagogia crítico social de 

conteúdo; considerando que para se refletir letramento, é de extrema ne-

cessidade partir de um ponto de vista intimamente voltado as perspecti-

vas contemporâneas de educação, como também, de campos como a so-

ciologia, a antropologia etc. 

Assim, corroboramos com Michel Meyer (2000, p. XLII) quando 

                                                         

17 Agências de letramento são “instituições próprias de uma sociedade globalizada e tecnológica, 
que engloba uma grande variedade de modos discursivos e também uma variedade de gêneros tex-
tuais e práticas de leitura”. (JUSTO & RUBIO, 2013, p. 7) 
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compreende que “[...] a identidade e a diferença entre os homens expri-

mem-se, medem-se por suas paixões, são índices e, ao mesmo tempo, pa-

râmetros”. Vale ressaltar, também, que os possíveis níveis de identidade 

constroem características próprias para cada sujeito, desenvolvendo, ao 

mesmo tempo, crenças e valores próprios sobre conhecimento acadêmico 

e de mundo e, dessa maneira, o chamado ethos discursivo, caracterizado 

pela imagem que o sujeito tem de si. 

Tendo em vista a noção de sujeito pós-moderno, letramento aca-

dêmico desejado e da fragmentação identitária, é pertinente lembrar, nes-

se momento, do que lembra Mikhail Bakhtin/Valentin Volochinov 

(2004), que o outro que está presente mesmo interiormente no eu. Nessa 

perspectiva, o ethos, que, como assinala Rita de Cássia Souto Maior 

(2009), é dialógico, desloca-se constantemente através da influência do 

outro na constituição do eu. Essa influência, segundo a mesma autora, é 

tida por meio de discursos envolventes, onde o discurso do outro persua-

de o eu, e o ethos do eu se desloca. 

No âmbito acadêmico, com uma questão intimamente relacionada 

a produção de textos na universidade leva-nos a entender que o contato 

com o outro (professor e demais acadêmicos) ocasiona em transforma-

ções na escrita do estudante de letras, como também, nas suas habilida-

des de leitura, pensamento e visão das características direcionadas a ou-

tras peculiaridades próprias da vida diária. 

Diante do exposto, percebe-se que o processo de conquista do le-

tramento desejado, no ponto de vista ideológico, acarreta em (trans) for-

mações em características identitárias que permeia a formação do estu-

dante de letras durante o percurso acadêmico. Acreditamos, assim, que 

esse processo de faz corriqueiramente, uma vez que o professor em pré-

serviço passa por algumas etapas no que tange a formação inicial e conti-

nuada e a tão esperada atuação profissional com o ensino de línguas. 

Ainda nesse sentido, o indivíduo, na conquista do letramento acadêmico 

desejado, situado como sujeito dialógico, constitui novas metas a serem 

alcançadas mais à frente, assim, nesse percurso, o estudante de letras irá 

“desejar” um novo letramento e, por consequência, irá fragmentar pro-

gressivamente a sua identidade. 

 

4. Metodologia 

A pesquisa realizada a ser descrita no presente trabalho utiliza o 



Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 138 

viés comparativo de letramento existente e desejado com Rossilene Bra-

sil Muniz (2013), como também, na abordagem sociocultural de identi-

dade proposta por Stuart Hall (2006). Nessa perspectiva, analisaremos os 

elementos socioculturais do texto científico da colaboradora, lembrando 

que um texto foi escrito no início e o outro no término do período letivo, 

o que servirá como base para discutir sobre o letramento acadêmico exis-

tente e o desejado; já para a questão identitária, adotaremos os aspectos 

relacionados ao domínio do conteúdo abordado como base para refletir a 

fragmentação identitária da estudante de letras, professora de língua por-

tuguesa como língua materna em pré-serviço. 

 

5. Letramento acadêmico existente 

Nessa seção apresentamos alguns trechos da primeira produção 

textual da nossa colaboradora e, diante dela, destacamos alguns marcado-

res textuais que denominam a capacidade de argumentação da mesma no 

letramento acadêmico existente. 

A linguística aplicada tem por objetivo estudar as teorias linguísticas e 

aplicar as mesmas em sala de aula no ensino de línguas estrangeiras e de lín-

gua materna. Muitos estudos vêm sendo realizados ao longo dos anos, o que 

trouxe para essa área muitas contribuições importantes, dentro e fora do Bra-

sil. 

Ao remeter a escrita da colaboradora a real situação dos estudos 

sobre linguística aplicada no Brasil, visualiza-se alguns equívocos que 

existem na identidade da colaboradora na primeira fase da pesquisa. Não 

consideraremos essas afirmações como errôneas, uma vez que o foco 

principal é, sobretudo, analisar a passagem do letramento acadêmico de-

sejado para o letramento existente que, como explica Rossilene Brasil 

Muniz (2013), não se dá de um dia para o outro. 

Na linguística aplicada os pesquisadores trazem as teorias linguísticas pa-

ra o ensino, desmistificando muitas cobranças que ocorrem em sala de aula 

sobre assuntos como a gramática, a rigidez no ensino das regras e as afirma-

ções de que somente com a gramática os alunos podem conhecer a língua que 

utilizam. 

Nesse trecho, novamente, visualizamos alguns equívocos, porém, 

mesmo assim, a colaboradora vem trazendo reflexões interessantes sobre 

linguística aplicada, de modo que traz à tona a tão questionada e contes-

tada gramática normativa que, há anos, vem perturbando a mente de mui-

tos professores e pesquisadores que conhecem os estudos da gramática e 

das abordagens funcionalistas da língua. Vê-se, nessa perspectiva, que 
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esse tipo de abordagem é típico da linguística aplicada quando os olhares 

se direcionam para a prática docente e o ensino de línguas maternas e es-

trangeiras. 

Apenas com esses dois trechos apresentados, podemos observar 

que os mesmos apresentam demasiadamente os conhecimentos que o 

contexto sociocultural da colaboradora passou a ela sobre linguística 

aplicada, o que fragmentou em grande escala a sua identidade sociocultu-

ral como estudante de letras que, como assinala Stuart Hall (2006), sofre 

descentralizações através do convívio social e das experiências que o su-

jeito pós-moderno passa. Vejamos, a seguir, os pontos que marcam a 

passagem do letramento acadêmico existente ao desejado e, como rela-

tamos anteriormente, a fragmentação identitária que a colaboradora pas-

sou no decorrer do período letivo. 

 

6. O letramento acadêmico desejado: a passagem 

Sabendo que, no ensino superior, as disciplinas eletivas e obriga-

tórias são compostas por alguns métodos de avaliação como seminários, 

situações problema, avaliações e discussões sobre textos variados de im-

portantes teóricos das áreas correspondentes. Assim, partiremos dessas 

considerações para refletir, nessa seção, a passagem do letramento exis-

tente ao letramento desejado. 

Observamos, no primeiro fragmento da seção a seguir, que a co-

laboradora apresentou a caracterização de linguística aplicada como uma 

área que aplica as teorias linguísticas em sala de aula. Como ressaltamos 

anteriormente, essa afirmação está equivocada quando evocamos as ver-

dadeiras finalidades da linguística aplicada. No segundo texto coletado, a 

colaboradora inicia da seguinte maneira: 

A linguística aplicada é uma área inter/transdisciplinar que estuda os pro-

blemas linguagem apontando possíveis soluções para os referidos problemas, 

dentro e fora de sala de aula. Esse campo de estudo é de suma importância por 

buscar explicações para os problemas de linguagem em outras áreas como a 

antropologia, a filosofia, a psicologia e outras. 

Nesse fragmento, percebe-se que a visão da colaboradora sobre 

linguística aplicada mudou drasticamente, ou seja, a sua identidade foi 

fragmentada de modo em que ela soube gerar uma definição mais apura-

da do que é a linguística aplicada e, dessa forma, explicando o porquê 

das questões levantadas no transcurso do texto. 
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Na segunda abordagem de quando investigamos o “letramento 

existente”, a colaboradora trouxe uma visão extremamente polêmica so-

bre a questão do ensino de língua no âmbito da linguística aplicada, assi-

nalando que esse campo de estudo desmistifica qualquer cobrança tida no 

ensino de gramática normativa. No mesmo fragmento, foi possível iden-

tificar uma identidade totalmente direcionada ao sociointeracionismo lin-

guístico, ou a sociolinguística, que está longe de ser corrente única da 

linguística aplicada. 

Em se tratando de dois textos distintos, a colaboradora não refez o 

mesmo parágrafo com outros termos, porém, na leitura, visualizamos 

uma abordagem semelhante da que foi tida na seção anterior, sobre gra-

mática e ensino. 

A linguística aplicada, principalmente a contemporânea, vem trazer visões 

mais relacionadas a sociedade e a escola, ou seja, se enquadra numa perspecti-

va de interface entre linguagem e sociedade. Não significa que condene a prá-

tica de ensino atual, mas sim, busca investigar democraticamente o uso da lín-

gua dentro e fora da sala de aula, de modo a favorecer a formação discente e 

docente. 

A fragmentação pode ser, mais uma vez, observada da maneira 

em que a colaboradora apresenta novos aspectos identitários, e, sobre le-

tramento acadêmico, viabiliza-se um fragmento mais cientificamente 

elaborado do que o tido no letramento existente. Nessa perspectiva, os 

pontos de vista da colaboradora estão mais voltados ao contexto acadê-

mico, tanto na escrita, na identidade e na argumentação. 

 

7. Conclusão 

Diante das discussões teóricas e metodológicas tidas no presente 

artigo, podemos apresentar as seguintes considerações finais que objeti-

vam mostrar a relevância da nossa pesquisa para a área de letras, com ên-

fase em linguística aplicada, tomando como base os novos estudos de le-

tramento e a abordagem sociocultural de identidade. 

A abordagem que realizamos sobre letramento permitiu tomar 

questões importantes para o melhor entendimento da relevância social 

que as habilidades de leitura e escrita têm na formação de alunos e pro-

fessores, e, nesse caso, de uma colaboradora que se enquadra nos dois 

papéis, de aluna e futura professora de língua portuguesa. A real finali-

dade por escolhermos esse tipo de teoria foi, justamente, devido a abran-

gência que esses estudos tomaram no campo da linguística aplicada. 
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Tendo em vista a vertente dentro dos estudos sobre letramento ob-

servada na pesquisa de Rossilene Brasil Muniz (2013), identificamos que 

a passagem do letramento existente ao letramento desejado corrobora em 

grande escala com a abordagem sociocultural que Stuart Hall (2006) 

apresenta e sua teoria, entendendo que essa passagem não possui apenas 

origens linguísticas-adaptativas, mas, também, a fragmentação de aspec-

tos identitários importantes para a formação dos indivíduos na academia. 

Com isso, constatamos que as metodologias utilizadas na discipli-

na de linguística aplicada serviram como um agente na passagem do le-

tramento existente ao letramento desejado, o que implica, de maneira pe-

culiar, na identidade sociocultural da nossa colaboradora, que passou a 

ser, nessa passagem, mais direcionada ao ambiente científico em que está 

inserida atualmente. 
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RESUMO 

O interesse pelo estudo da construção identitária dos aprendizes de língua inglesa 

tem aumentado de maneira significativa. Com intuito de entender a relação entre a 

formação da identidade do aprendiz e a aprendizagem de segunda língua, Bonny Nor-

ton Peirce (2000) desenvolveu a noção de investimento, e sugere que sejam considera-

das as noções de identidade e investimento para se entender como é adquirida a se-

gunda língua pelo aprendiz. Levando em consideração que a língua não é a expressão 

única da individualidade, Chris Weedon (1997) apresenta o conceito de linguagem e 

subjetividade, pois a língua constrói a subjetividade do indivíduo através do ambiente 

social. Partindo dessas ideias, o objetivo desta pesquisa é entender como participantes 

de projetos de ensino da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, voltado à 

aprendizagem e uso da língua inglesa como língua adicional, têm construído sua iden-

tidade ao longo das suas experiências de aprendizagem e uso do idioma. Os dados fo-

ram gerados a partir de gravações de aulas, questionários e entrevistas. Através da 

análise dos investimentos adotados pelos aprendizes para desenvolver habilidades no 

uso da língua, pude observar de que forma tais investimentos contribuíram para a 

construção de sua identidade de aprendiz. Sendo o conhecimento da língua inglesa de 

grande importância para qualquer área profissional ou pessoal, as pessoas sentem ca-

da vez mais a necessidade de adquirirem habilidades de comunicação e, principalmen-

te, conhecimento da língua inglesa. Desta forma, por meio dos investimentos na língua 

estudada, os aprendizes têm acesso a um capital cultural maior, facilitando o alcance 

de seus objetivos, sendo aceitos em determinados grupos ou comunidades imaginadas, 

o que contribui para o aluno ter mais confiança e interesse na aprendizagem desta lín-

gua. 

Palavras-chave: Identidade. Investimento. Aprendizagem 

 

1. Introdução 

Como professora de língua inglesa, tenho constante preocupação 

em mostrar aos alunos não só a importância de se aprender uma língua 

estrangeira, mas também o gosto por aprendê-la. A importância da 

aprendizagem da língua inglesa para o mundo é inegável. Como nos diz 

Wilson José Leffa (2009), "Não conhecer uma língua estrangeira no 

mundo atual é como desconhecer a escrita numa sociedade letrada[...] 

mailto:kelrolsr@hotmail.com
mailto:joaofabioss@yahoo.com.br
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apenas mais uma garantia de ser excluído dos bens que a sociedade tenta 

preservar para o usufruto de seus eleitos". (LEFFA, 2009, p. 123) 

Diante dessa preocupação, vejo a importância de o aluno construir 

sua identidade como estudante de língua inglesa, visto que o processo 

construtivo das identidades sociais pode acontecer em todos os contextos 

e em todas as relações sociais. 

O interesse pelo estudo da construção identitária dos aprendizes 

de língua inglesa tem sido crescente na literatura nacional e internacio-

nal, com um aumento significativo de estudos que adotam a abordagem 

pós-estruturalista ao apresentar o conceito de identidade no contexto de 

ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. De acordo com a concep-

ção pós-estruturalista, a identidade é uma área de conflito, onde a subje-

tividade é produzida por diversos espaços sociais, que são estruturados 

por relações de poder que podem levar um indivíduo a assumir diferentes 

posições subjetivas, muitas vezes contraditórias (PEIRCE, 2000). Bonny 

Norton Peirce (2011) sugestiona que, professores de línguas devem ques-

tionar o quanto os aprendizes de segunda língua estão verdadeiramente 

investidos em comunidades de prática da língua alvo e dessa forma, in-

centivar seus alunos a construírem suas identidades de aprendizes de lín-

guas. 

Tendo isto em mente, minha proposta nesse artigo é instigar uma 

reflexão por parte das pessoas envolvidas no processo de ensino e apren-

dizado de línguas com base nos conceitos de identidade, investimento, e 

comunidades imaginadas, propostos por Bonny Norton Peirce, para 

compreender como aprendizes de línguas estrangeiras têm construído su-

as identidades ao longo das suas experiências de aprendizagem e uso do 

idioma. 

A realização de minha pesquisa se explica pela importância do en-

tendimento da construção da identidade dos participantes como aprendi-

zes de língua inglesa. Sendo o conhecimento da língua inglesa de grande 

importância para qualquer área profissional, as pessoas sentem cada vez 

mais a necessidade de adquirirem habilidades de comunicação e princi-

palmente conhecimento da língua inglesa. Com o mundo globalizado, a 

língua inglesa se tornou um dos principais meios de comunicação entre 

os povos. Segundo Wilson José Leffa (2002), a língua inglesa ganhou 

gradativamente o status de “língua franca’ ou “língua internacional” no 

mundo globalizado, não só por ser falada por um número maior de não 

nativos do que de nativos, mas também por ser o idioma preferencial-
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mente utilizado no ambiente acadêmico e no mundo dos negócios. 

 

2. Desenvolvimento 

As atitudes assumidas pelos alunos diante da aprendizagem de 

uma língua estrangeira podem exercer uma importante influência em seu 

processo de aquisição da língua. Diante disso, podemos nos valer da con-

cepção de identidade estabelecida por Bonny Norton Peirce (2000) para 

entender o processo de aquisição de uma língua. A autora usa o termo 

identidade “em referência a como uma pessoa entende sua relação com o 

mundo, como essa relação é construída no tempo e no espaço e como es-

sa pessoa entende as possibilidades para o futuro”. (PEIRCE, 2000, p. 

05, tradução nossa) 

As identidades assumidas permeiam todo o processo de ensi-

no/aprendizagem e também estabelecem estreita relação com o meio so-

cial, sendo socialmente construídas, influenciando as ações e interações 

assumidas por esses aprendizes e sendo por elas influenciadas. (HALL, 

2000; PEIRCE, 2000) 

Na visão pós-estruturalista feminista de Chris Weedon (1997), 

podemos verificar de maneira muito clara como as ideias pós-

estruturalistas são utilizadas para teorizar não só as questões de gênero e 

identidade, mas também apresentar a visão patriarcal das sociedades, nas 

questões de linguagem, subjetividade e poder. Pós estruturalistas veem a 

língua como uma prática social e consideram que as identidades e as re-

lações sociais são representadas pela interação da fala, e assim apresen-

tam suas hipóteses sobre língua, subjetividade, conhecimento e verdade. 

Ao interpretar o pós-estruturalismo como uma resposta filosófica 

ao pensamento científico do estruturalismo, as teorias estruturalistas da 

linguagem basearam-se, predominantemente, nos trabalhos de Ferdinand 

de Saussure. Por esse motivo, a noção de linguagem que os estruturalis-

tas têm é que a linguagem tem um sentido fixo, de significado arbitrário, 

e as comunidades linguísticas são relativamente homogêneas, enquanto 

os pós-estruturalistas admitem que pode haver diferentes significados pa-

ra diversas falas numa comunidade linguística. Daí surge a crítica em 

oposição a essa ideia de Ferdinand de Saussure, pois, pós-estruturalistas 

acreditam que as práticas significativas da sociedade são lugares de lutas 

e que as comunidades linguísticas são heterogêneas, possuem conflitos e 

reivindicam a verdade e o poder. Para Derrida, não há a possibilidade de 
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haver significantes e significados com sentidos fixos, ou seja, os signifi-

cantes são localizados no contexto discursivo e seus significados podem 

variar de acordo com o contexto em que se inserem. (MASTRELLA-DE-

ANDRADE, 2013) 

Bonny Norton Peirce se vale da concepção de identidade social ou 

subjetividade na visão pós-estruturalista feminista proposta por Chris 

Weedon (1997). Para Chris Weedon, o termo subjetividade se refere a 

“pensamentos e emoções conscientes e inconscientes de nós mesmos e as 

formas de compreender essa relação com o mundo” (WEEDON, 1997, p. 

32). A autora ainda acrescenta que nossa subjetividade e o senso de nós 

mesmos é construído através da língua, pois a subjetividade é formada 

pelas práticas discursivas das relações econômicas, sociais e políticas, 

onde é encontrado um desafio constante para atingir poder, causando 

uma subjetividade precária. Sendo assim, é por meio de nossas identida-

des que nos apresentamos ao mundo e a nós mesmos, pois nossas identi-

dades nos posicionam nos contextos sociais em que vivemos. No ambi-

ente de aprendizagem de língua estrangeira não é diferente, visto que os 

aprendizes vão se posicionando como sujeitos em um processo de 

(re)construção de suas identidades de aprendizes de línguas. Para Chris 

Weedon, a língua não apenas define as práticas institucionais, mas serve 

para a construção de nossas identidades. Sendo assim, a subjetividade é 

definida como diversa, contraditória e dinâmica. 

De acordo com essa ideia, os indivíduos são agentes de mudanças 

moldados pelas instituições a que pertencem, gerando assim, significado 

social às suas práticas. Nota-se a mudança do papel do sujeito no discur-

so, pois os falantes estão constantemente mudando sua posição de sujei-

to, de acordo com a representação de seu discurso na organização social 

a qual pertencem. Por esse motivo, o falante não é considerado uma 

completa vítima ou impotente, ou até mesmo poderoso e dominante o 

tempo todo, visto que há essa constante mudança de posição do sujeito 

no discurso. 

De acordo com tradução nossa, há diferentes formas de pós-es-

truturalismo mas nem todas são produtivas para o feminismo, então ela 

baseia-se nas ideias de Michel Foucault, que trata da questão de gênero 

de forma variada no discurso, e assim apresentou uma forma específica 

que chamou de pós-estruturalista feminista. Na visão pós-estruturalista 

feminista adotada por Chris Weedon, ela defende que as relações sociais 

e o contexto das instituições são importantes e influenciam os indivíduos 

na formação do discurso para impor suas relações de poder nas institui-
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ções sociais. O pós-estruturalista feminista sugere que, deve-se prestar 

atenção ao contexto das instituições sociais para direcionar o poder das 

relações no dia a dia. 

A subjetividade trabalha para o estabelecimento hierárquico das 

relações de poder numa sociedade, quando a posição do sujeito individu-

al é assumida num discurso específico identificado por seus interesses. 

(WEEDON, 1997) 

Através da nossa subjetividade construímos um espaço de relaci-

onamento pessoal, ou seja, nos relacionamos com outras pessoas na soci-

edade. Este relacionamento nos insere dentro de esferas de representação 

social, numa grande rede de relações, em que cada sujeito ocupa seu pa-

pel de agente dentro de campos específicos da sociedade. Estes sujeitos 

desempenham papeis diferentes de acordo com o ambiente e a situação 

em que se encontram, interpretando assim os diferentes papeis assumidos 

pelos agentes na composição da identidade do indivíduo. Os diferentes 

papéis assumidos pelos indíduos num discurso pode por vezes gerar uma 

certa resistência, quando o indivíduo encontra-se em uma posição menos 

favorecida em relações desiguais de poder. (PEIRCE, 1995). Dessa for-

ma, Bonny Norton Peirce ( 1995, p. 26) nos diz que as identidades soci-

ais dos aprendizes são “complexas, múltiplas e sujeitas a mudanças”, e 

sugere que professores de segunda língua ajudem os alunos a reivindica-

rem o direito a falar fora da sala de aula, ou seja, em outros contextos so-

ciais, criando possibilidades para interação social com falantes da língua 

alvo. 

Em sua pesquisa desenvolvida com imigrantes como aprendizes 

de língua inglesa, Bonny Norton Peirce apresentou a noção de investi-

mento como complemento ao conceito de motivação, uma vez que, os es-

tudos entendiam a motivação com características fixas, sem levar em 

consideração as relações de poder entre os aprendizes de línguas e os fa-

lantes da língua alvo. Dessa forma, de acordo com Bonny Norton Peirce, 

o conceito de investimento complementou o conceito de motivação à 

medida que a noção de investimento explica de maneita mais adequada a 

complexa relação entre o aprendiz de línguas com sua história social con-

traditória e seus multiplos desejos em relação à aprendizagem da língua 

alvo. Para Bonny Norton Peirce, “um investimento na língua alvo é um 

investimento em sua própria identidade de aprendiz, que está em cons-

tante mudança no tempo e no espaço”. (PEIRCE, 2000, p. 11) 

Bonny Norton Peirce (2000, p. 5) utiliza o termo identidade para 
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se referir a como a pessoa entende sua relação com o mundo, como essa 

relação é construída no tempo e espaço, e como ela entende as possibili-

dades para o futuro. Por isso, a autora enfatiza a necessidade de se de-

senvolverem estudos que levem em consideração a concepção de identi-

dade relacionada com estruturas sociais mais amplas, desiguais e injustas 

que são reproduzidas na interação social do cotidiano, no que se refere 

aos estudos de aquisição de segunda língua. 

Sobre isso, Mariana Rosa Mastrella-de-Andrade (2013) também 

nos diz que nossas identidades são precárias e produzidas discursivamen-

te. E Woordward (2000) acrescenta que “somos recrutados” para assumir 

determinadas posições de sujeitos que não estão inerentes ao sujeito, que 

nos conduz a assumir determinados investimentos em nossa identidade. 

Segundo Bonny Norton Peirce (2013), o conceito de investimento 

nos ajuda a entender o desejo do aprendiz em interagir em comunidades 

de prática. Ao assumirem uma atitude de comprometimento com a língua 

alvo, investindo nesse aprendizado, os aprendizes o fazem com a espe-

rança de terem um bom retorno desse investimento, um retorno que vai 

lhes dar acessos a recursos até então inatingíveis. (PEIRCE, 2000, p. 10 – 

tradução nossa) 

Em Bonny Norton Peirce (2013) vimos que "Uma extensão de in-

teresse em identidade e investimento diz respeito a comunidades imagi-

nadas que os aprendizes de línguas aspiram quando aprendem uma lín-

gua” (KANNO & PEIRCE, 2003; PEIRCE, 2001; PAVLENKO & PEI-

RCE, 2007, in PEIRCE 2013, p. 8 – tradução nossa) 

É através do poder da imaginação que nos conectamos a comuni-

dades imaginadas, que se referem a grupos de pessoas, não necessaria-

mente acessíveis. Em nosso cotidiano interagimos com diferentes tipos 

de comunidades reais, mas Wenger (1993) nos apresenta que através da 

imaginação podemos nos conectar a outros tipos de comunidades. Bene-

dict Anderson (1991) utilizou pela primeira vez o termo comunidades 

imaginadas, para dizer que podemos ter o sentimento de comunidades 

com pessoas que esperamos nos encontrar um dia. (PEIRCE, 2013) 

Segundo Bonny Norton Peirce (2013), as comunidades imagina-

das pelo aprendiz de línguas, podem influenciar suas atitudes, e afetar 

sua trajetória de aprendizado da língua alvo, uma vez que "essas comuni-

dades imaginadas não são menos reais que as comunidades nas quais os 

aprendizes têm comprometimento diário... tendo grande impacto em suas 

ações e investimentos". (PEIRCE, 2013, p. 8, tradução nossa) 
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Aneta Pavlenko (2007) nos diz que para entender os investimen-

tos dos aprendizes, é necessário que se entenda suas múltiplas comunida-

des de prática, e também, quem pode e quem não pode se imaginar como 

legítimo falante em determinado contexto. Sendo assim, quando o apren-

diz diz que seu objetivo é utilizar o inglês em viagens, por exemplo, ele 

se imagina capaz de desenvolver habilidades linguísticas naquele contex-

to. 

Através dos dados analisados até o momento, foi possível verifi-

car indícios de investimentos pelos participantes da pesquisa, e que ao 

investirem no aprendizado da língua inglesa, os participantes têm como 

principais objetivos: Conseguir melhores oportunidades de trabalho/ qua-

lificação profissional, usar o inglês para viajar, conversar e ler em inglês, 

ser capaz de se comunicar com falantes da língua alvo. 

A concepção de investimento apresentada por Bonny Norton Pei-

rce expressa a “ligação social e histórica construída pelo aprendiz em re-

lação à língua alvo e seu desejo ambivalente de aprendê-la e praticá-la”. 

(PEIRCE, 2000, p. 10 – tradução nossa) 

Em conformidade com a teoria do investimento proposta por 

Bonny Norton Peirce, "se os aprendizes investem numa segunda língua, 

eles o fazem com o entendimento de que ao adquirirem uma grande 

quantidade de recursos simbólicos e materiais, vão em troca aumentar o 

valor de seu capital cultural". (PEIRCE, 2000, p. 10 – tradução nossa) 

Dessa forma, foi possível observar nos dados coletados inicial-

mente, indícios de investimentos por parte dos participantes envolvidos 

na pesquisa que são: revisar as lições e tarefas, ouvir os áudios das lições, 

utilizar aplicativos para treinar a língua inglesa, assistir séries e filmes 

para ter mais contato com a língua alvo, assistir aulas de música em in-

glês na TV ou vídeos no “You Tube”, realizar Jogos ou exercícios on-line 

em sites educativos, além de participar em comunidades virtuais de práti-

ca da língua inglesa no “facebook”. 

Os dados coletados sugerem que há indícios de investimentos por 

parte dos aprendizes no contexto da pesquisa, e ainda que seus investi-

mentos estão, possivelmente, influenciando na formação identitária des-

ses aprendizes de língua inglesa. Refletindo a respeito dos conceitos de 

investimento, identidades e comunidades imaginadas como princípios 

primordiais para o entendimento do processo de construção identitária de 

aprendizes de línguas estrangeiras, foi possível observar que alguns alu-

nos passaram a adotar uma postura mais confiante em relação ao apren-
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dizado da língua inglesa, de tal forma que, começaram a apresentar indí-

cios de formação de sua identidade de aprendiz de língua inglesa, visto 

que adotam uma certa postura de liderança junto aos colegas de turma, 

demonstrando certa segurança à medida que participam de atividades em 

sala de aula, na organização de tarefas propostas. Sobre investimento em 

identidades, Kathryn Woodward (2014, p. 56) nos diz: “As posições que 

assumimos e com as quais nos identificamos constituem nossas identida-

des”. E também, tradução nossa faz referência ao sujeito nas práticas so-

ciais quando ela se refere ao discurso que constitui o sujeito nas relações 

sociais e nas relações de poder vividas entre as pessoas em seus grupos 

(WEEDON, 1997, p. 105). Além disso, ainda podemos acrescentar a au-

tora Aneta Pavlenko, ao apresentar o entendimento da linguagem como 

um “lugar de organização social e do poder, e como forma de capital 

simbólico”. (PAVLENKO, 2004, p. 54) 

 

3. Conclusão 

Até o momento, a presente pesquisa tem levado a relevantes re-

flexões no que diz respeito ao ensino e aprendizado de língua inglesa 

como língua adicional e consequentemente, tem ajudado no entendimen-

to do processo de construção identitária dos participantes aprendizes de 

língua inglesa, da referida pesquisa. 

Ainda que os dados coletados até o momento sugiram que há in-

dícios de investimentos por parte dos aprendizes no contexto da pesquisa, 

uma análise mais completa se faz necessária. Dessa forma, outros dados 

serão coletados através de questionários semiabertos e entrevistas semi-

estruturadas para que as questões levantadas na presente pesquisa sejam 

respondidas com mais propriedade. 

Levando-se em consideração os conceitos sobre investimentos, 

comunidades imaginadas e identidade, dos autores apresentados nesse ar-

tigo, assim como, a importância do aprendizado da língua inglesa para o 

mundo globalizado em que vivemos, é essencial reforçar a necessidade 

de que professores de línguas estrangeiras tenham consciência da impor-

tância das atitudes assumidas pelos alunos com relação à língua alvo, 

seus anseios de se apropriarem do conhecimento desta língua, e a in-

fluência da língua alvo para a realização de seus objetivos e desejos para 

o futuro. Dessa forma, devemos considerar os investimentos dos aprendi-

zes de língua inglesa para alcançarem seus objetivos de vida. Além de 

entender seus investimentos na língua alvo, também é necessário que en-
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tendamos suas múltiplas comunidades imaginadas e sejamos conscientes 

que nossos alunos são indivíduos com identidades múltiplas e conflituo-

sas, que são construídas e reconstruídas em todas as relações sociais. Por 

fim, vale lembrar mais uma consideração de Bonny Norton Peirce (1995, 

p. 26), que nos diz para ajudarmos nossos alunos a “reivindicarem o di-

reito a falar fora da sala de aula”, ou seja, em outros contextos sociais, 

criando possibilidades para interação social com falantes da língua alvo. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo problematizar a construção de identidade dos su-

jeitos haitianos moradores da cidade de Três Lagoas. Esta pesquisa se insere na visão 

discursivo-desconstrutivista, assim, abordamos as noções de sujeito, discurso e forma-

ção discursiva pela leitura de Michel Pêcheux (1990) e Michel Foucault (2008); repre-

sentação e identidade, pelo viés de Maria José Coracini (2007). Nesta pesquisa, anali-

samos o discurso como um lugar que possibilita a relação entre língua e ideologia 

(ORLANDI, 2009, p. 17), assim, por meio de entrevistas semiestruturadas, gravadas e 

transcritas, buscamos refletir sobres as ideologias dos haitianos e sua construção iden-

titária. Por fim, podemos observar, por meio das análises, que no discurso dos entre-

vistados perpassa a sua representação de estrangeiro com muitas restrições sociais, 

sendo uma delas a língua do país escolhido, no caso, o Brasil. 

Palavras-chave: Haitiano. Identidade. Construção 

 

1. Introdução 

No século XX, especialmente a partir da segunda metade, tem-se 

assistido à migração em massa de haitianos para outros países em busca 

de melhores condições de vida, seja por liberdade política e social, seja 

pela busca de oportunidades de trabalho ou estudos e, nesse sentido o 

Brasil figura como um dos destinos da emigração haitiana na contempo-

raneidade, e em especial nos referimos neste trabalho, ao contexto da ci-

dade de Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul. 

Acreditamos que isso tenha ocorrido, principalmente, porque em 

2010, o Haiti viveu um dos mais terríveis episódios de sua história, um 

terremoto que deixou mais de 1,5 milhões de desabrigados, o que fez 

com que os haitianos procurassem formas de melhorarem suas vidas e 

um dos destinos mais procurados foi o Brasil, país que já recebeu mais 

de 38,000 haitianos que entraram sem documentos ou visto. 

O contexto desta pesquisa é atravessado pelas relações de poder e, 

por isso, é importante dar relevância a essa questão. Acreditamos, assim 

que os haitianos, por estarem no Brasil, em busca de melhores condições 

de vida, constituem sua subjetividade numa constante arena de luta. 

Assim, esse trabalho tem como objetivo principal refletir sobre a 

mailto:re.ianesko@gmail.com
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representação da identidade dos sujeitos haitianos do município de Três 

Lagoas, inseridos em um processo de ensino-aprendizagem da língua 

portuguesa como língua estrangeira a partir da perspectiva discursiva da 

análise de discurso de vertente francesa. 

 

2. A visão desconstrutivista 

Jacques Derrida obteve, durante sua trajetória, admiração e des-

prezo por parte de seus leitores. Em 1966, momento em que proferiu em 

uma conferência na Universidade de Johns Hopkins, Jacques Derrida te-

ve seu reconhecimento finalmente alcançado por parte de estudiosos lin-

guistas e literários. O que ele propunha era um movimento chamado de 

“desconstrução, que objetivava, principalmente, mudanças nas formas de 

procedimento na significação do discurso, desmanchar princípios, des-

contruiu postulados. Segundo Jacques Derrida e Elizabeth Roudinesco 

(2004, p. 9), “utilizado pela primeira vez por Jacques Jacques Derrida em 

1967 na gramatologia, o termo ‘desconstrução’ foi tomado da arquitetu-

ra. Significa a decomposição de uma estrutura” 

No entanto, percebemos que há uma preocupação por parte dos 

autores de demostrar que a corrente teórica da Desconstrução não está li-

gada a destruição, mas sim a desfazer, assim, “Em sua definição derridi-

ana, remete a um trabalho do pensamento inconsciente (isso se descons-

trói), e que consiste em desfazer, sem nunca destruir, um sistema de pen-

samento hegemônico e dominante” (DERRIDA & ROUDINESCO, 

2004, p. 9). É um descentramento, uma desestabilização do logocentris-

mo e de (pré)conceitos que se baseiam no etnocentrismo, é por meio da 

desconstrução que há o acesso às omissões e os não-ditos na história da 

humanidade. 

Acreditamos que vivemos atravessados por possíveis verdade, 

preceitos, memórias e ideologias que são baseadas na filosofia positivis-

ta, sendo assim o homem estaria vivendo cercado das limitações impos-

tas pelo contexto social que se inscrevem. (FOUCAULT, 1995) 

Para Jacques Derrida, a linguagem tem papel fundamental nos es-

tudos filosóficos e, contrariando o pensamento ocidental, a linguagem 

traria esse jogo de diferenças, ou seja, Jacques Derrida não concordaria 

com as relações binárias que a lógica era baseada, como verdadeiro / fal-

so, bem/mal. Segundo Kanavillil Rajagopalan, (2000, p. 121), 

Um dos pontos chaves da estratégia desconstrutiva tem sido a de interro-
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gar sem piedade as oposições binárias com que nos acostumamos a raciocinar. 

Estamos nos referindo aos pares de termos como natureza/cultura, realidade/ 

aparência, causa/efeito, língua/fala, significante/significado, homem/mulher e 

por aí vai. 

Dessa maneira, poderíamos pensar que as palavras poderiam sig-

nificar além do que elas significam, ou seja, é por meio da linguagem e 

na riqueza de suas possibilidades de significados que nunca poderíamos 

pensar em interpretação única de texto ou significado fixo. 

Para além do estruturalismo, segundo Jacques Derrida (2002) a 

interpretação de um texto, por exemplo, está mais ligada ao descobrir os 

significados que baseiam o texto, a matéria simbólica, do que a intenção 

do autor, que seria apenas a superfície do texto. Assim, para o autor: 

Onde e como se produz esse descentramento como pensamento da estru-

turalidade da estrutura? Para designar esta produção, seria algum tanto ingê-

nuo referirmo-nos a um acontecimento, a uma doutrina ou ao nome de um 

ator. Esta produção pertence certamente à totalidade de uma época, que é a 

nossa, mas ela já começou há muito anunciar-se e a trabalhar. (DERRIDA, 

2002, p. 232) 

É nesse sentido que o autor denuncia a arbitrariedade da valoriza-

ção de uma tradição baseada no pensamento ocidental. 

Com relação a corrente teórica da chamada “desconstrução”, po-

demos citar duas obras importantes para o trabalho derridiano, como o 

próprio autor observa: 

pode-se inserir a Gramatologia no meio d’A escritura e a diferença, uma vez 

que seis dos textos dessa obra são anteriores, de fato e de direito, à publicação, 

há dois anos, em Critique, dos artigos que anunciam a Gramatologia, os cinco 

últimos, a partir de ‘Freud e a cena da escritura’, estão envolvidos na abertura 

gramatológica. (DERRIDA, 2001, p. 10) 

Essa citação está publicada em uma entrevista com o título de 

“Implicações”, que foi feita com Henri Rose e traduzida por Tomaz da 

Silva no ano de 2001. Dessa maneira, observamos que Gramatologia e A 

Escritura e a Diferença se apresentam como os livros responsáveis pelo 

início dessa corrente teórica. 

No terreno da desconstrução encontramos a possibilidade de um 

novo posicionamento, de uma memória, do reconhecimento o qual afir-

ma que o texto é, na verdade, um testemunho. Para Jacques Derrida 

(2001, p. 48), “Um dos dois termos comanda (axiologicamente, logica-

mente etc.), ocupa o lugar mais alto. Desconstruir a oposição significa, 

primeiramente, em um momento dado, inverter a hierarquia”. 
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Um conceito importante para esse trabalho está amparado em uma 

colocação de Jacques Derrida no que diz respeito a escrita da palavra “di-

ferença”. Essa palavra é um termo que aparece grafado como “différan-

ce” nos textos filosóficos, o que seria uma forma diferente de escrita da 

palavra “différence”. Assim, a troca do “a” no lugar do “e”, tem como 

objetivo mostrar como o significado pode se alterar na linguagem, enal-

tecendo, desta forma, a ausência da possibilidade de sentidos e significa-

dos absolutos. Essa mudança, no entanto, só se dá no aspecto de signifi-

cado, e escrita, visto que sua pronúncia continua a mesma, enaltecendo as 

sutilezas das diferenças de significado. Ele pretendia mostrar também 

que uma escrita puramente fonética não existe. Ela se refere à possibili-

dade de estender os sentidos de uma palavra, a qual carrega a ideia da 

multiplicidade, de não rigidez, de incompletude. 

A palavra “différance” teria origem no termo latino difere, com o 

conceito de “adiar, “atrasar”, “procrastinar”, diferente do conceito usu-

almente utilizado de “divergir” e “discordar”. Dessa maneira, o termo 

differe (diferir) traria o sentido de que qualquer termo teria seu significa-

do mudado dependendo do momento histórico que fora pronunciado, 

tendo uma alteridade possibilitando, segundo Jacques Derrida e Elizabeth 

Roudinesco (2004, p. 33), “pensar o processo de diferenciação para além 

de qualquer espécie de limites: quer se trate de limites culturais, nacio-

nais linguísticos ou mesmo humanos”. 

No entanto, o próprio Jacques Derrida (1991, p. 52) descreve a di-

ficuldade em descrever o conceito de différance. Segundo o autor 

Tocamos aqui o ponto da maior obscuridade, o próprio enigma da différa-

nce, aquilo que justamente lhe divide o conceito por meio de uma estranha 

partilha. Não é necessário que nos apressemos em decidir. Como pensar si-

multaneamente a différance como desvio econômico que, no elemento mes-

mo, visa sempre reencontrar o prazer ou a presença diferida por cálculo (cons-

ciente ou inconsciente) e, por outro lado, a différance como relação com a pre-

sença impossível, como dispêndio sem reserva, como perda irreparável da 

presença, usura irreversível de energia, mesmo como pulsão de morte e rela-

ção com o inteiramente-outro que, na aparência, interrompe toda e qualquer 

economia? 

Jacques Derrida acredita que a psicanálise seja uma forma de in-

terpretação, fomentada por um recalque, um ponto atrativo de repressão. 

O pressuposto da psicanálise mais básico seria que o sujeito hu-

mano é uma entidade complexa. O que forma o sujeito é uma rede de es-

truturas contraditórias, assim, podemos dizer que estamos apenas parci-

almente conscientes. O sujeito é constituído por vários fatores que estão 
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conectados uns aos outros, como fatores sócias, ideológicos, políticos, 

acadêmicos e materiais. Dessa maneira, o consciente seria apenas uma 

parte desse contexto. Para o psicanalista o conceito de memória está liga-

do a questões do inconsciente o que não constituem memória. 

 

3. Metodologia 

Partimos da perspectiva de que a análise do discurso, é um lugar 

privilegiado de manifestação da ideologia de acordo com José Luís Lo-

pes Brandão (2012, p. 11). Por isso, acreditamos que para refletir ques-

tões referentes a identidade dos haitianos pesquisados seja importante 

nos basearmos na metodologia teórica da análise do discurso, a qual tem 

como objeto de estudo o discurso e não a língua em si. Assim, para Eni 

Puccinelli Orlandi (1986, p. 107) o texto na análise do discurso é consi-

derado “não em seu aspecto extensional, mas qualitativo, como unidade 

significativa da linguagem em uso, logo unidade de natureza pragmáti-

ca”. 

Segundo Maria José Coracini (2007, p. 15), para entender ou, ao 

menos, rastrear o que Michel Foucault pensa sobre identidade é preciso, 

primeiramente, entender o que ele pensa sobre arquivo e memória. De 

acordo com a autora, arquivo para Michel Foucault não seria a soma de 

todos os documentos ou discursos armazenados na história de uma cultu-

ra, mas sim a razão pela qual se justifica o discurso, ou seja, é “a lei do 

que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados 

como acontecimentos singulares” (FOUCAULT, 2004, p. 147). Com re-

lação à memória, Maria José Coracini (2007, p. 16) afirma que “não se 

pode lembrar se o que aconteceu não tiver sido esquecido, porque recor-

dar é sempre interpretar. A memória é, portanto, sempre esquecimento, 

pois é sempre interpretação de algo que passou”. 

Assim, corroboramos a Maria José Coracini (2007, p. 17) quando 

a autora afirma que para entender o sentido de identidade é preciso com-

preender o conceito de arquivo e memória de Michel Foucault, primei-

ramente. A ligação entre os dois conceitos com a questão de identidade 

estaria relacionada à imagem que construímos de nós mesmos, essa ima-

gem é baseada no olhar do outro sobre nós, ou seja, a imagem que temos 

de nós mesmos é construída pelos outros e aceita por nós como verdade, 

assim, para Michel Foucault o sujeito é uma construção social, o qual es-

tá em constante transformação. Esse conceito sobre identidade é também 

exposto em Jacques Lacan (1966). 
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Maria José Coracini (2007, p. 240) relaciona a questão de repre-

sentação com a construção de identidade. Para ela, essa relação não de-

pende da interação que o sujeito tem com o outro, pois “toda representa-

ção se constrói a partir das experiências pessoais, mas não apenas: elas se 

constroem a partir das experiências dos outros, daqueles que nos cercam 

e que nos levam a crer nisto ou naquilo, que nos dizem quem somos”. 

(CORACINI, 2007, p. 240) 

Dessa maneira, essa metodologia de análise pressupõe um estudo 

que observe a materialidade discursiva, pois para Michel Pêcheux 

(1988), a língua seria um lugar em que os efeitos de sentido são realiza-

dos. Consideramos, nessa perspectiva, que é possível haver a desconstru-

ção nos discursos, ou seja, não há apenas um sentido para cada discurso, 

e a sua interpretação dependerá dos âmbitos sociais aos quais eles foram 

pronunciados. Segundo Eni Puccinelli Orlandi (1999, p. 15), 

a análise do discurso como seu próprio nome indica, não trata da língua, não 

trata da gramática embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do dis-

curso. E a palavra etimologicamente tem em si a ideia de curso, de percurso, 

de correr, de movimento. 

Para Michel Foucault (2005), o discurso possui esse caráter de 

não fixidez quando fala sobre a problematização do linguístico com o 

histórico social, da descontinuidade, do descentramento, e do processo 

diaspórico dos sentidos. 

Para Gregolin (2004, p. 91) o método arquigenealógico se caracte-

riza em um procedimento que procura “enxergar analiticamente na dis-

persão de enunciados, regularidades de acontecimentos discursivos”. 

Assim, segundo Freda Indursky (1997, p. 17), “a análise do dis-

curso pressupõe a linguística, mas não se limita a ela”. Na análise do dis-

curso, a linguagem seria um produto sócio-histórico e não um sistema 

abstrato, no qual os sentidos não são estáveis e transparentes ou fixos, e 

sim construídos socialmente em determinado período histórico, por isso a 

linguagem não é um produto acabado, mas sim um processo em constru-

ção. 

Nos basearemos na teoria de Michel Foucault (2010, p. 122) 

quando afirma que o discurso é um conjunto de enunciados, os quais se 

apoiam em uma mesma área de conhecimento, podendo ser eles o “dis-

curso clínico, discurso econômico, discurso da história natural, discurso 

psiquiátrico” e todos os demais discursos de um mesmo sistema de for-

mação. 
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E também de Michel Pêcheux (1988, 1997), quando fala sobre o 

processo de reinserção do discursivo, dos efeitos de sentidos e ainda com 

o processo histórico no cenário da linguagem, o sujeito emerge como 

ponto principal, pelo viés da memória intradiscursiva. 

O sujeito para a análise do discurso é o sujeito do discurso, social, 

pois não é apenas um reprodutor de arranjos. No entanto, esse sujeito, 

ilusoriamente, acredita ser o dono de suas palavras e também acredita 

que determina seu dizer, nos referindo aos esquecimentos de Michel 

Pêcheux (1988) e para ele os indivíduos são ‘interpelados’ em sujeitos-

falantes pelas formações ideológicas que lhes são correspondentes”. 

(PÊCHEUX, 1988, p. 161) 

Partiremos de dois pressupostos, o primeiro é com relação a cons-

tituição da identidade dos haitianos pesquisados, os quais são afetados 

pela alteridade e pela diferença e o contato com o brasileiro, o que pro-

voca neles um estranhamento, responsável pela forma como eles repre-

sentam a si próprios e ao outro. 

O segundo pressuposto é a concepção de sujeito, o qual é multifa-

cetado, clivado, heterogêneo, cuja constituição histórica o leva a ser atra-

vessado por discursos outros e interpelado ideologicamente (PÊCHEUX, 

1988). Ou seja, o discurso dos haitianos, assim como todos os outros, é 

constituído por enunciados de outros discursos, pois o sujeito não é uno, 

coeso, mas é atravessado por uma heterogeneidade de discursos que o 

constitui. Para Michel Pêcheux (1988, p. 160), 

[...] o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição etc., não 

existe ‘em si mesmo’ (isto é, em sua relação transparente com a literalidade do 

significante), mas, ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas que 

estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões e 

proposições são produzidas (isto é, reproduzidas). 

Assim, buscaremos fazer uma análise com base na conceituação 

de Michel Pêcheux sobre ideologia, que é baseada no livro de Althusser 

Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado (1974) no qual ele discute 

como os aparelhos ideológicos como escola, família e prisão interferem 

nas práticas sociais, pois o sentido das palavras não é fixo e nem existe 

em si, mas é constituído pela interpelação ideológica do indivíduo que o 

torna um sujeito ideológico. 

Com relação às representações de identidades, Stuart Hall (2000, 

p. 108) explica que 

Essa concepção aceita que as identidades não são nunca unificadas; que 
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elas são, na modernidade tardia, cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que 

elas não são nunca, singulares, mas multiplamente construídas ao longo de 

discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicas. As 

identidades estão sujeitas a uma historicização radical, estando constantemen-

te em processo de mudança e transformação. 

Assim, para os estudos culturais, o conceito de identidade pressu-

põe movimento, algo em construção, ou seja, o conceito passa a ser in-

terpretado como identificação e vai ao encontro da perspectiva descons-

trutivista de Jacques Derrida, na medida em que aponta a identidade co-

mo um conceito que acontece ‘sob rasura’. Sendo assim, para Stuart Hall 

(1998), existem múltiplos deslocamentos identitários, deslocamentos es-

ses que acontecem em diferentes momentos da vida do sujeito. 

Consideramos, também, os estudos de Gayatri Chakraworty Spi-

vak (2010). A autora afirma que os sujeitos considerados colonizados, 

não possuem voz ativa quando se referem a si mesmo, mas se represen-

tam pelo olhar que os intelectuais constroem deles e de sua identidade e 

para Stuart Hall (2005), a identidade seria uma categoria em que os indi-

víduos não são mais vistos como homogêneos e sim fragmentados. 

Assim, para refletirmos sobre o discurso dos entrevistados, o qual 

será gravado em língua portuguesa, partimos do pressuposto de que o su-

jeito pesquisado se encontra em entrelugares. Ou seja, pela sua formação 

discursiva (no sentido foucaultiano) observaremos a questão do perten-

cimento presente em seu discurso. 

Para Homi Bhabha (1998), o conceito de entrelugar se dá quando 

afirma que a relação com a tradição torna possível que os sujeitos tenham 

uma identidade que vai ao encontro de seus discursos. Para ele “o reco-

nhecimento que a tradição outorga é uma forma parcial de identificação. 

Ao reencenar o passado, este introduz outras temporalidades culturais in-

comensuráveis na invenção da tradição”. (BHABHA, 1998, p. 21) 

Homi Bhabha (1998, p. 20) questiona como podemos entender a 

questão da identidade se vivemos em uma sociedade contemporânea ba-

seada no movimento, na não-fixidez. Assim, 

"esses entrelugares" fornecem terreno para a elaboração de estratégias de sub-

jetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos signos de identidade 

e postos inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria 

ideia de sociedade. (BHABHA, 1998, p. 19) 

A concepção de identidade dinâmica e fragmentada é defendida 

por Stuart Hall (2000, p. 104) quando afirma que “essa concepção aceita 

que as identidades não são nunca unificadas; que elas são, na modernida-
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de tardia, cada vez mais fragmentadas e fraturadas”, em outras palavras, 

as identidades estão em constante processo de transformação e mudança. 

Assim, o sujeito se encontra presente na contemporaneidade e, por isso, a 

representação de si deve ser pensada mais como um processo do que co-

mo um conceito. Dessa maneira, como pretende Homi Bhabha, o sujeito 

do ‘entrelugar’ faz com que o “além” seja um momento em que há a “in-

tervenção no aqui no agora”, ou seja, o sujeito do “entrelugar” seria um 

novo elemento cultural, que se encontra entre o tradicional e o contempo-

râneo. 

É pela questão de pertencimento presente no discurso e da materi-

alização da linguagem que a análise do discurso compõe o sentido dos 

dizeres e perpassa a questão da identidade refletindo o percurso cultural, 

histórico e social do sujeito. Michel Foucault (2007), no entanto, não tra-

ta sobre o conceito de ideologia, todavia expõe sobre a questão de poder 

e sobre os conflitos entre as classes. 

A linguagem para a análise do discurso é um processo contínuo de 

construção e transformação e esse processo seria a mediação entre o ho-

mem e o meio social ao qual ele se insere e é através dos discursos que 

são produzidos os sentidos. 

Com relação à cultura corroboramos a Milton Santos (2006, p. 

222) quando afirma que nós vivemos em um tempo de mudanças, em que 

a mobilidade se tornou praticamente uma constante, assim, segundo o 

mesmo autor “os homens mudam de lugar, como turistas ou como imi-

grantes. Mas também os produtos, as mercadorias, as imagens, as ideias. 

Tudo voa”. 

Para Milton Santos (2006, p. 223), quando o homem muda para 

uma outra cidade, quando deixa sua cultura para viver em outra, a qual 

lhe é estranha, essa cultura tende a ser uma sede de alienação para este 

sujeito e, para ele, inclusive a noção de residência também vem se modi-

ficando com o tempo. Assim, “o homem busca reaprender o que nunca 

lhe foi ensinado, e pouco a pouco vai substituindo a sua ignorância do 

entorno por um conhecimento, ainda que fragmentário”. (SANTOS, 

2006, p. 223) 

 

4. Análise discursiva 

Esta pesquisa tem como objetivo fazer a análise de trechos de uma 

entrevista de um haitiano integrante da turma de português destinados a 
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haitianos em uma turma formal no município de Três Lagoas (MS) e é 

baseado no pressuposto da análise de discurso de linha francesa. 

No seguinte excerto (1) o haitiano fala sobre as diferenças cultu-

rais entre os brasileiros e haitianos: 

(1) S8: mas desse jeito assar carne tomando cerveja... mas a única coisa que 

eu vejo que a diferença no Brasil aqui no Brasil quase todo mundo bebendo:: 

mas lá é diferente:: assim... é a diferença lá tem gente que bebe... mas igual no 

Brasil tipo as mulheres os homens tipo:: tem algumas pessoas tipo:: que traba-

lham em um lugar que tipo... um gerente lá quase se você acha um gerente é... 

todas pessoas que estão bebendo sabe mas aqui eu vejo todo mundo bebe:: fi-

ca legal é da hora mas lá tem gente que bebe:: mas não é da hora desse jeito 

está entendendo:: mas não é da hora igual as mulheres as mulheres lá não be-

bem... 

Podemos perceber que o aluno ao falar sobre as diferenças cultu-

rais com relação a beber em ambientes públicos com os colegas de traba-

lho tem uma aceitação diferente no Brasil, comparado ao Haiti. Quando o 

aluno afirma “é da hora” e “não é da hora” nesse contexto ele se refere à 

atitude de beber em ser aceitável socialmente ou não, e, nesse caso, não 

seria aceitável no país dele um gerente ou pessoa com cargo superior aos 

demais, o fato de beber junto com seus colegas de trabalho. 

Com relação a sequência discursiva a seguir (2), o sujeito haitiano 

apresenta sua opinião sobre o mesmo tema, porém com relação à posição 

das mulheres no contexto: 

(2) S8: é costume cada pais tem seu costume mas... para nós/para nós lá no 

Haiti não é muito legal... não para a mulher... bebendo:: eu vejo aqui tem mu-

lher que bebe mais que homem lá uma mulher não precisa beber ne-

nhum/nenhum gole de cerveja sabe... vai ficar já bêbada... assim que fala 

Acreditamos que pelo motivo do aluno haitiano estar imerso na 

língua e cultura brasileira, torna-se possível observar questões sobre sua 

própria cultura, pois segundo Marisa Grigoletto (2001, p. 138), o próprio 

processo de aprendizagem de uma língua estrangeira propicia o estra-

nhamento, já que o contato com a nova língua e cultura causa o retorno 

do olhar sobre si mesmo e sobre a sua cultura. Esse movimento de retor-

no instaura o espaço da diferença, significando que a própria representa-

ção de si é afetada pela comparação com o outro (o estrangeiro ou a lín-

gua estrangeira). 

No trecho (excerto 2) apresentado o sujeito haitiano retoma a 

questão do costume de beber publicamente. Segundo ele, no Haiti as mu-

lheres não costumam beber publicamente, no entanto, “aqui tem mulher 
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que bebe mais que homem”, demonstrando sua observação com relação 

as diferenças percebidas por ele entre Brasil e Haiti. Em seguida ele ex-

plica o porquê as mulheres não bebem: “vai ficar bêbada... assim que fa-

la”. Nesse sentido, o sujeito demonstra uma intencionalidade discursiva, 

justificando sua fala, Maria José Coracini (2007) chama de estratégia re-

tórico argumentativa, com o objetivo de convencer. 

Também demostra um discurso baseado numa visão tradicional 

baseada no machismo, pois apenas para a mulher não seria aceitável be-

ber “para nós lá no Haiti não é muito legal... não para a mulher”. No en-

tanto, para o homem seria algo aceitável ou “normal”. Segundo Drumont 

(1980), 

... o machismo é definido como um sistema de representações simbólicas, que 

mistifica as relações de exploração, de dominação, de sujeição entre o homem 

e a mulher...O machismo enquanto sistema ideológico, oferece modelos de 

identidade tanto para o elemento masculino, como para o elemento feminino. 

Ele é aceito por todos e mediado pela liderança masculina. Ou seja, é através 

deste modelo normalizante que homem e mulher „tornam-se‟ homem e mu-

lher, e é também através dele, que se ocultam partes essenciais das relações 

entre os sexos, invalidando-se todos os outros modos de interpretação das si-

tuações, bem como todas as práticas que não correspondem aos padrões de re-

lação nele contidos. (DRUMONT, 1980, p. 81) 

Quando questionado sobre como se sente socialmente, o haitiano 

(excerto 3) afirma que 

(3) S8: a para mim é:: acho eu acho é legal... eu me senti diferente tipo... todo 

mundo está me olhando porque eu sou diferente mesmo:: você sabe... eu estou 

sempre me vestindo uma vez diferente de outras pessoas né:: mas o jeito que 

eu sou também as pessoas me olhando mais está tudo bem... não tenho nada 

de tipo:: você aparece lá no Haiti... você está diferente do jeito que você está:: 

tipo... todo mundo vai estar te olhando tipo é legal é por isso que eu estou fa-

lando que eu me senti um pouquinho diferente das pessoas estar me olhando 

porque eu pareço diferente você está entendendo:: não é porque eu acho eu:: 

eu sou homem mas eu acho legal parecer brasileiro... mas socialmente posso 

falar que que eu to bem... tudo que um brasileiro faz eu faço também... ir lá no 

mercado:: pagar no cartão... eu tenho cartão também:: eu pago:: faço dinhei-

ro:: tudo também igual os brasileiros:: socialmente eu acho:: acho muito legal. 

No excerto 3 percebemos que o haitiano entrevistado se sente ex-

cluído em alguns momentos no seu dia a dia, pois quando afirma que 

“todo mundo está me olhando porque eu sou diferente” permite que ele 

se lembre de sua situação atual, que está em um país que não é o seu, e 

logo se justifica dizendo “porque sou diferente” demostrando aceitar os 

olhares sobre ele pela questão da diferença. 

No entanto, quando perguntado se se sente excluído o aluno (ex-
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certo 4) afirma: 

(4) S8::: tipo... preconceito para mim não existe porque eu tenho orgulho de 

quem eu sou... eu sei o que eu sou né... você pode me tratar de qualquer jeito 

que você quiser mas meu jeito... o jeito que você vê as coisas não é do jeito 

que você me trata você me viu você viu um cara do haitiano uma cara você 

pode me ver como o cara de uma pessoa ruim mas para você eu sou homem... 

eu tenho cara de pessoa ruim mas no meu coração eu sou uma pessoa boa... eu 

sei o que eu quero:: eu sei de onde eu quero ir não é assim que fala:: é... mas a 

discriminação não existe... para mim é coisa de bobo 

No excerto 4 duas vezes o aluno enfatiza que não acredita que 

exista descriminação: “preconceito pra mim não existe” e “mas a discri-

minação não existe”. No entanto, depois das afirmações que não acredita 

que exista preconceito ele explica o motivo, “não:: discriminação para 

mim não existe porque eu não acredito nessas coisas né” e “mas a des-

criminação não existe... para mim é coisa de bobo”, ou seja, ele dá pistas 

de que quando percebe discriminação, considera que seja “coisa de bo-

bo” para não ser atingido negativamente. 

Para Bader Sawaia (2001, p. 9) “a exclusão é processo complexo 

e multifacetado, uma configuração de dimensões materiais, políticas, re-

lacionais e subjetivas. É um processo sutil e dialético, pois só existe em 

relação à inclusão como parte constitutiva dela”. 

 

5. Considerações finais 

Com a observação dessas entrevistas percebemos que, apesar do 

aluno presenciar certo preconceito em seu dia a dia, talvez queira descre-

ver essa situação de forma não negativa, afirmando que para ele não exis-

te preconceito por “não acreditar nisso” ou por achar que seja “coisa de 

bobo”. 

Outra questão diz respeito a sua identidade, que nesse momento 

talvez indique seu sentimento de pertencimento, porque por estar em 

condição de diáspora por motivos principalmente financeiras, há uma 

busca constante em conseguir demonstrar que sua cultura e característi-

cas sociais são muito parecidas com a cultura brasileira, o tornando simi-

lar ao brasileiro e, portanto, demonstrando possuir uma ideia que esteja 

incluído socialmente. 

Assim, talvez seja possível identificar, pelos recortes selecionados 

dos entrevistados, que a representação de identidade dos haitianos traz 

uma tentativa de ressignificação identitária de uma forma geral na socie-



Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 165 

dade brasileira. 
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RESUMO 

Este trabalho se dispõe a analisar o gênero textual anúncio publicitário e como es-

te elabora faces diferenciadas de acordo com o gênero masculino ou feminino do pú-

blico alvo. O material estudado constitui-se por peças impressas e audiovisuais de uma 

campanha publicitária da marca de cigarros Free. O termo “face” é usado para no-

mear a representação interna e externa do indivíduo em seu ambiente social. Essa re-

lação é explorada pelo discurso publicitário, que procura criar um conceito no qual a 

face negativa do público-alvo seja exposta ou preservada de acordo com uma imagem 

previamente elaborada de determinado produto ou serviço posto à venda. As mensa-

gens ideológicas, portanto, constituem o objeto de pesquisa principal neste trabalho no 

qual adotamos como referencias principais Erving Goffman (1980) e Penelope Brown 

e Stephen C. Levinson (1987), além de outros estudiosos os quais dão suporte a aspec-

tos variados da pesquisa. 

Palavras-chave: Ideologia. Publicidade. Face. 

 

1. Introdução 

Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Barbosa (1987) identificaram o 

uso do termo publicité, pela primeira vez em língua moderna, no dicioná-

rio da Academia Francesa, em sentido jurídico. Ele se referia à publica-

ção (afixação) ou leitura de leis, éditos, ordenações e julgamentos. Poste-

riormente o termo publicidade perdeu o seu sentido ligado a assuntos ju-

rídicos e adquiriu, no século XIX, o significado comercial: “Qualquer 

forma de divulgação de produtos ou serviços, através de anúncios geral-

mente pagos e veiculados sob a responsabilidade de um anunciante iden-

tificado, com objetivos de interesse comercial”. 

José Benedito Pinho (2004) observa que nos dias atuais, em que 

produtos e serviços estão disponíveis em variedades e quantidades consi-

deráveis, a publicidade desempenha um importante papel para preencher 

as necessidades relativas aos bens disponibilizados pelas indústrias naci-

onais ou multinacionais. Assim, a publicidade tem entre suas tarefas a 

divulgação e a promoção de empresas, marcas e serviços, bem como a 

criação, expansão, correção, educação, consolidação e manutenção de 

mailto:leototal2002@hotmail.com
mailto:wagnerasc@bol.com.br
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mercados para as mesmas marcas, produtos e empresas. 

Todo enunciado diz algo, mas o diz de um certo modo e, nesta 

enunciação, representa um estado de coisas do mundo (VOGT,1980), 

funcionando como veículo de ideologias. Este termo já surgiu com signi-

ficado derrogatório. Acredita-se que foi Napoleão quem cunhou esse sen-

tido. Desgostoso com seus opositores e detratores, chamou-os todos de 

ideólogos. Fez isto para indicar que suas proposições eram enganadoras, 

quiméricas, ilusórias, falsas, irreais. Deste sentido pejorativo jamais li-

bertou-se o conceito de ideologia, elaborado inicialmente para designar a 

ciência das ideias. (SELIGER, 1979) 

A comunicação de massa insiste em um processo de produção e 

divulgação de cultura baseado em um processo ideológico visando influ-

enciar o meio consumidor (COELHO NETTO, 1999). Assim, este traba-

lho se dispõe a elucidar como ocorre o processo de elaboração e veicula-

ção de tais mensagens (associando-o ao conceito de faces) e quais são as 

consequências destas ações. 

Os filmes publicitários foram coletados do site de compartilha-

mento de vídeos You Tube. As peças impressas foram retiradas de blogs 

relativos ao tema publicidade e buscadas a partir de sites de comparti-

lhamento de imagens como o Pinterest, focando em obter material audi-

ovisual relativo à marca Free. 

Todos os materiais serão analisados qualitativamente como um 

conjunto discursivo único, cujas partes são veiculadas separadamente em 

diferentes mídias: escrita, televisionada, virtual etc. 

O objetivo geral deste trabalho é analisar uma campanha publici-

tária, formada por peças veiculadas em mídia impressa e por filmes co-

merciais para televisão de produtos de tabacaria da marca Free, proprie-

dade da empresa Souza Cruz. Sabe-se que a publicidade de cigarros foi 

totalmente eliminada de todo o território brasileiro por motivos legais18. 

Será examinado se este dado implicou alguma mudança na comunicação 

ideológica, entendendo que a marca é voltada para o público jovem. 

No plano linguístico, o objetivo é examinar os processos de figu-

ração, via estudo das faces (GOFFMAN, 1980; BROWN & LEVIN-

SON, 1987), o que será empreendido através do exame dos aspectos tex-

                                                         

18 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm>  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm
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tuais e imagéticos. 

Como objetivo específico, procurar-se-á interpretar possíveis 

mensagens ideológicas, explícitas ou não, ou outras que possam ser 

compreendidas como manipulação da face do público-alvo. 

Com base na identificação dos elementos propostos, espera-se de-

limitar como a publicidade influencia na manutenção dos status que os 

gêneros masculino e feminino possuem na sociedade, assim como quais 

as estratégias textuais são utilizadas. Também se espera verificar se a pu-

blicidade legitima o status do grupo masculino, que na grande maioria 

das peças tem sua face preservada durante o processo de exposição e 

venda de produtos ou serviços variados, conforme o postulado por Leo-

nardo de Almeida e Silva e Wagner Alexandre dos Santos Costa (2015). 

Assim, especificamente, destaque-se que esta pesquisa examina as 

seguintes questões: 

1. A campanha publicitária do cigarro Free veiculava mensagens 

ideológicas? 

2. Essa publicidade era agressiva em relação à face do público al-

vo a que se destina? 

3. Há diferença de tratamento em relação à face dos gêneros mas-

culino e feminino? 

4. A publicidade legitima o status social do(s) grupo(s) em ques-

tão? 

5. Além de propagar o tabagismo, esta campanha veiculava algu-

ma outra mensagem? 

O artigo está organizado da seguinte maneira: o capítulo 2 apre-

senta os conceitos teóricos empregados na análise, que se situa no capítu-

lo 3. No contínuo, temos as considerações finais e as referências. 

 

2. Fundamentação teórica 

A seguir, serão explicitados os conceitos teóricos utilizados neste 

trabalho. Inicialmente, serão desenvolvidos alguns tópicos relativos ao 

domínio publicitário, suas intenções ideológicas e suas características 

textuais. Após, serão apresentados alguns tópicos relativos aos procedi-

mentos cognitivos de leitura. Também serão abordadas questões concer-
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nentes ao pensamento goffminiano (1980) e ao estudo da interação co-

municativa. Por fim, será examinada a teoria da polidez de Penelope 

Brown e Stephen C. Levinson (1987), cujos postulados serão utilizados 

para que se possa entender os processos de figuração nas peças publicitá-

rias variadas que compõem a campanha do produto fumígeno da compa-

nhia Souza Cruz. Tal exame descortinará as estratégias/manipulações 

discursivas utilizadas para construir uma imagem coletiva que permita ao 

público admitir e aderir à prática do tabagismo. 

 

2.1. A linguagem publicitária 

O texto publicitário se insere num quadro geral de tipos de textos 

do qual também fazem parte as propagandas políticas, os textos da im-

prensa e os manuais de instrução. Essas tipologias podem coincidir com 

um modo de organização do discurso que constitua sua organização do-

minante, ou podem resultar da combinação de vários desses modos, quais 

sejam o enunciativo, o descritivo, o narrativo e o argumentativo (MON-

NERAT, 2003; CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2014). Isso sig-

nifica que nem só as enunciações injuntivas são capazes de impelir o in-

terlocutor a tomar certas decisões e atitudes, o que pode ocorrer em tipo-

logias diversas. Cada enunciação pode ter uma multiplicidade de signifi-

cações, devido às intenções dos falantes. Portanto, a linguagem é deter-

minada em última instância pela ideologia, pois não há uma relação dire-

ta entre as representações e a língua. A essa determinação em última ins-

tância, Michel Pêcheux (1990) denomina "formação ideológica" ou 

"condições de produção do discurso". Uma sociedade possui várias for-

mações ideológicas, e a cada uma delas corresponde uma "formação dis-

cursiva" ("o que se pode e se deve dizer em determinada época, em de-

terminada sociedade"). Por isso, os processos discursivos estão na fonte 

da produção dos sentidos e a língua é o lugar material onde se realizam 

os "efeitos de sentido". 

A publicidade é, portanto, um discurso onde ocorre a materialida-

de ideológica. Estes enunciados só possuem sentido para um sujeito 

quando este se reconhece como pertencente a determinada formação dis-

cursiva. Os valores ideológicos de uma formação social estão representa-

dos no discurso por uma série de formações imaginárias, que designam o 

lugar que o destinador e o destinatário se atribuem mutuamente. (PÊ-

CHEUX, 1990) 

Maria do Rosario Valencise Gregolin (1995) observa que a enun-
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ciação pode ser reconstruída pelas "marcas" espalhadas no enunciado; é 

no discurso que se percebem com mais clareza os valores sobre os quais 

se assenta o texto. Analisar o discurso é, por isso, determinar as condi-

ções de produção do texto. Um dos primeiros a pesquisar fatores extra-

linguísticos à enunciação da publicitária buscando fatores ocultos na me-

cânica desta comunicação foi Vance Packard (1958), fortemente influen-

ciado pelas ideias de Burrhus Frederic Skinner (1957) e sua concepção 

da aquisição da linguagem baseada no processo da repetição e do reforço 

sistemático, posicionamento hoje considerado obsoleto pela linguística. 

O objeto de pesquisa de Vance Packard costuma ser reduzido a 

inserções de mensagens subliminares em projeções audiovisuais, enten-

dendo “subliminar” como a incorporação de material visual ou verbal, 

vídeo ou áudio, de forma que não possa ser percebido pela consciência 

do expectador (ROGER & SMITH, 1993). Atualmente, este tópico ainda 

suscita discussões e não existe consenso no âmbito da psicologia da pu-

blicidade, pois, embora os resultados dos experimentos de Vance 

Packard sejam conhecidos há décadas, as publicações científicas da área 

continuam questionando sua validade e utilização. (PRATKANIS & 

GREENWALD, 1988) 

A despeito disso, Flávio Calazans enumera em sua obra Propa-

ganda Subliminar Multimídia (1992) diversos casos recentes em que tal 

método é utilizado, quase sempre tecnologicamente disfarçado em dife-

rentes peças publicitárias audiovisuais. O autor reconhece a dificuldade 

de se comprovar o que nomeou “subliminaridade imagética” pois esta, 

além de passar totalmente despercebida a olhos leigos, requer alguma so-

fisticação tecnológica para ser revelada. O alvo destas mensagens não é a 

mente consciente, e sim estruturas cerebrais remanescentes da evolução 

humana, que são sensíveis a estímulos relacionados às necessidades bási-

cas do ser humano, conhecimento amplamente dominado pelas ciências 

econômicas e pela publicidade. 

As necessidades humanas, segundo Abraham H. Maslow (1973), 

estão arranjadas numa hierarquia que ele denominou de hierarquia dos 

motivos humanos, o que pode ser observado na figura 119. 

Veja-se: 

                                                         

19 Foi mantida a grafia original do texto do autor. 
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Figura 1. Fonte: MASLOW, 1973 

Conforme o seu conceito de premência relativa, uma necessidade 

é substituída pela seguinte mais forte na hierarquia, na medida em que 

começa a ser satisfeita. Assim, por ordem decrescente de premência, as 

necessidades estão classificadas em: fisiológicas, segurança, afiliação, 

autoestima e autorrealização. A necessidade fisiológica é, portanto, a 

mais forte, a mais básica e essencial – e, devido a esta característica, exa-

ustivamente explorada pela propaganda - enquanto a necessidade de au-

torrealização é a mais fraca na hierarquia de premência. Assim, pode ser 

observado quão estratégicos são os discursos direcionados às massas e 

como é importante que estas enunciações não sejam interpretadas de mo-

do ingênuo: há interesses sociais e econômicos envolvidos nesta elabora-

ção e esta é a base da importância dos textos midiáticos. 

Visto que os recursos de construção textual ocorrem ainda com 

uso de informações organizadas socialmente na memória dos sujeitos, 

apresentaremos brevemente, na seção seguinte, alguns conceitos dos 

quais nos utilizamos na análise. 

 

2.2. Procedimentos cognitivos de leitura 

Ingedore Grunfeld Villaça Koch (1990) demonstra que a coerên-

cia textual também pode ser estabelecida através de elementos que vão 
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além do texto, baseando-se em conhecimento do mundo. Segundo a auto-

ra, adquirimos esse conhecimento à medida que vivemos, tomando con-

tato com o mundo que nos cerca e experienciando uma série de fatos. 

Tais fatos não são armazenados na consciência aleatoriamente: são arma-

zenados em blocos, que se denominam modelos cognitivos. Dentre al-

guns que poderão ser aplicados a este trabalho, podem ser citados: 

 Frames: conjuntos de conhecimento armazenado na memória de-

baixo de certo “rótulo”, sem que haja qualquer ordenação entre 

eles. Por exemplo: Carnaval (confete, serpentina, desfile, escola 

de samba, fantasia, baile, mulatas etc.). 

 Esquemas: conjunto de conhecimentos armazenados na memória 

em sequência temporal ou causal. Por exemplo, como pôr um apa-

relho em funcionamento. 

 Planos: conjunto de conhecimentos sobre como agir para atingir 

determinado objetivo. Por exemplo, como vencer uma partida de 

xadrez. 

 Scripts: conjuntos de conhecimentos sobre modos de agir alta-

mente estereotipados em dada cultura, inclusive em termos de lin-

guagem. Por exemplo, os rituais religiosos (batismo, casamento, 

missa), as fórmulas de cortesia, as praxes jurídicas. 

 Superestruturas ou esquemas textuais: conjunto de conhecimentos 

sobre os diversos tipos de textos, que vão sendo adquiridos à pro-

porção que temos contato com esses tipos e fazemos comparações 

entre eles. 

Além destes itens, Ingedore Grunfeld Villaça Koch (1990) enu-

mera outros processos que podem ser aplicados na análise dos textos pu-

blicitários, como o conhecimento partilhado e as inferências. Estes con-

ceitos sustentam a interpretação linguística dos enunciados verbais e não 

verbais que serão estudados neste trabalho. 

Na sequência, trataremos do aspecto central da teoria, a elabora-

ção de faces, para, então, procedermos à analise. 

 

2.3. Processos de figuração: conceitos 

O termo face, utilizados por Erving Goffman (1980) em seus es-

tudos da interação social, é definido “como o valor social positivo que 
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uma pessoa efetivamente reclama para si mesma”. Assim, a expressão 

“elaboração de face” advém do termo facework, utilizado para designar 

as interações que ocorrem durante o discurso, no qual interlocutores pro-

curam não perder sua face, ou seja, manter uma fachada social positiva. 

A face positiva é o comportamento socialmente aceito, a exposição do 

self – termo que aqui pode ser admitido como autoimagem mental – que 

se deseja manter publicamente. A face negativa, que Maingueneau 

(2004), assim como Erving Goffman (1980), chama de “território” é a 

imagem privada, íntima, que não deve ser exposta por conter caracteres 

que podem ou não ser aceitos socialmente. Penelope Brown e Stephen C. 

Levinson (1987), por sua vez, elaboraram os conceitos de face positiva e 

negativa a partir destas ideias. 

Na interação social podem ocorrer ações de ameaça à face. Consi-

deram-se como “ameaça” as falas capazes de expor a face negativa de 

um dos interlocutores, o que pode partir tanto do locutor quanto do desti-

natário durante o discurso. Entre as ameaças à face pode-se citar: atos 

humilhantes, críticas, insultos, perguntas indiscretas, ordens ou outro tipo 

de enunciação que exponha a face negativa. Tal fato pode ocorrer duran-

te uma interação social pública presencial – face a face – ou à distância, 

que é característica da comunicação de massa, sendo o anúncio publicitá-

rio impresso um gênero textual onde ocorre este tipo de interação. 

A noção de “eu” mais amplamente adotada pela teoria de marke-

ting está no campo de pesquisas do consumidor. Trata-se daquela funda-

da na teoria do autoconceito (referência). Esta perspectiva é baseada, 

principalmente, na divisão entre um “eu” interior e particular e outro 

“eu” exterior e público, pressupondo uma unicidade entre estes. O auto-

conceito concerne à(s) imagem/ens que o indivíduo tem de si e é assumi-

do como resultante das experiências sociais dos indivíduos, significando, 

para o consumo, o desafio de elaborar e ofertar produtos que sejam “con-

gruentes” com a autoimagem concebida pelo consumidor e com os obje-

tivos sociais que este deseja alcançar. Sendo assim, o comportamento do 

indivíduo é expresso a partir de vários “eus”, que se adéquam às situa-

ções sociais em que este se insere e suas representações se estabelecem. 

Estes se referem às autoimagens de si (real e ideal) e pelo outro (social e 

ideal). (CLAIBORNE & SIRGY, 1990) 

Assim, o conceito do “eu” goffmaniano pressupõe o homem, para 

além dos aspectos biológicos, como um ser construído socialmente a par-

tir da alteridade. Isto significa dizer que sua identidade se perfaz na as-

sunção de papéis sociais, cujo principal objetivo é conhecer a si mesmo e 
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aos outros. Erving Goffman (1980) define que o “eu” de uma pessoa se 

constitui de dois aspectos: um, sendo produto de suas experiências soci-

ais e moldado por estas; e outro, como uma espécie de jogador, com ha-

bilidades para ponderar as contingências que lhe são ocorridas. A teoria 

da face (GOFFMAN, 1980) se caracteriza pela reivindicação de reconhe-

cimento social empreitada por uma pessoa, que, para tanto, faz uso de 

uma linha: mecanismo psicossocial utilizado consciente ou inconscien-

temente, através de linguagem verbal ou não verbal, com o objetivo de 

comunicar aos outros interagentes sociais que avaliação constrói de si e 

destes durante um encontro social. A apresentação de uma linha, por uma 

pessoa, ocorre sempre que se dá um encontro social com outras pessoas, 

e será o caminho percorrido para a elaboração de uma face, cuja avalia-

ção poderá, ou não, ser condizente com aquilo que a pessoa endossou pa-

ra si, numa interação, resultando em reações sentimentais que variarão de 

acordo com a resposta. 

Penelope Brown e Stephen C. Levinson (1987), por sua vez, apre-

sentam um quadro teórico sobre polidez elaborado. Este modelo inspira-

se diretamente em Erving Goffman, que se baseia nas noções de face e de 

território, rebatizados por esses autores, respectivamente, como face po-

sitiva e face negativa. Ao mesmo tempo, Penelope Brown e Stephen C. 

Levinson reciclam a noção de ato de linguagem, interessando-se pelo 

efeito que estes podem ter sobre as faces dos participantes. 

A face negativa é o conjunto dos territórios do ‘eu’ (território cor-

poral, espacial, temporal, bens materiais ou simbólicos); e a face positi-

va, o conjunto das imagens valorizadas de si mesmos que os interlocuto-

res constroem e tentam impor na interação. 

Na verdade, todos os atos que somos levados a produzir na intera-

ção são, de alguma forma, “ameaçadores” a uma e/ou à outra face dos in-

terlocutores presentes, chamados de Face Threateningacts. Se os partici-

pantes envolvidos no processo interativo têm um desejo e necessidade de 

face (face-want), cada um procura conservar intactos, e mesmo melhorar, 

seu território e sua face (positiva). 

As faces são, portanto, contraditoriamente, alvo de ameaças per-

manentes e objeto de um desejo de preservação. Os interactantes conse-

guem resolver essa contradição através de um trabalho de figuração (fa-

ce-work), termo que designa “tudo que uma pessoa empenha para que 

suas ações não façam ninguém perder a face (nem mesmo ela própria)” 

(GOFFMAN, 1980). Para Penelope Brown e Stephen C. Levinson, tal 
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contradição se revelaria pela implementação de diversas estratégias de 

polidez que, para a maioria, se reduz a processos de atenuação dos Face 

Threateningacts, surgindo a polidez, nessa perspectiva, como “um meio 

de conciliar o desejo mútuo de preservação das faces com o fato de que a 

maioria dos atos de linguagem são potencialmente ameaçadores de qual-

quer uma dessas mesmas faces”. A partir de então, o essencial do traba-

lho de Penelope Brown e Stephen C. Levinson consiste em fazer o inven-

tário dessas diferentes estratégias e dos atenuadores utilizados para miti-

gar os Face Threateningacts. 

Para Penelope Brown e Stephen C. Levinson (1987), os atos de 

linguagem dividem-se ainda em quatro categorias, segundo a face que é 

suscetível de ameaçar: 

1. Atos ameaçadores da face negativa do emissor: promessas, pe-

las quais empenhamo-nos em fazer, em um futuro próximo ou distante, 

qualquer coisa que evite lesar o nosso próprio território; 

2. Atos ameaçadores da face positiva do emissor: confissões, des-

culpas, autocríticas e outros comportamentos autodegradantes; 

3. Atos ameaçadores da face negativa do destinatário: ofensas, 

agressões, perguntas “indiscretas”, pedidos, solicitações, ordens, proibi-

ções, conselhos e outros atos que são, de alguma forma, contrários e im-

positivos; 

4. Atos ameaçadores da face positiva do destinatário: críticas, re-

futações, censuras, insultos, escárnios e outros comportamentos vexató-

rios. 

De acordo com este modelo, a imagem social é vulnerável e, por 

isso, geralmente se utilizam recursos para minimizar a ameaça. Os falan-

tes empregam estratégias mitigadoras de acordo com a avaliação do risco 

para a imagem dos participantes. 

Compreendendo que a contínua veiculação de peças audiovisuais, 

em si, configura um processo de comunicações que se aproxima da sub-

liminaridade – e como consequência, reforçando suas ideologias - pode-

se afirmar que o ato de se expor durante algum espaço de tempo à pro-

gramação televisionada é suficiente para absorver consciente e inconsci-

entemente estas mensagens. A seguir serão examinados os aspectos lin-

guísticos e extralinguísticos dos vídeos da campanha do cigarro Free. 

Posteriormente, serão analisados os aspectos textuais e imagéticos das 

peças impressas. 
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3. Análise do corpus 

3.1. Análise dos vídeos comerciais 

Os vídeos pertencentes a esta campanha foram extraídos do site 

de compartilhamento de vídeos YouTube. Os dois primeiros possuem 30 

segundos, o que se configura como o padrão para os intervalos comerci-

ais comuns. O terceiro pode ser encarado como uma peça mais sofistica-

da, pois possui 45 segundos. Este aspecto incomum, além de revelar o 

poderio financeiro da indústria do fumo, demonstra o esforço com que 

esta se empenhava para reforçar suas mensagens. Este investimento re-

presenta quase o dobro do tempo de veiculação da versão standard. A 

empresa veiculava roteiros com atores principais masculinos e femininos 

individualmente, bem como peças com atores mistos. Nas duas primeiras 

situações, é notória a concentração de mensagens ideológicas focadas nos 

gêneros masculino e feminino, respectivamente. No vídeo mais longo, 

ambos interagem mantendo uma unidade nas figurações exibidas nas di-

ferentes mídias – impressa e televisionada. Foram inseridas reproduções 

de fotogramas dos vídeos para facilitar o entendimento da análise. 

 

3.1.1. Vídeo 120 

 

O filme mostra com um ator jovem em um bar vazio, em uma at-

mosfera ligeiramente esfumaçada: “Engraçado... Nunca conheci ninguém 

                                                         

20 <https://www.youtube.com/watch?v=semyiwdl-vM>  

https://www.youtube.com/watch?v=semyiwdl-vM
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que tivesse tomado porrada na vida. Todo mundo é campeão em tudo. 

Quer dizer que... sou eu que erro. Só eu que vacilo... Só eu que queimo o 

filme... Tudo bem...”. Após a fala, dá um golpe com a mão em um maço 

de cigarros sobre o balcão. A cena muda rapidamente e o rapaz faz um 

malabarismo com um cigarro, aparando-o com a boca e acendendo-o em 

seguida. 

O vídeo mostra uma representação masculina que, embora pareça 

negativa- pois o personagem assume que suas atitudes são inadequadas – 

acaba se tornando um discurso de autoafirmação sustentado pelo produto 

exposto, associando à marca uma atitude de “liberdade” frente aos pa-

drões sociais. Dessa forma, cria-se uma imagem do consumidor de como 

este gostaria de ser visto socialmente (KOCH, 2001), favorecendo a per-

cepção desejada pela empresa. Ou seja, há um apelo emocional: mesmo 

estando “errado”, o consumidor pode ser considerado “certo” se fumar o 

cigarro Free. 

 

3.1.2. Vídeo 221 

 

O vídeo mostra uma atriz jovem com o olhar fixo no horizonte. A 

imagem do rosto em close se use ao slogan recorrente do produto “ Cada 

um na sua”. Esta imagem se une a outra que mostra uma paisagem árida, 

vento suave sobre dunas num fim de tarde. A personagem vaga entre ca-

vernas, com um olhar curioso e contemplativo. Em outra cena, após anoi-

tecer, profere sua fala enquanto ilumina parcialmente o rosto com a cha-

                                                         

21 <https://www.youtube.com/watch?v=nroqtgttKRw>  

https://www.youtube.com/watch?v=nroqtgttKRw
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ma de um isqueiro: “De repente, me caiu essa ficha... e eu descobri que 

eu não tenho todas as respostas... Mas posso fazer todas as perguntas...” 

Neste filme, é explorada uma representação feminina que trabalha 

com o campo semântico relativo à subjetividade. Fica pressuposto que 

mulheres possuem dúvidas e inseguranças, cujas causas permanecem su-

bentendidas e insolúveis, sugerindo ser natural do sexo feminino, dada a 

naturalidade e tranquilidade da personagem representada. “Não ter todas 

as repostas” possui coerência pragmática (VAN DIJK & KINTSCH, 

1983) com o ambiente imagético de contemplação, sombras, vaguear 

sem rumo e escuridão apresentado na peça audiovisual. Embora a lin-

guagem vaga e metafórica seja sinal de indiretividade e tratamento neutro 

da face do público feminino (BROWN & LEVINSON, 1987), a mensa-

gem é, de forma geral, a de assumir fraquezas. Este tipo de confissão, ao 

contrário do item anterior, denota uma exposição da face negativa do 

enunciador, o que se espelhará no público alvo feminino. 

 

3.1.3. Vídeo 322 

 

O filme possui três personagens falantes e inicia com uma sobre-

posição de cenas românticas entre dois casais e imagens dos outros atores 

que possuem falas. Ator 1 pronuncia sua fala deitado em uma cama de 

casal com uma expressão de satisfação: “O amor é idiota... mas é incrível 

como a gente faz de tudo pra cometer essa grande idiotice”. A cena muda 

                                                         

22 <https://www.youtube.com/watch?v=A664Yi7o664>. 

https://www.youtube.com/watch?v=A664Yi7o664
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e focaliza uma oficina metalúrgica onde a atriz 2 simula trabalhar com 

um maçarico sobre metal incandescente formando a palavra “paixão”. 

Durante a fala, a moça é filmada em close fumando: “Paixão é fogo... e 

eu adoro brincar com fogo”. Após um quadro rápido onde a imagem de 

uma rosa vermelha aparece em meio a labaredas. Em outra cena, o rapaz 

3 aparece lavando o rosto em um lavatório branco, tendo como cenário 

um banheiro branco ligeiramente desfocado. A imagem dele alterna com 

mais imagens sensuais de casais se tocando languidamente: “Tesão não 

tem saída... se bater o bicho morde... se pegar o bicho come...”. Surge a 

imagem da atriz 4 sentada em um toucador olhando-se num espelho de 

mão. Durante a fala, fumando, ela se levanta e começa a circular pelo que 

se assemelha a um painel cenográfico enquanto simula certo descontrole 

emocional: “ Amor, paixão, tesão... sei lá. Primeiro a gente enlouquece 

depois vê no que dá!”. 

 

Aqui pode ser percebida uma comunicação sofisticada que inclui 

homens e mulheres juntamente com suas respectivas representações ideo-

lógicas. O discurso do ator 1 explora o contraditório, mas, ao mesmo 

tempo, denomina a própria atitude como “incrível”, marca de polidez po-

sitiva. O ator 3, por sua vez, impõe suas relações de causa e consequência 

com segurança e até certa arrogância, o que é coerente com a mensagem 

veiculada pelo personagem que representa e como contexto de sua atua-

ção (ideia de dominação sexual), visto que apenas a coesão entre os dis-

cursos não é suficiente, é necessário haver sequências linguísticas coe-

rentes e coesas dentro do discurso. (KOCH, 1990) 

As falas das atrizes 2 e 4 também seguem uma unidade. “Brincar 

com fogo” e “enlouquecer e depois ver no que dá” fazem parte de um 
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mesmo campo semântico: comunicam a ideia de que é positivo arriscar-

se e entregar-se a impulsos sexuais com pouca ou nenhuma racionaliza-

ção. 

 

O conjunto dos discursos veiculados neste comercial trabalha no 

plano da indiretividade, ou seja, um tratamento neutro da face do público 

feminino ao trabalhar com pressuposições, metáforas e ambiguidades 

(BROWN & LEVINSON, 1987). Ao público masculino, o enunciador, 

no entanto, reserva a polidez positiva ao reforçar a marca de identidade 

do grupo masculino que é de dominação sexual. A primeira mensagem se 

encarrega de atenuar possíveis interpretações sexistas. Também existe a 

reiteração do campo semântico da ideia “liberdade” (tratada imagetica-

mente de forma fantasiosa e idealizada), o que incorre em estratégia de 

coesão. (KOCH, 2001) 
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4. Análise de peças publicitárias impressas 

4.1. Texto 1 

 
Fonte: http://www.propagandaemrevista.com.br/anunciantes/por/F/?page=23 

Este texto foi veiculado em uma revista semanal de circulação na-

cional dividido em duas páginas. Duas frases, cada um em uma das pági-

nas, formam uma única comunicação: “Limite é como pensamento. Cada 

um inventa o seu”. Nesta comunicação, não existe menção específica a 

um comportamento específico de homens ou mulheres, apesar disso há 

uma personagem masculina olhando para o horizonte em uma praia. Ao 

homem é que está atribuído o poder de conduzir os seus limites. A men-

sagem é direta e clara: não existe limite, como não há para os pensamen-

tos. O esquema imagético dá suporte a esta informação, o pensamento é 

ilimitado como o oceano azul, cor que remete a detalhes da embalagem 

do produto. A face recortada é a fachada valorizante masculina 

(GOFFMAN, 1980): autonomia, coragem e lucidez, que, mesmo em pos-

tura contemplativa, no texto não verbal, não é só assim construída pelo 

verbal. 

Roland Barthes (2001) observa que “toda imagem é polissêmica; 

implica uma cadeia flutuante de significados, dos quais o leitor escolhe 

alguns e despreza outros”. A mensagem veiculada orienta a leitura no 

sentido de limitar significados, guiando o leitor na direção pretendida. O 

produto tinha como slogan ser “o limite mínimo”, direcionando a inter-

pretação do leitor da revista. Limite, cada um “inventa” e esta marca pos-

sui o limite mínimo. A mensagem se completa: use isto e não haverá li-

mite, pois eles serão mínimos. Mensagens verbais e imagéticas se unem 

http://www.propagandaemrevista.com.br/anunciantes/por/F/?page=23
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para persuadir o interlocutor. 

 

4.2. Texto 2 

 
Fonte: http://www.propagandaemrevista.com.br/anunciantes/por/F/?page=23 

Este texto possui dois terços de seu tamanho – que recobre a con-

tracapa de uma revista semanal de circulação nacional – apresentando a 

imagem de um homem sentado segurando uma placa onde se lê: “Márcio 

Neves, 32 anos, fotógrafo: Eu coleciono amigos. O resto é descartável”. 

Seu olhar encara o leitor em uma expressão enigmática. Na imagem ao 

lado, vê-se três pessoas segurando placas com fotos de rostos em close, 

atrás dos quais escondem os seus próprios, de forma que não podem ser 

identificados. 

As pessoas seus rostos escondem atrás das fotos, o que pode ser 

entendido como um apagamento das próprias identidades, restando ape-

nas aparências falsas em preto e branco. Essa interpretação serve como 

base para entender a mensagem à esquerda. O “fotógrafo” não se interes-

sa por imagens (amigos) falsas, prefere ser “autêntico” e “desapegado”, 

somente amigos são interessantes. Indiretamente, racionalizações sobre o 

tabagismo também serão descartáveis, o que pode ser inferido devido à 

modalização oculta: “Eu só coleciono amigos, o resto – tudo o que não 

for amizade – é descartável”. Admitindo que o fumo passa a ser uma ati-

vidade aceitável, pode ser identificada uma estratégia de polidez positiva, 

conforme o postulado por Penelope Brown e Stephen C. Levinson 

http://www.propagandaemrevista.com.br/anunciantes/por/F/?page=23
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(1987). 

 

4.3. Texto 3 

 
Fonte: http://www.propagandaemrevista.com.br/anunciantes/por/F/?page=23 

No texto 3 pode ser vista novamente a divisão na página da revis-

ta, mas desta vez a mesma personagem feminina estampa as duas partes. 

À esquerda ela é vista de close atrás de uma placa idêntica à da peça an-

terior que diz: “Adriana Recki, 27 anos, agitadora cultural: Eu sou um 

animal absolutamente emocional”. Na imagem da direita, a moça está de 

pé sobre as nádegas de um homem deitado em uma cama, sugerindo uma 

espécie de massagem. Surge uma aparente incoerência. O frame relativo 

à ideia “massagem” (KOCH, 1990) não é compatível com a profissão au-

todenominada da personagem e com as roupas que ambos vestem. A es-

tranheza se desfaz quando se recorre ao script (KOCH, 1990) relativo a 

jogos sexuais. Esta interpretação dá suporte à frase de efeito: a moça é 

absolutamente emocional, ou seja, não racional. Suas atitudes são origi-

nais, incomuns, espontâneas, o que é condizente com o ato de improvisar 

uma técnica de massagem. Como consequência, tanta espontaneidade 

também pode ser estendida a racionalizações sobre o tabagismo. Ou me-

lhor, não raciocinar sobre isso, simplesmente deixar-se levar pelos pró-

prios desejos. 

http://www.propagandaemrevista.com.br/anunciantes/por/F/?page=23
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4.4. Texto 4 

Texto 4 

 
Fonte: http://www.propagandaemrevista.com.br/anunciantes/por/F/?page=23 

Em mais um anúncio de página dupla veiculado em meio de cir-

culação nacional, a marca aparentemente trabalha com um lugar-comum: 

“ Conquista é quando você pula da cama de manhã e vai dormir à noite e 

entre uma coisa e outra faz o que gosta”. A palavra “conquista” é interpe-

lada pela imagem de um plano diagonal em que uma jovem está subindo. 

Na página ao lado, um close da moça segurando um cigarro em mais 

uma expressão enigmática. Abaixo, o slogan da marca: “Cada um na sua, 

mas com alguma coisa em comum”. 

Ingedore Grunfeld Villaça Koch (2004) reconhece que “a coesão 

não é condição necessária nem suficiente da coerência, já que esta não se 

encontra no texto, mas constrói-se a partir dele, numa situação interati-

va”, fenômeno que pode ser observado neta peça. O clichê representado 

pela primeira frase se relaciona com o ambiente profissional. No entanto, 

não há menção verbal ou figurativa a trabalho ou escolhas relativas à car-

reira. Apenas o plano inclinado pra cima pode ser reconhecido como me-

táfora visual para a ideia de “sucesso”, percorrido pela jovem. Faz parte 

deste campo semântico o sintagma “pular da cama”, algo adequado para 

quem “faz o que gosta”. A única ligação possível com “fazer o que se 

gosta” é com o ato de fumar, reforçado pelo maço ilustrado na imagem e 

pelo close da moça. O conjunto direciona o leitor a uma única conclusão: 

fumar é uma conquista. Avançando nesta significação, pode ser inferido 

ainda: fumar quando acorda e continuar até a hora de dormir. 

http://www.propagandaemrevista.com.br/anunciantes/por/F/?page=23
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4.5. Texto 5 

 
Fonte: http://www.propagandaemrevista.com.br/anunciantes/por/F/?page=23 

A mensagem veiculada em página dupla nesta peça explora o hu-

mor. Uma fala entre aspas em uma página em branco e, ao lado, um per-

sonagem masculino a que tal discurso é atribuído. Não há mais interfe-

rências visuais, além das ilustrações de maços da marca anunciada, inclu-

sive o rapaz veste uma camisa branca que se camufla no fundo branco do 

anúncio. “Internet, intranet, e-mail, teleconferência, celular, intelsat. Tu-

do isso é fantástico. Mas como é que beija na boca?” 

O rapaz é mostrado como um entusiasta da tecnologia e comunica 

seu julgamento de valor sobre o assunto: “fantástico”. Após uma sequên-

cia que pode ser interpretada como pertencente ao campo semântico da 

comunicação eletrônica do século XXI, surge o inesperado: a pergunta 

bem-humorada sobre beijo que quebra as expectativas do leitor e mais 

uma vez flerta com a incoerência, devido à ruptura do esquema textual 

(KOCH, 1990). Entretanto, a ideia contrária à do beijo, marcada pela 

conjunção coordenativa adversativa “mas”, é a noção de racionalidade 

comunicada pela informática. Portanto, a lógica da mensagem poderia 

ser reescrita da forma: “Não me importo com tecnologia, prefiro me di-

vertir”. Mais uma vez, a marca induz ao apagamento da racionalidade, 

inimiga do tabagismo. 

A partir dos anos 2000, as regulamentações coercitivas contrárias 

à publicidade de produtos derivados do fumo ganharam força até deter-

minarem a extinção total deste tipo de propaganda, bem como sua utili-

zação em locais públicos. 

http://www.propagandaemrevista.com.br/anunciantes/por/F/?page=23
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5. Considerações finais 

A publicidade pode ser considerada uma influência para a socie-

dade, através de seu discurso unilateral. O pensamento goffminiano não 

entendia a representação do “eu” como um “gerenciamento de impres-

sões”, de caráter intencional, mas a uma forma de etiqueta apreendida 

socialmente ao longo da vida, resultante de acordos sociais tácitos entre 

interagentes. Neste ponto, a comunicação a distância interfere na percep-

ção do público. 

As peças apresentadas demonstram que a face do público-alvo é 

elaborada de forma diferente dependendo do gênero. Ao homem é res-

guarda a representação positiva, ativa, heroica e com sensação de mere-

cimento. Na maioria das peças estes têm seu território preservado ou sua 

face positiva exposta com a intenção de vender o produto proposto. Ao 

público feminino é reservada a ironia, as colocações estereotipadas, am-

biguidades, e outras acepções ligadas à polidez negativa e a indiretivida-

de. 

Na interpretação da campanha formada pelos vídeos e peças im-

pressas analisados neste trabalho, pode ser percebido que existe um con-

junto coeso cuja comunicação insiste em explorar o campo semântico da 

recusa em assumir atitudes racionais. 

Inicialmente, é notório que a enunciação planejada pelo emissor 

do discurso, ou seja, a agência que fala em nome da companhia Souza 

Cruz, trabalha explorando um conjunto de metáforas que, embora apa-

rentemente não façam sentido para a cognição consciente, veiculam inú-

meras posições ideológicas. Todos os atores/modelos masculinos e femi-

ninos representam uma visão ilusória de modernidade, independência e 

vanguardismo. 

Ao analisar os vídeos comerciais pertencentes à campanha, fica 

nítido que a elaboração da face dos personagens masculinos – que espe-

lham os homens que são o público alvo do anunciante – além se seguir o 

viés da figuração positiva, também possui representações que reforçam 

as ideias de empoderamento, individualidade, iniciativa e domínio. Estas 

sensações são condizentes com as escalas na pirâmide de Abraham H. 

Maslow relativas à publicidade de massa. As insinuações sexuais, mesmo 

quando descabidas, aparentemente sem nexo ou descontextualizadas, são 

suficientes para estimular a área cerebral responsável pelas necessidades 

básicas representadas pelo primeiro degrau da pirâmide, mesmo sem 

mensagens verbais na tela. Este é o fenômeno que foi nomeado como 
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subliminaridade imagética. 

Entendendo que o contexto no qual este tipo de propaganda estava 

inserido, que é o de progressiva coerção legal, percebe-se que ao público 

feminino é evitada a figuração negativa, preferindo a elaboração de uma 

face neutra, abusando da subjetividade. A comunicação ideológica que 

visa ao público feminino abusa de ambiguidades sexuais, reforçando per-

cepções estereotipadas em relação a este gênero. O vídeo 3 possui uma 

carga erótica mais acentuada, que é centrada nas personagens femininas. 

Não é necessário nenhum esforço cognitivo para entender essa mensa-

gem, mesmo se o áudio da produção não for ouvido, como ocorre em te-

levisores em locais públicos, ampliando o alcance das mensagens. 

Pode-se afirmar que o conjunto de significações dos vídeos 1 e 2 

estão contidas em maior intensidade no vídeo 3: homens em posições que 

podem ser consideradas de comando e mulheres fazendo insinuações de 

caráter ambíguo. 

As peças impressas, por sua vez, além de repetirem as caracterís-

ticas já veiculadas pelo audiovisual, investem na comunicação ideológica 

baseada na individualidade e na sensação de liberdade, retórica comu-

mente utilizada na linguagem direcionada ao público juvenil. Na peça 1, 

“inventa-se” a negação do limite, ou seja, a liberdade utópica total. Nas 

peças 2 e 3 são criados personagens “descolados”, com profissões artísti-

cas e personalidade marcante enunciando frases de efeito. O personagem 

masculino emana segurança, configurando uma face positiva. A persona-

gem feminina exalta sua própria subjetividade. Curiosamente, um dos 

aspectos comumente criticados na personalidade feminina ganha um viés 

positivo e ainda há uma aura de poder devido a imagem desta de pé sobre 

um homem inerte. Uma das características da mídia impressa é a leitura 

individual. Cada peça será preferencialmente veiculada em veículo vol-

tado ao gênero desejado. Devido a existência de outras peças com ideo-

logias semelhantes ou complementares, os signos reforçam-se sistemati-

camente. 

Nos textos 4 e 5 existe uma variação em como as personagens, 

desta vez não nomeadas, assim como no texto 1, exaltam sua singulari-

dade. A sofisticação na linguagem aumenta, assim como a carga ideoló-

gica: sucesso é fazer o que se quer – inclusive fumar – o dia todo. A tec-

nologia é fantástica, porém desnecessária, devido ao fato de não trazer 

prazer e implicar relações frias, distantes, sem “beijo na boca”. O texto 5 

ainda traz uma comunicação comum nos anos 2000: a aceitação das mu-
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danças tecnológicas, mas o reconhecimento de que seriam um tanto mo-

nótonas. 

A campanha é permeada pelo slogan da marca: “Cada um na sua, 

mas com alguma coisa em comum. Questão de bom senso”. Essa mensa-

gem pode ser facilmente decifrada. O fabricante, além da marca Free, 

comercializa variadas marcas de cigarros. O produto em questão se posi-

ciona no mercado como “o limite mínimo”. Todos os fumantes possuem 

algo em comum, o cigarro, porém com gostos e teores diferentes. Pos-

suindo Free baixos teores e consumi-lo sendo uma questão de bom sen-

so, este enunciado isolado soaria como uma agressão à face dos fumantes 

de marcas com teores mais altos. Dessa forma, o eu enunciador estaria 

trabalhando contra os próprios produtos. A questão foi resolvida de for-

ma simples: cada um na sua. Este enunciado é colocado no início do dis-

curso, como forma de atenuação da agressão, ou face enhacingact, con-

forme o referencial teórico estudado. 

Além das questões de gênero abordadas, a campanha do cigarro 

Free também vendia a ideia da liberdade para fumar e a da ausência de 

consequências desse ato, sejam quais forem, inclusive danos à saúde. 

Afinal, trata-se de “baixos teores” e ter “bom senso” é algo que faz todo 

o sentido. 

Assim podemos afirmar que, com bases nas análises feitas até en-

tão, a publicidade elabora mensagens que validam diferenças de gênero, 

ora mais explícitas, ora mais escamoteadas, de acordo com o produto co-

locado à venda. 

Diferentemente dos anúncios de toda a segunda metade do século 

XX, que poderiam conter ameaças à face do público alvo – na grande 

maioria das vezes o feminino – sem que isso implicasse qualquer reação 

do público, a campanha publicitária do cigarro Free, de propriedade da 

Souza Cruz, preferia evitar qualquer ameaça à face de seus potenciais 

consumidores. Tal fato pode ser explicado devido às coerções da legisla-

ção brasileira, que progressivamente restringiu este tipo de publicidade 

até eliminá-la de vez de todas as mídias existentes no território nacional. 
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RESUMO 

Neste trabalho, cujo tema é a formação de palavras por meio dos prefixos des- e 

in-, investigaremos como se deu, na constituição da língua portuguesa, a seleção da 

negação por meio dos prefixos acima citados. Para tanto, utilizaremos como corpus 

dessa pesquisa, palavras retiradas da Seleta Clássica, obra de João Ribeiro, a fim de 

atestar a hipótese de que os vocábulos prefixados negativamente por des- e in- tiveram 

sua seleção ditada por questões de cunho histórico, mórfico ou semântico. Fundamen-

tamo-nos teoricamente nos princípios e pressupostos da morfologia histórica, bem 

como da lexicologia, com a finalidade de atingir os seguintes objetivos: (1) Investigar 

se há algum padrão nos vocábulos latinos que justifiquem a formação da negação de 

certos vocábulos do português com in- e de outros com des-, de modo a explicar o que 

motivou tais combinações; (2) Pesquisar dados que comprovem as informações obti-

das por meio da comparação dos vocábulos, bem como examinar documentos que ver-

sem sobre a constituição da língua portuguesa a fim de verificar o percurso dos prefi-

xos in- e des-. Essa pesquisa se justifica, pois, apesar de haver muitos estudos sobre 

produtividade lexical, pouco se sabe a respeito de como se deu a seleção dos prefixos 

des- e in-, considerando-se que boa parte dos trabalhos direcionados à produtividade 

lexical diz respeito aos sufixos, talvez por estes possuírem carga semântica maior. O 

procedimento metodológico exigiu o confronto da datação encontrada na Seleta Clás-

sica com a datação de dicionário etimológico, tal como a escolha criteriosa e objetiva 

de apenas uma categoria gramatical, a dos adjetivos, a ser analisada. Os resultados 

obtidos mostraram que, do ponto de vista semântico os prefixos analisados têm o 

mesmo valor, se prestando aos mesmos fins. Já do ponto de vista mórfico, o des- se 

mostrou mais eficiente às adaptações exigidas pela língua. 

Palavras-chave: Formação de palavras. Prefixo des-. Prefixo in-. 

 

1. Introdução 

Toda palavra traz uma raiz, seu núcleo etimológico. A raiz con-

densa em si o conceito central do vocábulo, a essa raiz são acrescidas 

ideias adicionais pelos prefixos e sufixos. Assim a palavra repelir tem a 

raiz pel que significa “lançar, atirar”, combinada ao prefixo re- “para 

trás”, forma-se então repelir: “jogar para trás”. (VIARO, 2010) 

No exemplo, acima citado, o prefixo adiciona à raiz um novo con-

ceito, forjando uma nova unidade lexical, com diferenças mórficas e se-

mânticas em relação à palavra de origem. Segundo Rubens Costa Roma-

mailto:leide.sp.ple@gmail.com
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nelli (1964) os prefixos se unem a nomes e a verbos a fim de precisar-

lhes o sentido, por meio de uma noção de natureza, principalmente, local 

ou instrumental. 

Dentre as muitas ideias expressas pelos prefixos, está a de nega-

ção. Em português, os prefixos com valor de negação mais produtivos 

são os de origem latina, des- e in-. Mas se essas formas possuem funções 

análogas, porque uma foi escolhida em detrimento da outra. Esta questão 

é o cerne deste trabalho que pretende estudar como se deu a seleção da 

negação por meio dos prefixos in- e des- na língua portuguesa. Buscamos 

assim, compreender como se deu na formação do léxico o processo de 

negação dos adjetivos mediante os prefixos des- e in-. Para tanto nos 

apoiaremos nos pressupostos teóricos da morfologia histórica, bem como 

da lexicologia. O corpus é composto por adjetivos coletados da obra de 

João Ribeiro, a Seleta Clássica. 

 

2. A negação por meio de prefixos 

São muitos, no português, os prefixos cuja função é negar, dentre 

outros, destacamos os prefixos latinos des- e in-, que têm grande produti-

vidade na língua portuguesa, e é justamente por serem as formas mais 

consolidadas que as analisaremos. 

De acordo com Ismael de Lima Coutinho (2011) o prefixo des- 

tem origem na junção dos prefixos latinos de- e ex-, significando separa-

ção, afastamento, separação, intensidade, negação, ação expletiva. Este 

autor admite a existência do prefixo dis-, di- <dis-, com o valor de duali-

dade, divisão em duas partes, separação, movimento em vários sentidos, 

afastamento, cessação, negação, falta e intensidade. 

Evanildo Bechara atribui ao de(s-), di(s)-, os sentidos de negação, 

ação contraria, cessação de um ato ou estado, ablação e intensidade, so-

bre o prefixo de- alerta que este prefixo pode às vezes se alternar com 

aquele. 

Contrariamente a Ismael de Lima Coutinho, Manoel Said Ali 

(1964, p. 250) não atribui à junção das preposições latinas de e ex- a ori-

gem do prefixo des-, este prefixo com sentido de negação é, para Manoel 

Said Ali, a romanização de dis-, que apesar de se manter inalterado em 

alguns vocábulos oriundos do latim, transferiu para a forma des- a facul-

dade de criar novas palavras. Como sucessor de dis-, des forma substan-

tivos, adjetivos e verbos. Dentre esses nos interessam os adjetivos, pois 
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negam o sentido primitivo do vocábulo: descortês, desumano, desconexo, 

desconforme, desleal, desnatural, desigual. 

Já o prefixo in-, im- tem, segundo Manoel Said Ali (1964, p. 249-

250), dupla origem: prefixo negativo: incompleto, infeliz, etc.; advérbio-

preposição latina com acepção diretiva: inundar, implantar, inscrever, 

inspirar, insurgir, incorrer, imigrante, etc. As formas em- e en- são, no 

ocidente, a romanização do advérbio-preposição in-: ensinar, emprestar, 

etc. Para Ismael de Lima Coutinho (2011, p. 177) im- in- e i- <in deno-

tam negação, privação: impávido, imberbe, impenitente, imbecil; incauto, 

indecente, infeliz; imortal, ilegal, ignóbil. 

Ao prefixo in- (im-, i-), Evanildo Bechara (2009) atribui sentido 

contrário, negação, privação: impenitente, incorrigível, ilegal, ignorân-

cia. Evanildo Bechara (2009) sobre o prefixo in-, ainda nos informa de 

que este afixo só ocorria por imitação literal do latim e somente a partir 

do período quinhentista é que tornou frequente, pois segundo o autor a 

derivação popular foi sempre feita por des-. 

 

3. A Seleta Clássica 

Constituída por 416 páginas, a Seleta Clássica está dividida em 

quatro partes: apresentação, produzida por Evanildo Bechara e inserida 

nesta última edição; textos em prosa, assim chamamos a segunda parte 

porque os textos que a compõem são em sua maioria em prosa; textos 

poéticos; índice geral. 

A investigação desta pesquisa se dará sobre a segunda parte, tex-

tos em prosa, do período anteclássico ao clássico II, não nos determos ao 

século XVIII porque os textos da Seleta Clássica compreendem apenas 

os primeiros anos deste século sem nos oferecer uma amostragem precisa 

dos textos correntes na época. 

Composta por 197 textos de diversos gêneros, sendo a segunda 

parte constituída por 168 textos e a terceira por 29 poesias, a antologia 

retoma do século XI ao XVIII. 

 

4. Por uma metodologia para o trabalho com os prefixos des- e in- 

Para proceder ao exame adotamos critérios semelhantes aos de 

Mario Eduardo Viaro (2011), em sua tese de livre-docência sobre a deri-
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vação sufixal do português; assim, como o autor, devemos responder a 

algumas perguntas para cada vocábulo que possua um prefixo com valor 

de negação: 

a) Qual o vocábulo analisado? 

Neste campo entrarão somente as palavras prefixadas por des- e 

por in- que possuam valor de negação, cada um desses prefixos terá seu 

quadro. 

 

b) Qual prefixo analisado? 

Aqui será identificado o prefixo a ser analisado. Sabemos que, no 

português, ocorre um fenômeno chamado de alomorfia. Nele, diferentes 

formas expressam o mesmo sentido, ou seja, apesar de in-, im-, e i-; des- 

e de- serem formas diferentes, por terem passado por processos de trans-

formação diversos ao longo do tempo, eles podem apresentar o mesmo 

significado. Muitas das palavras prefixadas por des- apresentam outro 

prefixo, o -a-. Ele estará devidamente identificado na planilha, mas não 

será objeto de análise. 

 

c) A partir de qual morfema lexical forma-se o vocábulo 

analisado? 

Neste campo apontaremos a palavra originadora do vocábulo pre-

fixado por des- e por in-. 

 

d) A partir de qual classe morfológica foi formado o “no-

vo” vocábulo? 

De grande importância para esta pesquisa é detectar quais classes 

de palavras se prestam, em maior ou menor grau, à formação de lexias 

prefixadas por des- e por in- com valor de negação. 

 

e) Qual sufixo se associa ao vocábulo estudado? 

Neste campo estarão discriminados os sufixos que se uniram às 

palavras prefixadas por des- e por in-. São os sufixos que determinam a 

classe morfológica de cada vocábulo, por isso é importante quantificar 
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quais os sufixos mais produtivos na formação de palavras com sentido de 

negação prefixadas por des- e por in-. Essas perguntas encerram a análise 

mórfica. Antes, porém, de darmos início à análise semântica, faremos um 

estudo pancrônico, a fim de conhecer o percurso traçado pelas lexias es-

tudadas. Após esse estudo passaremos à análise semântica, que deve se 

orientar pelas seguintes questões: 

a) Qual o morfema lexical analisado? 

Partiremos da análise das lexias originadoras dos vocábulos pes-

quisados, a fim de responder a pergunta a seguir. 

 

b) De que base deriva os adjetivos estudados? 

Essa pergunta será respondida por meio da análise pancrônica, 

que nos auxiliará com a trajetória de cada adjetivo pesquisado. De posse 

desse conhecimento poderemos agrupar os adjetivos segundo a base da 

qual derivam. 

 

c) Quais mudanças semânticas os prefixos -des e -in trou-

xeram para estas lexias? 

E, por fim, analisaremos se além do valor de negação os prefixos 

des- e in- modificam alguma característica da palavra, e se a troca de um 

prefixo pelo outro modifica a semântica da palavra tornando o uso de um 

ou outro prefixo mais apropriado. Ao fim dessas análises pretendemos ter 

dados suficientes para responder às perguntas propostas no início deste 

trabalho: Como se de deu a institucionalização das palavras prefixadas 

por des- e por in-? Houve regras que guiassem essas escolhas? 

 

5. Análise morfossemântica dos prefixos des- e in- com valor de 

negação 

O processo de formação de palavras no português se explica, so-

bretudo, pelos processos de derivação e de composição. Contudo, conso-

ante defende Antônio José Sandmann (1991), não há forma sem conteú-

do, assim, uma análise mais completa do funcionamento dos prefixos -

des e -in demanda tanto análise mórfica quanto semântica das lexias aqui 

apresentadas. Porém, antes de iniciar as análises traremos alguns resulta-
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dos obtidos quanto à produtividade das palavras prefixadas por -des e por 

-in. 

 

 

 

Dos 156 textos analisados encontramos 159 lexias prefixadas por 

des- e por in-, destas 96 com sentido de negação, sendo 57 iniciadas por 

des- e 39 por in-. 

O período que mais produziu palavras prefixadas por des- e in- foi 

o Clássico II. Entre todos os períodos analisados, a classe gramatical 

mais produtiva foi a dos adjetivos com 75 palavras de negação, sendo 31 

iniciadas por des- e 29 por in-. Podemos notar que as palavras prefixadas 
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por des- e por in- com valor de negação, em comparação às prefixadas 

por estes mesmos afixos com outros valores semânticos, foram produzi-

das em maior quantidade em todos os períodos analisados, o que ajuda a 

endossar a posição desses prefixos como maiores formadores de palavras 

negativas do português. 

O gráfico ao lado nos mostra que das 96 palavras com sentido de 

negação, 24 são substantivos, 08 são verbos, 60 adjetivos e 04 advérbios. 

Isso valida o que postulou José Joaquim Nunes (1969), ao afirmar que 

esses prefixos são principalmente formadores de substantivos, verbos e 

adjetivos. Os advérbios pouco apareceram nos textos pesquisados. O 

próximo gráfico indica o quanto as palavras de negação prefixadas por 

des- apareceram durante os períodos analisados. Das 96 palavras prefixa-

das por des- e por in- com sentido de negação, 57 são prefixadas por des-

, o que comprova a preferência por este prefixo nas formações de das 

classes gramaticais estudadas. O prefixo in- mostrou-se menos eficiente 

na formação de palavras, apresentou 39 lexias com valor de negação, a 

classe menos produtiva foi a dos verbos, não encontramos registros de 

verbos com valor de negação prefixados por in-. Vejamos ao lado a pro-

dutividade das classes de palavras prefixadas por in- durante os períodos 

pesquisados. 
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Comparando os gráficos anteriores podemos notar que des- foi 

sempre mais produtivo em comparação a in-, e que a categoria mais fér-

til, em todos os períodos estudados, é a dos adjetivos. Motivo pelo qual 

privilegiaremos os adjetivos quanto às análises mórfica e semântica. Essa 

categoria gramatical, segundo Maria Helena de Moura Neves (2011), 

subdivide-se, sob o ponto de vista funcional, em classificadores e quali-

ficadores. 

Os adjetivos classificadores colocam a coisa nomeada em uma 

subclasse, ou seja, especificam-na. Ex.: Animais herbívoros se alimentam 

exclusivamente de plantas. Sabe-se que existe uma classe dos animais, o 

adjetivo coloca esse substantivo em uma subclasse, a dos herbívoros, po-

deria ser a dos carnívoros ou a dos onívoros. Os classificadores têm cará-

ter não vago, ou seja, são denominativos ao passo que fazem uma indica-

ção objetiva da subclasse a que o substantivo pertence. Já os qualificado-

res apenas atribuem qualidade à coisa nomeada. São predicativos e atri-

buem ao substantivo propriedades que não compõem, necessariamente, a 

totalidade das características que o definem. Ex.: José é honesto e gene-

roso, sempre ajuda aos necessitados. Honesto e generoso, qualificam Jo-

sé, e podem indicar propriedades particulares a ele, não a uma classe. Os 

adjetivos prefixados por des- ou por in- se enquadram neste grupo (NE-

VES, 2011), o que nos dá algumas pistas sobre como esses prefixos se 

comportam quando adicionados aos adjetivos, porém essas especulações 

ficam para as próximas seções deste trabalho. 

 

5.1. Das análises mórficas 

Os prefixos des- e in- não podem transformar um adjetivo qualifi-

cador em classificador, isto é, esses prefixos não mudam a semântica dos 

adjetivos no que se refere à mudança de classe, apenas atribuem a eles 
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valor de negação, o que não nos dá dados para afirmar por que alguns ad-

jetivos se unem a des- e outros a in-. 

Na análise mórfica examinaremos quais são os processos de for-

mação de palavras mais comuns a des- e a in- e a quais categorias grama-

ticais esses prefixos mais sem conectam para formar adjetivos, a fim de 

descobrir por que existe uma preferência pelo des-. 

Análise mórfica: des- com valor de negação 

Adjetivos formados 

a partir de: 
Vocábulo Prefixo Prefixo Morfema lexical Sufixo 

Substantivos 

descalço des- ø calço ø 

desonesto des- ø honesto ø 

desumano des- ø humano ø 

desigual des- ø igual ø 

Verbos descoberto des- ø cobrir ø 

Substantivos 

desarmado des- ø arma -ado 

despovoado des- ø povo -ado 

desterrado des- ø terra -ado 

Verbos 

desabrigado des- ø abrigar -ado 

desamparado des- ø amparar -ado 

desconsolado des- ø consolar -ado 

descuidado des- ø cuidar -ado 

desesperado des- ø esperar -ado 

desobrigado des- ø obrigar -ado 

desprezado des- ø prezar -ado 

Verbos 
desconhecido des- ø conhecer -ido 

desimpedido des- ø impedir -ido 

Substantivos desamoroso des- ø amor -oso 

Substantivos descontentadiço des- ø contento -iço 

Verbos desprezível des- ø prezar -ível 

Substantivos desordenado des- ø ordem -ado 

Substantivos 

desacostumado des- -a- costume -ado 

desapossado des- -a- posse -ado 

desaproveitado des- -a- proveito -ado 

desarrazoado des- -a- razão -ado 

desassemelhado des- -a- semelhar -ado 

desatinado des- -a- tino -ado 

desengraçado des- -en- graça -ado 

Verbos 
desapegado des- -a- pegar -ado 

desconfiado des- -com- fiar -ado 

Substantivos desagradável des- -a- grato -ável 

 

Análise mórfica: in- com valor de negação 

Adjetivos formados 

a partir de: 
Vocábulo Prefixo Prefixo Morfema lexical Sufixo 

Substantivos 

incerto in- ø certo ø 

inculto in- ø culto ø 

imortal im- ø morte ø 
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impaciente im- ø paciência ø 

imperfeito im- ø perfeito ø 

indecente in- ø decente ø 

indigno in- ø digno ø 

indiscreto in- ø discreto ø 

infeliz in- ø feliz ø 

infinito in- ø fim ø 

ingrato in- ø grato ø 

injusto in- ø justo ø 

insensível in- ø senso ø 

inumanidade in- ø humano ø 

inútil in- ø útil ø 

Substantivo incurável in- ø cura -ável 

verbos 

impenetrável im- ø penetrar -ável 

incansável in- ø cansar -ável 

incomportável in- ø comportar -ável 

inconquistável in- ø conquistar -ável 

insuperável in- ø superar -ável 

intolerável in- ø tolerar -ável 

inviolável in- ø violar -ável 

Substantivo impossível im- ø possível -ível 

Verbos 
invencível in- ø vencer -ível 

invisível in- ø ver -ível 

Verbos 
inconveniente in- ø convir -ente 

insolente in- ø soer -ente 

Verbos inexpugnável in- -ex- pugnar -ável 

Da comparação entre os dois quadros, podemos perceber que tan-

to des- quanto in- têm flexibilidade quanto à aceitação dos processos de 

formação de palavras, admitindo qualquer tipo de formação derivacional 

(prefixação, prefixação + sufixação e parassíntese). Porém, o des- apre-

senta maior ocorrência em sequências mais complexas, do tipo prefixo + 

prefixo + morfema lexical + sufixo, quando isso ocorre há uma preferen-

cia pelo prefixo -a- e pelo sufixo -ado, e a maioria desses adjetivos são 

formados a partir de verbos, bem como quando há a dispensa do segundo 

prefixo (prefixo + morfema lexical + sufixo), já quando os adjetivos são 

formados a partir de substantivos há uma inclinação à formação simples 

(prefixo + morfema lexical). 

Do mesmo modo que, quando o prefixo in- se liga a substantivos 

há, na maioria das vezes, uma formação simples (prefixo + morfema le-

xical) sem a necessidade de sufixo. Quando se usa o sufixo há uma prefe-

rência pelo sufixo -ível. E ao se ligar a verbos há uma preferência de -in 

pelo sufixo -ável, sendo a formação do tipo prefixo + morfema lexical + 

sufixo. Observa-se a presença dos sufixos -ível e -ente em menor escala. 

Com este prefixo a formação, prefixo + prefixo + morfema lexical + su-

fixo, aparece apenas uma vez, o que demonstra mais simplicidade, apesar 
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de possuir status nobres, das formações com in-, uma vez que a maioria 

das formações com des- foram mais complexas. Isso retrata como des- 

consegue se adaptar às diferentes estruturas de formação de palavras, o 

que o torna mais produtivo. 

 

5.2. Das análises semânticas 

A negação pode se dar, semanticamente, de diferentes maneiras: 

pelo uso do advérbio não aplicado na frente de um verbo, pelo uso de 

advérbios indefinidos negativos como nada, nenhum e ninguém, de con-

junções como nem, pelo uso de operadores antepostos à sentença como 

“é falso que...”, entre outras. Pode, ainda, incidir, entre outras, sobre par-

te do enunciado: Em 1941, Fernando Sabino não escrevia romances, 

apenas contos; ou sobre uma palavra: não vou, desigual, impaciente 

(ILARI, 2002). Aqui chegamos aos prefixos negativos que mais 

incidem sobre as palavras do português: des- e in-. 

Aparentemente, o prefixo des- apresenta dois sentidos, reversão 

de um processo e de negação propriamente dita. Com sentido de reversão 

de um processo, o des- não nega um sema da palavra-base, pois, dester-

rar não significa “sem (não) terrar”, ao passo que desterrado significa 

“que não pátria”. Temos assim que quando se une a verbos, o prefixo 

des- adquire função diferente da de negar, à medida que ao se ligar a ad-

jetivos cumpre, na maioria das vezes, o papel de prefixo de negação 

(SILVA & MIOTO, 2009). Vejamos nos quadros abaixo a qual base os 

prefixos se unem para formar os vocábulos com os significados que hoje 

conhecemos, para depois nos debruçarmos sobre a análise semântica, que 

buscará mostrar como os prefixos atuam nos adjetivos coletados da Sele-

ta clássica. Por meio dessa amostragem, objetivamos chegar a conclu-

sões gerais acerca do comportamento dos prefixos de negação des- e in-. 

 



 

 

Análise pancrônica dos adjetivos prefixados por -des com valor de negação 

Definição 
Morfema 

lexical 
Percurso Definição 

'calçado, sapato' calço 

 calçudo  des-

calçadela  descal-

çar  descalço 

'tirado do pé; descalçado' 

'conforme a honra, cas-

to, virtuoso, convenien-

te' 

honesto 
 honestidade  

desonesto 

'que não é honesto, que 

denota intenção de enga-

nar, de ludibriar' 'insince-

ro, falso, torpe' 

relativo ao homem, 

bondoso 
humano 

 humanidade 

desumano 

'falto de humanidade' 

'bárbaro, cruel, desumano' 

'idêntico, que tem as 

mesmas características, 

uniforme, inalterável' 

igual desigual 

'que não usufrui das mes-

mas capacidades ou van-

tagens' 

'ocultar ou resguardar, 

pondo alguma coisa em 

cima, diante ou em re-

dor /envolver, vestir, 

proteger' 

cobrir descoberto 'não coberto por' 

'instrumento de ataque e 

de defesa' 
arma 

arma armado 

desarmado 

'que está sem arma' 'des-

provido de armamento' 

'Conjunto de indivíduos 

que falam a mesma lín-

gua, uma história e tra-

dições comuns' 

povo 
despovoação 

despovoado 

'que não tem habitantes 

nem casa; ermo, deserto' 

'que ou o que está parcial 

ou totalmente desguarne-

cido, vazio' 

'território, região, solo, 

chão' 
terra 

desterramento 

desterrar  des-

terrado 

'que ou o que se desterrou' 

'degredado, exilado, expa-

triado' 

'resguardar, proteger' abrigar 
abrigo  desa-

brigado 

'...livre de obrigação, de-

sembaraço, quite' 'que não 

tem obrigação...' 

'proteger, sustentar, de-

fender' 
amparar 

amparado  de-

samparado 

'que ou quem não conta 

com amparo, com qual-

quer ajuda material e ou 

moral' 'abandonado, des-

valido' 

'aliviar ou suavizar o so-

frimento de' 
consolar 

consolação  

consolado  des-

consolação  des-

consolado 

'que se desconsolou' 'que 

não tem consolação' 

'consternado, triste, aflito' 

'tratar de, dar atenção a' cuidar 
cuidado  des-

cuidado 

'que ou quem não toma 

cuidados suficientes com 

(algo ou alguém)' ' des-

preocupado, indiferente' 

'aguardar, confiar, ter esperar desesperado 'que deixou de ter espe-



 

 

esperanças' rança' 'desanimado, de-

sencorajado, desiludido' 

'mergulhado em desespe-

ro, extremamente aflito ' ' 

atormentado' 

'sujeitar, responsabili-

zar, dever' 
obrigar 

obrigação  de-

sobrigado 

'...livre de obrigação, de-

sembaraço, quite' 'que não 

tem obrigação...' 

'ter em alta considera-

ção' 
prezar 

prezado  des-
prezamento 

desprezar  

desprezado 

'que se desprezou' 'a quem 

se dedica sentimento de 

desprezo, de desconside-

ração' 'desestimado, me-

nosprezado' 

'ter noção, informação, 

saber' 
conhecer 

conhecido  co-

nhecimento  des-

conhecer  desco-

nhecido 

'de que se ignora a exis-

tência' que se conhece 

pouco ou de que não tem 

nenhum conhecimento...' 

'de natureza, causa, pro-

priedades não conhecidas' 

'embaraçar, estorvar, 

obstar a, obstruir, inter-

romper' 

impedir 

impedimento  

impedido  desim-

pedimento  de-

simpedir  desim-

pedido 

'que se desimpediu' 'sem 

obstrução ou embaraço' 

'desobstruído, livre' 

'afeição, carinho, simpa-

tia' 
amor 

amoroso  de-

samor  desamo-

roso 

 

'contente' contento 

contentamento 

contentar 

descontentamento 

 descontentar 

descontente  

descontentadiço 

'que se descontenta facil-

mente' 'irritadiço' 

'ter em alta considera-

ção' 
prezar 

prezado 

desprezamento 

desprezar  

desprezível 

'merecedor de desprezo' 

'abjeto, vil vergonhoso' 

'disposição, regra, disci-

plina' 
ordem 

ordenação 

desordenança  

desordenado 

'não ordenado' 'fora de or-

dem, do arranjo, do ali-

nhamento habitual ou cor-

reto' 

'uso, hábito' costume 

acostumado  
acostumar 

costumado  
costumar 

desacostumado 

'que perdeu o costume' 

'que não tem o costume; 

desabituado' 

'detenção de uma coisa 

com o objetivo de tirar 

dela qualquer proveito 

posse 
desapossar 

desapossado 

'de quem ou aquele a 

quem tiraram a posse, o 

domínio de algo' 



 

 

 

ou utilidade econômica 

/investidura em cargo 

público' 

'ganho, lucro, interesse' proveito 

aproveitar 

aproveitamento 

 aproveitador  

desaproveitar  de-

saproveitado 

'não aproveitado, que não 

é usado vantajosamente 

de acordo com as possibi-

lidades, desperdiçado, 

inútil' 

'faculdade que tem o ser 

humano de avaliar, jul-

gar, ponderar ideias 

universais' 

razão desarrazoado 
'não racional, dominado 

pela emoção' 

'parecer com, ter a apa-

rência de' 
semelhar 

dessemelhar  
assemelhar 

dessemelhável 

 desassemelhado 

'que não tem semelhança' 

'juízo, discernimento' tino 
atinar desatinar 

desatino  desa-

tinado 

'que ou o que não tem ti-

no, juízo' 'desvairado, 

doido, louco' 

'favor, mercê, agradeci-

mento' 
graça 

engraçar  de-

sengraçado 

'que ou o que carece de 

graça, de sal, de espirito' 

'desanimado, insípido' 

'fazer aderir, prender, 

segurar' 
pegar 

apegar 

despegar 

desapego  de-

sapegado 

'que não tem afeição, ape-

go por' 

'abonar, afiançar, confi-

ar' 
fiar 

confiar 

desconfiar 

desconfiança  

desconfiado 

'que ou aquele que não 

confia, ou é dado a des-

confiar' 

'agradecido, agradável, 

aprazível, suave' 
grato 

agradar 

agradável  de-

sagradável 

'que não agrada' 'que cau-

sa desprazer' 'que impres-

siona mal' 



 

 

Análise pancrônica dos adjetivos prefixados por -in com valor de 

negação 

Definição 
Morfema 

lexical 
Percurso Definição 

'resolvido, decidido, 

correto' 
certo incerto 

'que inspira, transmite dúvida(s) ou 

está sujeito a complicações' 'duvi-

doso, problemático' 

'instruído, civilizado' culto inculto 

'que ou quem não tem cultura, não 

tem preparo intelectual, não tem 

erudição' 

'fim da vida, falecimen-

to, termo, destruição' 
morte 

mortal 

imortal 

'que não está sujeito à morte' 'não 

mortal' 'perpetuo, eterno' 

'virtude que consiste em 

suportar os sofrimentos 

sem queixa 

paciência 
paciente 

impaciente 

'que não tem paciência' 'que não 

gosta de sofrer ou ser incomodado' 

'que reúne todas as qua-

lidades concebíveis' 
perfeito imperfeito 

'que não está acabado, incompleto, 

inconcluso' 'mal executado; feito 

incorretamente; defeituoso, malfei-

to, incorreto' 

'decoro, honestidade' decência indecente 

'que não é decente' 'que não é pró-

prio, oportuno, adequado' 'incor-

reto, inconveniente, impróprio' 

'merecedor, honrado, 

honesto, decoroso' 
digno indigno 

'não merecedor, não digno de' 

'desmerecedor' 

'reservado em palavras 

e atos' 
discreto indiscreto 

'que ou aquele que revela o que 

deveria ser mantido em segredo' 

'inconfidente' 

'afortunado, próspero, 

satisfeito, ditoso' 
feliz infeliz 

'que ou aquele que não é feliz' 'que 

ou aquele que não foi favorecido 

pelas circunstancias, pelo destino 

ou pela natureza' 'desgraçado, fra-

cassado, miserável' 

'termo, remate, acaba-

mento' 'intenção' 
fim infinito 'que não tem limite' 'infido' 

'agradecido, agradável, 

aprazível, suave' 
grato ingrato 

'que ou aquele que não aprecia de-

vidamente os favoreceu benefícios 

que lhe são prestados, que não se 

mostra reconhecido à pessoa que 

os presta' 

'conforme à equidade, à 

razão, reto, apertado, 

homem virtuoso' 

justo injusto 
'que ou aquele que não procede 

com justiça' 

'faculdade de apreciar' 

'entendimento' 
senso insensível 

'desprovido de sensibilidade física' 

'que não reage a estímulos físicos' 

'relativo ao homem, 

bondoso' 
humano inumanidade 

'caráter ou condição do que não 

pertence ou não parece pertencer 

ao domínio do humano' 'ação, ges-

to, atitude desumana, desprovida 

de sentimento de respeito com re-

lação a outro homem' 

'que pode ter algum uso 

ou serventia' 
útil inútil 

'que não tem utilidade, serventia, 

préstimo' 

'cuidado' cura 
curável  in-

curável 

'não curável' 'que não tem cura' 

'que não pode ser curado' 

'passar para dentro, in-

vadir, atravessar' 
penetrar impenetrável 

'que não se pode penetrar' 'que não 

dá acesso ou que não permite a 

passagem' 

 cansar incansável 
'que não se cansa' 'que nada é ca-

paz de cansar' 



 

 

 

Os processos de formação de palavras nos parecem, muitas vezes, 

transparentes, porém um breve estudo, como o que fizemos acima, logo 

nos revela as diversas etapas sofridas por um vocábulo até que ele chegue 

ao momento em que o capturamos para a análise. Por trás da sincronia 

temos toda uma diacronia que nos auxilia no entendimento do que a pa-

lavra foi, do que é e, por ventura, do que será. 

Nos adjetivos aqui estudados, notamos que o trajeto percorrido 

pelas lexias formadas por des-, foi bem maior que o percorrido pelos vo-

cábulos prefixados por in-. Enquanto des- passou diversas vezes pelo 

processo de derivação (ora a sufixação, ora a prefixação) para chegar à 

palavra por nós analisada, in- poucas vezes foi submetido a sufixação pa-

ra depois a prefixação. Isso ocorreria se estivéssemos analisando outros 

estágios desses morfemas lexicais, ou seja, no caso de in-, é a partir des-

sas lexias que se formaram, pelo processo de derivação, outras: infeliz 

felicidade  infelicidade desinfeliz; mortal  imortal imortalidade 

'permitir, admitir, su-

portar' 
comportar incomportável 

'que não é comportável, não se po-

de comportar, tolerar, admitir' 

'submeter pela força' conquistar inconquistável 

'que não se pode conquistar' 'inex-

pugnável' 'que não cede as tenta-

ções' 'indomável, invencível' 

'punir, lutar, brigar' pugnar 
expugnar  

inexpugnável 

'não expugnável' 'de que é impos-

sível apoderar-se pela força' 'in-

conquistável' 

'vencer, subjugar, do-

minar' 'exceder, ultra-

passar' 

superar insuperável 

'que não é possível superar, ultra-

passar' 'inexcedível' 'que não se 

pode vencer' 'invencível' 

'suportar, consentir' tolerar intolerável 

'que não se pode suportar ou acei-

tar ou consentir' 'que é extrema-

mente desagradável no trato' 

'ofender com violência' 

transgredir, profanar' 
violar 

inviolado  

inviolável 

'que não se pode ou que não se de-

ve violar' 

'que pode ser, acontecer 

ou praticar-se' 
possível impossível 

'que ou o que não pode ser, existir 

ou acontecer' 'que ou o que é difí-

cil demais de fazer ou conseguir' 

'conseguir vitória sobre, 

triunfar, obter vanta-

gem' 

vencer invencível 

'que não pode ser vencido' 'impos-

sível de se conquistar ou dobrar' 

'inconquistável, insuperável' 

'conhecer ou perceber 

pela visão' 'olhar para, 

contemplar' 'distinguir' 

ver 
visível  invi-

sível 

'que, por sua natureza, não tem vi-

sibilidade' 'que não é visível a olho 

nu...' 

'concordar, admitir' convir 
conveniente  

inconveniente 

'que não é conveniente' 'que não é 

próprio, adequado, oportuno' 'des-

locado, inadequado, indiscreto' 

'ser comum, frequente, 

vulgar' 
soer insolente 

'que acontece raras vezes' 'nunca 

visto' 'insólito, incomum' 'desres-

peitoso no que diz ou nas atitudes 

que toma' 'atrevido, malcriado, de-

saforado' 
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 imortalizar. O que só comprova a antiguidade de des- perante in-, en-

quanto aquele já havia se consolidado na língua, este estava apenas co-

meçando o seu percurso. 

Para a análise semântica dividimos os adjetivos arrolados em ad-

jetivais, substantivais, verbais, formas coexistentes e bases não seletivas. 

Essa separação pretende mostrar as regularidades semânticas que favore-

cem a construção das palavras formadas a partir dos prefixos de negação 

des- e in-, além de tentar explicar por que determinado prefixo de nega-

ção se une a determinada palavra. Primeiro analisaremos as unidades le-

xicais formadas com o prefixo des- e depois as formadas por in-. 

 

5.2.1. Adjetivos derivados de base adjetival: 

descontentadiço *incontentadiço 

desagradável *inagradável 

O prefixo in- não aceita palavra que não tenha, na sua formação 

histórica, um estágio adjetival, isso implica dizer que a formação natural 

seria, in- + contente e in- + grato, porém, no caso de desagradável, o 

des- não se acoplou à base adjetival grato, mas à verbal agradar, que 

impede a junção de in-. Com descontentadiço ocorre a estrutura, des- + 

contente + -ado + -iço e tanto é cabível a formação in- + contente, que 

os dicionários Aurélio e Francisco Júlio de Caldas Aulete registram in-

contentado, in- + contente + ado, com a acepção, “que não se contentou; 

que não está contente; descontente; insatisfeito” e incontentável, signifi-

cando “não contentável” ou “difícil de contentar”. Ao que parece ne-

nhuma destas duas formas, incontentadiço e incontentado, foi consagra-

da pelo uso. 

 

5.2.2. Adjetivos derivados de base substantival: 

desacostumado *inacostumado 

desarmado *inarmado 

desamoroso *inamoroso 

desordenado *inordenado 

Os adjetivos acima elencados têm, na sua formação, base substan-

tival, com o tempo eles formaram lexias pertencentes a diferentes classes 
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de palavras, entre elas a dos adjetivos (acostumado data do século XIII; 

amoroso do século XIII; ordenado século XIV). Estes vocábulos são an-

teriores aos aqui estudados, ou seja, o des- se ligou à base adjetival, base 

a que se agrega, geralmente, o prefixo in-. A explicação mais crível neste 

caso, é a oferecida pela diacronia. Por ser mais antigo e mais popular, o 

des- ocupou o lugar que caberia a in-. 

Já as palavras, abaixo listadas, não têm na sua formação base ad-

jetival. Isso dificultou que in- se ligasse a elas e propiciou a derivação 

por meio do prefixo des-. 

despovoado *impovoado 

desarrazoado *inarrazoado 

desatinado *inatinado 

Entre os adjetivos de base substantival há duas ocorrências que se 

diferenciam das demais: desarmado e desengraçado. 

Em desengraçado, a base é constituída por en- + graça + ado, isto 

é, in- já é parte constituinte do vocábulo, esse processo é o mesmo que se 

dá com desarrazoado, em que a o prefixo des- é conectado à base já pre-

fixada. 

Desarmado é de base substantival e conta com formação adjetival 

(armado, século XIII), bem como verbal (armar, século XIII). Isso nos 

faz admitir que des- se uniu à base verbal para compor o adjetivo desar-

mado. 

 

5.2.3. Adjetivos derivados de base verbal: 

desabrigado *inabrigado 

desamparado *inamparado 

descuidado *incuidado 

desobrigado *inobrigado 

desprezado *imprezado 

desconhecido *inconhecido 

desprezível *imprezível 

desassemelhado *inassemelhado 

desapegado *inapegado 
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desconfiado *inconfiado 

Dos adjetivos formados a partir de des-, aqui pesquisados, a maio-

ria possui base verbal, isso atesta que há uma preferência de des- por pa-

lavras derivadas de base verbal, o que não quer dizer que esse prefixo se-

leciona rigidamente a base com que se combina. Neste pequeno estudo, 

com poucas palavras inventariadas, nos deparamos com palavras deriva-

das de bases adjetivais, substantivais e verbais, este é um indício de que a 

forma presa des- se adapta a diferentes bases, motivo pelo qual se tornou 

tão popular. 

A preferência de in- por bases adjetivais explica a não combina-

ção deste prefixo com as bases, todas verbais, acima. 

Porém, apesar de não haver registro das palavras inconhecido* e 

inconfiado*, o dicionário Houaiss registra inconhecível, o dicionário Au-

rélio, e novamente o Houaiss, registram inconfiável. Isso nos traz a hipó-

tese de que, em casos como estes, ou o sufixo determina o prefixo ou este 

determina o uso daquele. 

 

5.2.4. Formas coexistentes: 

No capítulo II, seção 2.4.1, vimos que algumas formas, ainda que 

não sofram restrições, são bloqueadas por outras que já ocupam o lugar 

no léxico. No entanto, isso não acontece sempre, dentre os adjetivos pre-

fixados por des- estudados, alguns convivem com as mesmas bases pre-

fixadas por in-: 

desimpedido impedido 

Aqui a forma prefixada por des- é derivada da formação im- + pe-

dido, prevista e usada no português. 

desonesto  inonesto 

O dicionário online de português registra inonesto como “o mes-

mo que desonesto”. 

desumano  inumano 

O dicionário Aurélio define inumano como: “alheio ao sentimento 

de humanidade”, no Houaiss temos: “desprovido dos sentimentos de res-

peito, consideração, amor, generosidade etc. esperados dos seres huma-

nos; desumano, cruel”. 
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desconsolado  inconsolado 

Para inconsolado o dicionário Aurélio traz o significado: “que não 

tem consolação”, o Houaiss: “não consolado; sem consolação”. 

desaproveitado  inaproveitado 

Inaproveitado é registrado pelo Aurélio como: “que não se apro-

veitou; não aproveitado”, e pelo Houaiss: “não aproveitado; de que não 

se tira proveito”. 

A alternância dos prefixos não modifica o sentido dos adjetivos 

acima discriminados, o des- e o in- realizam a mesma função. Notemos 

que entre os adjetivos de formas coexistentes há aqueles formados a par-

tir de base adjetival, substantival ou de base verbal. Os de base substanti-

val, (in- ou des-) + -a- + proveito + ado, e verbal, (in- ou des-) + conso-

lar + -ado, mudaram de classe por meio do sufixo nominal -ado, (in- ou 

des-) + consolado, (in- ou des-) + aproveitado. 

No entanto, em alguns casos a alternância entre os prefixos mu-

dam a acepção do vocábulo, a esses chamaremos de bases não seletivas, 

haja vista que a base aceita qualquer dos prefixos. Observemos os adjeti-

vos abaixo: 

 

Bases não seletivas: 

descoberto  encoberto 

desapossado  *inapossado empossado 

desterrado  enterrado 

O acréscimo do prefixo in- dá outro sentido, que não de negação à 

base. Aqui o prefixo in- (representado pelos alomorfes em- e en-) reforça 

a ideia trazida pelas bases, coberto, terra e posse, e diferentemente do 

que acontece com os prefixos des- e in- que se combinam aos adjetivos 

de formas coexistentes, os de base não seletiva desempenham funções 

distintas, enquanto o des- serve à privação, o in- se une a base a fim de 

reforçar o sema central. 

desigual  inigual 

Para inigual o dicionário Houaiss traz a acepção: “o que não é 

comum, atípico”, já para desigual o mesmo dicionário dá a seguinte defi-

nição: “cuja qualidade, quantidade, natureza diferem, nos objetos ou ca-
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sos considerados”. Aqui os prefixos desempenham a mesma função, po-

rém os traços semânticos negados variam conforme a combinação de um 

ou outro prefixo. Com o prefixo des-, nega-se o traço igualdade, com o 

prefixo in-, nega-se o traço, que não se altera. 

desesperado  inesperado 

A esses adjetivos a mudança de sentido é tênue, mas existe. À 

medida que in- se liga à base, in- + esperado, o vocábulo formado tem o 

sentido de, “não esperado”, negação. Mas quando a formação é des- + 

esperado o significado passa a ser de privação, “que deixou de ter espe-

rança”. 

 

5.2.5. Falsos amigos 

descalço  encalço 

Apesar de parecer, descalço e encalço não derivam da mesma ba-

se. A palavra descalço vem do latim vulgar discalceu e significa “tirado 

do pé; descalçado” e deriva de calço que se transformou em calçado. Já 

encalço deriva da palavra alcançar, que tem origem no latim incalciãre e 

significa, “chegar junto de alguém o de alguma coisa que seguia ou cor-

ria à frente; atingir alguém ou alguma coisa”. 

Terminada a primeira parte desta análise passemos ao estudo dos 

adjetivos prefixados por in-. 

 

5.2.6. Adjetivos derivados de base adjetival: 

inculto  *desculto 

indigno *desdigno 

indiscreto  *desdiscreto 

infeliz  *desfeliz 

ingrato  *desgrato 

injusto  *desjusto 

impossível *despossível 

As palavras acima listadas são o que nós podemos chamar de 

formações perfeitas em in-, porque as palavras não sofreram mudança de 

classe de palavras para poderem se combinar a in-, este se combinou à 
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forma primeira desses vocábulos, a adjetival. Já o prefixo des- não se 

combina a palavras que não tenham, no seu percurso histórico, base ver-

bal. Essa restrição impediu que des- se unisse às unidades lexicais de ba-

se das formações acima. Assim, a título de exemplificação, temos que a 

formação *desfeliz não está disponível porque des- sofre restrição, não se 

combina a bases não verbais. Porém, no português brasileiro já se usa a 

forma desinfeliz, que a exemplo de *desfeliz não dispõe de base verbal. 

Isso é um indício de que des- pode deixar de sofrer tal restrição. 

 

5.2.7. Adjetivos derivados de base substantival: 

imortal *desmortal 

impaciente *despaciente 

indecente  *desdecente 

infinito  *desfinito 

insensível  *dessensível 

Como nos adjetivos formados de base adjetival, aqui o des- tam-

bém sofre restrição porque estes vocábulos não contam com base verbal. 

 

5.2.8. Adjetivos derivados de base verbal: 

impenetrável  *despenetrável 

incansável  *descansável 

inconquistável  *desconquistável 

inexpugnável  *desexpugnável 

insuperável  *dessuperável 

intolerável  *destolerável 

inviolável  *desviolável 

invencível  *desvencível 

invisível  *desvisível 

insolente  *dessolente 

Des- seleciona preferencialmente lexias de base verbal, porém a 

essas se combinou in-, dado que a combinação não se deu com a base 
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primeira, a forma verbal, mas à derivada, adjetival. Assim, para formar 

incansável, in- não se combinou a cansar, mas a cansável, ao passo que 

des- se uniu a forma verbal e formou descansar. Com insolente ocorreu 

um processo diferente, in- + soer + -ente, parassintético, em que prefixo 

e sufixo se unem ao mesmo tempo para formar a palavra derivada. 

 

5.2.9. Formas coexistentes: 

imperfeito  desperfeito 

As duas formas coexistem sem que uma bloqueie a outra, apesar 

da forma desperfeito não ter frequência de uso por ser usada apenas co-

mo termo técnico, significando, “imperfeição causada por deterioração”. 

inumanidade desumanidade 

Os dicionários Aurélio e Houaiss definem, respectivamente, de-

sumanidade como “falta de humanidade; crueldade” e “ausência de hu-

manidade; atrocidade, crueldade”. Mesma acepção trazida pelo dicioná-

rio etimológico da língua portuguesa para o vocábulo inumanidade, “ca-

ráter ou condição do que não pertence ou não parece pertencer ao domí-

nio do humano' 'ação, gesto, atitude desumana, desprovida de sentimento 

de respeito com relação a outro homem”. 

inútil desútil 

As duas palavras coexistem, mas inútil é muito mais popular que 

desútil. O dicionário online de português registra a palavra como “o 

mesmo que inútil”, assim como os dicionários Aurélio e Houaiss. 

incurável  descurável 

Apesar de não ter registro nos dicionários físicos Aurélio, Houaiss 

e nos eletrônicos Aulete e Dicio, esses registram apenas a palavra descu-

rar, observa-se o uso de descurável principalmente em textos religiosos. 

incomportável  descomportável 

Esta palavra aparece em texto jurídico, significando o mesmo que 

incomportável. 

inconveniente  desconveniente 

Para desconveniente, o dicionário Aurélio traz a definição, “não 

conveniente; inconveniente” e o Houaiss, “que ou o que não convém ou 

deixou de ser conveniente”. 
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5.2.10. Bases não seletivas: 

incerto  *descerto decerto 

A exemplo do que ocorre com as palavras prefixadas com des-, 

quando há alternância entre os prefixos des- e in- nos vocábulos origi-

nalmente negados por meio do prefixo in-, o prefixo des- assume outra 

função que não de negação. Em decerto o de- (alomorfe de des-) apenas 

reforça a ideia contida no morfema lexical. 

Apesar do número pequeno de adjetivos inventariados, porém se-

lecionados a título de amostragem, as análises propostas puderam nos 

auxiliar na compreensão acerca do comportamento dos prefixos de nega-

ção des- e in-. Verificamos que esses prefixos se combinam a diferentes 

bases, desde que essas apresentem ao longo da sua trajetória, estágio ver-

bal, no caso de des- e forma adjetival, para in-. Vimos que a alternância 

na combinação dos prefixos com as palavras-base provoca mudança se-

mântica no vocábulo derivado e entendemos como a restrição impede a 

associação de des- e in- a certas palavras-base, ponderando que pode ha-

ver mudanças que revoguem essas restrições. 

Quanto à subclasse da palavra, observamos que não há mudanças 

com o acréscimo dos prefixos, os adjetivos continuam a ser qualificado-

res: igual  desigual; discreto indiscreto. Com o acréscimo de des- e 

in-, passam apenas a qualificar negativamente o que já qualificavam, isto 

é, a função primordial desses prefixos é tirar um sema presente na pala-

vra-base. 

 

6. Considerações finais 

Este trabalho teve como objetivo estudar como se deu a seleção da 

negação por meio dos prefixos des- e in- nos adjetivos coletados da Sele-

ta clássica, antologia clássica organizada por João Ribeiro, cujos regis-

tros atestam usos do português entre os períodos anteclássico e clássicos 

Apresentamos análises quantitativa e qualitativa do corpus seleci-

onado para compor esta investigação, apresentando, para isso, análises 

mórfica, pancrônica e semântica dos adjetivos. Verificamos, por meio 

desse procedimento, a existência de uma discrepância entre a produção 

de palavras prefixadas por des- e por in- durante os períodos pesquisa-

dos. Os resultados obtidos foram suficientes para apontar que: 
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1) da produção de palavras prefixadas por des- e in- com valor de 

negação, entre os períodos estudados, a classe gramatical que se mostrou 

mais produtiva foi a dos adjetivos, ou seja, há uma predisposição maior à 

des- e in- formarem adjetivos do que qualquer outra classe de palavras. 

Esse dado, impulsionado pelo tempo escasso, nos motivou a selecionar 

essa classe para dela fazermos as análises que verificariam os motivos 

pelos quais os prefixos de negação des- e in- se unem ou não a determi-

nados vocábulos; 

2) a análise das palavras da Seleta clássica ainda nos trouxe o da-

do, comprovado pelo dicionário etimológico, de que o des- foi sempre 

mais produtivo que o in-. O que se explica, como já havia apontado Eva-

nildo Bechara pelo fato de in- ter origem erudita, ao passo que des- tem 

origem popular. O que não significa que este seja menos complexo que 

aquele. 

3) as análises mórficas mostraram justamente o contrário, enquan-

to o prefixo erudito prefere as formações mais simples (prefixo + morfe-

ma lexical) o des- se adapta a qualquer tipo de formação, da mais simples 

a mais complexa. Essa versatilidade, aliada a questão histórica, garantiu a 

des- maior produtividade, pois, quando in- começou a se popularizar, foi 

bloqueado por des- que já ocupava o lugar que caberia a in-. Não fosse 

in- bloqueado por des-, esse poderia prefixar muitas das palavras prefi-

xadas por des- sem perda mórfica ou semântica. As análises semânticas 

nos mostraram os casos em que des- não pode ser substituído por in- e 

vice-versa. Salientaram que um prefixo não pode ser substituído por ou-

tro ou porque há mudança semântica, ou porque há restrições que impe-

dem as alternâncias. Ficou registrado com o exemplo de desinfeliz, que 

as restrições podem perder seus efeitos conforme o valor semântico que 

se espera atingir e o uso que se faz das palavras. 

A brevidade temporal dessa pesquisa não nos permitiu chegar a 

resultados categóricos, mas trabalhos futuros, com corpus maior, que 

compreenda todas as palavras prefixadas por des- e in- do português, 

atestadas em textos diversificados ou compiladas em obras lexicográfi-

cas, possam, talvez, ser mais conclusivos. Isso posto, os resultados obti-

dos demonstraram-se satisfatórios, embora uma pesquisa de maior porte, 

na dimensão morfossemântica e pancrônica, seja necessária para conside-

rações mais gerais sobre a negação vocabular da língua portuguesa por 

meio do uso dos prefixos des- e in-. 
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RESUMO 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de Alagoas. É fato que a educação hodierna necessita abundantemente das 

tecnologias de informação e comunicação para a realização das mais diversas tarefas 

cotidianas, em sala de aula e fora dela. Essa constatação remete a questão do letra-

mento digital que corresponde ao conjunto de técnicas materiais e intelectuais, de prá-

ticas, de atitudes, de modos de pensamentos e valores que se desenvolvem juntamente 

com o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 1999). Nesse sentido, a aquisição do letra-

mento digital faz-se necessária para que se haja maior efetividade no que tange o uso 

das tecnologias de informação e comunicação em sala de aula, contribuindo, assim, 

para a construção da identidade docente na contemporaneidade. Diante disso, a pre-

sente pesquisa, situada no campo da linguística aplicada, objetiva descrever a constru-

ção da identidade docente com enfoque na aquisição do letramento digital, tomando 

como base a análise de narrativas autobiográficas de professores de língua materna de 

escolas públicas de Alagoas, como também, por meio de observações contidas no diá-

rio de campo do pesquisador. Constatou-se, então, que a identidade docente se encon-

tra em constante (trans)formação e descentralização (HALL, 2003) e que, com base 

nos dados coletados, viu-se a fruição das identidades sociais, linguísticas e religiosas 

que constroem – diariamente – a formação dos professores. 

Palavras-chave: Letramento digital. TIC. Identidades. 

 

1. Introdução 

Na atualidade, diversos estudos no campo da linguística aplicada 

destacam as implicações das tecnologias de informação e comunicação 

nas práticas de ensino e formação de professores de línguas. Os enfoques 

são variados, concretizando a abrangência do estudo das tecnologias de 

informação e comunicação como uma temática de extrema relevância no 

campo dos estudos linguísticos e educacionais em geral. Essa mesma te-

mática ainda se relaciona com as inovações advindas dos novos estudos 

dos letramentos que, através das pesquisas de Pierre Lévy (1999), consi-

deraram a construção de habilidades tecnológicas para a vivência social 

correspondem à aquisição do chamado letramento digital. 

Visto isso, objetivamos, na presente pesquisa, identificar as con-

tribuições das tecnologias de informação e comunicação no ensino de 

mailto:junnyornunes@hotmail.com
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língua materna dando ênfase a questão identitária na formação de profes-

sores para o letramento digital em escolas públicas do município de Ma-

ribondo (AL). Destacando, principalmente, a presença das tecnologias de 

informação e comunicação na escola pública e os seus usos em sala de 

aula implicando positivamente ou não na construção da identidade do-

cente nesse sentido. 

Nessa perspectiva, denominou-se a realização de uma pesquisa 

qualitativa, no campo da linguística aplicada, tendo como objeto de estu-

do 2 (duas) narrativas autobiográficas elaboradas por professores da rede 

pública de Maribondo (AL), como também, observações escritas conti-

das no diário de campo do pesquisador, seguindo, dessa forma, duas ver-

tentes do estudo qualitativo: o método interpretativista narrativo (SER-

RANO, 1994) e o de diário de campo da observação etnográfica que ser-

ve como um "registro pessoal de eventos diários, observações e pensa-

mentos". (PATTERSON, 2005, p. 142) 

A discussão estrutura-se por uma reflexão inicial sobre os novos 

estudos dos letramentos, enfatizando, no mesmo tópico, a questão do le-

tramento digital e sua abrangência com a chegada das tecnologias de in-

formação e comunicação; algumas considerações sobre os estudos de 

identidade, apresentando o processo de transformação identitária com ba-

se na noção de descentralização de sujeito; e, posteriormente, expomos 

os procedimentos metodológicos e a análise dos dados coletados. 

Foi possível constatar que da maneira com que os professores ex-

põem as suas histórias de vida profissional, não só a identidade docente é 

plausível ser identificada, mas, também, as identidades religiosas, sociais 

e linguísticas que fruem no decorrer do texto narrativo. Ainda nesse sen-

tido, percebemos que a identidade docente dos professores colaboradores 

vem se enquadrando num contínuo processo heterogêneo de transforma-

ção no que tange o uso das tecnologias de informação e comunicação e a 

aquisição do letramento digital, uma vez que as escolas públicas obser-

vadas mostram um relevante material tecnológico a serviço do professor 

para utilizá-lo em sala de aula e fora dela. 

 

2. Do letramento ao letramento digital 

Nos estudos linguísticos e educacionais viabilizamos um emara-

nhado de considerações em importantes teorias sobre os letramentos, to-

mando como base as correntes trazidas pelos novos estudos dos letra-
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mentos, no Brasil, no século final do século XX. As teorias pioneiras 

nesse campo são as de Magda Soares, em educação, e as de Ângela Bus-

tos Kleiman, em linguística aplicada. Ao refletir essa temática, partimos 

dos primórdios dos estudos sobre letramento publicados por Street 

(1984) nos Estados Unidos da América. O autor divide o significado do 

termo “letramento”, em inglês – literacy, em dois modelos distintos: mo-

delo autônomo e modelo ideológico, o que, há anos, vem servindo de ba-

se para diversos estudos nas áreas anteriormente mencionadas. 

O modelo autônomo dirige-se a questão de letramento como ca-

pacidade de decifração e escrita de códigos linguísticos por parte de todo 

e qualquer indivíduo. O modelo ideológico dirige-se a um sentido, em 

suma, mais abrangente; considera que o ser letrado deve, além de deci-

frar e escrever códigos, utilizar essa capacidade para a construção de ha-

bilidades inseridas em seu contexto social de vivência. Nessa perspecti-

va, o modelo ideológico, acatado no presente trabalho, entende a grande 

importância que os aspectos socioculturais têm no desenvolvimento das 

competências dos indivíduos. Os estudos de Street trouxeram também a 

conceituação do termo etnografia, o que remete a um tipo de pesquisa 

tendo como objeto o a observação e transformações evidentes na apren-

dizagem e no desenvolvimento de competências de grupos de indivíduos, 

como a sala de aula, por exemplo. 

Após a expansão dos novos estudos dos letramentos, no início dos 

anos 2000, James Paul Gee (2000) considera que a educação seguida pe-

lo modelo ideológico de letramento concretizou a chamada "virada soci-

al" que, por Colin Lankshear (1999) foi denominada como "virada socio-

cultural". Os autores consideram, dessa maneira, que a sociedade impli-

cou mais efetivamente na educação através dessa expansão, uma vez que 

a mente dos indivíduos teve uma mudança de paradigmas no que tange a 

aprendizagem, sendo considerada como o principal aspecto para a aquisi-

ção das habilidades de leitura e escrita. 

De acordo com Magda Soares, “letramento é o resultado da ação 

de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita” (SOARES, 

1998 apud CARVALHO, 2005, p. 15). Estando num ponto de vista rela-

tivamente dirigida ao contexto escolar, percebe-se que a escola é a prin-

cipal responsável pela eficácia dessas habilidades oriundas, nesse senti-

do, das práticas realizadas pelo professor. Porém, quando comparadas as 

considerações de Magda Soares com as de Ângela Bustos Kleiman e Le-

da Verdiani Tfouni, vemos um confronto de conceitos, visto que para 

Leda Verdiani Tfouni (1995), o letramento é o impacto social da escrita, 
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enquanto Ângela Bustos Kleiman (1998), afirma que o letramento é so-

mente um desses fenômenos. Para a última autora, letramento correspon-

de a um só os impactos e/ou estímulos para o desenvolvimento de habili-

dades de leitura e escrita em contextos socioculturais. 

Ângela Bustos Kleiman, desse modo, aponta que as práticas soci-

ais realizadas na escola para o desenvolvimento dessas habilidades são 

consideradas como “projetos de letramento”, sendo: 

[...] um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida dos 

alunos e cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de textos que, 

de fato, circulam na sociedade e a produção de textos que serão realmente li-

dos, em um trabalho coletivo de alunos e professor, cada um segundo sua ca-

pacidade. (KLEIMAN, 2000, p. 238) 

Assim, de acordo com os novos estudos dos letramentos, as ativi-

dades realizadas em sala de aula e fora dela devem se enquadrar, neces-

sariamente, na realidade dos alunos, fazendo com que, ao tempo em que 

desenvolvem habilidades de leitura e escrita, os alunos conheçam e com-

preendam o contexto em que estão inseridos socialmente, em todos os 

aspectos possíveis a serem explorados. 

Diante dessas questões, tomamos, nesse momento, um olhar para 

as inovações pedagógicas advindas dos avanços sociais que surgem a ca-

da ano, o que implica significativamente no trabalho docente e na apren-

dizagem dos alunos no âmbito de formação. Conforme Morin (2008, p. 

13-14 apud CÂNDIDO, 2013), as práticas pedagógicas são responsáveis 

por solucionar e/ou transformar “realidades ou problemas cada vez mais 

polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais 

e planetários”. É por essa questão que os novos estudos dos letramentos 

são, em suma, investigados no campo da linguística aplicada que tem por 

finalidade “tanto criticar quanto transformar”. (PENNYCOOK, 1998, p. 

25) 

Vê-se, nessa perspectiva, que uma das mais emergentes inovações 

pedagógicas implícitas na educação há alguns anos foram as tecnologias 

de informação e comunicação, caracterizadas pelos recursos tecnológicos 

responsáveis pela comunicação entre os indivíduos e, na educação, pela 

facilitação da aprendizagem dos alunos e, por conseguinte, do trabalho 

docente. Com isso, exposta a teoria de Ângela Bustos Kleiman vislum-

brando os projetos de letramento, unindo-a com o conceito de ciberespa-

ço (LÉVY, 1999) sendo o espaço de conhecimento no âmbito digital, 

destacamos uma nova categoria de letramento recém-chegada nos novos 

estudos dos letramentos – o letramento digital, definido por Jesus Maria 
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Sousa e Carlos Nogueira Fino (2007) em definições restritas e amplas, 

semelhante aos estudos de Street. 

No estudo de Jesus Maria Sousa e Carlos Nogueira Fino (2007), a 

definição restrita do letramento digital é referente a não consideração do 

contexto sociocultural para o desenvolvimento de habilidades no âmbito 

digital, o que definiria o letramento digital como uma situação ocorrida 

pelo decorrer de um processo, considera o ser digitalmente letrado como 

alguém capaz de manusear as ferramentas tecnológicas visando cumprir 

às exigências de trabalho que a sociedade reverencia. 

Para apresentar a definição ampla de letramento digital, Maria Te-

resa Freitas (2010, p. 338) assinala que “tornar-se digitalmente letrado 

significa aprender um novo tipo de discurso e, por vezes, assemelha-se 

até a aprender outra língua”. A autora exibe que apropriar-se da cultura 

digital corresponde assumir um novo padrão como ser social, significa 

subir no que tange o nível de conhecimento sobre linguagem, cultura e 

sociedade, traz o sentido de que o contexto digital permite uma demasia-

da expansão na produção de conhecimentos individuais ou em grupos. A 

definição ampla é tida como “uma complexa série de valores, práticas e 

habilidades situados social e culturalmente envolvidos em operar linguis-

ticamente dentro de um contexto de ambientes eletrônicos, que incluem 

leitura, escrita e comunicação”. (SELFE, 1999, p. 11 apud SOUSA & 

FINO, 2007, p. 59) 

Destacamos, finalmente, em um ponto de vista amplo e ideológico 

de letramento, que as contribuições dos novos estudos dos letramentos 

avançaram em grande escala a educação hodierna, principalmente no que 

tange a questão da inovação pedagógica com a chegada das tecnologias 

de informação e comunicação. Observamos, nessa linha de pensamento, 

que as diversas inovações, incluindo as tecnologias de informação e co-

municação, chegaram à educação de maneira emergente, o que – além 

das implicações positivas – trouxe algumas demandas que carecem de ser 

discutidas, como a identidade docente na formação do professor. 

Entendemos, quando tratamos da formação do professor de língua 

materna, que esse profissional está apto a inúmeras inovações advindas 

dos estudos linguísticos, literários e dos padrões normativos oriundos da 

gramática. Percebemos, nesse sentido, que as tecnologias de informação 

e comunicação chegaram como uma nova tendência a ser seguida pelos 

professores de língua materna para adequassem ao que o contexto educa-

cional exige, o que implica bastante na identidade docente que é constru-
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ída diariamente por meio das experiências profissionais. No tópico a se-

guir, especificamos algumas considerações sobre a construção da identi-

dade docente, numa interface com a questão do letramento digital com 

base nas discussões sobre as tecnologias de informação e comunicação 

aqui apresentadas. 

 

3. A identidade docente na era das TIC 

Para iniciarmos uma discussão sobre a identidade docente na con-

temporaneidade, devemos mencionar com grande ênfase as contribuições 

de Ferdinand de Saussure (2006) na corrente estruturalista da linguística 

teórica, onde o mestre genebrino remete a ideia de descentralização de 

sujeito, analisada por Stuart Hall em A identidade cultural na pós-

modernidade. Stuart Hall (2003) considera que o contexto de vivência 

dos sujeitos se encontra – diariamente – num processo contínuo de trans-

formação. Em outras palavras, o indivíduo (professor) está apto a modi-

ficar suas visões, concepções e crenças diariamente, através de tomadas 

socioculturais em todos os aspectos que permeiam a educação. 

Uma ilustração necessária para a temática aqui abordada, seria a 

descentralização do conceito de letramento, que foi, por algum tempo, 

estritamente comparado e visto de modo sinônimo com o conceito de al-

fabetização, o que gerou inúmeros debates na área da educação e da lin-

guística aplicada. A principal questão foi tomada com base nas afirma-

ções de Paulo Freire onde “[...] a alfabetização cobra sentido (...) é a con-

sequência de uma reflexão que o homem começa a fazer sobre a suma 

própria capacidade de refletir” (FREIRE, 1975, p.117). Algumas teorias 

contestaram essa afirmação alegando que Paulo Freire, considerado o 

maior representante da educação brasileira, estava equivocada, uma vez 

que atribuía o conceito de letramento ao termo alfabetização. Após isso, 

quando Ângela Bustos Kleiman veio pronunciar-se sobre letramento co-

mo “um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto siste-

ma simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para obje-

tos específicos” (KLEIMAN, 1995, p. 19), os mesmos teóricos compre-

enderam que Paulo Freire apenas tentou definir o que seria a alfabetiza-

ção naquela época, e que, com base nos novos estudos dos letramentos , 

em meados de 1992, os conceitos de alfabetização e letramento foram, 

por necessidade, alterados. 

Vê-se no exemplo apresentado que houve um processo de descen-

tralização, pois uma visão tida com grande precisão foi desmistificada 
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através de explanações por meio de leituras e escuta de pronunciamentos 

no meio acadêmico na área da educação e da linguística aplicada. Essa 

descentralização implicou significativamente na identidade desses docen-

tes e pesquisadores, que alteraram alguns aspectos sobre a formação do 

professor, o ensino de línguas em todos os níveis de ensino e a questão 

do letramento tida em extrema abrangência na mesma época. 

É cabível lembrar, diante do que define Ilma Passos Alencastro 

Veiga (1999), que o professor, em tempos de inovação pedagógica, deve 

assumir uma “docência inovadora”, pronta para assumir variados papéis 

e utilizar-se das mais diversas facetas para desenvolver com mais eficácia 

o processo de ensino/aprendizagem no ambiente profissional. A docência 

inovadora “clama por uma reconfiguração de prioridades e saberes para 

superar dicotomias como a que há entre ciência e senso comum, teoria e 

prática e educação e trabalho”. (XAVIER, 2008, p. 4) 

 

4. Contextualizando a pesquisa 

A pesquisa realizada se enquadra na linguística aplicada numa 

perspectiva “interdisciplinar” (MOITA LOPES, 2006), visto que é a lin-

guística aplicada é um campo composto de origens sociológicas, antropo-

lógicas, linguísticas e outras, permitindo a realização de pesquisas em va-

riadas áreas de conhecimento, tendo como ponto em comum a precaução 

em identificar os problemas de linguagem em sala de aula e tentar solu-

cioná-los e, quando não há problemas, aprimorar a realidade atual. 

Diante dessas considerações, a presente pesquisa toma como base 

dois métodos: observação etnográfica e análise interpretativista. Nesse 

sentido, a corpora foi composta por narrativas autobiográficas escritas 

por professores de língua maternas regentes nas, permitindo-nos traçar o 

perfil e as crenças desses colaboradores sobre o uso das tecnologias de 

informação e comunicação na escola, para tanto, adotaremos os pressu-

postos do método interpretativista de análise das narrativas. No segundo 

momento, na observação etnográfica, que, em sentido coletivo, “é um 

modo de estudar pessoas em grupos organizados que podem ser denomi-

nados de comunidades ou sociedades, pois um grupo é entendido como a 

sua cultura e estudar a cultura envolve o exame dos comportamentos, 

costumes e crenças aprendidos e compartilhados do grupo” (ANGROSI-

ANO, 2009), coletaremos dados tidos no diário de campo do pesquisador 

em turmas de ensino fundamental em duas escolas de Maribondo (AL). 
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As reflexões apresentadas no transcorrer da análise dos dados via-

bilizam um cruzamento de vozes entre os professores colaboradores 

(através das narrativas), a voz do pesquisador (no diário de campo) e dos 

principais autores que atuam no campo das tecnologias de informação e 

comunicação e da aquisição do letramento digital no ensino e na forma-

ção de professores, como também, visando apontar os aspectos identitá-

rios pertinentes a serem destacados na exposição das concepções. Os pro-

fessores colaboradores serão identificados como C1 e C2. 

 

5. Discussão e análise dos dados 

Sabe-se que, atualmente, a presença dos recursos tecnológicos 

adentrou nas escolas públicas e privadas do Brasil de modo prematuro 

com base na alarmante necessidade da educação no que concerne à ino-

vação pedagógica por meio de materiais manipuláveis. Os professores, 

dessa maneira, não tiveram um meio de apropriação tangente ao uso des-

ses recursos, o que, em partes, dificulta a utilização dos mesmos no con-

texto escolar. Conforme C1: 

Visualizando a constante presença dos recursos tecnológicos, percebo que 

a cada dia mais a habilidade de manuseio desses recursos deve ser maior. Mas, 

isso tem sido algo de grande dificuldade, tanto para mim como de outros pro-

fessores com quem tenho contato. Percebo que uma das formas mais viáveis 

para que tenhamos essa habilidade, mas a iniciativa deve partir de hierarquias 

maiores, pois o curto período da nossa formação tecnológica não surtiu tanta 

eficácia como esperávamos, acredito que isso melhoraria em grande escala a 

nossa situação nesse sentido. 

Observamos através dessas considerações que a narrativa de C1 

foi, em suma, alarmante para que tenhamos uma noção sobre a extrema 

precarização da formação de professores sobre o manuseio e a doravante 

habilidade dos recursos tecnológicos para a importante utilização em sala 

de aula. De acordo com o diário de campo do pesquisador: 

As escolas em que a pesquisa foi realizada apresentam uma grande quan-

tidade de aparelhos tecnológicos como computador, tablets para alunos espe-

ciais, televisão DVD e aparelho de data show. Porém, ao questionar sobre a 

utilização desses aparelhos, percebi que o uso é extremamente baixo, o que 

deixa de contribuir para o ensino de forma significativa. 

Diante disso, retomamos a questão da formação continuada acerca 

das tecnologias. No site do Ministério da Educação visualizamos muitas 

iniciativas federais para estimular o uso das tecnologias de informação e 

comunicação disponibilizadas às escolas para serem utilizadas constan-
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temente, porém, com a ineficiência do desenvolvimento desses projetos a 

realidade não concorda com os objetivos apresentados no portal, assim 

como explica C2: 

Em algumas leituras e reportagens em canais educativos vejo as implica-

ções das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, fico bastante curio-

sa para saber fazer o uso desses recursos no meu trabalho. Participamos do 

PROINFO há alguns anos, mas o professor era centrado no trabalho com um 

só programa básico de computador, só que vimos atualmente uma abrangência 

muito maior de aparelhos, o computador somente não seria suficiente. 

A necessidade de buscar informações acarreta em um importante 

ponto destacado por C2 que são os canais educativos, os quais têm o ob-

jetivo de estimular os professores em exercício em acatar novas metodo-

logias e táticas para a sala de aula. De modo abrangente, esses canais 

apresentam resultados de pesquisas atuais, onde o maior enfoque é na 

questão contemporânea em que a educação escolar está se inserindo aos 

poucos, um ponto bastante abordado é o que concerne às práticas de le-

tramento. Do diário do pesquisador consta que: 

Devemos considerar também a grande carência de espaço tida nas escolas 

colaboradoras. As salas de aula não possuem espaço adequado para momentos 

diferenciados de alunos com professores regentes. Vale ressaltar também que 

muitos dos recursos tecnológicos ainda estão engavetados em salas trancadas, 

uma vez que a direção tem conhecimento do despreparo dos professores para 

o uso das tecnologias da informação e comunicação. 

A estrutura das escolas que recebem os recursos tecnológicos de-

ve ser observada antes mesmo do envio de qualquer material desde os li-

vros didáticos até os recursos atrelados às tecnologias de informação e 

comunicação. O espaço, junto com a formação dos professores são pon-

tos essenciais para a elucidação de inovações pedagógicas no âmbito es-

colar. Outro ponto recorrente é a ausência da fiscalização no que tange as 

verbas e recursos disponibilizados pelo governo federal com as escolas 

públicas. Para C1: 

Vivemos em um mundo globalizado que exige que os profissionais este-

jam cada vez mais atualizados, seja para a vida pessoal como a profissional. 

Em outras áreas, as empresas e instituições oferecem grandes meios para a 

atualização em tecnologia. Na educação, infelizmente, esse caso não é aplica-

do. 

Deve-se ter em mente que toda essa questão parte das condições 

de apropriação de informações na sociedade do conhecimento. Vivemos 

num âmbito social onde “conhecimento nunca é demais”, principalmente 

quando se trata de educação como o setor responsável pela formação de 

todo e qualquer profissional das variadas áreas. O professor, sujeito de 
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maior cobrança por ser facilitador da aprendizagem, carece está em cons-

tante processo de aquisição de conhecimento. 

Com isso, tomando como base as considerações de C1 e C2, ob-

servamos que a identidade do sujeito pós-moderno, nesse caso, o profes-

sor, vem sendo fragmentada constantemente perante o avanço emergente 

da sociedade do conhecimento. Pelo que analisamos, a presença das tec-

nologias de informação e comunicação provoca uma espécie de autorre-

flexão dos professores, mas, a principal preocupação é o baixo índice da 

formação que, atualmente, exige que os professores sejam autodidatas 

para atualizar-se sobre o manuseio de todo e qualquer recurso tecnológi-

co aplicado a educação. 

Nessa perspectiva, quando empregamos essa discussão nas teorias 

sobre letramento apresentadas na fundamentação teórica desse trabalho, 

vejamos que os professores colaboradores se encontram num contínuo 

processo de aquisição do letramento digital o que, perante as teorias, ain-

da requer um longo tempo de apropriação, tendo em vista uma mais 

abrangente dificuldade quando lembramos a tão evolutiva e rápida situa-

ção que a sociedade do conhecimento se encontra. 

 

6. Conclusão 

Ao tratar da utilização das tecnologias de informação e comunica-

ção na formação e na identidade contemporânea de professores na educa-

ção básica pública em Alagoas, mais especificamente, de professores de 

língua portuguesa, visualizamos um leque de possibilidades de discussão 

a serem encontradas no andamento da pesquisa, principalmente quando 

intercalamos o conceito de tecnologias de informação e comunicação 

com o de letramento digital tão solicitado em pesquisas do campo da 

educação e da linguística aplicada. 

Percebemos que o processo de descentralização de sujeito apre-

sentado por Stuart Hall (2003) vem ocorrendo a curtos passos, mas, já 

apresenta uma grande diferença quando percebemos a conscientização 

dos professores no que tange a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação em sala de aula e do conhecimento da presença desses re-

cursos no ambiente escolar, mesmo que não utilizados com frequência 

pelos que fazem parte da escola. 

Um ponto relevante a ser lembrado é a capacidade de reflexão so-

bre atuação profissional e ambiente de trabalho que os professores cola-
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boradores apresentaram onde, sem restrições, mostraram-nos as suas 

principais inquietações sobre as questões objetivadas nesse trabalho. 

Dentro da linguística aplicada, consideramos que o poder de autonomia 

contribui em grande escala para a formação e, consequentemente, para a 

identidade profissional do docente de quaisquer componentes curricula-

res. 

A pesquisa, sobretudo, contribuiu para que olhássemos com mais 

precisão para o âmbito escolar, futuro ambiente de trabalhos de professo-

res em pré-serviço, uma vez que é de suma importância que conheçamos 

a escola sobre todos os olhares possíveis, não só para o processo de ensi-

no como tem sido mais investigado. É preciso chegar na escola para 

exercer a docência com olhares apurados e identidades aptas a transfor-

mação quando necessário, pois é a convivência com o meio que constrói 

o papel social do profissional de educação, pois, “ser letrado hoje não é 

garantia de que seremos letrados amanhã”. (ZACHARIAS, 2016, p. 17) 
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RESUMO 

É da prática de leitura que advém a aquisição dos conhecimentos apreendidos no 

cotidiano escolar. De acordo com Ingedore Villaça Koch e Vanda Maria Elias (2010) e 

Ângela Kleiman (2006), a deficiência do ensino, principalmente no que diz respeito à 

depreensão do entendimento, se faz presente no cotidiano escolar devido ao distanci-

amento existente entre o uso da leitura na escola e o uso da leitura e da produção nas 

demais práticas sociais, para as quais o que interessa é a efetivação da comunicação. A 

fim de compreender o processamento do ensino de leitura e de produção nos dois úl-

timos ciclos do ensino fundamental e de contribuir para uma melhor abordagem das 

práticas de leitura no contexto escolar, este estudo tem como objetivo analisar um ca-

derno de atividades de leitura que foi aplicado a alunos do 8º ano do ensino funda-

mental de uma escola pública do município do Rio de Janeiro. As observações realiza-

das a partir da análise do material e a quantificação dos resultados dos alunos permi-

tem a reflexão sobre o que é entendido por leitura e interpretação no dia a dia escolar, 

bem como perceber que quando as leituras são fundamentadas na interação o enten-

dimento acontece de forma mais satisfatória. 

Palavras-chave: Ensino de leitura. Análise de atividades. Interação. 

 

1. Introdução 

As múltiplas funções desempenhadas hoje pelo homem moderno 

tornam a leitura e produção de textos escritos um meio de comunicação 

tão usual quanto uma conversa informal entre amigos, os momentos de 

bate papo entre os jovens nos intervalos de aula, as conversas familiares 

nos fins de semana, tamanha é a necessidade, cada vez mais evidenciada 

pelo ser humano, de fazer-se presente nos diversos espaços que ocupa, 

assim como, de dar conta dos diferentes papéis (cidadão, pais, cônjuges, 

profissional, estudante, amigo etc.) que desempenha. 

Em meio aos diversos papéis sociais que ocupa, o homem faz uso 

do código escrito para comunicar-se com os outros, manter-se informado, 

adquirir um conhecimento, divertir-se, emocionar, fazer-se lembrar por 

mailto:wagnerasc@bol.com.br
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quem gosta, entre muitos outros usos presentes com frequência em seu 

cotidiano. Assim, diariamente, muitos são os momentos de leitura de di-

versos homens, mulheres, jovens e crianças que se mantêm interados 

com outros seja por meio de cartas, e-mails, livros, revistas, jornais, pro-

pagandas publicitárias, revistas em quadrinhos, conversas no Whatsapp, 

publicações nas redes sociais, e outros que mantém cada vez mais viva a 

prática da comunicação escrita. 

No entanto, para dar conta da velocidade com que se processa a 

produção de novos gêneros textuais que apresentam diferentes funções e 

intenções, a prática da leitura precisa ser realizada com base em uma aná-

lise crítica do tipo de texto em evidência, do uso das palavras, do contex-

to em que são utilizadas em meio a outros vocábulos, da organização sin-

tática em que aparecem estruturadas, do contexto pragmático dos parcei-

ros da comunicação (autor e leitor), para que os objetivos da comunica-

ção sejam de fato alcançados. 

Mediante a necessidade de alcance de um processamento eficaz 

da comunicação escrita, o desenvolvimento do aprendizado da leitura 

tem sido a preocupação de muitos estudiosos que se ocupam do uso da 

língua e da linguagem, uma vez que se entende que o ato de ler e escre-

ver existe não somente para desenvolver a habilidade de decifração de 

um código escrito, mas, sobretudo, para tornar mais eficaz e preenchida 

de significados a comunicação humana. 

Por este motivo, a escola torna-se foco dos estudos referentes às 

comunicações humanas, pois se observa que, na maioria dos casos, é 

dentro do contexto escolar que o indivíduo tem o primeiro contato com 

textos de naturezas diversas, sejam eles verbais ou não verbais. 

Com o intuito de dar conta das necessidades de aprendizagem dos 

indivíduos, o ensino da leitura sempre está envolto por uma série de ati-

vidades que têm como objetivo auxiliar os discentes no aprendizado da 

leitura e da produção de textos. Entretanto, verifica-se que, muitas vezes, 

os estudantes terminam a educação básica sem ter o completo domínio 

do entendimento dos textos, de sua forma e função na sociedade. Esta 

problemática é facilmente identificada por meio do resultado de avalia-

ções como o SAERJ e o ENEM, que demonstram o nível de dificuldade 

dos alunos para interpretar e produzir textos, fator que pode estar ligado, 

de algum modo, a uma incoerência entre as atividades propostas em aula 

e as intenções e objetivos com que o código escrito é utilizado pelos es-

tudantes em sua prática comunicativa diária, o que evidencia, muitas ve-



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

234 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

zes, a existência de um distanciamento entre o ensino e o uso efetivo da 

escrita. 

A leitura em todos os seus processos, desde a decodificação à in-

terpretação e produção, faz parte do processo de aquisição de todos os 

conteúdos e habilidades que são desenvolvidos na escola, o que a torna 

fundamental para o sucesso ou fracasso das outras competências. Com 

isso, verifica-se a necessidade de que as atividades de leitura, não somen-

te, mas principalmente nas aulas de língua portuguesa, estejam voltadas 

para o exercício da interpretação, com o intuito de encaminhar os discen-

tes para a compreensão do que diz o texto, auxiliando-os a formar uma 

visão crítica sobre o discurso presente nas leituras que envolvem a socie-

dade e a cultura na qual estão inseridos. 

Para que esse processo aconteça de forma favorável, faz-se neces-

sário que as atividades de leitura estejam embasadas em concepções que 

permitam a interação entre leitor e texto, direcionando a leitura para o en-

tendimento dos significados dos contextos dos textos, para a interação 

entre os conhecimentos de mundo dos discentes e os conhecimentos que 

podem ser depreendidos das leituras propostas em sala de aula. 

Assim, embasada nos estudos sociocognitivos de leitura apresen-

tados por Ingedore Villaça Koch e Vanda Maria Elias (2010), Ângela 

Kleiman (2006), Luiz Antônio Marcuschi (2009), Isabel Solé (1998), e 

outros, o presente artigo acadêmico tem por objetivo analisar um caderno 

de atividades de leitura aplicadas a alunos do 8º ano do ensino fundamen-

tal de uma escola pública do município do Rio de Janeiro, refletir sobre 

suas concepções de leitura e sobre o encaminhamento que dão ao ensino 

da leitura e da produção textual no cotidiano escolar. A partir da análise, 

este estudo procura sinalizar problemas que ocorrem com frequência em 

atividades voltadas para a interpretação textual, para, a partir de então, 

propor métodos que possam auxiliar o professor na prática de ensino da 

leitura no dia a dia escolar. 

Por meio do estudo das teorias citadas, dos Parâmetros Curricu-

lares Nacionais (PCN) e da análise do caderno de atividades, pretende-

se, comprovar a eficiência de um ensino voltado para a interação, cons-

truir uma visão crítica do ensino da leitura e contribuir para a melhora da 

formação de leitores nas escolas. 
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2. Leitura, compreensão e produção 

A efetivação da compreensão exige que o leitor, ao praticar o 

exercício de ler, tenha em mente que a leitura faz parte de um processo 

de comunicação que, além dos conhecimentos linguísticos que já possui, 

necessita, também, de outros conhecimentos extralinguísticos, contextu-

ais e até o interesse em desvendar (conhecer) o que é comunicado. Pen-

sando nesta amplitude, o ato de ler ou, mais especificamente, a leitura 

passa a fazer parte de um processo de interação, para o qual o indivíduo 

precisa lançar mão de múltiplas habilidades, para obter a compreensão e, 

a partir de então, para que o ato de ler seja processado positivamente. 

Assim, para que a leitura seja processada efetivamente, tendo co-

mo consequência a compreensão, o leitor precisa estar consciente da ne-

cessidade de contribuir com uma participação ativa, recorrendo aos seus 

conhecimentos linguísticos e de mundo e, ainda, com o controle de seu 

entendimento, sendo capaz de reconhecer quando não entende e, nesse 

caso, retroceder para solucionar o problema da incompreensão. Sobre es-

sa questão Isabel Solé destaca que: 

[...] compreender não é uma questão de tudo ou nada, mas é relativa aos co-

nhecimentos de que o leitor dispõe sobre o tema do texto e aos objetivos esti-

pulados pelo leitor (ou, embora estipulados por outro, sejam aceitos por este). 

Esses objetivos não determinam apenas as estratégias que se ativam para se 

obter uma interpretação do texto; também estabelecem um umbral de tolerân-

cia do leitor com respeito aos seus próprios sentimentos de não compreensão. 

(SOLÉ, 1998, p. 41) 

Neste caso, o indivíduo que processa a leitura é alguém que com-

preende o ato de ler como uma atividade que contribui para o alcance de 

algum objetivo, seja este obter uma informação, adquirir um conheci-

mento, ou até mesmo um entretenimento. Sendo assim, observa-se que a 

leitura, processada com compreensão, é uma atividade de interação a dis-

tância23, sobre a qual um leitor maduro realiza pressuposições, inferên-

cias, analisa de forma crítica o conteúdo lido, satisfazendo suas necessi-

dades comunicativas. Portanto, leitor e texto procuram, no momento da 

leitura, alcançar um mesmo objetivo: reconstruir sentidos. 

                                                         

23 Ângela Kleiman (2004, p. 37) discorre sobre as dificuldades de processamento da forma escrita 
em relação à forma oral, por a leitura depender de uma situação de interlocução realizada à distân-
cia. 
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2.1. O processamento da leitura e da compreensão textual 

Para ler e compreender um texto, o leitor utiliza ao menos três ní-

veis de conhecimento, o conhecimento do sistema linguístico (significa-

dos das palavras, estruturas sintáticas, etc.); o conhecimento de mundo, e 

o conhecimento de organização textual (composição dos gêneros textu-

ais). Esses conhecimentos são ativados pelo leitor durante a leitura, desde 

a visualização do material linguístico e seu fatiamento em estruturas re-

conhecidas e significativas até a elaboração de hipóteses, a realização de 

inferências e a verificação da compreensão através da capacidade de rea-

lizar resumos do material lido. 

Sobre a atividade de leitura, Ângela Kleiman (2004, p. 34) destaca 

que sua realização começa com a decodificação do código que é apreen-

dido pelos olhos e armazenado pela memória em estruturas significativas 

para o leitor, como sílabas, palavras, orações. Quanto maior o nível da 

estrutura, ou seja, se o leitor tem, por exemplo, a capacidade de reconhe-

cer como significativa a estrutura de uma oração inteira e não apenas de 

uma palavra, tem maior capacidade de armazenamento de material em 

sua memória e mais chances de processamento e compreensão de textos. 

O leitor que conhece e domina o código escrito de sua língua realiza essa 

atividade de forma mecânica, através de um processo cognitivo do qual 

não tem consciência. 

É interessante observar, no entanto, que apenas esse processo de 

decodificação, reconhecimento e o seu armazenamento na memória não 

demandam a compreensão do texto. Sobre este fato, Luiz Antônio Mar-

cuschi (2009, p. 96) lembra que “os conhecimentos individuais afetam 

decisivamente a compreensão de modo que o sentido não reside no tex-

to.”, com isso, percebe-se que, atrelado à decodificação, conceitos socio-

culturais construídos pela vivência de mundo do leitor, influenciam toda 

a compreensão do mesmo durante o ato de ler e que a interação, ou seja, 

a construção realizada pelo leitor acarretará ou não a compreensão. É 

nesse sentido que os conhecimentos de mundo (enciclopédico) do leitor 

acabam sendo imprescindíveis para a construção da interpretação. 

Contudo, apesar de os significados do texto serem reconstruídos 

no momento da interação com o leitor, sendo os conhecimentos deste es-

senciais para a construção global da compreensão, deve-se levar em con-

sideração que, nem toda interpretação é autorizada e/ ou coerente com o 

que o texto objetiva transmitir. Os conhecimentos sobre o léxico e con-

ceitos extralinguísticos devem ser, ao menos em parte, compartilhados 
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entre autor e leitor e apontar o que pode ser aceito ou não durante a com-

preensão. Sendo assim, se, em um texto sobre a situação de corrupção 

política no Brasil, leitor e texto não partilharem de um mesmo conheci-

mento sobre a expressão “Operação Lava Jato”, por exemplo, as infor-

mações consideradas essenciais no texto podem não ser compreendidas, 

afetando todo o entendimento. Isso pode acontecer, por exemplo, quando 

palavras ou expressões são utilizadas em sentido conotativo no texto e 

não são aceitas como tal pelo leitor, que as compreende em seu sentido 

literal. Sobre este problema de percepção de sentidos, Luiz Antônio Mar-

cuschi analisa que “o uso não literal da linguagem pode redundar em fal-

sos alarmes que ocasionam inferências distorcidas ou não pretendidas”. 

(MARCUSCHI, 2009, p. 96) 

Observações como essas comprovam o quanto a leitura de mundo 

interfere na simples leitura superficial das palavras, denotando o quanto o 

significado e a intenção do texto não estão puramente no fator linguísti-

co, mas, sobretudo, no fator interacional, nos conhecimentos de mundo 

que leitor e autor compartilham. Dessa forma, a interpretação de um tex-

to depende de múltiplos fatores dos quais os conhecimentos prévios (ou 

falta deles) do leitor não podem ser negados, pois interferem totalmente 

na interpretação dos sentidos. 

Outro fator de suma importância para a compreensão textual é 

apontado por Ingedore Villaça Koch e Vanda Maria Elias (2010): o reco-

nhecimento de referentes e de novos elementos textuais. Trata-se do pro-

cesso da referenciação, realizado por meio do uso de pronomes e subs-

tantivos ou expressões substantivas, que são utilizados para fazer menção 

a outros termos presentes no texto, evitando a repetição e auxiliando a 

coesão textual e o lançamento de novas informações, que demandam a 

progressão do texto. Uma leitura competente desses termos ajuda na ati-

vação de informações sobre um mesmo elemento e sobre novos elemen-

tos que são introduzidos no texto, colaborando para a efetivação da com-

preensão. 

Segundo Ângela Kleiman (2004, p. 50), ao processar a leitura, o 

leitor ativa todos esses conhecimentos por meio de dois tipos de estraté-

gias, as cognitivas, realizadas inconscientemente por meio do conheci-

mento que o leitor possui sobre a língua, seu uso e, também, sobre o con-

texto no qual determinado assunto está inserido, e as estratégias meta-

cognitivas que fazem parte do que o leitor pode controlar, como, por 

exemplo, sua intenção quanto à leitura, seu nível de compreensão sobre o 

assunto. Essas duas estratégias funcionam de maneira conjunta, sendo as 
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segundas fundamentais, pois é por meio delas que o leitor tem a possibi-

lidade de regular se compreendeu ou não o que leu, podendo, neste últi-

mo caso, retornar, realizando uma segunda leitura, corrigindo o problema 

de sua compreensão ou, até mesmo identificando questões estruturais do 

texto que contribuíram para a sua incompreensão, como é o caso de am-

biguidades, por exemplo. 

É exatamente nesse processamento metacognitivo que ocorre a re-

alização da compreensão, conforme explica Isabel Solé (1998, p. 116) 

quando diz que “à medida que lemos, prevemos, formulamos perguntas, 

recapitulamos a informação e a resumimos e ficamos alerta perante pos-

síveis incoerências ou desajustes”. A realização dessas atividades depen-

de totalmente da vontade do leitor em compreender o que lê. Ou seja, pa-

ra o processamento da leitura e da compreensão é necessário que o leitor 

tenha em vista um objetivo claro para sua realização e interesse em ativar 

todas essas habilidades, interagindo e completando de forma coerente o 

que não está dito no texto, mas pode ser inferido, concluído pelo leitor. 

 

3. A escola e a formação de leitores 

Diante do que foi enfatizado, verifica-se que a realização de uma 

leitura proficiente depende do nível de capacidade do leitor para assimi-

lar, junto à decodificação do signo linguístico, as relações sintáticas e 

semânticas existentes na comunicação escrita, os conhecimentos prévios 

que têm acerca do assunto da leitura, e ainda o objetivo que tem em men-

te para a realização da mesma. 

A grande questão, entretanto, está no caminho pelo qual o leitor 

passa até chegar ao nível de maturidade para processar todas essas com-

petências e, assim, compreender o que lê. 

Ângela Kleiman (2004) observa que a grande maioria dos estu-

dantes tem o primeiro contato com a leitura na escola, com a execução de 

atividades sinalizadas por outros (professores, coordenadores pedagógi-

cos, o currículo escolar) como importantes para a sua formação escolar. 

Tais atividades utilizam a leitura como um meio para a realização de ati-

vidades que objetivam a identificação de informações explícitas no texto, 

a identificação de classes gramaticais e funções sintáticas, o reconheci-

mento do significado dicionarizado das palavras e outras atividades que 

não propiciam à criança ou adolescente a oportunidade de apropriar-se do 

sentido global do texto, impedindo que o ato de ler seja uma atividade 
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preenchida de significados e decorrente de um interesse pessoal. 

Observações como estas demonstram que grande parte do fracas-

so escolar de crianças e jovens com a leitura advém de um ensino mecâ-

nico que não considera a necessidade do “ensino de compreensão”. 

(SOLÉ, 1998, p. 35) 

Isto equivale a dizer que, de certa forma, há uma distância entre a 

aprendizagem de leitura que é defendida como fundamental nas escolas e 

a aprendizagem sobre a leitura, necessária aos indivíduos para a utiliza-

ção competente da mesma, o que justifica, na maioria dos casos, a má 

formação leitora de alunos que, mesmo passando por todas as etapas do 

processo escolar, não conseguem desenvolver habilidades para, além de 

decodificar, também compreender e, a partir de então, produzir textos. 

As concepções de leitura, de texto e de sentido, que são praticadas 

e vivenciadas na escola são, normalmente, as concepções que guiarão os 

alunos no decorrer de sua vida escolar e, também, nortearão as atividades 

de leitura e produção realizadas em sua vida pessoal. Assim, entender 

tais concepções e as direções que dão à aprendizagem dos discentes é de 

fundamental importância para a concretização de um ensino que esteja de 

fato voltado para o principal objetivo do ensino de língua, a comunica-

ção. 

Ao analisar o ensino de língua materna nas escolas, Luiz Carlos 

Travaglia (1996, p. 40) faz a seguinte observação: 

Tem sido consenso entre os estudiosos das questões ligadas ao ensino de 

língua materna que o ensino [...] prescritivo tem sido hipervalorizado e muito 

mais praticado nas aulas de língua materna em detrimento dos outros dois ti-

pos24, causando prejuízos na formação do aluno, em termos de conhecimento 

linguístico de que disporá em sua vida, sobretudo no que diz respeito à obten-

ção de uma competência comunicativa mais ampla, que é fundamental para 

viver melhor. (TRAVAGLIA, 1996, p. 40) 

Ao apontar o ensino prescritivo como privilegiado nas aulas de 

língua, o autor aponta para o foco dado às aulas de língua portuguesa: o 

ensino das regras e nomenclaturas da variante de prestígio em lugar da 

reflexão sobre o uso da língua. Este tipo de ensino não considera a lin-

                                                         

24 Luiz Carlos Travaglia (1996, p. 40) aborda os tipos de ensino da gramática (prescritivo, descritivo e 
produtivo) e evidencia que apesar de os dois últimos serem mais voltados para a reflexão sobre a 
língua, o ensino prescritivo, baseado em regras da gramática normativa, continua sendo o ensino 
privilegiado nas escolas. 
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guagem como instrumento de interação, uma vez que seu principal obje-

tivo é modificar o hábito linguístico dos falantes, oferecendo uma única 

variante como passível de comunicação e desconsiderando os contextos e 

as situações de interlocução que estão por trás do ato comunicativo. 

Quando, neste tipo de ensino, o texto (seja ele verbal ou não ver-

bal, escrito ou oral) é visto como instrumento de base para as aulas de 

português, o seu sentido fica relegado a um segundo plano e a leitura 

passa a ser um ponto de partida para a discussão de questões que não 

consideram a natureza do texto, sua temática, nem seu conteúdo. Nesse 

processo, a interação, os conhecimentos linguísticos e de mundo do 

aprendiz não são considerados; as aulas de língua portuguesa e de ensino 

de leitura privilegiam, portanto, um ensino que muito pouco, ou nunca, 

oferece a oportunidade de o educando participar da construção de senti-

dos, permanecendo, assim, como coerente apenas o único sentido explí-

cito apontado pelo texto ou o único saber considerado como necessário e 

correto pelos professores ou pelos livros didáticos, como se texto e leitu-

ra fossem um monólogo no qual tudo já está dito. 

Em Ler e Compreender os Sentidos do Texto, Ingedore Villaça 

Koch e Vanda Maria Elias (2010) destacam três concepções de leitura 

usuais nas escolas, a leitura com foco no autor, a leitura com foco no tex-

to e a leitura com foco na interação autor-texto-leitor. Tais concepções 

implicam diferentes visões de língua e de sujeito e demandam aborda-

gens distintas no processamento da leitura. 

Nas duas primeiras concepções, têm-se visões muito parecidas do 

que é texto, e do que é sentido. Em ambas o texto é apenas “um repositó-

rio de mensagem e informações”, “um conjunto de elementos gramati-

cais” (KLEIMAN, 2004, p. 17 e 18) e o sentido já está determinado, por 

meio de uma leitura embasada no autoritarismo, o leitor desempenha um 

papel de sujeito “assujeitado pelo sistema” (KOCH & ELIAS, 2010, p. 

10) que apenas recebe e aceita o que lhe é imposto. 

Essas duas concepções de leitura de texto e de sentido são muito 

presentes no ensino prescritivo, como apontado por Luiz Carlos Trava-

glia, ou ainda, quando o momento de ler dos discentes compreende na 

realização da leitura para o exercício de “atividades de interpretação”, 

embasadas na identificação e reprodução de informações explícitas no 

texto. Estas concepções preveem o que deve e como deve ser lido e dito, 

através da observação de modelos tidos como “corretos” e da exclusão de 

outros usuais e reconhecíveis por parte dos discentes. Tais atividades, por 
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não considerarem o sentido entendido pelo aprendiz, fazem com que os 

alunos não gostem de ler, criando uma barreira entre ensino e aprendiza-

gem de leitura e, consequentemente, de escrita. 

Em um sentido oposto às concepções apresentadas, há a concep-

ção interativa de leitura, a qual apresenta foco na interação autor-texto-

leitor e considera a língua como instrumento de interação, utilizada por 

sujeitos (autor e leitor) para se comunicar, trocar ou acrescentar conhe-

cimentos, informações, experiências. Nela o texto é o “resultado concreto 

de uma atividade comunicativa” (TRAVAGLIA, 1996, p. 67) em que o 

sentido está vinculado à interação dos sujeitos, sendo passível de múlti-

plas interpretações, considerando o contexto sociocognitivo do leitor ao 

reconstruir o que é dito pelo texto. Neste sentido, se nas outras concep-

ções o texto e a leitura são tidos como um monólogo, aqui são objetos de 

interação que são reconstruídos à medida que são tomados por diferentes 

indivíduos. 

Esta leitura interativa, quando praticada pela escola, ativa a per-

cepção dos discentes para a sua responsabilidade quanto à interpretação 

textual, ativando os conhecimentos linguísticos, enciclopédicos e intera-

cionais necessários para uma compreensão eficaz. 

Um ensino baseado na interação demanda um trabalho de análise 

textual, que tenha como objetivo ativar não apenas um ou outro conhe-

cimento e de forma independente, mas ativar, sobretudo, a relação entre 

esses conhecimentos para a efetivação da compreensão textual e da con-

cretização de aprendizagem significativa. Para tanto, verifica-se a neces-

sidade de haver uma mediação entre texto e alunos em sala de aula, com 

o ensino de estratégias e a ativação de pistas contextuais, por meio de 

perguntas, comentários e/ou atividades que visem direcionar a percepção 

dos discentes para além do que está dito no texto, proporcionando-os ad-

quirir maturidade e independência para realizar leituras competentes de 

diversos tipos e gêneros textuais, e ainda perceber como a linguagem po-

de ser utilizada nos diferentes contextos enunciativos e quais as intenções 

que cercam os diferentes textos que lê. 

 

3.1. Propostas dos PCN para o ensino-aprendizagem da leitura e 

da produção textual 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, assim como as teorias da 

interação, direcionam o ensino de língua para a promoção da interação 
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entre indivíduos, que deve partir “dos conhecimentos prévios dos atores 

que compõem o espaço escolar”, além disso, apontam o texto como uni-

dade básica de ensino, que deve estar fundamentado no ensino-aprendi-

zado da produção e da interpretação de textos, sendo, neste caso, as di-

versas situações comunicativas, orais ou escritas, objeto de análise e foco 

de reflexão e uso nas aulas de língua portuguesa, com intuito de dar con-

ta de ampliar o conhecimento linguístico dos alunos. Assim, os Parâme-

tros Curriculares Nacionais postulam que: 

Considerando os diferentes níveis de conhecimento prévio, cabe à escola 

promover sua ampliação de forma que, progressivamente, durante os oito anos 

do ensino fundamental, cada aluno se torne capaz de interpretar diferentes tex-

tos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de pro-

duzir textos eficazes nas mais variadas situações. (BRASIL, 1998, p. 19) 

Desse modo, verifica-se que o ensino da língua portuguesa nas es-

colas deve estar voltado para a aquisição de competências que possibili-

tem aos alunos a fazer uso social da língua, permitindo-os serem capazes 

de utilizar com eficiência a língua em suas práticas sociais, demandando 

boa fluência de leitura, compreensão e produção (oral e escrita), a ponto 

de compreender e analisar criticamente os mais variados discursos, sendo 

também capazes de produzir discursos coerentes que possam ser compre-

endidos por outros. 

Contudo, para que este objetivo seja alcançado, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais observam a natureza do texto como uma enunci-

ação, inserida em uma situação comunicativa real, independente de sua 

extensão. Isto equivale a dizer que toda prática de ensino deve partir de 

uma prática comunicativa, na qual seja possível estabelecer objetivos pa-

ra a realização de leituras e produções textuais, pois, de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, o texto é uma unidade de sentido do 

qual e para o qual parte toda a atividade comunicativa. Assim: 

O discurso, quando produzido, manifesta-se linguisticamente por meio de 

textos. O produto da atividade discursiva oral ou escrita que forma um todo 

significativo, qualquer que seja sua extensão, é o texto, uma sequência verbal 

constituída por um conjunto de relações que se estabelecem a partir da coesão 

e da coerência. Em outras palavras, um texto só é um texto quando pode ser 

compreendido como unidade significativa global. Caso contrário, não passa de 

um amontoado aleatório de enunciados. (BRASIL, 199, p. 21) 

Essa observação enfatiza a importância de um ensino de leitura e 

sobre a leitura. Demandando que as aulas de língua estejam atentas para 

a compreensão dos significados que podem ser construídos com base nas 

leituras praticadas em aula, atentando, dessa forma, para o entendimento 
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global do texto, e não apenas para as sequências linguísticas que são 

construídas nos textos. 

Isto significa dizer que a compreensão e interpretação devem ser 

colocadas como prioridade nas aulas e que os conhecimentos sobre as es-

truturas sintáticas, seu reconhecimento e a forma como são produzidas 

devem ser realizadas a fim de tornarem compreensíveis as informações 

contidas em um texto. 

 

4. Análise do caderno de atividades 

O material aqui analisado compreende um caderno de atividades 

diagnósticas de leitura e produção textual, elaborado por um professor de 

língua portuguesa da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e foi aplica-

do a alunos do 8º ano do ensino fundamental com o objetivo de medir o 

nível de letramento dos discentes e observar as deficiências no que con-

cerne as habilidades de interpretação e produção de textos, visando a di-

agnose do que precisava ser melhor trabalhado com a turma no decorrer 

do ano letivo escolar. 

O caderno comporta uma série de seis textos, propondo para cada 

qual uma sequência de quatro questões, além da questão de número cinco 

que é proposta a cada dois textos, objetivando a percepção de intertexto 

entre as leituras propostas. Além das atividades de leitura, o caderno 

apresenta, ao final, uma proposta de produção textual que foi realizada 

pelos estudantes a partir da leitura de um dos textos presentes no materi-

al. 

Para analisar o grau de proficiência dos discentes no que diz res-

peito à leitura e interpretação de textos, o material apresenta uma meto-

dologia de análise própria, que é embasada na análise dos cinco descrito-

res discriminados abaixo: 

1 – Localizar informação explícita no texto 

2 – Interpretar sentidos de palavras/ expressões 

3 – Justificar o título do texto 

4 – Inferir uma informação no texto 

5 – Estabelecer intertextualidade entre textos25 

                                                         

25 Informações extraídas do Caderno de Atividades cedido por um docente da escola da prefeitura da 
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Cada um dos descritores é avaliado segundo o nível de dificulda-

de que apresenta, permitindo que a proficiência de leitura seja medida a 

partir dos níveis baixo, regular, desejável e desejável pleno, propostos 

pelo material, entendendo-se como baixo o acerto das questões de núme-

ro 1; regular, o acerto das questões de número 2 e 3; desejável o acerto 

das questões 4 e 5; e, desejável pleno, o acerto das questões de número 3, 

4 e 5. Assim, verifica-se, também, que há um aumento do grau de difi-

culdade entre as questões de cada descritor. 

Para a realização das atividades, foram propostas as leituras de 

duas canções, de dois textos publicitários, de um poema e de uma tela, 

cada qual acompanhado de quatro questões, ora objetivas e ora discursi-

vas e, conforme já citado, uma quinta questão, proposta a cada dois tex-

tos. 

 

4.1. Procedimentos para análise do material 

Visando alcançar os objetivos traçados para este estudo, a análise 

das atividades foi realizada com base em dois eixos: a análise da perti-

nência e elaboração das questões, e a análise dos resultados apresentados 

pelos discentes. 

Assim, na análise do material, verificar-se-ão dois subtópicos, a 

saber: 

A) Análise do conteúdo do caderno de atividades: apresentar-se-á 

o conteúdo das atividades, os textos propostos para leitura e a contextua-

lização das questões em relação à temática abordada e ao público a que 

se destina, verificando a presença de fatores que podem prejudicar a 

compreensão dos discentes, e propondo soluções embasadas nas teorias 

de leitura interativa que foram utilizadas como aporte teórico para este 

trabalho e nas propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

B) Resultado do desempenho dos alunos: observar-se-ão dois re-

sultados, o primeiro referente à competência dos estudantes em cada des-

critor proposto, e, o segundo, em relação à competência dos mesmos no 

que diz respeito à leitura e interpretação dos gêneros textuais presentes 

no caderno de atividades. 

                                                                                                                   

cidade do Rio de Janeiro. 
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4.2. Análise do conteúdo do caderno de atividades 

O caderno de atividades aqui analisado trabalha com quatro gêne-

ros de textos, sendo duas canções, dois textos publicitários, um poema e 

uma tela, para os quais são propostas atividades de leitura que são avali-

adas por meio de metodologia própria do material. Os textos disponibili-

zados para leitura no caderno são, respectivamente, "Cotidiano", de Chi-

co Buarque, "Mudança dos Ventos", de Nana Caymi, uma propaganda da 

Skol 360º, um anúncio da "Operação Lei Seca", "Poema Brasileiro", de 

Ferreira Gullar, e a tela Criança Morta, de Cândido Portinari. 

Para a realização da análise serão observadas as questões referen-

tes à canção "Cotidiano", ao anúncio da "cerveja Skol 360º" e à tela Cri-

ança Morta, a fim de observar a elaboração dos enunciados, o grau de di-

ficuldade em relação ao nível de conhecimento dos discentes e ao que é 

proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e a possibilidade de 

realização de interações entre textos e leitores (alunos). É importante sa-

lientar que muitos dos problemas levantados em tais questões são verifi-

cados também nas questões referentes aos outros textos devido à seme-

lhança dos gêneros utilizados e ao conteúdo do enunciado das questões. 

Para primeira proposta de leitura, o caderno de atividades apre-

senta a canção “Cotidiano”, de Chico Buarque de Holanda. 

Após a leitura da canção, o material propõe a realização das qua-

tro atividades a seguir: 

1- O verso que sugere o retorno do eu poético ao lar é: 

A ( ) “E me morde com a boca de pavor”; 

B ( ) “Ela pega e me espera no portão”; 

C ( ) “Todo dia eu só penso em poder parar”; 

D ( ) “E me beija com a boca de café”. 

 

2- No verso “Me sorri um sorriso pontual” (primeira estrofe), a expressão des-

tacada indica: 

A ( ) um sorriso sempre do mesmo jeito; 

B ( ) que a mulher gargalha e assusta o marido; 

C ( ) que a mulher acorda o marido diariamente no mesmo horário; 

D ( ) que a mulher possui mau humor. 
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3- Indique a alternativa em que os elementos do texto ajudam a cons-

truir a ideia expressa pelo título. 

A ( ) O uso repetitivo da expressão “todo dia”. 

B ( ) O emprego de verbos como “pega”, “beija” e “morde”. 

C ( ) As rimas construídas na canção. 

D ( ) O uso repetitivo da palavra “me”. 

 

4- Transcreva da canção um verso que expresse a insatisfação do eu 

poético com algo na sua vida.26 

Apesar de haver uma interpretação coerente em relação à avalia-

ção da proposta metodológica do caderno, que se limita a avaliar cada 

uma das habilidades discriminadas em cada descritor, apresentando, as-

sim, uma interpretação positiva do grau de dificuldade entre as questões e 

possibilitando a veracidade dos resultados, a observação dos enunciados 

e das opções de interpretação, no entanto, permite-nos verificar alguns 

problemas referentes à sua elaboração e ao conteúdo das questões. 

Entendendo que o público ao qual essas atividades se destinam 

possui alguma autonomia para a leitura, uma vez que já são alfabetizados 

e, como adolescentes, possuem um conhecimento prévio da sociedade 

em que vivem e, portanto, da língua que utilizam, sendo capazes de reco-

nhecer o significado de palavras usuais, espera-se que as atividades de in-

terpretação, ainda que trabalhem com descritores fáceis, como a identifi-

cação de informações, traga um nível de dificuldade que seja coerente 

com o grau de conhecimento dos alunos, permitindo, assim, a interação e 

a construção de conhecimentos. 

A análise das questões permite a observação da falta de embasa-

mento e contextualização dos enunciados que são diretos e sinalizam 

apenas o que deve ser realizado pelo aluno, não oferecendo, portanto, ne-

nhum conhecimento sobre a subjetividade da canção, ou sua temática. 

Além disso, o conjunto de atividades apresenta três questões organizadas 

como múltipla escolha, oferecendo ao aluno uma única possibilidade de 

interpretação correta e desconsiderando o somatório de informações que 

o aluno pode atribuir ao texto a partir de seus conhecimentos de mundo, 

o que dificulta a percepção de interação entre o aluno e o texto, sobretudo 

                                                         

26 Atividades retiradas do caderno analisado. 
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se for considerado que a marcação de uma alternativa muitas vezes se faz 

sem a leitura prévia do texto. 

Outra questão de suma importância está no conteúdo das opções 

apresentadas. Na questão de número 1, por exemplo, temos alternativas 

que não apresentam ligação alguma com o que está sendo pedido no 

enunciado, fazendo com que a opção “B” seja facilmente identificada, 

sem, inclusive, a necessidade de se fazer qualquer retorno ao texto. O 

mesmo acontece com a atividade de número 2, uma vez que as opções 

“que a mulher gargalha e assusta o marido” (alternativa B), “que a mu-

lher possui mau humor” (alternativa D), dificilmente poderão ser atribuí-

das ao que é proposto pelo enunciado, “o que se entende da expressão 

‘um sorriso pontual’”. 

A questão de número 4, apesar de objetivar a inferência de uma 

informação no texto, também limita o conhecimento e o entendimento do 

discente, uma vez que se restringe a pedir a transcrição de um verso da 

canção que demonstre a insatisfação do eu poético, mas não oferece ne-

nhuma base para o aluno verificar se há de fato uma insatisfação presente 

na fala do eu lírico, pois, na maior parte da música, está expresso o coti-

diano do eu poético e sua relação com a mulher que se mostra, no que diz 

respeito a ela, prazerosa. Nessa questão, a contextualização das intenções 

do eu lírico, como, por exemplo, a sinalização da presença da saída do 

homem para o trabalho, poderia trazer maior clareza para a realização da 

questão. 

Essas sinalizações sobre a elaboração dos enunciados levanta a 

questão de que, ainda que haja um grau de dificuldade entre as questões, 

fazendo com que a avaliação sobre o letramento dos discentes se dê de 

maneira satisfatória, a consistência dos enunciados e das alternativas de 

múltipla escolha aponta para dois caminhos contraditórios ao letramento: 

a falta de necessidade de interação com a leitura, pois como vimos nas 

questões 1 e 2, pode-se chegar a resposta mesmo sem fazer a leitura da 

canção, ou, por outro lado a existência de uma leitura não direcionada, 

sem contexto, sem objetivo. 

Conforme foi evidenciado no início dessa análise, o caderno de 

atividades apresenta ainda uma questão que se propõe a verificar a rela-

ção entre textos. No caderno de atividades, a leitura da canção “Cotidia-

no”, de Chico Buarque, é relacionada com a leitura de outra canção, 

“Mudança dos Ventos”, de Nana Caymmi. 
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Como proposta de estabelecimento de intertextualidade entre as 

duas canções, o caderno apresenta a seguinte atividade: 

“5- O texto I fala em cotidiano; o texto 2, em mudança. Explique.” 

Nessa atividade, podem ser verificados três problemas que interfe-

rirão na resposta do discente e que, consequentemente, irão prejudicar 

sua interpretação. O primeiro deles trata da ocorrência da elipse do verbo 

“falar” em relação ao texto 2, o que para um leitor não maduro pode tor-

nar inviável o entendimento do que está sendo pedido. O outro diz res-

peito à contextualização do enunciado que não oferece ao aluno pistas 

quanto à temática dos textos, não abrindo um caminho para o aluno rela-

cioná-los. O terceiro problema verifica-se como reflexo do segundo, pois, 

quando o enunciado utiliza palavras do título dos textos para evidenciar 

sobre o que cada texto fala não deixa claro o que deve ser explicado, pre-

judicando o entendimento e abrindo caminho para diferentes abordagens. 

Neste último caso, a gravidade do problema pode ser tal que levaria o es-

tudante a não entender o objetivo da questão e dizer apenas o que é coti-

diano e mudança, com base no que é expresso pelos textos, sem ter de 

relacionar um ao outro, já que o enunciado não oferece pistas contextuais 

e não direciona a leitura para tal objetivo. 

Outro texto apresentado no caderno de atividades é a propaganda 

da "cerveja Skol 360º", sobre a qual seguem as quatro atividades abaixo: 

1- Qual é o produto anunciado? 

2- Explique o sentido da palavra “bebabilidade”, de acordo com o texto. 

3- Crie um título para esse texto. 

4- Qual a finalidade desse texto? 

Observa-se com a análise das atividades acima, que deviam fazer 

a mediação entre o entendimento do discente e o texto, que não há, para a 

leitura deste texto, relativamente uma elevação do nível de dificuldade a 

cada enunciado, uma vez que, para o texto em destaque, a atividade 2 

pode ser vista como mais difícil do que a atividade 3, por exemplo, pois 

criar um título para a propaganda, torna-se de muito mais fácil realiza-

ção, devido ao auxílio das imagens no texto, do que entender o sentido da 

palavra “bebabilidade”, que necessita, além do entendimento do verbal e 

do não-verbal, a ativação de conhecimento sobre a estrutura morfológica 

das palavras em português. 

Esse problema pode, ao fim da análise do nível de letramento do 

discente, prejudicar a interpretação do resultado do aluno, pois, neste ca-
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so, o grau de dificuldade não consiste exatamente no que está sendo in-

terpretado pelo método avaliativo. 

Outra questão, referente a essas atividades, é, também, a falta de 

tentativa de interação entre a leitura do texto e o comando da questão. O 

enunciado 1, por exemplo, antes de perguntar qual o produto anunciado, 

poderia acrescentar informações sobre o gênero do texto, sua função, 

ajudando o discente a construir pistas contextuais para um melhor enten-

dimento e realização das questões posteriores. Verifica-se também que a 

falta de contextualização do enunciado se repete nas outras questões que 

se apresentam apenas por meio do comando, não explorando em nada a 

possibilidade de somatório e construção de conhecimentos. 

A questão de número 5, que se refere ao texto em questão e rela-

ciona-o com o texto publicitário sobre a “Lei Seca”, se apresenta da se-

guinte forma: 

“5- De alguma forma, pode-se relacionar o conteúdo temático do texto 3 

ao do texto 4. Relacione esses dois textos, conforme o assunto neles tratado.” 

Sobre a questão, pode-se dizer que, diferentemente do que ocorreu 

na questão anterior que se propunha verificar o mesmo descritor (inter-

textualidade), a questão destacada acima procurou referir a temática dos 

textos para direcionar melhor o comando da questão. No entanto, por se 

fazer muito vaga, a expressão “De alguma forma” ainda dá margem para 

a dificuldade de entendimento da questão. Acredita-se que talvez a pre-

sença de informações sobre o produto anunciado e o contexto de criação 

da Lei Seca poderia direcionar melhor a interpretação do aluno, fazendo-

o entender a relação de que o último texto existe devido ao consumo in-

consciente do produto anunciado no primeiro texto, permitindo, assim, a 

partir da leitura dos textos e da realização da atividade, um aprofunda-

mento da temática e uma melhor reflexão sobre a intenção de produção 

dos textos. 

O caderno de atividades apresenta, também, a tela “Criança Mor-

ta”, de Candido Portinari. No entanto, diferentemente do ocorrido com a 

leitura dos outros textos, o caderno apresenta, desta vez, uma prévia so-

bre o texto, explicando o contexto de produção da obra a sua verossimi-

lhança com a realidade do povo retratado. A partir da explicação sobre a 

obra, tem-se, então, a apresentação da tela seguida das seguintes ativida-

des: 

1- Com apenas uma palavra, diga o que a postura corporal e a expressão 

do rosto das personagens sugerem. 
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2- As pernas e os braços descarnados das personagens e o solo seco refor-

çam a ideia: 

A ( ) da morte pela fome 

B ( ) da morte por violência física 

C ( ) da morte por acidente de trânsito 

D ( ) da riqueza na região 

 

3- Qual imagem específica da cena retratada justifica o título da pintura? 

 

4- Sabendo que o nome da série de pinturas de Portinari com essa temáti-

ca foi denominada “Retirantes” e observando a sacola (provavelmente de rou-

pas) próxima às personagens, explique: 

a) O que as personagens estariam fazendo neste lugar? 

b) Por quê? 

 

5- O tema dessa pintura pode ser relacionado ao tema de o “Poema Brasi-

leiro”? Justifique. 

A análise das questões permite a verificação de uma tentativa de 

contextualização entre as atividades e o tema do texto, pois os enuncia-

dos apresentam sempre um aspecto contido na imagem que deve ser ana-

lisado e interpretado pelo discente. No entanto, observa-se que as ques-

tões direcionam a leitura, predominantemente, para a identificação de as-

pectos observados e pouco exploram o que o aluno pode ter a acrescen-

tar, pois até mesmo a questão que se destina a inferir uma informação do 

texto está centralizada apenas no ponto linguístico, saber o significado da 

palavra “retirantes” e verificar o porquê que o processo de retirada acon-

tece no texto, mas pouco explora outros interesses que podem surgir a 

partir da leitura da tela. 

Além disso, há, ainda, a possibilidade de ocorrência de um pro-

blema na interpretação das questões devido a baixa qualidade da imagem 

apresentada no caderno de atividades que, apesar de se apresentar colori-

da e nítida no arquivo fornecido, foi impressa preta e branca para realiza-

ção, não apresentando a riqueza de detalhes que é evidenciada nos enun-

ciados 1 e 2, por exemplo, e que não podem ser comprovados pelos alu-

nos, devido má qualidade da impressão, ocasionando um não relaciona-

mento do enunciado com o que é visualizado na tela. 
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Após a realização da leitura e das questões referentes ao texto de 

número 6, o caderno apresenta a proposta de produção textual, destacada 

abaixo, que deve ser realizada com base na leitura da tela de Portinari. 

Em uma redação de até 20 linhas, dê sua opinião sobre a realidade apre-

sentada e aponte soluções para que o problema da fome e da mortalidade in-

fantil seja superado no Brasil. Crie um título para sua redação e não escreva 

menos do que 10 linhas. 

A análise da proposta nos permite verificar que a mesma pretende 

observar a realização de um posicionamento crítico por parte do estudan-

te sobre a situação evidenciada na obra. No entanto, alguns problemas de 

natureza estrutural podem ocasionar um problema de interpretação para o 

aluno, como, por exemplo, quando pede ao aluno para dar sua opinião 

sobre a realidade apresentada e não diz que realidade é essa, onde pode 

ser verificada. 

 

4.3. Análise dos resultados dos discentes 

O caderno de atividades aqui analisado avaliou o grau de letra-

mento de 77 estudantes de acordo com o orientador metodológico criado 

particularmente para o material, com o objetivo de definir o nível de le-

tramento dos discentes com base na análise dos descritores. 

Apesar de a metodologia de avaliação do material entender que o 

aumento de dificuldade das questões se faz mediante o descritor, este es-

tudo procurou verificar o desempenho dos discentes em relação não so-

mente aos descritores, mas, também, em relação aos gêneros de textos 

contidos no material. 

Com esta análise procurou-se enfatizar o grau de letramento dos 

discentes avaliados por meio de dois aspectos: o primeiro norteado pelo 

orientador metodológico do caderno, que verifica a proficiência dos dis-

centes em cada descritor, e o segundo norteado pelos estudos interacio-

nais evidenciados neste texto, os quais entendem que a leitura proposta 

influencia o entendimento dos discentes, pois sua interpretação é media-

da pelos conhecimentos de mundo dos mesmos e por seus objetivos de 

leitura. 

Neste sentido, a tabela e o gráfico abaixo representam o resultado 

dos 77 discentes avaliados em relação aos dois aspectos citados. 
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Resultado geral dos 77 alunos avaliados: 

Quantidade de acertos nos textos e nos descritores 

 
Texto 

1 

Texto 

2 

Texto 

3 

Texto 

4 

Texto 

5 

Texto 

6 

Total de acertos 

por descritor 

descritor 1 52 25 74 75 71 68 365 

descritor 2 25 33 48 31 62 75 274 

descritor 3 46 40 67 70 50 46 319 

descritor 4 33 46 40 15 49 30 213 

descritor 5 - 40 - 42 - 48 130 

Total de acer-

tos por texto 
156 184 229 233 232 267  

 

 

A leitura da tabela permite-nos verificar dois caminhos relativos 

ao letramento dos discentes. O primeiro deles apresenta o caminho traça-

do pelos descritores e aponta a eficiência da avaliação proposta pelo ori-

entador metodológico do material. O segundo comprova a influência dos 

conhecimentos de mundo na realização da leitura e interpretação de tex-

tos diversos. 

Ao serem comparados os resultados com base nos descritores, ob-

serva-se que, assim como é inferido pelo caderno, o nível de dificuldade 

de leitura aumenta de um descritor para o outro, conforme é comprovado 

pela tabela e pelo gráfico que demonstram que há maior proficiência na 

realização das atividades de descritor 1 do que no descritor 4, por exem-

plo, que apresenta apenas pouco mais da metade de acertos constatados 

nas atividades deste primeiro descritor, comprovando, assim, a proficiên-

cia dos alunos em questões voltadas para identificação e demonstrando a 

dificuldade dos mesmos na realização de atividades que propõem a reali-

zação de inferências. 

Por outro lado, se for evidenciado, ao invés do resultado dos des-
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critores, o resultado da leitura e interpretação de cada texto, pode-se per-

ceber que o gênero do texto apresentado, bem como a linguagem do 

mesmo e a proximidade com a vivência de mundo dos discentes, influen-

cia totalmente na interpretação dos resultados, uma vez que se observa 

um melhor resultado na realização das atividades voltadas para a propa-

ganda da "cerveja Skol 360º" e o anúncio da "Lei Seca" (textos 3 e 4), 

independente dos descritores que avaliam. Em contrapartida, verifica-se 

que os discentes apresentaram um maior grau de dificuldade nas questões 

referentes às canções "Cotidiano", de Chico Buarque, e "Mudança dos 

Ventos", de Nana Caymmi (textos 1 e 2), textos estes que apresentam 

linguagem poética, subjetiva e possuem, para muitos discentes, um con-

texto de produção e temática muito distante do qual os mesmos estão in-

seridos. 

Essas observações e a leitura dos resultados apresentados na tabe-

la demonstram que os alunos avaliados apresentam um grau de letramen-

to regular quando considerado seus resultados com base nos descritores, 

visto que a maior parte dos alunos obteve maior proficiência nas ativida-

des de descritores 1, 2 e 3. Por outro lado, observa-se, também, que mais 

da metade dos estudantes poderiam ser avaliados com o nível de letra-

mento desejável, se fossem considerados os seus resultados com base nos 

textos lidos, pois nos textos 3, 4, 5 e 6, foram apresentados melhores re-

sultados em descritores que trabalham a inferência e não apenas a identi-

ficação. Nesse sentido, verifica-se que os resultados tornam-se mais posi-

tivos quando partem da leitura de temas que dialogam com a realidade de 

mundo dos discentes, comprovando, assim, a eficácia da interação entre 

autor-texto-leitor. 

 

5. Considerações finais 

As constatações sobre a prática de leitura e interpretação textual 

realizadas tanto a partir de um interesse pessoal quanto da proposta sina-

lizada por uma atividade, e que foram evidenciadas neste estudo, procu-

ram comprovar que a efetivação da aprendizagem da leitura e por meio 

da leitura acontece com mais naturalidade e significação quando há a 

possibilidade de interação com outros conhecimentos já comuns ao lei-

tor. 

Assim, por meio da evidenciação da leitura que se concretiza me-

diante a busca de alcance de um objetivo, o que normalmente é realizado 

por um leitor maduro que, ao entregar-se ao ato de ler o faz pautado em 
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um objetivo específico que deseja alcançar, como, por exemplo, adquirir 

um produto, uma informação, um conhecimento, comunicar-se com al-

guém, etc., procurou-se enfatizar que, além dos conhecimentos referentes 

ao código escrito, à estrutura dos enunciados da língua, ao conhecimento 

do significado das palavras, para alcançar o entendimento do que diz o 

texto, o leitor precisa interagir com o mesmo. Ele o faz utilizando seus 

conhecimentos de mundo quando necessário e procurando a obtenção de 

outros os quais ainda não possui, para a efetivação da compreensão. 

Através de questões que podem ser facilmente comprovadas em 

nossa realidade pessoal, procurou-se, portanto, atestar a eficácia e coe-

rência das teorias sociocognitivas de leitura estudadas que evidenciam a 

impossibilidade de o processo de interpretação ser entendido como algo 

pronto e estático, passível apenas de um único entendimento autorizado 

por alguém, mas que, ao contrário, é mediado pelas informações e objeti-

vos que o leitor possui. 

Conforme foi evidenciado até aqui, quando a leitura é realizada 

dentro do ambiente escolar, tendo como objetivo um aprendizado traçado 

por outro que, na maior parte das vezes, não considera o universo do pú-

blico atendido, a consolidação de uma prática de leitura acompanhada da 

compreensão do texto torna-se muito mais complexa e de difícil realiza-

ção. E é nesses problemas de traçada de objetivos comuns que se solidi-

ficam as práticas que pouco incentivam a autonomia leitora e o gosto dos 

discentes pelo ato de ler, práticas estas que tornam a leitura escolar, mui-

tas vezes, uma prática destituída de significados para os estudantes, fa-

zendo-os não apresentarem interesse nem motivação para o aprendizado 

da leitura e da escrita. 

A fim de verificar a presença de estratégias que trabalham a cog-

nição e a interação entre autor-texto-leitor no momento da leitura, a aná-

lise do caderno de atividades fez-se necessária para a compreensão do 

que é entendido pela disciplina de língua portuguesa e por seus especia-

listas nas escolas como atividade de interpretação e como aquisição e de-

senvolvimento do letramento. 

Dessa forma, a análise do caderno de atividades permitiu o enten-

dimento de que a educação escolar compreende como um sujeito letrado 

aquele que consegue realizar o maior número possível de inferências ao 

ler um texto. Esta questão é sinalizada pela metodologia do caderno de 

atividades ao evidenciar que o nível de letramento tido como desejável é 

aquele em que o estudante consegue realizar de forma satisfatória as ati-
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vidades que exigem inferências, ou seja, as atividades de número 3, 4 e 5. 

No entanto, algumas questões verificadas em relação ao resultado 

dos discentes comprovaram que a concretização de inferências somente é 

possível quando o leitor tem a possibilidade de relacionar o que já co-

nhece com o que é pedido pela atividade, para, a partir de então, conse-

guir compreender algo sobre o texto. Neste sentido, pode-se depreender, 

portanto, que um mesmo indivíduo avaliado como plenamente letrado 

em leituras de textos jornalísticos, por exemplo, pode não apresentar a 

mesma eficácia de leitura quando se encontra frente a textos subjetivos e 

poéticos, uma vez que a compreensão depende também da quantidade de 

conhecimentos prévios que o leitor tem sobre a temática do texto, sua es-

trutura e função social. 

Essa questão foi observada a partir da análise dos resultados dos 

discentes nas atividades e comprovaram que os atos de ler e de compre-

ender vêm da concretização da interação, na qual o leitor é coautor dos 

significados construídos no texto. 

Neste sentido, faz-se necessário que as práticas escolares de leitu-

ra e produção textual considerem os conhecimentos que os alunos trazem 

consigo de suas experiências pessoais e de leitura e proponham aos 

mesmos um acréscimo de informações e conhecimentos que acontece 

mediante ao enriquecimento do acervo de leituras que estudantes já pos-

suem, permitindo-os conhecer outros a partir da criação de objetivos de 

leitura e produção de textos na prática diária em sala de aula. 

Para tanto, faz-se necessário que as atividades de leitura e inter-

pretação no contexto escolar apresentem mais do que um comando que 

objetiva a realização de uma tarefa específica, mas, sobretudo, apresen-

tem pistas contextuais que auxiliem os discentes no preenchimento dos 

significados do texto. Colabora-se, com isso, para que a realização das 

atividades seja mais do que mera concretização de um comando ou de 

um objetivo que não faça sentido para os alunos, mas sim seja a progres-

são do conhecimento, o enriquecimento dos saberes. 
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ANEXO 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

CADERNO DE ATIVIDADES 

ALUNO: _____________________________________________ 

TURMA: _____________________________________________ 

DATA: _______________________________________________ 

PROFESSOR: _________________________________________ 

 

Fevereiro/2015 

 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

ATIVIDADES DE DIAGNOSE - 8º e 9º anos 

 

As atividades desse caderno foram elaboradas para medir os ní-

veis de letramento dos alunos em dois eixos: leitura e escrita. 

LEITURA 

As questões elaboradas objetivam avaliar as 

seguintes competências: 

1- Localizar informação explícita no 

texto 

2- Interpretar sentidos de palavras/ ex-

pressões 

ESCRITA 

A escrita será avaliada, principal-

mente, por meio da produção textual. 

Secundariamente, nas respostas discur-

sivas mais extensas. 

Proposta de avaliação: 

Nível baixo: a) apresenta texto 
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3- Justificar o título do texto 

4- Inferir uma informação do texto 

5- Estabelecer intertextualidade entre 

textos 

Podem indicar, com variáveis, níveis de lei-

tura: 

 baixo (1); 

 regular (2 e 3); 

 desejável (3,4 e 5). 

Proposta de interpretação dos resultados: 

a) Baixo: acerto apenas da questão 1. 

b) Regular: acerto da questão 1 mais 

acerto da 2 ou 3; acerto das questões 2 e 3. 

c) Desejável: acerto das questões 4 ou 5; 

acerto da 3, 4 e 5 (desejável pleno) 

Obs.: O acerto da 4 ou 5 para a interpretação 

de desejável prescinde do acerto das anteriores, 

visto que o nível de operação cognitiva a ser rea-

lizado nessas questões supera a das anteriores. 

Nesse sentido, poder-se-á interpretar o erro nas 

anteriores como resultante de falta de atenção ou 

de aplicação. 

com muitos desvios ortográficos em 

relações fonográficas simples, de acen-

tuação e de pontuação; b) apresenta 

texto sem coesão, sem paragrafação 

adequada; c) apresenta texto que não 

atende à proposta de produção, com 

problemas de coerência. 

Nível regular: a) apresenta texto 

com alguns desvios ortográficos em re-

lações fonográficas simples ou com 

desvios apenas em casos realmente 

complexos; b) demonstra conhecer al-

guns recursos de coesão textual, deli-

mita os parágrafos e os organiza razo-

avelmente; c) atende à proposta de 

produção e constrói um texto coerente. 

Nível desejável: a) apresenta texto 

ausente de desvios ortográficos em re-

lações simples ou com desvio em casos 

complexos; b) utiliza-se de recursos 

básicos de coesão e constrói parágra-

fos-padrão; c) atende à proposta de 

produção e constrói um texto coerente. 

 

TEXTO 1 

COTIDIANO 

Todo dia ela faz tudo sempre igual  

Me sacode às seis horas da manhã  

Me sorri um sorriso pontual  

E me beija com a boca de hortelã 

Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar  

E essas coisas que diz toda mulher  

Diz que está me esperando pro jantar  

E me beija com a boca de café 

Todo dia eu só penso em poder parar  

Meio-dia eu só penso em dizer não  

Depois penso na vida prá levar  

E me calo com a boca de feijão 

Seis da tarde, como era de se esperar  

Ela pega e me espera no portão  

Diz que está muito louca prá beijar  

E me beija com a boca de paixão 

Toda noite ela diz prá eu não me afastar  

Meia-noite ela jura eterno amor  
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Me aperta prá eu quase sufocar  

E me morde com a boca de pavor 

(Chico Buarque) 

Após a leitura do texto, responda às questões seguintes. 

1- O verso que sugere o retorno do eu poético ao lar é: 

A ( ) “E me morde com a boca de pavor”; 

B ( ) “Ela pega e me espera no portão”; 

C ( ) “Todo dia eu só penso em poder parar”; 

D ( ) “E me beija com a boca de café”. 

 

2- No verso “Me sorri um sorriso pontual” (primeira estrofe), a expressão destaca-

da indica: 

A ( ) um sorriso sempre do mesmo jeito; 

B ( ) que a mulher gargalha e assusta o marido; 

C ( ) que a mulher acorda o marido diariamente no mesmo horário; 

D ( ) que a mulher possui mau humor. 

 

3- Indique a alternativa em que os elementos do texto ajudam a construir a ideia 

expressa pelo título. 

A ( ) O uso repetitivo da expressão “todo dia”. 

B ( ) O emprego de verbos como “pega”, “beija” e “morde”. 

C ( ) As rimas construídas na canção. 

D ( ) O uso repetitivo da palavra “me”. 

 

4- Transcreva da canção um verso que expresse a insatisfação do eu poético com 

algo na sua vida. 

_________________________________________________________________ 

 

TEXTO 2 

MUDANÇA DOS VENTOS 

Ah, vem cá, meu menino 

Pinta e borda comigo 

Me revista, me excita 

Ah, vem cá, meu menino 

Do jeito que imagino 

Me tira essa canseira 

https://www.letras.mus.br/chico-buarque/82001
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Me deixa mais bonita Me tira essas olheiras 

De esperar tanto tempo 

A mudança dos ventos 

Pra me sentir com forças 

Prá me sentir mais moça 

Ah, vem cá, meu menino 

Pinta e borda comigo 

Me revista, me excita 

Me deixa mais bonita 

Ah, vem cá, meu menino 

Do jeito que imagino 

Me tira essa vergonha 

Me mostre, me exponha 

Me tire uns 20 anos 

Deixa eu causar inveja 

Deixa eu causar remorsos 

Nos meus, nos seus, nos nossos 

La, ia, la, ia, ê / La ia ê 

La, ia, la, ia, ê / La ia ê 

La, ia, la, ia, ê / La ia ê 

La, ia, la, ia, ê / La ia ê  

Ah, vem cá, meu menino 

(Nana Caymmi) 

 

Após a leitura da canção, responda às questões. 

1- Aponte o verso que estabeleça uma relação com aspecto físico do eu poético. 

A ( ) “Me revista, me excita” B ( ) “Me tira essas olheiras” 

C ( ) “Me tira essa vergonha” D ( ) “Ah, vem cá, meu menino” 

 

2- Leia os enunciados abaixo, atendo-se ao verbo em destaque. 

I- “Deixa eu causar remorsos” 

II- André ontem causou na festa. 

Substitua os verbos destacados em I e II por outro de sentido equivalente. 

I- _________________________ II- ________________________ 

 

3- A canção trata da história de uma mulher, já sem esperança de vivenciar as 

emoções de um amor, que inicia uma relação amorosa com o um homem jovem. Após a lei-

tura atenta do texto, explique o sentido do título “Mudança dos ventos” e a sua relação com 

a vida do eu poético. 

_________________________________________________________________ 

 

4- O verso “Prá me sentir mais moça” sugere que o eu poético está na: 

A ( ) infância; B ( ) juventude; 

C ( ) maturidade; D ( ) adolescência. 

 

5- O texto I fala em cotidiano; o texto 2, em mudança. Explique. 

http://letras.mus.br/nana-caymmi/
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TEXTO 3 

O texto abaixo é um anúncio publicitário. Leia-o e depois responda às questões a 

ele referentes. 

 

1- Qual é o produto anunciado? 

_____________________________________________________________ 

 

2- Explique o sentido da palavra “bebabilidade”, de acordo com o texto. 

_________________________________________________________________ 

 

3- Crie um título para esse texto. 

_________________________________________________________________ 

 

4- Qual a finalidade desse texto? 

_________________________________________________________________ 

 

TEXTO 4 

O texto seguinte é uma propaganda publicitária. Após realizar sua leitura, responda 

às questões a ele referentes. 
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1- O assunto do texto é: 

A ( ) segurança no trânsito 

B ( ) cirurgia médica 

C ( ) eleições 

D ( ) amizade 

 

2- A palavra “operação” no texto acima só NÃO foi empregada com o mesmo sen-

tido em que foi empregada na alternativa: 

A ( ) A operação cerebral de Angélica foi um sucesso. Ela está ótima de saúde. 

B ( ) A polícia realizou uma operação violenta em Jacarepaguá. 

C ( ) O rapaz disse que Deus realizou uma operação radical na sua vida. 

D ( ) Construir um túnel naquele morro é uma operação arriscada. 

 

3- Crie um título para o texto. 

_________________________________________________________________ 

 

4- Observe o efeito visual nas palavras Lei e Seca. Ele sugere: 

A ( ) chuva na estrada B ( ) vidro quebrado 

C ( ) multa D ( ) engarrafamento 

 

5- De alguma forma, pode-se relacionar o conteúdo temático do texto 3 ao do texto 

4. Relacione esses dois textos, conforme o assunto neles tratado. 

_________________________________________________________________ 

 

TEXTO 5 

POEMA BRASILEIRO 

No Piauí de cada 100 crianças que nascem 

78 morrem antes de completar 8 anos de idade 

No Piauí 

de cada 100 crianças que nascem 
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78 morrem antes de completar 8 anos de idade 

No Piauí 

de cada 100 crianças 

que nascem 

78 morrem 

antes 

de completar 

8 anos de idade 

antes de completar 8 anos de idade 

antes de completar 8 anos de idade 

antes de completar 8 anos de idade 

antes de completar 8 anos de idade 

(Ferreira Gullar) 

 

1- A realidade denunciada pelo poeta ocorre/ocorria em qual lugar? 

_________________________________________________________________ 

 

2- Substitua a palavra “completar”, do trecho abaixo, por outra palavra ou expres-

são de sentido equivalente. 

“No Piauí 

de cada 100 crianças que nascem 

78 morrem antes de completar 8 anos de idade” 

“No Piauí 

de cada 100 crianças que nascem 

78 morrem antes de ______________________ 8 anos de idade” 

 

3- Em sua opinião, por que o poeta teria dado esse título ao poema? 

_________________________________________________________________ 

 

4- Na última estrofe, a repetição: 

A ( ) destaca a morte pré-matura das crianças; 

B ( ) indica a morte de 4 crianças; 

C ( ) indica a morte de 8 crianças; 

D ( ) explica a morte das crianças. 
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TEXTO 6 

A pintura abaixo, da autoria de Cândido Portinari, faz parte da série Reti-

rantes, em que o artista retrata o sofrimento do povo sertanejo. Nesta tela, es-

pecificamente, o pintor mostra o drama da realidade triste da mortalidade in-

fantil na região, ocasionada pela falta de condições básicas de sobrevivência. 

 
CANDIDO PORTINARI, Criança Morta, 1944. Óleo s/ tela, 176 x 190 cm. 

Col. Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. São Paulo, Brasil 

 

1- Com apenas uma palavra, diga o que a postura corporal e a expressão do rosto 

das personagens sugerem. 

_________________________________________________________________ 

 

2- As pernas e os braços descarnados das personagens e o solo seco reforçam a 

ideia: 

A ( ) da morte pela fome B ( ) da morte por violência física 

C ( ) da morte por acidente de trânsito D ( ) da riqueza na região 

 

3- Qual imagem específica da cena retratada justifica o título da pintura? 

_________________________________________________________________ 

 

4- Sabendo que o nome da série de pinturas de Portinari com essa temática foi de-

nominada “Retirantes” e observando a sacola (provavelmente de roupas) próxima às perso-
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nagens, explique: 

a) O que as personagens estariam fazendo neste lugar? 

b) Por quê? 

_________________________________________________________________ 

 

5- O tema dessa pintura pode ser relacionado ao tema de o “Poema Brasileiro”? 

Justifique. 

_________________________________________________________________ 

 

REDAÇÃO 

Em uma redação de até 20 linhas, dê sua opinião sobre a realidade apresentada e 

aponte soluções para que o problema da fome e da mortalidade infantil seja superado no 

Brasil. Crie um título para sua redação e não escreva menos do que 10 linhas. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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A LINGUAGEM JURÍDICA: 

ERUDIÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO NO DISCURSO JURÍDICO 

Alexandre Luís Gonzaga (UFMS) 

alexandre_gonzaga@hotmail.com 

Marcos Lucio de Sousa Góis (UFGD) 

mlsgois2008@uol.com.br 

 

RESUMO 

O presente estudo é o excerto de uma pesquisa em andamento sobre os desdobra-

mentos do processo de simplificação da linguagem jurídica no Brasil. Discutem-se as 

origens e a consolidação do discurso erudito como característica marcante da lingua-

gem dos tribunais. Constatou-se que a vontade de simplificar a linguagem jurídica 

não é fruto da pós-modernidade, mas remonta ao século XVII. A pesquisa documental 

apontou que Johann Christoph Becmann e Valenti Gonzaga Waldow (1688) se opu-

nham à utilização de latinismos e defendiam a simplicidade na fala como uma virtude, 

referindo-se a Quintiliano e Cícero. Somente na pós-modernidade é que esta vontade 

latente de simplificação da linguagem ganha força e com esse objetivo diversas inicia-

tivas foram tomadas, como o plain language (EUA e Reino Unido), o Progetto di sem-

plificazione del linguaggio (Itália), o LE PORTAIL DE LA MODERNISATION DE 

L’ACTION PUBLIQUE (França) e o Lenguage Ciudadado (Mexico) entre outras. No 

Brasil, diferentemente de outros, a iniciativa de simplificar a linguagem jurídica par-

tiu da Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) como um esforço entre os magis-

trados para que a linguagem jurídica não fosse um elemento que mantivesse o judiciá-

rio distante do cidadão. 

 

1. Primeiras palavras 

O direito é uma área do conhecimento, a exemplo das demais 

áreas, que possui um inventário vocabular próprio e extenso cuja inten-

ção é dar sentidos precisos ao dizer dos operadores do direito. Não rara é 

a necessidade de consultar dicionários especializados da área, o que cau-

sa um efeito de conhecimento vasto por parte do operador. Quanto mais 

ampliado o vocabulário pessoal, mais o operador conseguirá empregar 

termos com sentidos mais precisos e adequados à ideia que deseja trans-

mitir. 

Para Norberto Bobbio (1999, p. 135) um operador do direito “es-

tuda o significado de determinadas palavras por meio das quais deve re-

construir os fatos”, em outras palavras, um jurista estuda e analisa a lin-

guagem do legislador, o sentido em que os termos são usados e recontar 

um determinado acontecimento segundo sua vontade de afirmar ou negar 

a culpa de outrem. 

mailto:alexandre_gonzaga@hotmail.com
mailto:mlsgois2008@uol.com.br
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No direito, se houve uma época em que os discursos jurídicos fi-

cavam restritos ao próprio meio jurídico, hodiernamente não é mais as-

sim, a audiência se ampliou para toda a sociedade com a facilitação dos 

meios de comunicação mais acessíveis. A sociedade se aproximou do ju-

diciário e uma linguagem mais simplificada se tornou uma necessidade. 

No entanto ainda se observam discursos enunciados no âmbito jurídico 

que são pomposos, elaborados para causarem um efeito elevado de dis-

curso sublime, e que ao final provocam dúvidas se foram enunciados 

com a intenção de remediar, envenenar ou apenas enfeitar. 

Marilena Chauí, fazendo referência a Platão e seu diálogo Fedro, 

nos diz sobre a linguagem: 

Platão dizia que a linguagem é um phármakon (pharmakon). Essa palavra 

grega (da qual vem nosso vocábulo farmácia), que em português possui três 

sentidos principais: remédio, veneno e cosmético. Ou seja, Platão considerava 

que a linguagem pode ser um medicamento ou um remédio para o conheci-

mento, pois pelo diálogo e pela comunicação, conseguimos descobrir nossa 

ignorância e aprender com os outros. Pode, porém, ser um veneno quando, pe-

la sedução das palavras, nos faz aceitar fascinados com o que vimos ou lemos, 

sem que indaguemos se tais palavras são verdadeiras ou falas. Enfim, a lin-

guagem pode ser cosmético, maquiagem ou máscara para dissimular ou ocul-

tar a verdade sob as palavras. A linguagem pode ser conhecimento-

comunicação, mas também pode ser encantamento-sedução. (CHAUÍ, 2008, 

p. 148) 

Trazer Platão para nossa discussão é relevante no sentido de que 

percebemos os três sentidos principais do phármakon platônico na lin-

guagem jurídica. Como remédio jurídico a sentença procura reparar in-

justiças em curso, e até os recursos para sentenças transitadas em julgado 

(e que foram tal como veneno na persecução da justiça). As sentenças 

podem ser proferidas adornadas literariamente com expressões cheias ou 

vazias de significados. A linguagem é um meio de exteriorizar ideias, 

sentimentos e produzir sentidos que se refletem também em textos jurídi-

cos. Procurando delimitar, e ao mesmo tempo ampliar o termo em nosso 

estudo, trazemos as definições de alguns teóricos. 

André Martinet (1972, p. 6) situa a linguagem como uma institui-

ção humana e acrescenta que as instituições humanas resultam da vida 

em sociedade, e como constituem-se em “produtos da vida em sociedade, 

as instituições não são imutáveis, mas sim suscetíveis de variar sob a 

pressão de necessidades diversas e a influência de outras comunidades”. 

Desse modo acreditamos que o judiciário como instituição é suscetível a 

pressões externas e mesmo internas que, mesmo que lentamente, estão 

provocando mudanças que estão se refletindo em sentenças proferidas. 
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O discurso erudito como um discurso que indica conhecimento 

acumulado pelo enunciador aponta para o passado e nesse entendimento 

a erudição tem estreita relação com a tradição, pela própria depuração do 

conhecimento que se realiza na tradição. Desse modo, o discurso erudito 

é um discurso sustentado por meio de argumentação construída pelo que 

o enunciador sabe de forma significativa e rica. Para Fernando Guillermo 

Ramos (2015, s.p.) “as argumentações eruditas são quase sempre reitera-

tivas, não só no que expressam, mas também na forma como se expres-

sam, dizem e redizem”. 

O discurso jurídico erudito não é um discurso que reflete a doutri-

na do direito de modo geral, mas se refere a alguns aspectos desta doutri-

na. Visto desse modo, o discurso jurídico erudito faria parte de um seg-

mento mais restrito, de um grupo seleto, pois se é por meio da leitura 

vasta e profunda que se adquire erudição, nem todos os operadores do di-

reito terão a mesma quantidade de leitura, contudo não há uma relação 

direta entre muita leitura e erudição. Assim, a erudição é elitista porque 

introduz um sentido de dignidade moral ao enunciador erudito, essa dig-

nificação do sujeito dentro do grupo leva a uma maior liberdade de pen-

samento por parte do erudito. O conhecimento do erudito é legitimado 

pelo grupo não apenas pela erudição discursiva em si, mas porque seu 

discurso é legitimado pela autoridade que as citações e referências lhe 

conferem. Dessa forma, o discurso jurídico erudito permite ao seu enun-

ciador ascender e passar a pertencer a uma elite que acaba por usar o co-

nhecimento como suporte à própria dignificação. 

O espaço onde a erudição no discurso jurídico encontra maior 

amplitude é na sentença judicial, é na sentença que ambas as partes de 

uma lide são afetadas, e na sentença criam-se jurisprudências. 

A linguagem jurídica erudita traz consigo os latinismos, brocardos 

e jargões que utilizados de modo excessivo prejudicam a compreensão 

adequada tanto dos que são do meio quanto aos que são de fora do meio 

jurídico, até porque muitos termos são de aplicação restrita e não de uso 

corrente. As escolhas lexicais que o magistrado na posição de sujeito faz 

ao elaborar um enunciado ter relação estreita com as exigências do gêne-

ro textual que é a sentença. Nesse sentido cremos que as unidades lexi-

cais que fazem parte das sentenças que examinaremos estão submetidas à 

imposição do meio, logo, trazem muitos arcaísmos, expressões latinas e 

brocardos que para Diniz (2006) podem tornar o texto anacrônico e ser 

tido como um desvio da prática dos operadores do direito. Entretanto, a 

simplificação da linguagem jurídica implica o uso de termos correntes, 
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menos arcaizantes, desse modo, o vocabulário técnico é evitado e em seu 

lugar observamos o manejo de palavras de uso corrente. 

 

2. Da simplificação da linguagem jurídica: trajeto histórico 

A obra “Dissertatio de Jure Idiomatis” (BECMANN & WAL-

DOW, 1688) já no primeiro capítulo trata da importância do uso da lin-

guagem correta no direito. 

O que chamamos de linguagem do direito, entendida no sentido da lei que 

estabelece o direito de propor leis, o direito de punir, o direito tributário, o di-

reito de guerra e paz, e outras prerrogativas reais maiores e menores. O que 

diz a lei da majestade. Esta língua recuperada (o latim) se opõe ao uso da pró-

pria linguagem de cada país ou nação. Por conveniência, no entanto, conside-

rou-se que diferenças são encontradas em diferentes idiomas (apesar disso) 

são ensinadas em línguas diferentes (do latim). Desta maneira tão comum co-

mo em países de língua latina a língua se opõe. Todos aqueles que aprenderam 

o uso da língua latina de leitura, este é também o melhor modo de aprender o 

certo e ter um conhecimento não apenas da língua dos seus, como os ignoran-

tes27. (BECMANN & WALDOW, 1688, p. 4 – tradução nossa) 

Johann Christoph Becmann e Valenti Gonzaga Waldow, fazendo 

referência a Quintiliano, falam da prolixidade usada na defesa da pureza 

do idioma e defendem a simplicidade na fala como uma virtude: 

Há prolixidade sobre a pureza da linguagem rebuscada, é pertinente res-

ponder algumas preocupações com simplicidade. Os atos públicos em que o 

público deve ser considerado como uma imagem da tal linguagem (simples) e 

nada sustenta o fingir que nada pode ser feito com o que está presente em suas 

palavras, segundo Gregorius M. em “o poder na simplicidade da fala”. (Tra-

dução nossa).28 

Estes autores tecem uma crítica aguda ao uso da língua latina e 

                                                         

27 Jus idiomatis quod vocamus, eo sensu accipiendum, quo Jus L.L. ferendarum, Jus Puniendi, Jus 
Tributorum, Jus Fæderum Jus Belli e Pacis, aliave Regalia Majora Minoraq, Jura Majestatis dicimus. 
[...] Idioma recentiori quidem, recepto tamen usu invaluit vocari lingua unicuique populo aut genti 
propria; Et ibidem expedire censetur, quod Electores es diversorum idiomatum es linguarum differen-
tiis instruantur. [...] Beda codem modo IDIOTAS Latinæ Linguæ gnaris opponit. Omnes qui latinam 
linguam lectionis usu didicerunt, hoc etiam optime didicisse certissimum est, sed idiotas eos qui pro-
priae tantum Linguæ noticiam habent, hac ipsa sua. [Os enunciados entre parênteses não estão no 
original, mas foram incluídos para preservar o sentido original]. 

28 Haec prolixiuscule de Puritate Idiomatis, rebusq, eo pertinentibus: dicendum adhuc aliquid de Sim-
plicitate, cjos, quae velut instar modi idiomatis publici in actibus publicis spectanda, consistique in co, 
ut nihil per ostentationem fingere, sed sensum verbis aperire es pera uti sunt exhibere conemur, ut 
Gregorius M. de Simplicitate Virtutis loquitur.  
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grega alegando que já não eram línguas que deveriam ser usadas no ensi-

no da doutrina do direito: 

E de fato, como no passado foram utilizadas linguagens simples, digamos 

incultas, cujos exemplos vem de Lucílio, Cícero e é visível em seus léxicos. 

Por tantos séculos aqueles ignorantes foram superiores, completamente igno-

rantes podemos chama-los, que tinham sua própria língua e que somente aque-

les que conheciam a sua própria língua podiam aprender e a julgar os segredos 

da língua latina e grega; cancele-se a restrição, portanto do dizer artificial. Em 

nosso tempo não é mais adequado, que a doutrina seja ensinada na maior parte 

da Europa (naquelas línguas)29. 

E se baseiam em uma crítica ácida de Cícero: "Tu aprendestes, 

como base, ser mais erudito que Piso, mais prudente que Cotta, melhor 

consultor, talentoso e sábio que Crasso, desprezas aqueles incultos que 

dizem que és brilhante".30 

A obra “Historiæ Juris Civilis” (MELO FREIRE, 1788) segundo 

o próprio autor atende à necessidade acadêmica de compilar a história do 

direito pátrio. O texto traça uma linha do tempo desde o nascimento do 

direito lusitano anterior à dominação romana, depois sob a dominação de 

povos como os godos e os árabes, os reis ibéricos e então como povo in-

dependente sob o reinado de D. João IV a Da. Maria I, cobrindo um ex-

tenso período. Chama a atenção o cuidado em explicar longamente o sig-

nificado dos termos Lusitânia e Portugal para localizar o leitor no tempo 

e no espaço, e da qual extraímos o seguinte excerto: 

Quem teria dado o nome de Lusitânia primeiro nem é conhecido e nem é 

muito importante. Portucale ainda como preferem falar alguns, Portugal os 

mais antigos, Porto e cale como é a opinião geral. [...] Os outros do Porto co-

mo dizem na Galia [...], Foram chamados de Porto da Galia, é a única expres-

são do nome Portucale. (MELO FREIRE, 1788, p. 33, tradução nossa)31. 

                                                         

29 Et sane sicuti olim usitatum fuit, idiotas símplices, indoctos dici, cujus exempla apud Lucilium, Cice-
ronem & aliàs videnda in Lexicis: Ita Seculis illis superioribus idiotae h. indocti omninò appellari potu-
erunt, qui Lingua propriae tantum gnari erant, quoniam Doctrinae arcana solis Linguae Latinae & 
Graecae cancellis circumscribebantur, quas ideo & Doctas dixere. At nostris temporibus id forte mi-
nus congruet, quibus quia Doctrina rerum plerisque majoribus europae Linguis traditur, non statim 
aliquem, licet Latinae Linguae ignarus si, odioso idiotae nomine affici faz erit.. 

30 Tu eruditior, quam Piso, prudentior, quam Cotta, abundantior consulto, ingenio, sapientia, quam 
Crassus, ea contemnis, qua illi Idiotae, ut tu appellas, preclara duxerunt.  

31 Quis autem Lusitaniae nomen primus dederit, nec constat, nec multum refert; Portucalis tamen, vel 
si blandius loqui malumus Portugalliæ, à Portu & cale oppido ad Durii ostium antiquíssimo dictum es-
se, nostrum hominum constan opinio est. [...] Alii a Portu quodam Galliae dictum putant [...] vocatum 
est Calis Portus, vel uno nomine Portucale. 
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Quanto ao fulcro do texto, destacamos a importância dada ao mo-

do de interpretar e aplicar as leis, segundo o autor. 

§ CXX Acima de tudo, é necessário observar em especial a hermenêutica da lei portu-

guesa regular, e os princípios comuns das possibilidades hermenêuticas, bem 

como de sua própria memória. Não é nada mais do que a força da lei o que 

deve ser interpretado, a mente e o poder do argumento é claro e de acordo com 

suas próprias palavras, que é, portanto, uma aplicação geral da interpretação 

traduzida da lei, e a partir dos escritos de outros sobre o uso dos aspectos da 

realidade o correto entendimento pode ser aplicado para a Lusitânia. Mas ain-

da há casos especiais. 

§ CXXI Todo o direito pátrio é interpretado na gramática, na lógica, no hábito, no legí-

timo, na doutrina. O sentido do uso da gramática está no modo comum de fa-

lar, na conversação e na propriedade dos verbos. 

§ CXXII Desde então a interpretação é gramatical, que o sentido das leis está no modo 

habitual de falar, todo Jurisconsulto necessita, que a interpretação do direito 

pátrio pressupõe vir antes de antigas formulas de oratória, palavras obsoletas, 

também da Língua Latina, especialmente bárbara (estrangeira), e com leis ve-

lhas, usemos a escrita, e em primeiro a histórica Língua Lusitana, conhecer 

diversas épocas (idades). (MELO FREIRE, 1788, p. 144-145 – tradução nos-

sa)32 

O que nos é caro neste excerto é que na construção do edifício da 

linguagem jurídica, pode-se perceber a preocupação do autor ressaltar 

que se deve evitar o uso de arcaísmos (vocabula obsoleta), evitar a língua 

latina e as bárbaras, provavelmente fazendo referência aos godos e árabes 

que dominaram toda a península ibérica. 

Aos poucos a linguagem jurídica vai se transformando no segredo 

                                                         

32 § CXX. Ante omnia illud annotare oportet, specialem Lusitani Juris Hermeneuticam regular, ac de-
finitiones suas ex communibus hermeneuticae probilitatis principiis; tum ex propriis depromere. Le-
gem enim interpretari nihil aliud est quam ejus vim, sensem, AC potestatem ex ipsius verbis aut rati-
one declarare, quae igitur generaliter de Legum interpretatione traduntur, & de ratine veritatem ex 
aliorum scriptis eruendi, ad Lusitani quoque júris intelligentiam commode applicari possunt; sed sunt 
tamen specialia nonnulla. e de rationem veritatem ex aliorum scriptis eruendi ad lusitani quoque juris 
intelligentiam commode applicare possunt sed sunt tamen specialia nonnulla. 

§ CXXI. Omnis Patrii Juris interpretatio (& haec summa divisio est) vel Grammatica; vel Logica, 
Usualis, Authentica; vel Doctrinalis est. Grammatica Legis sensum ex usu loquendi, & proprietate 
verborum declarat [...]. 

§ CXXII. Cum itaque grammatica interpretatio; quae legum sensum ex usu loquendi, e verborum pro-
prietate declarat sit, omnino Juris Consulti necessaria qui Patria jura interpretari praesumpserit debet 
ante omnia antiquas loquendo formulas, vocabula obsoleta, ipsam Linguam Latinam, praesertim bar-
baram, qua in vetustioribus Legibus, & scrpturis utebamur, & ipsius in primuis Lusitanae Linguae his-
toriam, aetatesque diversas cognoscere  
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do ofício do operador do direito, no ponto que fundamentalmente separa 

e destaca um operador do direito na sociedade em que se insere. 

Para o juiz federal George Marmelstein Lima (2010) as unidades 

lexicais arcaicas e as expressões latinas, comumente presentes em textos 

jurídicos, são contemporaneamente foco de controvérsias, tanto entre 

magistrados quanto entre os demais operadores do direito que ora criti-

cam, ora são criticados pelo uso do que chamam juridiquês. 

Como o discurso jurídico erudito é acompanhado de arcaísmos, a 

presença de arcaísmos já não causaria efeito positivo, mas se incluiria 

num grupo que seria o de usuários do juridiquês, neologismo criado para 

designar o discurso rebuscado e, por vezes, empolado do meio jurídico. 

Para Jean Dubois o arcaísmo é 

[...] uma forma léxica ou uma construção sintática pertencente, numa dada 

sincronia, a um sistema desaparecido ou em vias de desaparecimento. Num 

dado momento, numa comunidade linguística, existem simultaneamente, se-

gundo os grupos os grupos sociais e segundo as gerações, diversos sistemas 

linguísticos. Em particular, existem formas que só pertencem aos locutores 

mais velhos; estas serão consideradas pelos locutores mais moços como arca-

ísmos em relação à norma comum. [...] o arcaísmo é o emprego de um termo 

pertencente a um estado de língua antigo e não mais usado na língua contem-

porânea: o arcaísmo faz parte do conjunto dos desvios entre língua padrão e a 

comunicação literária. (DUBOIS, 1973, p. 65) 

Arcaísmos bem como latinismos são aplicados nos textos jurídi-

cos para causar um efeito de sentido de elegância e erudição do autor, 

como dito anteriormente, contudo quando o autor transita desequilibra-

damente entre o clássico e o informal corre o risco de resvalar no pedan-

tismo. 

Para Ivan Lira de Carvalho (2012) a inserção de termos em latim 

ou arcaicos nos textos jurídicos é uma herança da educação católica ante-

rior ao advento da República, de inspiração romana. O autor considera 

um equívoco o uso de termos do período barroco, e que muitos bacharéis 

não deixam o estilo fenecer. Se por um lado o uso indiscriminado de ar-

caísmos e latinismos nos textos jurídicos acaba sofrendo algum de críti-

ca, o oposto também gera grande desconforto. O uso de termos coloqui-

ais ou de expressões oriundas de ambientes simplórias são também apon-

tados negativamente. 

Ivan Lira de Carvalho (2012, s.p.) assinala que: 

Por vezes, talvez entusiasmados pelo tema posto em análise, até mesmo 

magistrados — que devem oficiar como guardiões do equilíbrio na utilização 
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do verbo — descambam da compostura e tisnam as suas sentenças com arre-

medos de gracejos que conduzem o seu decisório ao campo do ridículo. É ri-

gorosamente inadequada a fulanização dos argumentos ou a adjetivização das 

partes (e mesmo de terceiros alheios à lide). 

Para George Marmelstein Lima (2010) o poder judicial é um po-

der que tem o dever de se justificar perante o público, e o modo de apre-

sentar as razões de uma decisão deve ser clara e convincente e a lingua-

gem que traz maior clareza deve ser acatada. O juiz ainda nos diz que: 

É perfeitamente possível justificar uma decisão com uma linguagem sim-

ples. Muitas vezes, a obscuridade não passa de uma estratégia para se demons-

trar erudição. Muitos discursos jurídicos se escondem no obscurantismo para 

parecerem profundos quando, na verdade, não possuem qualquer conteúdo. 

Creio que está havendo uma confusão entre linguagem clara/compreensível 

com linguagem coloquial. Eu não defendo que os juristas passem a adotar uma 

linguagem coloquial, mas uma linguagem clara, sem erudição desnecessária, 

latinismos e semelhantes. Enfim, uma linguagem que uma pessoa minima-

mente educada, ainda que não faça parte do mundo jurídico, possa compreen-

der as razões do julgamento. (LIMA, 2010, s.p.) 

O vocabulário rebuscado que se vê em algumas, senão na maioria 

das sentenças, sobremaneira as antigas, advém de uma necessidade de 

mostrar erudição por parte do jurista. Mas de onde viria esta necessida-

de? 

Recorrendo à história antiga temos que a contribuição para a 

construção do direito atual vem desde Justiniano I, imperador romano em 

527 da nossa era e que buscou restabelecer a grandiosidade do Império e 

uma de suas ações foi resgatar a época clássica do direito romano que se 

iniciou em 150 a.C. e teve seu fim em 284 d.C. No período em que vi-

geu, segundo Ivan Lira de Carvalho (2012), o direito era para uma socie-

dade evoluída, individualista, com uma ciência jurídica coerente, racional 

e avançada. 

Justiniano se preocupou em compilar o que de melhor se produziu 

durante a época clássica romana, especialmente no campo jurídico. De 

acordo com José Fábio Rodrigues Maciel (2005), Justiniano não via va-

lor positivo no que se produzia em sua época, valorizava os antepassados 

e a produção jurídica destes. Deste modo, o imperador conseguiu recupe-

rar todos os escritos jurídicos do período do apogeu do império. O Impe-

rador Justiniano foi o responsável pela publicação da obra que hodierna-

mente é a principal fonte do direito romano, o Corpus Juris Civilis. 

(MACIEL, 2005) 

Com a queda do império romano do ocidente (476 d. C.) a Europa 
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assiste a um recrudescimento no seu desenvolvimento, a cultura dos po-

vos bárbaros influencia profundamente o mundo conhecido, há um retor-

no à vida no campo, o que enfraquece as cidades e observa-se o apareci-

mento dos feudos. As consequências destas mudanças são sentidas tam-

bém nas leis. As regras de convívio advindas dos costumes ganham pro-

jeção e prestígio. Outra consequência deste movimento de retorno ao 

passado é que o direito escrito praticamente desaparece, limitando-se ao 

direito canônico. Somente no século XII é que se volta ao direito romano 

através das consultas ao Corpus Juris Civilis. O advento do mercantilis-

mo propicia o reflorescimento do direito romano como um sistema jurí-

dico teórico, erudito e mais evoluído em comparação àqueles vigentes na 

idade média. 

A compilação justiniana tinha vantagens sobre os diversos direitos 

locais que surgiram nas regiões da Europa Medieval, a mais evidente é 

que a compilação justiniana era escrita em comparação ao direito consue-

tudinário que nem sempre era registrado escrituralmente. 

Para José Fábio Rodrigues Maciel (2005, p. 2): 

Foi o Corpus Juris Civilis obra-prima do direito romano. Com a sua re-

descoberta e consequente utilização pelos europeus, acabou por ser a base 

principal do nosso atual sistema jurídico, que faz parte dos chamados "direitos 

romanistas" presentes na Europa continental e também nas suas ex-colônias. 

O processo de dissolução da sociedade pelo qual a sociedade oci-

dental passou durante o período medieval foi sucedido pelo processo de 

positivação do direito, quando o Estado passa a ser o único agente com 

uso legítimo da força e de produção jurídica. O direito de um lado e uso 

da força pelo Estado como um direito constituído legítimo de outro pas-

sam a ser vistos como dispositivos necessários para a manutenção da paz, 

da felicidade e da liberdade do homem. (HOFFE, 1991) 

Giovani Agostini Saavedra sustenta que nesta transição o magis-

trado e o direito passam a ter sua legitimação derivada do próprio direito. 

Deste modo surge a dominação legitimada da legalidade, em outras pala-

vras, a dominação legal. Para Giovani Agostini Saavedra surge neste 

momento um aspecto tautológico do direito: “o direito é legítimo se foi 

promulgado corretamente e é promulgado corretamente se está de acordo 

com o direito legítimo” (2011, p. 91); esta transição histórica refletiu-se 

na linguagem utilizada pelos operadores do direito de modo significativo 

e autorreferenciado. 

Assim, a necessidade de mostrar erudição no discurso jurídico es-
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taria além da demonstração de vasto conhecimento, mas mostrar que faz 

parte de grupo que defende a manutenção da paz, a felicidade e a liber-

dade do homem desde que este esteja submetido à força do Estado e da 

tradição. A erudição no discurso jurídico funciona como marco divisor 

entre os que defendem a continuidade e a estabilidade de um status quo, 

e que causa desconforto porque colide com a realidade da pós-moderni-

dade. 

Percebemos que apesar das indicações de juristas, a linguagem ju-

rídica vai aos poucos se tornando cada vez mais obscura para as pessoas 

que não são da área, tal qual um segredo de Estado, que só os iniciados 

conseguem desvenda-la e manipula-la. Ricardo Pippi Schmidt (1968) faz 

uma análise do que vem a ser o segredo de Estado baseado em conceitos 

políticos. A política, segundo Ricardo Pippi Schmidt, ao se desenvolver 

como ciência se apoia no que chama de Razão de Estado. Na definição 

da Razão de Estado está o conceito de arcanum político: “ [...] el concep-

to de arcanum político y diplomático, incluso allí donde significa secre-

tos de Estado, no tiene ni más ni menos de místico que el concepto mo-

derno de secreto industrial y secreto comercial [...]". Deste modo, isso 

"[...] demuestra el simple sentido técnico del arcanum: es un secreto de 

fabricación". (SCHMITT, 1968, p. 45). Trouxemos o conceito acima 

porque Fritsch (1678) cita a análise de segredos de Estado de Arnold 

Clapmar, autor do século XVII e que Ricardo Pippi Schmidt recupera e 

reelabora. Assim, apoiado em Clapmar, Ricardo Pippi Schmidt diz que 

cada ciência tem seus arcana e utilizam de todos os artifícios ao alcance 

para atingir seus fins. Visto desse modo, o Estado utilizará de todos os 

meios possíveis para atingir seus objetivos. Entretanto, o Estado deve 

afrouxar um pouco as rédeas de comando permitindo à população deter-

minadas manifestações de liberdade com a finalidade de aliviar tensões 

sociais. Para Ricardo Pippi Schmidt os arcana republicae são as reais 

forças internas que movem o Estado e que visam também a manutenção 

do governante. Esses segredos também se relacionam com a proteção e 

defesa de pessoas que exercem dominação em momentos de crise. Os 

Arcana então podem ser vistos como sendo práticas secretas que possibi-

litam a manutenção do poder entre os protegidos do Estado. O segredo de 

Estado, na visão de Ricardo Pippi Schmidt, é um conhecimento inacessí-

vel aos não iniciados com o objetivo de dar continuidade ao status quo. 

O cerne do poder está na ocultação, no segredo, no desconhecimento das 

regras e das leis que possibilitam o continuísmo. 

Tem-se em curso uma mudança na linguagem forense e uma to-
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mada de consciência de que a simplificação da linguagem jurídica é uma 

necessidade que precisa ser atendida para que o cidadão se aproxime 

mais da justiça. Nesse sentido, na tentativa de satisfazer a essa necessi-

dade latente, em 2005 a Associação dos Magistrados do Brasil lançou 

uma campanha para simplificar a linguagem jurídica utilizada por magis-

trados, advogados, promotores e outros operadores da área jurídica. 

Para a entidade, a reeducação linguística nos tribunais e nas faculdades de 

Direito, com o uso de uma linguagem mais simples, direta e objetiva, está en-

tre os grandes desafios para que o Poder Judiciário fique mais próximo dos ci-

dadãos. (AMB, 2005) 

 

3. Conclusão 

A transformação ainda é sutil, porém consistente, em alguns paí-

ses ela se deu por força de lei, no caso brasileiro ela até o momento é 

uma sugestão da Associação dos Magistrados do Brasil. 

Urge compreender as forças que impulsionam a vontade de mu-

dança, e no sentido de buscar uma resposta examinaremos os efeitos des-

ta vontade de mudança. Inicialmente essas mudanças surgidas de dentro 

para fora, ou seja, movimentos exógenos iniciados pelo Estado preten-

dendo mudar a forma de se comunicar com o cidadão usuário dos servi-

ços judiciários. Percebemos também que esse movimento não se restrin-

ge ao discurso jurídico, abrange também outras instâncias de ação do Es-

tado. 

A relevância da linguagem no mundo jurídico é evidentemente 

clara, mas como área de interesse de pesquisas linguísticas e de análise 

do discurso é relativamente recente. 
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RESUMO 

Seguindo a historiografia linguística do português, percebe-se que a ortografia 

nunca foi uniforme e, de acordo com o período, a modalidade escrita sofreu variadas 

alterações. A escrita era remetida a momentos, ora de influência etimológica, ora de 

primitiva simplicidade. O presente trabalho versa sobre o estudo diacrônico da orto-

grafia da língua portuguesa no início do século XX, nos moldes da ortografia vigente 

nos Contos Ingênuos, de Ismael de Lima Coutinho. A mudança na ortografia é apenas 

uma convenção social com objetivos políticos e não representa um problema linguísti-

co. Mesmo assim, esse fato faz com que obras anteriores à ortografia atual causem um 

certo desconforto por parte daqueles que não conheceram o modelo vigente no mo-

mento em que os contos do autor foram escritos. A base de sua ortografia pode ser en-

contrada na gramática de Eduardo Carlos Pereira. 

Palavras-chave: 

Ortografia. Ismael Coutinho. Historiografia linguística. Contos ingênuos. 

 

1. Introdução 

Quando se faz um percurso historiográfico da ortografia da língua 

portuguesa, encontra-se variadas formas de escrita ditas corretas em de-

terminados contextos. O estudo diacrônico constata que as palavras so-

friam mudanças consideráveis. Seja por influência etimológica ou primi-

tiva simplicidade fonética. Nesse modelo de estudo, é visível a discre-

pância entre um período gráfico e outro. Este fator instável da modalida-

de escrita da língua levou estudiosos da época a pensar em uniformidade 

ortográfica. Um dos pioneiros das reformas ortográficas foi Aniceto dos 

Reis Gonçalves Viana que com seu trabalho Ortografia Nacional inaugu-

rou e serviu de paradigma teórico a todas as tendências simplificadoras. 

(COUTINHO, 1976) 

O objetivo desse trabalho é discutir e relacionar a escrita de Isma-

el de Lima Coutinho à ortografia da língua portuguesa no século XX. A 

mailto:ferviana01@hotmail.com
mailto:natanielgomes@uol.com.br
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obra Contos Ingênuos33 possui seis contos anotados ou revisados pelo au-

tor, inclusive com um índice (cuja folha se partiu, perdendo-se a segunda 

metade), em que eles são relacionados para uma possível publicação, sob 

o pseudônimo de João das Chagas. Provavelmente os contos foram escri-

tos entre 1919 e 1925, durante o período de quase dez anos que Ismael 

Coutinho viveu em reclusão no seminário São José, em Niterói, dos de-

zessete aos vinte e seis anos de idade. (SILVA, 2011b) 

A Gramática Expositiva e a Gramática Histórica de Eduardo Car-

los Pereira serviram de recurso e suporte a Ismael de Lima Coutinho e é 

com base nelas que iremos encontrar justificativas para a escolha de en-

tradas lexicais em seus textos. Entende-se que o autor escreveu para o 

seu tempo e se apropriou das exigências locais. 

Mesmo diante de recorrentes transformações, notabiliza-se que a 

língua é a mesma, o que muda é a modalidade escrita dela. Essa mudança 

não gera um problema linguístico, apenas faz parte de um acordo políti-

co. Mesmo assim, esse fato faz com que obras anteriores à nova ortogra-

fia causem um certo desconforto por parte daqueles que não conheceram 

a ortografia vigente no momento em que a obra de Ismael de Lima Cou-

tinho foi redigida. 

Àqueles que estudam as manifestações linguísticas de uma época, 

a pesquisa provoca uma comparação intencional ou não ao estado atual 

da ortografia. Além disso, é possível revelar justificativas de fenômenos 

que se instauram na comunidade escrita. 

A escrita dos contos de Ismael de Lima Coutinho seguia a norma 

ortográfica da gramática de Eduardo Carlos Pereira. Porém, a partir de 

estudos linguísticos e trabalhos no magistério, elaborou, em 1938, sua 

obra Pontos de Gramática Histórica. Há semelhanças entre as gramáti-

cas de Ismael de Coutinho e Eduardo Carlos Pereira, as regras ortográfi-

cas eram as mesmas. No próximo item, apresentaremos os sistemas da 

ortografia de Eduardo Carlos Pereira nas duas gramáticas do autor. 

                                                         

33 Os textos encontram em http://www.filologia.org.br/homenageados/ic/cd/contos/sumario.html 

http://www.filologia.org.br/homenageados/ic/cd/contos/sumario.html
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2. A ortografia na Gramática Expositiva de Eduardo Carlos Pereira34 

A Gramática Expositiva define que ortografia é a representação 

de vocábulos aceita por bons escritores de uma língua. Segundo essa 

gramática, há uma dificuldade de estabelecer uma sincronia entre a fala e 

a escrita, pois não há, na língua portuguesa, uma letra para cada tipo de 

fonema. Porém, esse fato não é o maior problema, Eduardo Carlos Perei-

ra entendia a dificuldade de se conceber um padrão de ortografia diante 

dos sistemas ortográficos já estabelecidos. Ele entendia que havia um pa-

drão para determinadas épocas. Tanto em sua gramática histórica quanto 

em sua gramática expositiva, ele trata dos sistemas: fonético, etimológico 

e misto ou usual. Cada sistema de ortografia possuía uma característica e 

representava um contexto, fazendo com que escritores se adaptassem às 

tendências. 

 

2.1. Sistema fonético 

Este sistema de escrito fiel às nuances da fala é inaugurado junta-

mente com a invenção da escrita. Antes do surgimento dessa tecnologia, 

Burggraff (apud PEREIRA, 1935) afirma que a ortografia passou por 

quatro fases evolutivas: figurativa, simbólica, ideológica e fonética. No 

período fonético havia representações variadas da mesma palavra, como 

é o caso de hidade/idade/ydade e homem/omem/ome. Para esse momento, 

o que importava era coincidir cada fonema com uma letra. O fato de não 

haver um padrão de ortografia estabelecido, os usuários dessa modalida-

de escreviam de acordo como falavam. Por conseguinte, as mudanças de 

pronúncia ou quaisquer interferências na fala fazia com que a ortografia 

sofresse alteração. 

Além da falta de uniformidade da escrita e da não representação 

fiel das palavras faladas nesse período, a grande expansão territorial do 

país também influenciava a variação ortográfica e dificultava a uniformi-

zação da escrita da língua portuguesa. 

 

2.2. Sistema etimológico 

Na Gramática Histórica, Eduardo Carlos Pereira diz que o siste-

                                                         

34 As definições e citações de Eduardo Carlos Pereira foram atualizadas de acordo com o sistema or-
tográfico vigente. 
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ma etimológico é mais um pendor do que um sistema, a grafia não repre-

sentava exatamente os sons, porém era determinada pela forma histórica 

originária. Os vocábulos desse contexto enquadravam-se segundo os 

grupos consonantais homogêneos ou geminados – formados por conso-

antes idênticas ll, ff, bb, cc, gg, entre outros – e heterogêneos, formados 

por consoantes diversas pt, ct, entre outros. Esse sistema encontrou gran-

des dificuldades, pois havia o desconhecimento da origem dos vocábulos 

metter, fallar esculptura, astma, character e os erros ortográficos fre-

quentes eram determinados por falsas etimologias. 

 

2.3. Sistema usual ou misto 

Nesse período ocorre a miscigenação dos sistemas fonético e eti-

mológico. Os usuários tendem a diversidade gráfica pelo fato de não ha-

ver, justamente, uma uniformidade dessa modalidade. Este sistema é 

considerado o último dos demais e traz uma intenção de simplificação 

das regras ortográficas do português luso e do brasileiro. 

Ismael de Lima Coutinho (1938), além de escrever seus contos, 

desenvolveu sua obra Pontos de Gramática Histórica e esclareceu a his-

toricidade da ortografia sob a mesma ótica de Eduardo Carlos Pereira. A 

seguir apresentaremos os períodos da ortografia segundo Ismael de Lima 

Coutinho, já que é o autor dos contos que serviram de base como corpus 

do presente capítulo. 

 

3. Períodos da ortografia segundo Ismael Coutinho 

Ismael de Lima Coutinho desenvolve seus estudos gramaticais a 

partir das gramáticas expositivas e históricas de Eduardo Carlos Pereira. 

Faremos a abordagem da Gramática Histórica de Ismael Coutinho, justi-

ficando as tendências que ele utilizou nos Contos Ingênuos. Segundo o 

filólogo, a história da nossa ortografia se divide em três períodos: o foné-

tico, o pseudoetimológico e o simplificado. 

 

3.1. Período fonético 

No período fonético, as palavras escritas possuíam uma aproxi-

mação maior com a pronúncia, entretanto, ocorriam manifestação do ti-

po: hidade/idade/ydade, sem nenhuma sistematização criteriosa. Em al-
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guns momentos, havia uma certa infidelidade gráfica, pois o material 

produzido pela fala não era recepcionado de igual modo entre os ouvin-

tes, a partir daí, cada um escrevia de acordo com aquilo que escutava. 

Nesse período não havia um padrão na transcrição das palavras. Num do-

cumento, às vezes, apareciam os mesmos vocábulos grafado de modo di-

ferente, como pode ser observado em homem/omem/ome. Diante disso, a 

preocupação fonética transparecia a cada momento. A escrita era a repre-

sentação da fala, uma imagem acústica percebida e representada grafica-

mente. 

O objetivo dos escritores ou copistas da época era facilitar a leitu-

ra, dando ao leitor uma impressão, tanto quanto possível da língua falada. 

(COUTINHO, 1976). Por mais que a escrita avançasse entre os usuários, 

era improvável que esta acompanhasse a evolução da língua oral que, por 

sua vez, aufere constantes transformações. Este período começa com os 

primeiros documentos redigidos em português e estende-se até o século 

XVI. A fim de elucidar o período, a escrita fonética assemelha-se ao 

momento da alfabetização de uma criança que não domina a ortografia 

de sua língua, ela escreve como fala. 

 

3.2. Período pseudoetimológico 

O eruditismo dos séculos XVI a XVIII era a dominação desse pe-

ríodo da escrita. Havia a preocupação etimológica dos vocábulos que, 

muitas das vezes, não coincidiam com a real origem desses. Portanto, 

duplicavam-se as consoantes intervocálicas e inventavam-se símbolos 

extravagantes, a pretexto de uma aproximação artificial com o grego e o 

latim, esse fato possui um critério pretensioso que contrariava a própria 

evolução das palavras. 

O objetivo desse tipo de grafia era respeitar as letras originárias 

das palavras, mesmo que tais letras não representassem nenhum fonema, 

como é o caso do h nos vocábulos contrahido, comprehendeu, entre ou-

tras ocorrências nos contos. O que caracteriza este período é o emprego 

de consoantes geminadas aquella, effeitos e insonoras, de grupos conso-

nantais chamados gregos Jacintho, apotheose. 

Inicia-se no século XVI, esse momento, com os primeiros tratados 

de ortografia. Pêro de Magalhães de Gândavo publica Regras de Escre-

ver a Ortografia da Língua Portuguesa e Duarte Nunes do Leão, Orto-

grafia da Língua Portuguesa. No século XVII, surgem Álvaro Ferreira 
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de Vera, autor da Ortografia ou Modo Para Escrever Certo na Língua 

Portuguesa e João Franco Barreto, que publica a Ortografia da Língua 

Portuguesa. Madureira Feijó, no século XVIII, publica a Ortografia ou 

arte de Escrever e Pronunciar com Acerto a Língua Portuguesa e Monte 

Carmelo é o autor de Compêndio de Ortografia. (Cf. COUTINHO, 1976) 

Nesse período ortográfico, não só os novos vocábulos entraram no 

léxico com aspecto alatinado, mas também os vocábulos antigos. As pa-

lavras dino, benino e malino, por exemplo, receberam a letra -g- e passa-

ram a ser escritas e pronunciadas assim: digno, benigno e maligno. A 

princípio apenas um sinal etimológico, vindo do latim, que pseudoetimo-

logistas restabeleceram em tais palavras. Além da suposta influência lati-

na, houve uma vasta imitação ortográfica do francês, no momento em 

que surge o Renascimento. Ou seja, escritores nacionais tendenciavam ao 

formalismo europeu a fim de moldar o estilo literário nativo ao que esta-

va em ascensão. 

 

3.3. Período simplificado 

No terceiro período, que assinala a renovação dos estudos linguís-

ticos em Portugal, Aniceto dos Reis Gonçalves Viana, foneticista, depois 

de algumas tentativas, consegue apresentar um sistema racional de grafia, 

com base na história da língua. De conformidade com os princípios por 

ele estabelecidos, há dois sistemas simplificados: o português e o luso 

brasileiro. 

Brasil e Portugal, por intermédio de seus governos, começaram a 

pensar nos chamados acordos ortográficos, a fim de desfazer a indecisão 

na escolha de um ou outro tipo ortográfico, simplificando, contudo, ao 

máximo o sistema de grafia. Nessa fase, Aniceto dos Reis Gonçalves Vi-

ana determina os princípios que devem regular qualquer sistema de sim-

plificação. São estabelecidos, segundo Ismael de Lima Coutinho (1976), 

os seguintes princípios: Total eliminação dos símbolos de etimologia 

grega, th, ph, ch, rh, y. Redução das consoantes dobradas, com exceção 

do rr e ss mediais, que têm valores peculiares. Eliminação de consoantes 

nulas, quando não influenciam na pronúncia da vogal que as precede. No 

conto de Ismael de Lima Coutinho, conta-se com tais manifestações: es-

culptural, distinctamente, direcções. Regularização da acentuação gráfi-

ca. 

Entende-se com a exposição fundamentada diacronicamente que, 
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basicamente, o período simplificado orienta-se pela pronúncia, fator fo-

nético, pela etimologia e pelo elemento histórico, este que por sua vez, 

adquiriu-se ao longo do caminho que a própria língua percorreu. 

Em 1911, Brasil e Portugal estabeleceram suas reformas, seguin-

do caminhos diferentes (DUARTE, 2003). Em 1931, tentaram realizar 

um acordo, porém o projeto não avançou. O Brasil passou a adotar o sis-

tema ortográfico de 1943 e Portugal de 1945. Em 1990 estabeleceu-se 

um novo acordo ortográfico para pôr fim à duplicidade da ortografia por-

tuguesa, o acordo entrou em vigor em 2009, porém foi estabelecido um 

prazo de adaptação para os livros didáticos inserirem as modificações ne-

cessárias e para os usuários da língua portuguesa acostumarem-se com a 

nova realidade da modalidade escrita. 

 

4. Fenômenos abordados: o uso do h, th, ph e das consoantes gemi-

nadas em Eduardo Carlos Pereira 

Os fenômenos de uso do h, th, ph, e das consoantes geminadas 

são recorrentes no conto de Ismael de Lima Coutinho. Todavia a gramá-

tica expositiva de Eduardo Carlos Pereira, gramática da época, faz uso 

desses fenômenos e não justifica tais fenômenos. Apenas na gramática 

histórica do autor, a proscrição absoluta dos símbolos gregos é citada e o 

h aparece, em português arcaico, sem razões etimológicas, como exem-

plo, he, ho, ha, hum, hontem, hombro, húmido, atualmente, é, o, a, um, 

ontem e úmido. Eduardo Carlos Pereira (1946, p. 21) diz que “suprime-se 

o h dos grupos ph, rh, th: filosofia, retórica, entusiamo”. A partir de es-

tudos anteriores à gramática de Eduardo Carlos Pereira, podemos obser-

var que há respaldos para tais usos nos estudos de Duarte Nunes de Leão 

em sua obra Ortografia e origem da língua portuguesa. A seguir, iremos 

desenvolver as justificativas dos fenômenos ortográficos de acordo com 

Duarte Nunes de Leão, já que Eduardo Carlos Pereira apenas apresenta 

as regras, sem uma explicação. 

 

4.1. O uso do h, th e ph 

Segundo Duarte Nunes de Leão (1576), o h é uma aspiração ou 

sopro. Os portugueses não utilizam a aspiração na pronunciação, mas na 

escrita. Exemplo disso é: homem, honra, hora, entre outros. Mesmo que 

não ocorra a aspiração, a ocorrência do h era necessária para guardar a 

ortografia dos nomes latinos e gregos, a fim de se conhecer a origem e 
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etimologia dos vocábulos. 

Interessante é notar que a localização do h junto a vogais e a con-

soantes ocorre de maneiras distintas. O h antecede as vogais, como ho-

mem, hora, honra, e sucede as consoantes, como Philosofia, Theologia. 

Essa notação não abrange as interjeições ah! e oh! (Significativas de te-

mor e admiração). 

 

4.1.1. Contrahido, comprehendeu 

Percebemos no conto de Ismael de Lima Coutinho a ocorrência de 

h em sílaba tônica junto a vogal i – a palavra é contrahido (latim con-

traho, -ere, reunir, juntar, diminuir, apertar, causar). A justificativa do h 

nesse caso é, apenas, para marcar a origem, etimologia latina do vocábu-

lo. 

Observamos também a palavra comprehendeu35, composição lati-

na a partir da preposição cum (com- em companhia de) e o verbo 

prehendo, is, di, sum, prehendere (agarrar, apanhar). 

 

4.1.2. Jacintho, apotheose 

Duarte Nunes de Leão afirma que o th dos gregos aspirado nas 

dicções gregas é usado em theologia, theórica, Thomás, os portugueses 

não acrescentaram ao alfabeto nem os latinos ao seu. 

A qual letra nós não acrescentamos ao nosso alfabeto, nem os la-

tinos ao seu. Porque não temos figura que denote, como os gregos, que 

lhe dão uma só figura assim: ᴑ, mas figuramo-la com o t e h, com a qual 

aspiração se afrouxa a pronunciação do t. (LEÃO, 1576) 

No conto de Coutinho, Tio Jacintho, nota-se a presença do th no 

título do conto. A ocorrência justifica-se por se tratar de nomes próprios 

que guardam as características de sua origem ou marcas de um pseudo-

etimologismo. Fato que Ismael de Lima Coutinho aborda em sua Gramá-

tica Histórica, fenômeno de empolgação ortográfica dos escribas. 

                                                         

35 Dicionário Houaiss: Etimologia – -lat. comprehendo(compraehendo),is,di,sum,ĕre; ver prend-; f.hist. 

sXIII conprender, sXIV compreender, sXV conplender, cõprehẽder. Disponível em:  

<http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/compreender>. 

http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/compreender
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4.1.3. saphira 

A palavra safira, s.f. Pedra preciosa, variedade transparente da 

cor, indo de cor azul brilhante em diversos tons e muito dura. (Dicioná-

rio online de Português) está grafada no conto com ph no lugar do f e a 

razão etimológica é grega. 

Em 1907, a Academia Brasileira de Letras aprovou a reforma or-

tográfica e um dos seus artigos citava a proscrição de consoantes insono-

ras, que é o caso do h, e dos grupos gregos substituindo-os por consoan-

tes simples correspondentes. Esses grupos são o th, ph, ch e rh, para 

exemplificar tínhamos as palavras: orthographia, philosophia, orchestra 

e rhetorica, passaram a ser escrita com consoantes simples, ortografia, fi-

losofia, orquestra e retórica. 

Mesmo com esse projeto de reforma e simplificação da ortografia 

portuguesa, a escrita etimológica aparecia, frequente, em textos mais 

contemporâneos. O conto de Ismael de Lima Coutinho nos mostra que 

resquícios do passado se faziam presentes na ortografia da época. 

 

4.2. Consoantes geminadas 

Duarte Nunes de Leão (1576) denota que algumas letras se do-

bram nas dicções por natureza das palavras, outras por derivação, outras 

por significação, outras por corrupção, outras por variação, outras por 

composição. As que se dobram por natureza não se pode dar regra, os 

vocábulos foram compostos à vontade de quem os inventou. 

Os grupos consonantais são formados pelo contato de consoantes no cor-

po do vocábulo, quer pertençam a mesma sílaba, quer não. Quanto à posição, 

podem ser iniciais e mediais, e quanto à procedência e composição dividem-se 

em: latinos, românicos, próprios, homogêneos e heterogêneos. (LEÃO, 1576) 

Abordaremos, a seguir, os vocábulos com consoantes geminadas 

(homônimas) e os grupos consonantais heterônimos presentes no conto 

"Tio Jacintho", de acordo com a Gramática Histórica de Ismael de Lima 

Coutinho. 

I- Grupos homônimos com L – aquella, alli, daquelle, estrellas, 

cabellos, elle, naquelle, intervallos, belleza, colar, fallaciosa, bellissimo. 

De acordo com Leão (1567), esses vocábulos têm o "l" dobrado por natu-

reza das palavras sem regra geral. 
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II- Grupos homônimos com F – effeitos, a razão de tal grafia se dá 

pelo composto da preposição ex, se eles começam em f. sufficiente, dá-se 

pelo composto da preposição sub. 

III- Grupos homônimos com C – succediam, todos os verbos, que 

começando em c se compuseram com estas preposições ob, sub, e os 

descendentes deles. No caso de acceso, dobram os verbos que, começan-

do na dita letra, se compuseram com a preposição ad. 

IV- Grupos homônimos com P – appareceu, supplicando, p do-

bram os verbos compostos que, tendo p no princípio, se compuseram 

com as preposições ab, ob, sub. 

V- Grupos homônimos com T – attenção, attracção, não há regra 

ao uso dobrado da consoante t. 

VI- Grupos heterônomos – no grupo pt, ct, cç dá-se, muita das ve-

zes, a vocalização do primeiro elemento, ocorrência em esculptural, dis-

tinctamente, direcções. 

A partir da exteriorização teórica dos gramáticos citados, o conto 

evidencia-nos que a escrita da época apresentava notações sistemáticas 

simultâneas e, a partir das mudanças da escrita, iremos analisar o que a 

gramática vigente, a Moderna Gramática Portuguesa de Evanildo Be-

chara, traz concernente às regras de escritura de algumas palavras. É im-

prescindível destacar que o presente estudo recorta apenas os casos de 

usos de consoantes geminadas ou não e do símbolo etimológico. 

 

5. Conclusão 

Nos contos, percebemos a historicidade marcada nas palavras de 

Ismael de Lima Coutinho, ao ponto de assumir o lugar de pesquisador da 

gramática histórica tratando assim, em particular, da ortografia histórica. 

O que se conclui a partir desse estudo é que, mesmo com a forma arcaica 

de alguns vocábulos no conto, o texto não deixa de ser claro e incompre-

ensível, visto que as variedades dizem respeito às notações ortográficas e 

não fonéticas. Isso era de se esperar, o fato é que os documentos são as 

maiores provas que elucidam a história de um povo e de sua língua. As 

manifestações ortográficas na obra são base de estudo para historiadores 

e linguistas que se interessam sobre o assunto. 
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RESUMO 

O episódio histórico da Retirada da Laguna, que aconteceu no sul da então Pro-

víncia do Mato Grosso, é uma das páginas da história em que os povos guaicurus e te-

renas ajudaram a preencher com seu sangue heroico. Protagonistas na história da de-

limitação da fronteira sul do estado de Mato Grosso do Sul, foram esquecidos por 

muitos anos pelos historiadores. Utilizando-se de uma revisão bibliográfica baseada 

na obra de Taunay, o presente artigo tem por objetivo, relembrar às gerações presen-

tes e futuras os feitos em armas e a contribuição dessas valorosas etnias para a própria 

formação do povo sul-mato-grossense. 

Palavras-chave: Terenas. Guaicurus. Retirada de Laguna. Taunay. 

 

1. Introdução 

O sul da então Capitania do Mato Grosso começou a ser explora-

do pelos portugueses e espanhóis logo após a chegada destes nas Améri-

cas. O contato do europeu com os nativos foi um evento traumático, 

principalmente para os indígenas, que se viram obrigados de uma hora 

para outra a lutar por suas terras. 

Sabe-se que a literatura é uma importante fonte de dados históri-

cos, que ajuda a entender a história de uma determinada região e das pes-

soas que lá viviam. Ajuda a entender os valores, as virtudes, os erros e os 

acertos deste ou daquele povo estudado. Quando se fala em literatura e 

história escrita, na maioria das vezes, está sendo contado o lado do con-

quistador europeu. O caso da Retirada da Laguna, do Visconde de Tau-

nay talvez seja mais neutro em relação a essas posições de vencedores e 

vencidos, tendo em vista que na ofensiva da Laguna, que posteriormente 

virou retirada, os indígenas da etnia terena e guaicurus atuavam como 

aliados das tropas brasileiras. 

Este trabalho tem o objetivo de analisar a participação dos terenas 

e guaicurus na Retirada da Laguna sob um viés literário, para tal utiliza a 

mailto:cesarchristian2@gmail.com
mailto:garotagramatica@yahoo.com.br
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obra A Retirada da Laguna, de Visconde de Taunay. Também tem o ob-

jetivo de exaltar os feitos dos povos indígenas do Mato Grosso do Sul, 

que silenciosamente ajudaram (e continuam ajudando) a construir o pro-

gresso desses rincões desde a época do império, quando defenderam as 

fronteiras sulinas da Província do Mato Grosso. Há que se lembrar, 

mesmo não sendo objeto deste artigo que os terenas também ajudaram a 

lançar as linhas telegráficas com o Marechal Rondon, ajudaram a cons-

truir a ferrovia noroeste do Brasil, assim como fizeram parte da Força 

Expedicionária Brasileira que lutou contra o nazismo nos campos italia-

nos. 

 

2. Breve histórico da Guerra da Tríplice Aliança no sul da província 

do Mato Grosso 

A Guerra da Tríplice Aliança teve como estopim o aprisionamen-

to de um vapor brasileiro, o marquês de Olinda, em 10 de novembro de 

1864, sendo que os antecedentes do conflito não constituem objeto do 

presente artigo. A guerra estava declarada e no sul da Província do Mato 

Grosso deu-se por terra e por água. O coronel paraguaio Vicente Barrios 

foi o comandante da invasão por terra e o capitão de fragata Pedro Inácio 

Meza foi o comandante da invasão pelas águas fluviais. 

Apesar do comando centralizado do coronel Barrios, haviam di-

versas colunas comandadas por outros oficiais, destacando-se as que in-

vadiram a província por onde hoje encontram-se as cidades de Bela Vista 

(MS) e a Colônia Militar dos Dourados nas proximidades da cidade de 

Antônio João (MS), sendo que coube ao próprio Barrios marchar para a 

conquista do Forte Coimbra e da importante e estratégica cidade de Co-

rumbá. O historiador Hildebrando Campestrini sobre os fatos em questão 

faz a seguinte citação: 

O então ministro da guerra e marinha, coronel Venâncio Lopez, determi-

nou a invasão (...) Cumpria a Barrios tomar o Forte Coimbra, Albuquerque e 

Corumbá e explorar as circunvizinhanças, com especial ênfase a fazenda Me-

nino do Diabo, do barão de Vila Maria, a fim de apreender seu gado, que seria 

pastejado no morro da Marinha (perto de Coimbra) e depois transportado para 

o Paraguai; e ainda explorar o rio a fim de, mais tarde, efetuar a invasão até 

Cuiabá. (CAMPESTRINI, 2009, p 142) 

O objetivo paraguaio em iniciar a guerra pela Província do Mato 

Grosso era o de não deixar sua retaguarda, ou seja, o norte paraguaio a 

mercê do inimigo, somente depois de consolidada a invasão no Mato 

Grosso é que Solano Lopez iniciaria a ofensiva pela Província de São 
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Pedro do Rio Grande. Um outro motivo que levou Lopez a invadir o sul 

do Mato Grosso foi as chamadas terras contestadas pelo Paraguai, as 

fronteiras não estavam devidamente demarcadas e havia na ocasião dis-

cordâncias fronteiriças que poderiam ter sido resolvidas diplomaticamen-

te segundo a seguinte citação de Hildebrando Campestrini: 

Embora Carlos Antônio Lopez, ao morrer, tivesse pedido a seu filho So-

lano que com o Brasil tratasse as questões sem o uso da espada, o novo presi-

dente, de feitio militarista e entusiasta das conquistas napoleônicas, pôs mãos 

à obra e preparou a guerra com o Império. (CAMPESTRINI, 2009, p 133) 

A invasão paraguaia, foi coroada de êxito, pois os territórios fron-

teiriços estavam mal guarnecidos ou completamente desguarnecidos, 

mesmo com as ameaças que Lopez fez antes da declaração de guerra, 

como por exemplo, a patrulha executada pelo tenente Pereira em terras 

brasileiras. O Paraguai, ao contrário do Brasil, possuía à época um exér-

cito de cerca de setenta mil homens bem armados e bem treinados. O país 

vizinho tinha também uma extensa rede de espionagem em terras brasi-

leiras e argentinas e as informações prestadas por esses espiões encoraja-

ram Lopes à luta armada. 

O Forte Coimbra era à época um baluarte que deveria defender a 

fronteira de eventuais invasões estrangeiras, seu comandante era o tenen-

te coronel Hermenegildo Porto Carreiro, que juntamente com seus solda-

dos defendeu o forte por três vezes, repelindo inicialmente os ataques pa-

raguaios. O problema da tropa que defendia o Forte era a falta de muni-

ção, sendo assim, decidiu a oficialidade abandonar o Forte Coimbra e ir 

para Corumbá. 

O comandante das armas, o tenente coronel Carlos Augusto de 

Oliveira, juntamente com outros oficiais superiores, entre eles Carlos 

Camisão, decidiram abandonar também a vila de Corumbá em 2 de janei-

ro de 1865, sobre o fato em questão Hildebrando Campestrini faz a se-

guinte anotação: 

O grande aparado de Barrios causou apreensões ao comandante-das-

armas, que não dispunha de força (fluvial e terrestre) capaz para enfrenta-lo 

com sucesso; assim, resolveu abandonar, sem qualquer resistência, a vila de 

Corumbá, rumando para o porto do Sará, rio acima, para alcançar Cuiabá. 

(CAMPESTRINI, 2009, p 148) 

Ao chegarem em Cuiabá, capital da província, os militares que 

abandonaram seus postos foram recebidos com hostilidade e quanto ao 

comandante das armas foi submetido a conselho de guerra. “Este fato 

submeteu o tenente coronel Carlos Augusto de Oliveira a Conselho de 
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Guerra”. (CAMPESTRINI, 2009, p. 148) 

Essa recepção mexeu com os brios dos militares que se envergo-

nharam de suas atitudes, sendo que todos ficaram maculados com a pe-

cha de covardes e é para se redimir que o tenente coronel Carlos de Mo-

raes Camisão ajuda a organizar uma coluna que invadirá o norte para-

guaio em 1867. Sobre o modo como a retirada para Cuiabá incomodava 

os militares brasileiros e neste caso em especial o comandante Camisão, 

Visconde de Taunay em sua obra A Retirada da Laguna faz a seguinte ci-

tação: 

Ia-lhe no peito amarga lembrança que não conseguia remover da mente. 

Ao abandonar o coronel Oliveira, comandante das armas da província, a praça 

de Corumbá, embora estranho às primeiras liberações motivadoras desta pre-

cipitada retirada, figurava neste triste episódio o coronel Camisão na qualida-

de de comandante do segundo batalhão de artilharia; e, por tal motivo, vira-se 

acoimado de solidariedade com este ato de fraqueza. Contra ele servira-se a 

malevolência destas vozes cruéis, circulando, em tal época, um soneto impres-

so, acerbo estigmatizador dos defensores de Mato Grosso. (TAUNAY, 2005, 

p. 55) 

Embora Carlos Camisão tenha passado para a história como o 

chefe da expedição, o comando inicialmente não fora dele, parte da tropa 

que iria invadir o território inimigo era oriunda da província de São Pau-

lo, onde por ordem do presidente provinciano, João Crispiniano Sores, 

foi organizado o 7º Batalhão de Voluntários da Pátria, que partiu da capi-

tal do Império em 1856 em direção ao Centro-Oeste. 

A tropa seguiu de navio até o Porto de Santos, passando por Cam-

pinas com destino a Uberaba na província de Minas Gerais “e juntou-se à 

brigada mineira de Ouro Preto, com 1212 homens comandados pelo co-

ronel José Antônio da Fonseca Galvão” (LIMA, 2016, p. 269). O efetivo 

da tropa ia aumentando, sendo que seu destino inicial era ir até Coxim, 

onde havia inimigos espalhados pelo território. Quando o comandante 

percebeu o despreparo da tropa, face a um inimigo valoroso e já experi-

ente em combate, resolveu ir primeiramente a Cuiabá, onde juntou-se 

com a tropa que havia fugido de Corumbá. 

Reforçada em pessoal, a tropa então seguiu para Coxim, mas lá 

não encontrou outro tipo de inimigo, o terreno e a natureza e na ocasião 

ficaram lá estacionados e sendo impedidos de movimentarem-se em dire-

ção ao sul pelas frequentes inundações, conforme assinala Luiz Octávio 

Lima: "[...] as tropas chegaram a Coxim em 20 de dezembro de 1865. Na 

localidade, devido a chuvas intensas, a tropa empacou mais uma vez, 

passando por mais seis meses de espera [...]" (LIMA, 2016, p. 269) 
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De Coxim seguiram para Miranda, mas com lentidão extrema. O coman-

do da tropa estava com o coronel Galvão e o percurso de 396 quilômetros per-

corrido entre pântanos foi vencido em 17 de dezembro de 1866, após três me-

ses de marcha. Ao chegar em Miranda, encontraram-na completamente destru-

ída e saqueada pelos paraguaios. As doenças tropicais enfrentadas em Coxim, 

agravaram-se em Miranda “Àquela altura, a coluna já perdera mais de um ter-

ço de seu efetivo [...] Ali, em 113 dias de permanência, mais quatrocentos 

homens pereceram vitimados pelo beribéri [...] (LIMA, 2016, p. 271) 

Muitos foram vitimados por doenças como varíola, cólera, tifo e o 

beribéri, sendo que entre as vítimas estava o comandante Galvão. Levan-

do Carlos Camisão a assumir o comando da tropa em 1867. Apesar da si-

tuação da tropa, foi com entusiasmo que Camisão assumiu o comando, 

pois via na ocasião a maneira de livrar-se da pecha de covarde imposta 

aos que fugiram de Corumbá em 1864, sobre a situação e os sentimentos 

de Camisão, Taunay anota o seguinte: "Dentre os nomes nele apontados, 

lera o próprio... Subsistia a dor da afronta, profundamente magoado co-

mo se lhe achava o pundonor militar. Com verdadeira paixão aceitara o 

comando da expedição". (TAUNAY, 2005, p. 55) 

O entusiasmo de Camisão pôs a tropa em marcha, indo em dire-

ção à Colônia Militar de Miranda36, o deslocamento até a referida Colô-

nia Militar foi sem maiores alterações. A tropa ficou estacionada até o 

dia 21 de abril de 1867, quando o Comandante Camisão, decidiu invadir 

o território paraguaio. 

 

3. A invasão da Laguna e a retirada 

Foi no momento em que Camisão decidiu empreender a ofensiva 

que os índios terenas e guaicurus-cadivéus decidiram-se juntar às tropas 

brasileiras e integrar o contingente ofensivamente, pois antes, em 1864 

durante a invasão paraguaia os indígenas foram abandonados à própria 

sorte e sobreviveram ao buscar refúgio nos morros da Serra de Maracaju. 

A invasão à Fazenda da Laguna deu-se em 1º de maio de 1867 e 

lá houve ferozes combates, mas as tropas brasileiras sagraram-se vence-

doras “as forças de Camisão foram recebidas por um batalhão de 780 

homens e dois canhões. A posição caiu em cinco dias [...]” (LIMA, 2016, 

p. 274). Parafraseando de Luiz Octávio Lima aquela seria uma vitória de 

                                                         

36 Não se trata da Vila de Miranda, trata-se do topônimo de um lugar que se situava entre Nioaque e 
Bela Vista. 
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Pirro37, onde inevitavelmente, por falta de gêneros alimentícios para a 

tropa, Camisão teve que ordenar a retirada que passaria a ser chamada 

celebremente de: A Retirada da Laguna. 

A retirada foi calamitosa, além da cavalaria paraguaia sempre in-

quietando a tropa, o terreno e o tempo também passaram a fustigar os 

soldados de Camisão. As chuvas constantes que encharcavam o terreno e 

aumentava o volume dos rios, dificultando o avanço da coluna. Não bas-

tasse esses eventos naturais a tropa foi acometida pela cólera e durante a 

retirada e novamente o comandante teve que tomar drásticas medidas a 

respeito da doença que se abatia sobre a combalida tropa, sobre tal situa-

ção de Luiz Octávio Lima faz a seguinte anotação: 

A certa altura, o coronel Camisão decidiu que os infectados, às dezenas, 

teriam de ser abandonados à própria sorte, pois já não havia como leva-los. 

Eles foram deixados em um bosque conhecido com Cambarecê (em guarani, 

negro que chora), com um pouco de água e protegidos apenas por cartazes pe-

dindo compaixão para com os doentes. (LIMA, 2016, p. 275) 

A difícil decisão de Camisão, logo mais aplicou-se a ele próprio, 

que também fora acometido pela cólera “No dia 29 faleceu, de manhã, 

Camisão; à tarde o tenente-coronel Juvêncio, enterrados à margem do 

Miranda. (CAMPESTRINI, 2009, p. 185). Da tropa da Campanha do 

Mato Grosso, que chegou a reunir um efetivo de três mil homens em 

1865, só setecentos homens chegaram ao Porto Canuto, atual Anastácio-

MS, em 11 de junho de 1867, sendo este o fim da ofensiva que acabou 

tornando-se a célebre Retirada da Laguna. 

 

4. As citações de Taunay sobre participação dos guaicurus e dos te-

renas na Retirada da Laguna 

Propositalmente os guaicurus e terenas não foram citados anteri-

ormente para que seus feitos fossem colocados em local de destaque nes-

te trabalho. A obra a retirada da Laguna, de Taunay e os documentos ge-

rados em Campanha pelos comandantes militares são as melhores fontes 

historiográficas da participação dos guaicurus e terenas na citada campa-

nha. 

Inicialmente inimigos dos portugueses à época da Colônia esses 

                                                         

37 Referência à vitória do rei Pirro que derrotou o Império Romano em uma batalha, mas teve seu 
exército destroçado e sem condições de prosseguir na guerra. 
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dois povos não guerreavam entre si, pois havia uma hierarquia estabele-

cida entre os dois povos, que dividiam ou se avizinhavam em territórios 

no sul da então Província do Mato Grosso, conforme anota Hildebrando 

Campestrini: “Dos guanás, tribo pacífica [...] com útil agricultura e tece-

lagem, vassalos do guaicurus”. (CAMPESTRINI, 2009, p. 49) 

Esses dois grandes povos unem-se aos brasileiros contra um ini-

migo comum: os paraguaios. Não se sabe porque os índios dessa região 

optaram por aliarem-se aos portugueses e posteriormente aos brasileiros 

ao em vez de aliarem-se aos espanhóis e posteriormente aos paraguaios, 

qualquer coisa que seja dita nesse sentido, por ora, seria mera especula-

ção. 

Os índios guaicurus, terenas e alguns populares haviam sido 

abandonados à própria sorte no episódio da invasão de Corumbá, em ja-

neiro de 1865 e obrigaram-se a conviver juntos e a proteger-se mutua-

mente como assinala Hildebrando Campestrini: "Nos Morros fizeram 

plantações, colhendo o necessário para a subsistência. Bem escondidos, 

protegidos por soldados e índios que também se homiziaram neles, ali 

viverias os anos de 1865 e 1866". (CAMPESTRINI, 2009, p. 159) 

Quando a Força Expedicionária comandada por camisão chegou 

no final de 1866, os bravos guaicurus e terenas uniram-se a elas e fizeram 

todo o trajeto da Colônia Militar de Miranda até a fazenda da Laguna e 

posteriormente acompanhou toda a retirada. A incorporação da tropa é 

anotada por Taunay: 

Recebeu logo o 17.° batalhão ordem de ir, além do ponto atingido pelo 

21.°, realizar um reconhecimento, sob a direção do guia Lopes e em compa-

nhia de um grupo de índios terenas e guaicurus, que desde algum tempo se 

apresentara ao Coronel. (TAUNAY, 2005, p. 63) 

Pode-se notar que a partir desse momento os guaicurus e terenas 

tomaram parte da referida coluna e passaram cumprir as missões mais ar-

riscadas de reconhecimento em território inimigo, as chamadas “missões 

pontas de lança”. A partir da incorporação dos povos indígenas às tropas 

do império, Taunay por diversas vezes vai citando os feitos em batalhas 

dos referidos índios. 

Pode-se abrir uma reflexão, de o quanto foram heroicas as atitudes 

em batalha dos guaicurus e terenas, pois para que um europeu do século 

XIX, vencesse os seus preconceitos de época e não ignorasse a participa-

ção deles nas batalhas da Retirada da Laguna é de se pensar que realmen-

te eles protagonizaram episódios dignos dos mais valentes guerreiros da 
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história para que fossem considerados irmãos em armas de um povo à 

época preconceituoso, que achava a cultura indígena “inferior”. 

As “missões pontas de lança”, são aquelas que entre as outras des-

tacam-se pelo perigo iminente, sendo os reconhecimentos em território 

inimigo uma das mais arriscadas, pois é necessário nesse caso o conhe-

cimento profundo do terreno e ainda sobre a tropa inimiga. Essas missões 

tinham como protagonistas os índios cavaleiros guaicurus, que tinham 

mobilidade maior do que a tropa brasileira que era basicamente constitu-

ída por algumas bocas de canhão e pela tropa a pé, a chamada infantaria. 

A importância dessas missões era tal, que determinavam as ordens do dia 

dos comandantes brasileiros, de forma que estes tomavam as decisões 

baseados nos relatos dos esclarecedores guaicurus e terenas. Sobre a im-

portância das missões de reconhecimento em que tomaram parte os indí-

genas brasileiros, Taunay faz a seguinte anotação: 

Havia os nossos índios guaicurus avançado até ali, anteriormente, num re-

conhecimento do tenente-coronel Enéias Galvão. Desta vez fizeram os selva-

gens, nossos aliados, alegre fogueira do tal mastro e da choupana. Avisaram 

neste momento ao Coronel que o nosso comboio se atolara à saída do Retiro. 

Decidiu imediatamente que, sem interromper a marcha, iríamos esperá-lo a al-

guma distância, à vanguarda. Foi o que fizemos assentando acampamento exa-

tamente no local onde existira a fazenda de João Gabriel. (TAUNAY, 2005, p. 

70) 

Mas nem só missões de reconhecimento executavam os terenas e 

os guaicurus, tomavam parte efetivamente no combate como mostra a ci-

tação de Taunay: 

Os auxiliares índios, guaicurus e terenas, não foram os últimos a se apre-

sentar para o saque. Tão pequena disposição para o combate haviam mostrado 

que, na nossa carreira, ao lhe tomarmos a frente, lhes bradáramos: Vamos! 

Avante! Valentes camaradas! Agora se lhes transmutara a indolência num ar-

dor sem limites para o saque. Já se haviam disseminado pelas roças de mandi-

oca e de cana, de lá trazendo, imediatamente, cargas sob as quais vergavam, 

sem, contudo, encurtar o passo. (TAUNAY, 2005, p. 76) 

Pode-se notar nesta citação, o preconceito de época que sofriam 

os indígenas, após uma refrega, cujo o resultado foi a conquista da Fa-

zenda Machorra, Taunay assinala que os as tropas auxiliares indígenas 

apresentaram pouca disposição para o combate, mas muita disposição pa-

ra o saque, que infelizmente acontecia com frequência nas guerras. É lo-

gico e também citado por fontes históricas, que os indígenas não dispu-

nham de armas de fogo, sendo que eles lutavam com suas armas, tecno-

logicamente muito inferiores às armas dos exércitos Paraguaio e Brasilei-

ro, sendo assim é natural que forças iguais se chocassem primeiro, e que 
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os guaicurus e terenas engajassem-se posteriormente no combate. 

Porém em outra passagem, que Taunay relata outra refrega, a refe-

rência já é diferente, e, o autor anota da seguinte maneira: 

Iluminados por uma aurora magnífica percebíamos, aos nossos pés, os 

nossos soldados correndo pelo campo, para o local do combate; mais longe, os 

índios terenas e guaicurus, que depois de se haverem comportado nesta refrega 

como bravos auxiliares, carregavam agora aos ombros os despojos dos cavalos 

tomados aos paraguaios. (TAUNAY, 2005, p. 88) 

Desta feita Taunay relata a bravura em combate dos indígenas, 

mesmo anotando-os como “auxiliares”. É sabido que a coluna, embora 

houvesse conquistado uma parte do território inimigo, lá não conseguiu 

manter-se pela falta de gêneros alimentícios e ainda por causa de molés-

tias diversas, comuns nas frentes de batalha. Sendo que entre estas mo-

léstias, o cólera fez mais vítimas nas colunas brasileiras. A ofensiva tor-

na-se retirada, soldados são abandonados e o comandante sucumbe em 

uma tarde de 29 de maio de 1867. 

Diante da doença, do abandono dos doentes e da quase dizimação 

da coluna, os cavaleiros guaicurus e os terenas também deixaram as tro-

pas, já em território brasileiro, sendo que o surto de cólera era a principal 

defesa da coluna brasileira contra a cavalaria paraguaia, que os tangia de 

volta ao Brasil. Sobre a separação dos indígenas das tropas do império, 

Taunay assinala o seguinte: 

E no entanto, impossível lhes era escapar à morte pela fome ou às mãos 

do inimigo. A datar deste dia não houve, no mato, moita onde se não escon-

desse algum fugitivo. Abandonaram-nos os nossos índios guaicurus, não con-

seguindo mais detê-los o receio do fado que os aguardava, se os paraguaios os 

apanhassem. (TAUNAY, 2005, p. 131) 

Este trabalho citou a maioria das vezes em que Visconde de Tau-

nay fez menção aos terenas e aos guaicurus por ocasião da Retirada da 

Laguna, sendo que suas citações a respeito deles permeiam o respeito, o 

preconceito e a admiração. O fato é que os povos em questão tomaram 

parte em cruentas batalhas e ainda o fizeram com louvor. Tendo em vista 

que foram abandonados à própria sorte por ocasião da invasão paraguaia 

em 1865, os indígenas dão mostras de sua resiliência e espírito guerreiro. 

 

5. Considerações finais 

A Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai chegou à 

Província do Mato Grosso em 1865, e a partir de então passou a construir 
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episódios de valentia, de covardia, de omissão e de pragmatismo. A his-

tória é construída por homens, com suas virtudes e defeitos, mas sobretu-

do ela é escrita pelo vencedor, sendo que durante muitos anos a visão po-

sitivista utilizada na construção da identidade nacional omitiu importan-

tes atores na construção desta identidade. 

Este trabalho teve/tem o objetivo de tirar de uma situação margi-

nal ou coadjuvante os povos terena e guaicurus, que foram atores ativos 

das batalhas travadas aqui neste rincão nacional. A ideia é relembrar que 

os guaicurus, atualmente chamados cadivéus, não receberam ou conquis-

taram suas férteis terras na Serra da Bodoquena sem luta ou sem mereci-

mento, foi o próprio Imperador D. Pedro II que fez a “doação” dessas ter-

ras a eles. Os terenas por sua vez, não tiveram o reconhecimento e a de-

marcação de suas terras de imediato. Por ocasião da invasão paraguaia, 

os terenas abandonaram suas terras indo procurar refúgio na serra de Ma-

racaju e na serra da Bodoquena, quando enfim os paraguaios foram ex-

pulsos do território brasileiro, suas terras já tinham novos “donos”, sendo 

estes em sua maioria ex-oficiais e comerciantes que enriqueceram com a 

guerra, ficando a cargo do Marechal Rondon a demarcação de seus terri-

tórios, já no século XX, conforme cita Circe Maria Bittencourt e Maria 

Elisa Ladeira: 

Os terenas nunca aceitaram a servidão nas fazendas e chegaram a se rebe-

lar contra os fazendeiros. Mesmo vivendo fora das aldeias, espalhados pelas 

fazendas, os antigos nunca se esqueceram de que eram terenas, continuando a 

falar a língua e a sonhar em voltar para suas terras. [...] Foram estes núcleos 

que os integrantes da comissão das linhas telegráficas, chefiada por Cândido 

Rondon, encontraram em 1904. Os terenas aproveitaram o trabalho junto a 

Rondon, quando da instalação das linhas telegráficas, para solicitar-lhe que o 

governo lhes garantisse a posse de suas terras. [...] Tendo Rondon como in-

termediário, algumas comunidades, como Cachoeirinha, Bananal/Ipegue, tive-

ram suas terras demarcadas em 1905 e mais tarde em, 1911, foram reconheci-

das pelo SPI. (BITTENCOURT & LADEIRA, 2000, p. 96) 

A despeito de sua importância histórica e cultural na construção 

do próprio país, a luta dos povos indígenas continua, muitos ainda vivem 

em situações precárias nas aldeias, sem acesso a saúde e educação de 

qualidade, tendo que viver apenas da agricultura de subsistência e de tra-

balhos temporários como por exemplo na colheita de cana do estado e fo-

ra do estado. Há que se fazer uma ampla reflexão sobre a atual situação 

dos indígenas no Mato Grosso do Sul, reflexões de como suas comuni-

dades podem ser melhoradas, como eles podem (se quiserem) ser inseri-

dos com dignidade no mercado de trabalho. 

Ao que parece os políticos e demais autoridades, ao longo dos 
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anos, gostam de manter o índio em situação de dificuldades, sem estudo, 

na ignorância de seus direitos como cidadão, e então por meio de políti-

cas demagogas “ajudam” os índios para ganhar seus votos nas eleições. 
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RESUMO 

Este artigo aborda sobre a “Polifonia Poética” de Fernando Pessoa, com ênfase 

em sua principal melodia, ou seja, no heterônimo Alberto Caeiro, o qual abriga uma 

vasta complexidade filosófica com abordagens na percepção do mundo e na capacida-

de humana em transformar o que vê em símbolos, buscando através do pensar e do 

sentir, compreender os seus verdadeiros significados. Busca-se elucidar como a hete-

ronímia torna-se recurso eficaz na construção poética pessoana, e fazendo valer de 

uma incomum faculdade de mudar o ângulo de análise, assumindo assim novas pers-

pectivas hermenêuticas, faz do seu “eu lírico” uma verdadeira “polifonia”. Com ou-

tras palavras, Fernando Pessoa faz de seus heterônimos uma simultaneidade de várias 

melodias que se desenvolvem independentemente, mas dentro de uma mesma tonali-

dade poética. 

Palavras-chave: Heterônimo. Polifonia. Poesia. Fernando Pessoa. 

 

1. Introdução 

A criação da heteronímia por Fernando Pessoa deve ser apreendi-

da em diálogo direto com o contexto sócio-político-econômico-cultural 

europeu do final do século XIX e início do XX. Sequenciado pelas dis-

cussões sobre o projeto heteronímico pessoano com foco na existência de 

um “diálogo das linguagens poéticas” e na promoção de um intenso de-

bate estético, na medida em que Fernando Pessoa desperta a sensibilida-

de de seus interlocutores às novas/outras tendências artístico-culturais do 

seu tempo (SEABRA, 1991, p. 19). Além disso, ele possuía característi-

cas bem específicas como a dramaticidade, a introspecção e uma incom-

patibilidade deveras profunda com os outros. 

Certo é que a criação dos heterônimos não pode ser reduzida tão 

somente, a criação de personagens. Contudo, ao criar heterônimos como 

personagens, Fernando Pessoa procura construir sua produção literária 

como uma orquestra de poetas autônomos que existem por si. É por esta 

razão que o próprio poeta (PESSOA, 1990) destaca, em um prefácio para 
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a edição projetada de suas obras, que a sua sinfonia heteronômica será 

sempre bem-vinda à sua vida interior, onde convive melhor com ele do 

que o próprio consegue conviver com a realidade externa. 

Segundo Fernando Cabral Martins e Richard Zenith (2012, p. 32), 

é na teoria dramática da heteronímia que o conceito de personagem é 

apreendido no sentido de que os heterônimos são autores que se fundem 

com a sua poesia, cada qual com a sua tonalidade e realidade poética. “A 

ideia de personalidade funde-se com a de personagem [...] É como se a 

personalidade, mesmo se entendida em clave psicológica, fosse feita, afi-

nal, daquilo de que as personagens são feitas”. 

Já José Augusto Seabra (1991, p. 171) aponta que se adentramos 

no estudo dos personagens, logo chegaríamos ao que já em seu nome está 

“Pessoa: persona. Máscara(s), pessoa(s). Personagens: coro trágico, está-

tico, drama sem drama: em poemas, em poetas”. 

Assim, é coerente apreciar os heterônimos pessoanos, uma vez 

que a capacidade do escritor português à caricaturização e dramatização 

de ímpares para a concepção de mundo, de diversas culturas e de diferen-

tes indivíduos por intermédio de sua produção heteronímica traz a inda-

gação: de que forma pode um indivíduo reger e executar toda uma “or-

questra sinfônica” sendo um e vários ao mesmo tempo? 

Pode-se tomar por resposta à análise de Rose Jordão e Lenir 

Bellezi de Oliveira (1999, p. 80) ao concluírem que o poeta de Mensa-

gem “despoja-se do ‘eu’ pessoal, vestindo várias personas (personalida-

des) poéticas, vivendo dialeticamente quase todas as possibilidades do 

ser-em-poesia”. 

Para elucidar o entendimento, vale lembrar os três maiores hete-

rônimos de Fernando Pessoa: Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto 

Caeiro, este o veremos mais detalhadamente logo adiante. Percebe-se, 

portanto que a produção poética de Fernando Pessoa pode ser apreendida 

como a sensibilidade da diversidade/diferenças no mundo em que a alte-

ridade ganha espaço em caráter poético. Além de perceber os outros, 

Fernando Pessoa por vezes, “vivia” indivíduos que necessitavam ou ne-

cessitam se expressar, tanto na poesia como na imaginação. 

 

2. Linguagem poética e o uso dos heterônimos 

Entende-se que a prática orquestral de elaborar vários persona-
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gens, Pessoa, satisfaz à prestação de representatividade e respeito a vá-

rios sujeitos atuais da coletividade na qual vivia. Usar-se (ou ser usado) 

para exteriorizar o que um médico, um indivíduo bucólico e tantos outros 

mais queriam dizer, evidencia tanto a valorização à cultura individual 

e/ou coletiva, quanto a capacidade poético-intelectual de cada um. 

Segundo Saul Gomes Júnior (2002, p. 4), pode-se afirmar que 

“Pessoa ‘teatralizou’ a poesia criando ‘eus’ poéticos, aos quais se deno-

minou ‘heterônimos’, uma vez constatados a simbologia de sentimentos 

e atitudes criados”. E ressalta ainda a hermenêutica como condição para 

que se estabeleça à heteronímica pessoana. 

De acordo suas observações: 

Somente a interpretação de texto pessoano possibilitará a percepção das 

visões de mundo que correspondem às personalidades dos heterônimos. [...] É 

na e pela palavra que, pronta para ser interpretada, que eles se verbalizam, pa-

ra constituírem seres distintos. Compreendendo o projeto de arquitetura hete-

ronímica pessoana como o "habitar poeticamente", o existir assegurado pela 

palavra. Quanto a sua empreitada na heteronímia, compreende o autor que se 

tratou do “aprimoramento do ser no outro”. (NUNES, 1999, apud GOMES 

JÚNIOR, 2002, p. 5-6) 

Percebe-se que há uma vasta discussão em torno dos “porquês” 

dos heterônimos como: quais as causas que os originaram e qual seria a 

intenção de Fernando Pessoa com uma pluralidade de indivíduos e tantas 

outras investigações que perpassa a obra de uma criatividade multiface-

tada? Assim, o autor considera que Fernando Pessoa vale-se de uma in-

comum faculdade de mudar o ângulo de análise, assumindo novas pers-

pectivas dialéticas, que dá origem em seus heterônimos. 

Segundo Massaud Moisés (1988, p. 95), continua apontando para 

a necessidade pessoana em satisfazer sua liberdade autorizadamente con-

traditória. Destaca o autor: inventando-se outros, que extraía do próprio 

“eu”, deixava de ser contraditório, uma vez que não é contradição o fato 

de cada heterônimo pensar por conta própria, diferentemente dos outros, 

como se fossem personalidades vividas e autônomas, sendo assim, uma 

lógica preside o aparecimento dos heterônimos. 

Baseado ainda nos heterônimos de Fernando Pessoa, o autor con-

clui sua análise considerando que a criação (heteronímica) continua sen-

do sua e com toda a originalidade inerente. E, ao mesmo tempo, pode-se 

compreender que, ao gerar os heterônimos, Fernando Pessoa refletia um 

estado de coisas culturalmente revolucionário, ou pelo menos repleto de 

significativas mudanças. (MOISÉS, 1988, p. 95) 
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Nesse aspecto, descontruir e interpretar um texto poético deman-

dam do leitor uma atitude investigativa e, precisa desconfiar de todos os 

rastros apontados pelo eu lírico. Isto é, exige uma curiosidade extrema, 

pois em cada palavra exibida em um poema, há um mundo à parte. 

De acordo com Octavio Paz (1992, p. 18), as hipóteses pessoanas 

de explicação da heteronímia não são falsas, porém inacabadas. Diz o au-

tor que “um neurótico é um possuído, o que domina as suas perturbações. 

É um doente? O neurótico padece das suas obsessões; o criador é o seu 

dono e transforma-as”. 

Nesse sentido é o que se evidencia nas próprias palavras de Pes-

soa: 

Sinto-me múltiplo. Sou como um quarto com inúmeros espelhos fantásti-

cos que torcem para reflexões falsas uma única anterior realidade que não está 

em nenhuma e está em todas. (...) Sinto-me viver vidas alheias, em mim, in-

completamente, como se o meu ser participasse de todos os homens, incom-

pletamente de cada [?], por uma suma de não eus sintetizados num eu postiço. 

(PESSOA, 1966, p. 93) 

O criador dos heterônimos, como afirma José Augusto Seabra 

(1991, p. 20), “estabelece uma sutil hierarquia dos ‘graus’ da poesia líri-

ca. Mais do que uma concepção puramente teórica, parece-nos ser este 

apontamento um esforço de clarificação da sua própria poesia”. Para Pes-

soa, o poeta é vários poetas, porque é “uma criatura de sentimentos vá-

rios”. Nas palavras do poeta: “Desejo ser um criador de mitos, que é o 

mistério mais alto que pode obrar alguém da humanidade”. (PESSOA, 

1974, p. 84) 

Para tanto, se elevar ao aspecto do sentimento - e aqui como sinô-

nimo de existência – as múltiplas temporalidades que Fernando Pessoa 

descreve, praticamente com um panteísmo bucólico de Alberto Caeiro, 

um Ricardo Reis epicurista e um Álvaro de Campos futurista, leva a uma 

noção de deslocamento peculiar da modernidade e da arte de não ser. 

Afere-se, portanto, que os poemas de Fernando Pessoa não nas-

cem da pura explicação da irrealidade do tempo, mas tencionam a relação 

referencial entre a linguagem poética e o mundo, constituídos pelos seus 

próprios jogos de referência. Sendo assim, veremos agora aquela voz to-

nante da polifonia poética de Pessoa, Alberto Caeiro: um descobridor da 

natureza e das sensações verdadeiras e revelador da realidade. E de modo 

mais específico nos deteremos nos poemas da obra: “O Pastor Amoroso”. 
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3. O Poeta Amoroso: um regente desvelador do amor de Pessoa 

Assim veio ao mundo em um dia único e cheio de êxtases para 

Pessoa, aquele que posteriormente designaria como o seu mestre: Alberto 

Caeiro. Desta maneira o poeta se refere ao dia de seu “nascimento” na 

carta a casais: 

Lembrei-me um dia de fazer uma partida ao Sá-Carneiro – de inventar um 

poeta bucólico, de espécie complicada, e apresentar-lho, já me não lembro 

como, em qualquer espécie de realidade. Levei uns dias a elaborar o poeta, 

mas nada consegui. Num dia em que finalmente desistira – foi em 8 de março 

de 1914 – acerquei-me de uma cômoda alta, e, tomando um papel, comecei a 

escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi trinta e tantos po-

emas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi 

o dia triunfal da minha vida, e nunca poderei ter outro assim. (PESSOA, 1990, 

p. 52) 

Alberto Caeiro nasceu em Lisboa no ano de 1889 e morreu vítima 

de tuberculose na mesma cidade em 1915. Teve uma vida simples junto 

de uma tia já bastante idosa. Viveu de poucos recursos deixados pelos 

pais que não viveram por muito tempo. Ele não teve profissão e uma 

formação apenas primária. Sua estatura era média e tinha olhos azuis e 

cabelos loiros. Sua obra quase toda foi escrita no campo, exceto Poemas 

inconjuntos, terminados em Lisboa. Além do mais ele pode ser conside-

rado o mestre de Álvaro de Campos, Ricardo Reis e do próprio Fernando 

Pessoa. 

Seus escritos foram: o Guardador de Rebanhos e depois O Pastor 

Amoroso. Voltou no final da sua curta vida para Lisboa, onde escreveu 

Os Poemas Inconjuntos. Mas aqui nos deteremos sobre a obra O Pastor 

Amoroso que é dividida em oito poemas. Sua forma de escrever parece 

mesmo uma prosa, e não uma poesia, como é classificada a obra. Todos 

os versos são livres e brancos. E o eu-lírico da poesia é o próprio Pastor 

Amoroso. Nesta obra Caeiro vê-se comovido pelo amor, como já alude o 

título, e afeta o seu modo de “ver” a realidade que o envolve e altera de 

modo intenso o seu sentir: 

Agora que sinto amor 

Tenho interesse nos perfumes. 

Nunca antes me interessou que uma flor tivesse cheiro 

(CAEIRO, 2007, p. 93) 

Sim, o amor é capaz de “desvelar” não apenas o nosso olhar, mas 

até mesmo o nosso ser-no-mundo. 

Sendo assim, seria interessante, antes de continuarmos, recordar 
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brevemente, o vasto campo semântico da palavra amor38: fala-se de amor 

da pátria, amor à profissão, amor entre amigos, amor ao trabalho, amor 

entre pais e filhos, entre irmãos e familiares, amor ao próximo e amor a 

Deus. Em toda esta gama de significados, porém, o amor esponsal, no 

qual concorrem indivisivelmente corpo e alma e se abre ao ser humano 

uma promessa de felicidade que parece irresistível, sobressai como ar-

quétipo de amor por excelência, de tal modo que, comparados com ele, à 

primeira vista todos os demais tipos de amor se ofuscam diante de nossos 

olhos. E isto não é diferente com o Pastor Amoroso: 

Está alta no céu a lua e é primavera. 

Penso em ti e dentro de mim estou completo 

(CAEIRO, 2007, p. 92) 

Sim, esta “completude” se dá pelo fato de que na fenomenologia 

do amor, e mais especificamente aquele esponsal, há uma ruptura do “eu-

amante” com relação a si mesmo. Ao ponto do “eu-amante”, ao ser tam-

bém amado pelo “eu-amado”, não se reconhecer igual aos outros: “Quem 

ama é diferente de quem é”. (CAEIRO, 2007, p. 92) 

Mais adiante o Pastor Amoroso canta em seus versos o seu novo 

modo de ver a existência imbuída de uma nova melodia que o faz verda-

deiramente olhar o efêmero com tons de eternidade: 

Agora que sinto amor, tenho interesse nos perfumes. 

Nunca antes me interessou que uma flor tivesse cheiro. 

Agora sinto o perfume das flores como se visse uma coisa nova 

(CAEIRO, 2007, p. 93) 

Mas por que o Pastor Amoroso agora consegue enxergar o que an-

tes era invisível? Simples como a afirmação de Antoine de Saint-

Exupéry no Pequeno Príncipe: “Só se enxerga bem com o coração. O 

Essencial é invisível aos olhos”. (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 70) 

Uma vez que o Pastor deixou “cair o véu” e se apaixonou, expe-

rimentou o amor de uma forma impetuosa, e de nada adiantaria querer 

não ver. A força do amor é grande, tão grande que ele chega a afirmar: 

                                                         

38 Cf. BENTO VI (2005), em que o autor tece de modo lúcido alguns horizontes da fenomenologia do 
amor, quebrando um paradigma ocidental-cristão de que o amor a Deus fosse mais importante do 
que o amor esponsal e o amor ao próximo. 
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O amor é uma companhia. 

Já não sei andar só pelos caminhos, porque já não posso andar só 

(CAEIRO, 2007, p. 95) 

Para quem já experimentou o amor em seus mais diversos hori-

zontes sabe, sabe muito bem o que é sofrer por amar e não ser amado. O 

Pastor bem sabe de sua dor, e nem adianta se iludir nem fingir em seus 

poemas a dor que deveras se sente: 

Se a não vejo, imagino-a e sou forte como as árvores altas. 

Mas se a vejo tremo, não sei o que é feito do que sinto na ausência dela. 

Todo eu sou qualquer força que me abandona. 

(CAEIRO, 2007, p. 95) 

A dor e a alegria se confundem, “todos os dias agora acordo com 

alegria e pena” (CAEIRO, 2007, p. 94), assim como as noções de tempo 

e de espaço; e a única coisa que um coração amoroso consegue enxergar, 

é a fonte de seus desejos, até mesmo onde ela não está: “toda a realidade 

olha para mim como um girassol com a cara dela no meio”. (CAEIRO, 

2007, p. 95) 

Outra característica do amor é o medo. 

Quando desejo encontrá-la, 

Quase que prefiro não a encontrar, 

Para não ter que a deixar depois. 

E prefiro pensar dela, porque dela como é tenho qualquer medo 

(CAEIRO, 2007, p. 96). 

Mas este medo não é aquele de não amar e muito menos o de não 

ser amado. Aqui a fenomenologia do amor nos revela que o verdadeiro 

medo é aquele de não ser. 

Não sei o que hei-de fazer das minhas sensações, 

Não sei o que hei-de ser comigo. 

Quero que ela me diga qualquer coisa para eu acordar de novo. 

(CAEIRO, 2007, p. 94) 

Como assim “não ser”? No amor, ao contrário do que nos é conti-

nuamente ensinado, o mais importante não é a forma ativa do amor, ou 

seja, amar, mas sim, a passiva, “deixar-se amar”. Neste sentido, a dor 

profunda de um amor não recíproco, não é aquela de não ser amado, mas 

de voltar a ser quem se era antes de se permitir amar, “é a mesma pessoa 

sem ninguém”. (CAEIRO, 2007, p. 94) 

Por fim, o Pastor Amoroso agora sente sem sentir, vê sem olhar, 
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respira sem ar, pois se perdeu o seu “cajado” e com ele toda aquela or-

questra sinfônica que o fazia estar na realidade, mas fora dela. 

O pastor amoroso perdeu o cajado, 

E as ovelhas tresmalharam-se pela encosta, 

e, de tanto pensar, nem tocou a flauta que trouxe para tocar 

(CAEIRO, 2007, p. 98). 

O Pastor sabe que algo não pode ser esquecido: “Ninguém o tinha 

amado, afinal” (CAEIRO, 2007, p. 98), eis a sua alétheia. Uma verdade 

incontestável aquela que ao se deixar passar “o” amor, tudo volta ao 

normal: 

Quando se ergueu da encosta e da verdade falsa, viu tudo: 

Os grandes vales cheios dos mesmos vários verdes de sempre; 

As grandes montanhas longe, mais reais que qualquer sentimento; 

A realidade toda, com o céu e o ar e os campos que existem, 

E sentiu que de novo o ar lhe abria, mas com dor, uma liberdade no peito. 

(CAEIRO, 2007, p. 98) 

Enfim, o pastor seguiu o seu pastoreio em liberdade, não obstante 

as suas dores. Talvez seja por isso que para Fernando Pessoa 

O poeta é um fingidor. 

Finge tão completamente 

que chega a fingir que é dor 

a dor que deveras sente. 

Assim sendo, e seguindo os caminhos escarpados da poesia, Caei-

ro nos ajuda a desvelar que para todo sonhador, poeta e amante, jamais se 

saberá – talvez – o que de fato o amanhã nos trará e qual será a sua me-

lodia. 
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RESUMO 

Propomos discorrer, neste artigo, sobre a presença substancial da polissemia, em 

textos medievais e renascentistas, mas vale destacar que o tema de nossa pesquisa 

também pode estar presente nos textos das outras modalidades do latim, como o ar-

caico, o clássico e o cristão. Muitos latinistas ignoram, infelizmente, os outros sentidos 

de um vocábulo latino ou se esquecem de levar em conta que existem outras possibili-

dades de tradução, em virtude de um duplo ou até de um triplo sentido intencional do 

autor, num poema ou num texto em prosa, de modo que chamamos a atenção para es-

te assunto relevante e pouco estudado, nos meios acadêmicos. Trata-se, portanto, de 

uma pesquisa inédita e que tem a sua relevância, mormente, para os interessados no 

estudo das letras clássicas. 

Palavras-chave: Polissemia. Latim medieval. Latim renascentista. Português. 

 

Para este artigo, escolhemos o tema inédito, acerca da polissemia, 

que poderemos atestar nos poemas escritos no latim medieval e renascen-

tista. 

Foram selecionados alguns fragmentos de poemas dos Carmina 

Burana do latim medieval, que retratam muito bem os valores polissêmi-

cos de um vocábulo e que não podem ser desdenhados pelo tradutor. 

Apreciemos o poema LXXXIV no qual o poeta nos informa sobre 

o verão que já está vigoroso; ao passo que o inverno já se encontra “se-

pultado”. Com a nova estação, as moitas (antes não cultivadas) e as árvo-

res já estão verdes (configura-se, neste momento, locus pulcro e propício 

à poesia amorosa), enquanto isto, a amada está a descansar sob uma tília: 

Dum prius inculta Enquanto o verão já adulto 

coleret virgulta cultivasse moitas, 

estas iam adulta, antes não cultivadas, 

hieme sepulta, sepultado o inverno, 

vidi viridi vi Filis 

Phyllidem sub tilia, sob uma tília39 verde 

                                                         

39 Tilia, tiliae= árvore. 
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vidi Phyllidi vi quaisquer40 elementos da natureza, 

quevis arridentia sorrindo a Fílis. 

Invideo41, dum video. (Eu a) cobiço, enquanto (a) vejo. 

(1-9) 

Podemos perceber que o poeta preza pela musicalidade, como se 

configura, no 5ª. verso: vidi viridi; e no nono: Invideo, dum video. As ri-

mas já, no latim medieval, estavam presentes, nos quatro primeiros ver-

sos deste poema, como também a polissemia patente nos vocábulos estas 

e adulta, metáforas que podem ser apreciadas, no terceiro verso: estas 

iam adulta (o verão já adulto). 

Vale lembrar que o vocábulo latino estas também pode ser tradu-

zido por “calor” e o adjetivo de primeira classe adultus, -a, -um, por “vi-

goroso”, “desenvolvido”, “crescido”, daí, poderíamos traduzir a passa-

gem acima por: “o calor já vigoroso”, ao invés de “o verão já adulto”. 

Mas, na medida das possibilidades, preferimos fazer a tradução mais lite-

ral possível para não perdermos de vista as figuras de estilo, engendradas 

pelo poeta. 

Apreciemos os próximos versos deste poema: 

Sic capi cogit sedulus Assim, o olho, sédulo (incansável) 

me laqueo virgineo caçador42 do coração, me forçou 

cordis venator oculus, a ficar capturado (preso) no laço virginal43 

visa captus virgine. capturado pela virgem vista44. 

(10-13) 

Refrão: 

Ha, morior! Ah, morro! 

sed quavis dulcedine mas a morte (é) mais doce 

mors dulcior. do que qualquer doçura (encanto). 

Sic amanti vivitur, Assim, para a amante se vive, 

                                                         

40 Quevis= quaisquer (coisas). Acusativo plural neutro. Todos os animais, todas as árvores, enfim, 
todos os elementos da natureza gostam dela, são apaixonados por ela. 

41 Invideo= tem dois sentidos distintos. 1. Em seu sentido etimológico significa “olhar com insistência 
para”, no sentido de “cobiçar”, 2. “Invejar”. Pelo contexto, decidimos acolher o seu sentido etimológi-
co. 

42 Em seu sentido figurado, venator também pode ser “investigador”, “o que está à espreita”. 

43 Trata-se especificamente de uma metáfora, isto é, o olhar do amante está preso, está voltado para 
o laço das donzelas. 

44 Também, poderíamos fazer uma tradução mais livre: “preso pela visão daquela donzela.” 
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dum sic amans moritur. enquanto, assim, o amante45 morre. 

(14-18) 

Vejamos mais alguns versos deste belíssimo poema medieval: 

Fronte explicata Com a fronte explicada46 

exiit in prata, (ela) saiu para os prados (às campinas), 

ceu Dione nata como47 uma embaixatriz, nascida de Dione 

venerit legata. (ela) tenha vindo. 

Videns, invidens Vendo (-a), (e) cobiçando (-a) 

huc spe duce rapior; para lá sou arrebatado48 pela esperança que guia49 

ridens, residens50 (ela) estando sentada, (eu), sorrindo, 

residenti blandior.51 acaricio a que está no descanso. 

Extraímos, do poeta renascentista, Henrique Caiado, alguns poe-

mas, que podem ilustrar ainda mais o nosso estudo, acerca da polisse-

mia52. 

                                                         

45 Isto é, o amante morre para si, para viver para a amada. 

46Trata-se de metáfora: “Esclarecida, interpretada”. A fronte, parte do rosto, considerada, muitas ve-
zes, como o espelho dos sentimentos humanos. 

47 Conjunção ceu que introduz a comparação. Poderíamos ter traduzir assim: “como se ela tivesse 
vindo como embaixatriz”, mas preferimos deixar a tradução mais literal com o verbo no perfeito do 
subjuntivo. 

48 “Sou seduzido, sou atraído”. 

49 Guiado pela esperança. 

50 Residens= particípio presente de resideo, pode significar: estar sentado (a), residir, parar, deter-
se, permanecer sentado (a), estar ocioso (a), estar no ócio, no descanso. Como podemos atestar, tal 
verbo tem multíplices significações semânticas. 

Pelo contexto, podemos concluir que a ideia é “enquanto ela se sentava ali, tomei meu lugar, sorrin-
do ao lado dela, e lhe fiz carinho. 

51 Blandior (verbo depoente e intransitivo, que pede dativo, na sua regência e pode significar “acari-
ciar”, “afagar”. Mas, não podemos esquecer-nos de que blandior também pode ser o comparativo do 
adjetivo blandus, a, um= “carinhoso”, “acariciador” de modo que a tradução também poderia ser: “eu, 
sorrindo, sou mais carinhoso à que está no descanso”. 

52 Vale dizer que uma das características do Epigrama é ser um jogo lúdico, sugerindo ao leitor di-
versas leituras e interpretações como um desafio pelo qual tudo é possível. 

Jean-Paul Brisson já dizia, nas páginas 85 e 86, em seu livro Virgile son temps et le nôtre, que os 
adeptos dos alexandrinos se preocupavam com a impressão, com o detalhe e com o desenvolvimen-
to de um tema. Também havia a preocupação do poeta epigramático com a sugestão e não com a 
explicação do poema. Também lembremo-nos da afirmação de Claudie Balavoine, em Les Éclogues 
D’Henrique Caiado, página 18, quando ela diz que Henrique Caiado em suas obras apresenta uma 
linguagem muitas vezes enigmática, porém, decodificável, como podemos perceber no epigrama no. 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 313 

No primeiro livro, composto por 82 Epigramas, escritos em latim, 

focalizamos o poema XXIV, que retrata a extrema beleza de Febo Moní-

zio, semelhante à formosura do jovem Deus, Febo, epíteto de Apolo. 

Apreciemos o epigrama na íntegra e a sua respectiva tradução inédita53 

para o vernáculo: 

 

AD PHOEBUM MONIZIUM. 

EPIGRAMMA XXIV 

Quando tuos mores comtemplor Apolline dignos, 

et faciem, veros quae decet usque Deos: 

an sis, quem peperit Delo Latona vaganti, 

cum ventris serpens persequeretur onus, 

haereo, sed faciunt pietas facundia, vultus 5 

candidus, & facies insidiosa fidem. 

Nimirum forma si praestes, Phoebe, Diones 

munus habes: genuit te sua namque Cypros. 

 

A FEBO MONÍZIO. 

EPIGRAMA XXIV 

Quando contemplo54 os teus costumes, dignos de Apolo 

e a face que convém até aos verdadeiros deuses, 

acaso serias aquele que Latona55 deu à luz a vagante Delos56, 

                                                                                                                   

6. Ela também diz, na página 29, que a alegoria, no sentido etimológico do termo, oferece a quem 
entende o duplo prazer da mudança de hábitos e do deciframento. Porém, com o passar do tempo, a 
alegoria pode correr o risco de se tornar letra “morta” para as gerações futuras, pois perdem-se o 
contexto e o escopo do texto. Contudo, o público do século XV de Caiado se satisfazia no entendi-
mento dessas alusões codificadas, como acontecia no tempo de Boccace e de Petrarca e Caiado 
participava em suas poesias ativamente desse jogo.  

53O Livro I de Henrique Caiado contém 82 epigramas, subdivididos em literários, morais, votivos e 
fúnebres e há no livro II mais 106 epigramas com a mesma subdivisão. Os Epigramas foram traduzi-
dos, na íntegra, em 2011, pelo autor desta pesquisa. Trata-se de um trabalho inédito e que virou te-
se, defendida na USP e intitulada: Epigramas de Henrique Caiado: Estudo e Tradução dos Livros I e 
II. Orientador: José Rodrigues Seabra Filho. 

54 No sentido de “vê e analisa”, sente os acontecimentos ao seu redor. 

55 Latona é a mãe de Apolo e de Diana; e Zeus é seu pai. 

56 Delos, pequena ilha rochosa do arquipélago das Cíclades no mar Egeu. Terra natal de Apolo. De-
los tornou-se centro relevante do culto de Apolo e a sede do oráculo do Deus. No terceiro verso do 
epigrama XXIV, Delos está personificada (a vagante Delos) e esta passagem está no sentido de “ir a 
Delos para consagrar um nascituro sob a proteção de Apolo.” 
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embora a serpente57 perseguisse o peso do ventre. 

Detenho-me, mas a piedade58, a facúndia, o rosto 5 

cândido e a face insidiosa dão fé. 

Certamente, caso te mostres pela beleza, Febo59, tens o favor de 

Dione60, pois a sua Chipre 61 te gerou. 

Destacamos os dois primeiros versos do Epigrama XXV, dedica-

do não só a Marcelo, mas também ao poeta épico, Virgílio, como está 

bem patente no sobrenome de Marcelo. Caiado outrossim nos sugere e 

no faz refletir sobre o ofício dos priscos vates: escrever poemas para que 

esses grandes nomes estejam gravados à posteridade: 

 

AD MARCELLUM VIRGILIUM. 

EPIGRAMMA XXV 

Officio vatum, merito praefecte, priorum, 

quos bona posteritas vivere morte facit. 

 

A MARCELO VIRGÍLIO. 

EPIGRAMA XXV 

Ó chefe com mérito, no ofício dos antigos vates 

a boa posteridade faz que esses vivam na morte. 

No poema XLVII do Livro I, selecionado, a seguir, destacamos 

em negrito o vocábulo silva, visto que ele tem, no poema, um duplo sen-

tido: “selva”, “floresta”, “bosque ou se trata de uma alusão a sua última 

obra poética, Silvae62, variado e amável poema, como bem o define, no 

                                                         

57Uma serpente foi enviada pela cruel esposa de Zeus, Hera. A pérfida serpente perseguiu implaca-
velmente a amante Latona por toda a terra, quando esta ainda estava grávida de Apolo. 

58 Pietas é o sentimento do dever para com os deuses, para com os pais e para com a pátria. 

59 Febo é um dos epítetos de Apolo, Deus da juventude, da medicina, da poesia e da música, da lira, 
do arco, da flecha, dos oráculos e da profecia. É também o Deus da luz, daí o seu epíteto Foibos (o 
brilhante), às vezes ele é identificado pelo sol. 

60 Dione é um dos epítetos de Vênus, a deusa do amor. 

61 Cypre, vasta ilha do mar Egeu (Mediterrâneo), consagrada a Vênus, hoje denominada Chipre.  

62 Demos continuidade, nos estudos de pós-doutoramento, às traduções inéditas dos, até agora, in-
tocáveis versos latinos das Siluae de Henrique Caiado, como fizemos em nossa pesquisa de douto-
rado na qual traduzimos todos os dois livros de Epigramas. Trabalho de pesquisa hercúleo e já pu-
blicado e esgotado pela Editora Prismas, intitulado Os Epigramas de Henrique Caiado: Origens, Es-
tudo Analítico e Tradução. Edição Bilíngue. Curitiba: 2013. O nome Silvae foi escolhido por tratar-se 
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primeiro verso: 

 

AD LUCAM RIPAM. 

EPIGRAMMA XLVII 

Percurr63i silvas variumque, & amabile carmen: 

sed monstrante tua lampade noctis iter. 2 

Sic quoque Thebanas liceat cognoscere pugnas 

auspiciis freto, candide Ripa, tuis. 

 

A LUCAS RIPA. 

EPIGRAMA XLVII 

Percorri com os olhos as selvas64 e um variado e amável carme 

mas quando a tua lâmpada mostra o caminho da noite. 2 

Assim também seja lícito conhecer os combates Tebanos65 

com os teus auspícios no braço de mar66, cândido Ripa67. 

No segundo livro, composto por CVI Epigramas, destacamos o IV 

poema de Caiado, dedicado com encômios ao italiano, António Galeazzo 

Bentivoglio: 

AD ANTONIUM GALEACEM BENTIVOLUM. 

EPIGRAMMMA IV 

Sis felix, Galeax, Latinae decus undique gentis: 

sis felix patriae lumen, & aura tuae. 2 

Hanc tibi silvarum miserunt laeta salutem 

numina, Camaldi quae juga concelebrant. 4 

                                                                                                                   

de temática variada da mesma forma que as “selvas” ou “florestas” possuem inúmeras espécies de 
árvores que se entrelaçam numa mesma floresta. Portanto, a origem do vocábulo Siluae tem sentido 
metafórico. 

63 Percurri= “percorrer com os olhos”, mas pode ser traduzido também por “ler” uma obra (Cf. Torri-
nha). 

64 Podemos traduzir por “florestas” ou por “matéria” (duma obra, dum poema), mas optamos por dei-
xar em latim. 

65 Do povo que habita em Tebas. 

66 Imagem poética que caracteriza a agitação das ondas no mar. 

67 Ripa tão cândido, tão brilhante, tão resplandecente, quanto o braço do mar, agitado pelas ondas. 
Não podemos descartar o uso da hipálage patente, no adjetivo supracitado. 
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A ANTÓNIO GALEAZZO BENTIVOGLIO. 

EPIGRAMA IV 

Sejas feliz, Galeazzo, sob todos os aspectos decoro da raça latina, 

sejas feliz lume68 e aura da tua pátria. 2 

Enviaram-te esta saúde69 os ledos70 

numes das selvas, que celebravam os jugos de Camaldo.  4 

Agora, apreciemos de Henrique Caiado o poema XCIII, que pinta 

um provável naufrágio de Lucas Ripa. O poeta justifica tal acontecimen-

to, em virtude de os viajantes não terem realizado os votos aos deuses. 

Não podemos deixar de destacar que o sobrenome Ripa de Lucas tam-

bém pode significar “margem” de um rio, daí costa, litoral: 

 

AD LUCAM RIPAM. 

EPIGRAMMA XCIII 

Siquis naufragium Neptuni fecit in undis, 

aequoreis solvat debita vota Deis. 

Hic vero Eridani jactatus vortice multo 

ad ripam timido vix71 natat ecce pede. 

Ripa, tuo gremio72 laceram complectere puppim: 5 

acceptum hoc referet picta tabella tibi. 

 

A LUCAS RIPA. 

EPIGRAMA XCIII 

Se alguém fez um naufrágio nas ondas de Netuno, 

(que) cumpra os votos devidos aos deuses marinhos. 

Aqui na realidade, lançado pelo redemoinho de água, 
eis que à margem do Erídano (ele) apenas nada com pé muito tímido. 

                                                         

68 Isto é, lumen=“luz” e aura=“brisa” ou por extensão de sentido: “estima”, “admiração” da tua pátria. 

69Salus, salutis também pode designar “salvação”, “ventura” (grande felicidade). Parece-nos que a 
melhor tradução seja “ventura”, tendo em vista que, nos versos anteriores, o poeta faz alusão ao ad-
jetivo felix duas vezes. 

70 = As alegres divindades das florestas. 

71 Vix= adv. “Com esforço, com custo, com dificuldade”. Com esforço” também, na nossa opinião, 
caberia bem, na tradução deste verso. 

72 Isto é, no teu colo, no teu peito, no teu braço. Este último, em seu sentido etimológico, consoante 
Torrinha, pode significar aquilo que os braços podem abranger: o espaço delimitado pelos braços e o 
peito. 
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Ripa, abraça no teu regaço a dilacerada popa, 5 

uma tabuinha73 pintada trazer-te-á este crédito. 

Enfim, pudemos atestar que tantos os textos medievais, quanto os 

renascentistas não são tão fáceis. Não podemos descartar, também, numa 

tradução, que um vocábulo repetido, nos versos, pode ter um duplo sen-

tido engendrado propositadamente pelo poeta. 

Neste trabalho, seguimos a tradução literal do latim para o verná-

culo e mais próxima da raiz latina; mas, em alguns momentos, por causa 

do contexto, não foi possível ser tão literal de maneira que para traduzir 

um poema tem de se levar em conta sobretudo o contexto de cada verso 

para que cada qual seja coerente e imbuído de significação do que deve-

ras o poeta quer informar-nos. 

Esperamos que o tema, acerca da polissemia na língua latina, ten-

do por base alguns versos medievais e renascentistas, tenha despertado 

interesse nos ouvintes e tenha motivado a todos para traduzirem e tece-

rem mais comentários linguísticos, literários e estilísticos sobre estes tex-

tos inéditos. 
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RESUMO 

O presente artigo, que está atrelado ao projeto de iniciação científica “Leminski 

tradutor de Bashô”, propõe analisar por via comparativa as traduções realizadas por 

Paulo Leminski de dois haicais do mestre Bashô e publicadas em “Bashô – a lágrima 

do peixe”, uma das biografias que compõem a obra Vida. Por meio de pesquisas bibli-

ográficas no campo da teoria da tradução, articularemos o conceito de transcriação 

poética, desenvolvido por Haroldo de Campos, focando de maneira específica nos tex-

tos selecionados sobre o assunto presentes em Da transcriação poética e semiótica da 

operação tradutora, em diálogo com as noções de tradução de Paulo Leminski, que 

conversa com seu fazer poético. Dessa forma visamos abordar a tradução realizada 

pelo poeta curitibano como uma produção também singular e refletir quanto ao jogo 

duplo de aproximações e distanciamentos existentes na relação entre este sujeito que é 

tradutor e autor e os processos criativos deste. 

Palavras-chave: Haicai. Tradução. Bashô. Paulo Leminski. 

 

1. Introdução 

A partir deste artigo pretendemos analisar as traduções de haicais 

“Polvos na armadilha” e “A flor pura” do mestre japonês Bashô realiza-

das pelo poeta Paulo Leminski e publicadas na obra “Bashô – a lágrima 

do Peixe”, inicialmente como obra individual na década de 80 e posteri-

ormente, como parte integrante de Vida (2012). 

Por haicai compreendemos os poemas curtos de origem japonesa 

formados por três versos de cinco, sete e cinco sílabas poéticas respecti-

vamente, que muito se distanciam da concepção de poesia no ocidente, 

guiado pela concepção que ronda a arte japonesa como um todo. 

Vale destacar que Paulo Leminski Filho, nascido em 1944, se in-

sere na cena literária na década de 1960, quando teve seus primeiros po-

emas esparsos publicados na revista “Invenção” – devido ao contato do 

curitibano com o grupo concretista brasileiro; mas é só em 1975 que pu-

blica a primeira obra: a versão completa de sua prosa-poética intitulada 

Catatau. 

mailto:jaqmendes87@gmail.com
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No âmbito poético brasileiro é apenas no ano seguinte que Qua-

renta clics em Curitiba (1976), seu primeiro livro de poemas em parceria 

com o fotógrafo Jack Pires, é publicado. A década de 1970, em que se 

destacam também poetas como Ana Cristina César, Chacal, Francisco 

Alvim e Cacaso, marca o período da geração mimeógrafo e da poesia 

marginal, em que está situada a maior parte das publicações de Paulo 

Leminski. Embora tenham algumas características em comum, não se 

deixa rotular por tal movimento, assim como não se rotulara como con-

cretista. Em carta trocada com Régis Bonvincino, Paulo Leminski afirma 

que a poesia concreta para ele seria um cavalo que “para o cavaleiro, o 

cavalo não é meta. Talvez, cavalgando a poesia concreta, eu chegue ao 

que me interessa: a minha poesia. Acho que estou chegando”. (BON-

VINCINO, 1999, p. 63) 

E nesse cavalgar revela-se um autor “dividido entre tendências ir-

reconciliáveis à inovação e à comunicação, à erudição livresca e à abertu-

ra ao popular”, como afirma Célia Pedrosa em “Paulo Leminski: sinais 

de vida e sobrevida”. (PEDROSA, 2006, p. 62) 

Seus interesses e estilos plurais sintetizando vertentes incompatí-

veis e beirando o contraditório contribuíram para a realização de seu pro-

jeto poético único de “zenmarxistaconcretista” como se autodenomina 

em carta à Regis Bonvicino (1999). É nesse mix que se revela a atenção 

dada pelo curitibano às artes marciais, ao zen budismo e também aos hai-

cais japoneses conhecidos através de Reginald Blyth74. Segundo Fran-

chetti (2012, p. 225), data um interesse precedente ao conhecimento da 

poesia concreta, o que de certa maneira explica a diferença de como o 

poeta direciona seu olhar à arte japonesa, buscando nela algo além da es-

trutura e da fascinação pelos ideogramas que os concretos apresentavam. 

De maneira conjunta a sua produção artística – que não se resumia 

a poesia, transitando por diversos gêneros textuais como o romance, o 

conto e a crônica – Paulo Leminski também escrevia textos teóricos que 

refletiam seu pensamento quanto a literatura e assuntos paralelos que po-

dem ser utilizados como material de apoio para análise de sua própria 

produção. Outro fato interessante a ser considerado são as traduções de 

                                                         

74 Reginald Horace Blyth escreveu obras como Haiku, A history of haiku e Zen in English Literature 
and Oriental Classics”, se tornando um dos principais nomes quando se trata de produção sobre hai-
cais em língua inglesa. O contato de Paulo Leminski com suas obras é confrimado quando em “indi-
cações de leitura” situada ao final da biografia de Bashô, Paulo Leminski afirma ser Haiku, de Blyth 
seu livro de cabeceira há mais de 20 anos. 
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textos por ele realizadas, já que estes eram muitas vezes escolhidos pelo 

próprio, informação importante ao considerarmos a variedade de textos 

traduzidos, traduções estas que incluem as obras de autores como Petrô-

nio, Alfred Jarry, James Joyce, John Fante, John Lennon, Samuel 

Beckett, Yukio Mishima e Bashô. 

Tais traduções nos interessam para a realização do projeto de pes-

quisa “Leminski tradutor de Bashô”, que se reflete também no presente 

artigo, ao passo que utilizaremos algumas destas traduções realizadas em 

Vida como corpus para estudo do estilo de tradução e os processos de 

análise e autorreflexão realizados pelo próprio Paulo Leminski. Para ele 

o fazer poético e tradutório não são ações desvinculadas uma da outra, 

mas há uma preocupação extratextual por parte do poeta, pensando nas 

possíveis trocas e apropriações fornecidas pelo processo tradutório. 

Para tanto, nossa pesquisa volta-se à revisão da bibliografia espe-

cífica relacionada ao haicai, tradução e da obra de Paulo Leminski, sele-

cionando aquilo que possa ser interessante ao escopo do trabalho. 

Buscando sempre dialogar com a teoria de transcriação poética, 

presente nas obras de Haroldo de Campos, também poeta, tradutor e crí-

tico brasileiro, com foco específico na obra Da transcriação poética e 

semiótica da operação tradutora (2011). Para o crítico a transcrição poé-

tica ocorre a partir da recriação criativa de textos estéticos, o termo foi 

cunhado por Campos a partir da necessidade de um termo que atendesse 

a especificidade da atividade ao qual realizava. 

 

2. Transcriação 

O campo dos estudos de tradução é muitas vezes posto à margem 

nos estudos literários. Historicamente vemos a atividade tradutória ser 

abordada por um viés logocêntrico, e ainda hoje, não é raro observarmos 

citações que envolvam o trocadilho italiano “traduttore-traditore” para 

relacionar o ofício à impossibilidade e a traição. Quando consideradas 

dessa maneira as questões que envolvem a tradução – em especial do tex-

to literário – se veem presas às noções de fonte e origem que privilegiam 

o autor, cabendo ao tradutor a posição daquele que está sempre em falta. 

(ARROJO, 1992) 

Uma análise logocêntrica da tradução fixa-se exclusivamente nas 

operações linguísticas realizadas, nas correspondências que levariam a 

um grau maior ou menor de fidelidade, desta forma o problema central 
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estaria em definir qual seria o grau máximo a ser atingido quando nem 

mesmo traduções intertextuais alcançariam tal perfeição. 

Falar de tradução cultural e transcriação nos interessa ao passo 

que nos propomos analisar a relevância das traduções e da apropriação – 

aplicado aqui o termo em sentido positivo – no projeto intelectual do po-

eta, realizando leituras atreladas aos poemas traduzidos diretamente do 

japonês. 

Steiner (apud ARROJO, 1992) identifica quatro períodos na histó-

ria da tradução, seriam eles: 1. O da tradução “palavra por palavra”, ori-

ginada pela questão imediata ligada a prática tradutória; 2. O período li-

gado ao contexto amplo de reflexões de linguagem e pensamento, em que 

adquiriram um caráter filosófico; 3. O período em que as teorias forma-

listas passam a ser incorporadas ao discurso teórico da tradução; e 4. 

Momento em que há um “’refinamento’ da tradução enquanto questão fi-

losófica”. (Idem, ibidem, p. 72) 

Períodos estes a que Rosemary Arrojo (1992) retoma para simpli-

ficar, afirmando serem divididos em duas principais tendências: “Uma, 

dominante, embasada numa tradição milenar e que insiste em tentar res-

ponder às mesmas perguntas irrespondíveis, e outra que não pretende 

abolir o humano, o contextual, o histórico, o local e o relativo”. (ARRO-

JO, 1992, p. 72) 

A primeira tendência estaria sedimentada na ideia logocêntrica de 

uma atribuição de sentido única intrínseca ao texto que deveria ser recu-

perável a partir da tradução, provocando discussões acerca das questões 

de impossibilidade e do impasse a respeito da fidelidade ao “original” e 

suas possíveis relações. 

A segunda tendência se enquadra nos estudos denominados pós-

estruturalistas, em que conceitos tradicionalmente estabelecidos passam a 

ser reavaliados, principalmente no campo da tradução, que começa a 

questionar e se libertar das amarras da impossibilidade. 

Há diversos teóricos que propõem abordagens sobre a operação 

tradutora, selecionamos para realização do trabalho as reflexões de Ha-

roldo de Campos, que nos interessam a partir da experiência deste como 

autor-tradutor e suas considerações sobre o processo de transcriação lite-

rária, possibilitando posteriormente uma maior compreensão das ativida-

des realizadas por Paulo Leminski. 

Haroldo de Campos (São Paulo, 1929-2003) foi um poeta e crítico 
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brasileiro que, em conjunto com o restante dos integrantes do grupo Noi-

grandes – grupo este que inclui seu irmão Augusto de Campos e Décio 

Pignatari – se tornou responsável pela fundação do concretismo brasilei-

ro na década de 1950, realizando intenso fazer poético e também intensa 

produção tradutória dos autores que compunham o chamado paideuma 

concretista. 

Sua produção crítica se tornou indissociável da produção poética e 

tradutória, sendo considerável o número de textos teóricos publicados 

como prefácios ou posfácios de traduções por ele realizadas, bem como 

em volumes separados e palestras ministradas, posteriormente transcritas. 

Da transcriação poética e semiótica da operação tradutora é uma obra 

que compila diversos textos importantes relativos aos estudos de tradu-

ção realizados por Haroldo de Campos em momentos diferentes de sua 

trajetória, e é a partir destes artigos que pretendemos fundamentar a con-

cepção de tradução, não como uma fórmula de realização, mas como 

uma possibilidade de análise. 

Os textos compilados revelam um poeta focado em refletir sobre a 

tradução de poesia, incluindo a sua própria. Neles Campos, insatisfeito, 

afirma que, o termo tradução esta sempre atrelado a “ideia ‘naturalizada’ 

de tradução, ligada aos pressupostos ideológicos de restituição da verda-

de (fidelidade) e literalidade” (CAMPOS, 2011, p. 79), em uma condição 

servil, o levou a reformulação do termo tradução, cunhando a concepção 

transcriação poética. Destaca-se que, para o autor, a sua produção poética 

e tradutória, não foram pensadas como processos isolados, mas íntimos, 

o que influencia sua noção. 

Campos parte então da leitura de "A tarefa do tradutor" (1921), de 

Walter Benjamin, discordando da afirmação acerca do tradutor ser deten-

tor de uma língua pura, mas concordando e se apropriando da negação da 

doxa da tradução servil e da comunicabilidade da informação poética. 

Para Benjamin, a obra de arte não teria como essência a comunicação, 

portanto a má tradução não seria aquela que é mal compreendi-

da/comunicada ao público, mas aquela que apresentasse inessencialidade 

ou inexatidão. Para tanto a translatabilidade da forma deveria ser captada 

por uma fidelidade do autor para com o texto, de maneira diferente do 

conceito tradicional aplicado ao termo da concepção de servilidade, pen-

sando em uma readoção de forma ao invés de restituição de sentido, que 

à tradução é tradicionalmente atribuída. 

Combinado tal pensamento com a ideia de informação estética 
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proposta por Max Bense, Campos passa a tecer suas considerações sobre 

o processo de transcriação de maneira mais objetiva, afirmando que a 

impossibilidade da tradução residiria na retransmissão da informação es-

tética, que “não pode ser codificada senão pela forma em que foi transmi-

tida pelo artista” (CAMPOS, 2011, p. 3), tal informação estética deve 

passar pelo trabalho de recriação em que então seria acolhida em um no-

vo contexto e nova forma. 

Para Campos, a transcriação levaria em conta muito mais do que a 

questão metalinguística, considerando que um poema também é compos-

to pela soma de seus elementos (forma, disposição das palavras, alitera-

ções, ritmo), estes também devem ser trabalhados no processo de tradu-

ção: 

Em poesia, as equações verbais tornam-se princípio constitutivo do texto. 

As categorias sintáticas e morfológicas, as raízes, os afixos, os fonemas e seus 

componentes (traços distintivos) – e, suma, todos os constituintes do código 

verbal – são confrontados, justapostos, colocados em relação de contiguidade 

de acordo com o princípio de similaridade e contraste, e transmitem assim 

uma significação própria. (JAKOBSON, apud CAMPOS, p. 20) 

O texto traduzido seria uma produção análoga, preocupada com o 

modus operandi da função poética ali existente: 

Liberando na tradução o que nesse poema há de mais íntimo, sua intentio 

‘intra-e-intersemiótica’: aquilo que no poema é ‘linguagem’, não meramente 

“língua”, para servir-me aqui de uma distinção operacional cara a Décio Pig-

natari” (CAMPOS, 2011, p. 27) 

Ou seja, a ideia de transcriação se cerca de pressupostos que dife-

renciam informação semântica de informação estética, em que a tradução 

realizada seria uma nova informação estética e parte no processo de des-

locamento de maneira reconfiguradora do texto primeiro, em uma ques-

tão que Haroldo de Campos define como relação isomórfica, se realizan-

do dentro de um mesmo sistema. 

Tal ideia se concentra na problemática da tradução dos textos cria-

tivos, que “quanto mais inçado de dificuldades [...], mais recriável, mais 

sedutor enquanto possibilidade aberta de recriação” (CAMPOS, 2011 p. 

16). Se a obra for totalmente fechada em sua significação, o tradutor fica-

ria ainda pressionado a trabalhar pensando na questão de “fidelidade”, 

enquanto traduzir James Joyce ou Guimarães Rosa, por exemplo, devido 

ao grau de abertura/inventividade de seus textos daria a mesma abertura 

para o tradutor: 

Tradução de textos criativos será sempre recriação, ou criação paralela, 
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autônoma, porém recíproca. Quando mais inçado de dificuldades esse texto, 

mais recriável, mais sedutor enquanto possibilidade aberta de recriação. Numa 

tradução dessa natureza, não se traduz apenas o significado, traduz-se o pró-

prio signo, ou seja, sua fisicalidade, sua materialidade mesma [...]. Está-se, 

pois, no avesso da chamada tradução literal. (CAMPOS, 2011, p. 5) 

Diante de tal perspectiva vemos a abertura para aplicar a ideia de 

transcriação no trabalho realizado por Paulo Leminski, com todas as dife-

renças presentes no processo de criação dos poemas pelo contexto em 

que estavam inseridos, bem como as diferenças estruturais da língua que 

propiciou seu surgimento. 

 

2.1. Leminski tradutor 

A problemática da tradução é tema recorrente nos textos teóricos 

de Paulo Leminski quanto ao fazer artístico, e embora tenha dedicado al-

guns trabalhos a tradução de prosa, as reflexões se concentram mais es-

pecificamente sobre a tradução poética. Em “Bashô – a lágrima do peixe” 

a discussão é retomada em diversos pontos, como quando afirma ser o 

haicai um objeto de impossível tradução, ou quando, no subcapítulo 

“Nátsu (verão) ” fala sobre a impossibilidade de traduzir poesia no geral, 

e da própria incapacidade de proporcionar na tradução do haicai a totali-

dade de sentido que a língua mãe os proporciona, como podemos obser-

var na citação a seguir: 

Todo tradutor de poesia sabe que está diante de um trabalho impossível, 

que importa levar a bom termo, custe o que custar: grandezas e misérias do 

ofício. Nem de longe tenho a impressão de que os haicais apresentados aqui, 

traduzidos do japonês, deem conta da fertilidade de sentidos de um poema 

que, frequentemente, é parte integrante de uma pintura. Isto é: um ícone. Um 

ícone, não tendo sinônimos, não pode, rigorosamente, ser traduzido. (LE-

MINSKI, 2013, p. 107) 

E em um momento seguinte, fala da própria tradução realizada e 

apresentada na biografia, afirmando serem estas apenas análogas, cons-

truídas “diante da impossibilidade de uma tradução (...) ‘closes’ guten-

berguianamente verbais a constelações, infinitamente mais radioativas de 

signos”. (LEMINSKI, 2013, p. 108) 

Tal posição de Paulo Leminski – assim como o constante diálogo 

entre ele e os autores concretistas – nos revelam o seu projeto de tradu-

ção e nos abre a possibilidade de pensar aqui a ideia de transcriação poé-

tica cunhada por Haroldo de Campos, já explicitada anteriormente, como 

método de análise das suas traduções. A “impossibilidade” do ato tradu-
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tório e a consciência do sujeito que se propõe a realiza-la permite maior 

liberdade artística, realizando-se assim uma obra em relação análoga com 

o original, ciente das possíveis falhas, mas sem deixar de pensar em no-

vas alternativas para língua de chegada, criando desta maneira objeto ar-

tístico também singular. 

 

3. A biografia daquele que via a lágrima no olho no peixe 

Bashô – a lágrima do peixe (1983), foi uma das quatro biografias 

escritas e publicadas separadamente por Paulo Leminski na década de 80, 

cujo projeto era uni-las em um único livro chamado Vida, projeto póstu-

mo realizado em 1990 pela Editora Sulina. 

E embora nomeada dessa forma, a obra não é um simples relato 

do sujeito biografado, nela Paulo Leminski se preocupa em traçar o bási-

co da cultura japonesa a que o haicai e o mestre Bashô estavam inseridos. 

Realiza um compilado sobre sua vida, seus escritos, citando haicaistas 

japoneses contemporâneos a ele, e todo o modelo de vida e de se conce-

ber a obra de arte no oriente, procurando também traçar relações com os 

modelos e reflexões provocadas por ela no ocidente. 

Conhecer o Bashô de Paulo Leminski é entender um de seus as-

pectos como poeta, é desvelar parte da sua composição artística e, princi-

palmente, parte do seu labor quanto a tradução, que nos é apresentada a 

partir de uma quantidade considerável de haicais traduzidos do japonês, 

bem como excertos do diário de Bashô em que estes estavam inseridos. 

Paulo Leminski nos apresenta inclusive poemas breves de autores oci-

dentais relacionando-os de alguma maneira ao modelo poético oriental, 

somados a parágrafos que revelam o seu processo de reflexão quanto aos 

poemas a que traduziu. 

 

3.1. Primavera 

Antes de iniciarmos a análise, acreditamos ser necessário explanar 

brevemente o gênero poético japonês denominado haicai75 e um pouco da 

                                                         

75 Haicai, Haikai, Hai-kai, Haiku, Haikku entre outras são denominações comuns para o gênero japo-
nês de poesia curta, optou-se no presente trabalho pelo uso de Haicai pelo frequente uso e pela gra-
fia comumente utilizada em dicionários de língua portuguesa no Brasil, embora não haja um consen-
so e as demais formas também sejam consideradas grafias corretas. 
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vida de Bashô - seu grande difusor no Japão – sob a ótica de Paulo Le-

minski. “Primavera”, ou melhor “Haru” como Paulo Leminski utiliza 

para nomear a primeira divisão de Vida, nos apresenta quem, na concep-

ção do curitibano, “foi o máximo poeta que o Japão produziu” (2013, p. 

87). 

De acordo com os autores Paulo Leminski (ano) e Paulo Franchet-

ti (2012), Bashô nasceu sob o período Tokugawa do Japão feudal do sé-

culo XVII, as informações biográficas a respeito de Matsuó Bashô (松尾 

芭蕉) são escassas. Pouco se sabe além do fato que ele era um samurai, e 

devido a isso provavelmente passou os seus primeiros 23 anos de idade 

de maneira disciplinada e assimilando os valores da casta a que estava in-

serido, até que devido a morte de seu senhor, se tornara um rônin (浪人)76. 

Passa a viver em diáspora, produzindo haicais e orientando discípulos 

que também se interessavam pela realização da atividade, e através deste 

modo de vida se tornou o responsável por levar o haicai a adquirir pro-

porções de um dô (道)– um caminho, uma maneira de ver o mundo além 

do objeto artístico em si. 

A partir deste ponto as demais informações passam a ser extraídas 

de escritos presentes nos relatos de viagem/diário77 – Sendas de Okú 

(1702) – que continham os haicais como parte integrante de sua compo-

sição. Quando lemos o texto escrito por Paulo Leminski, percebemos que 

muitos trechos se encaixam na dedução de informações – que mencio-

nam inclusive o relacionamento do poeta japonês com a mãe – devido 

aos haicais interpretados com base no conhecimento prévio de traços da 

cultura japonesa que ficam implícitos no poema, a partir do qual é reali-

zada uma breve explicação para os leitores. 

 

3.2. Verão 

Em Nátsu (verão), a discussão se foca no haicai e em uma breve 

explicação da língua e do modelo japonês de poesia. Paulo Leminski a 

inicia a partir da menção do existente problema de sua tradução afirman-

do que “no original, [o haicai] nunca é um poema isolado no centro da 

                                                         

76 Termo utilizado na época do Japão Feudal para denominar samurais sem mestre.  

77 No Japão, o diário (日記文学) era considerado um gênero literário muito importante, diferente-

mente do que pode ser observado no Ocidente. 
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página, composto em abecedários gutenberguianos, como são os poemas 

no Ocidente” (LEMINSKI, 2013, p. 101). As diferenças provocadas pela 

cultura a que estão inseridas as produções, as diferenças no alfabeto, or-

dem de escrita e posicionamento na página, bem como uma menor plas-

ticidade do nosso idioma são algumas características evidenciadas pelo 

poeta brasileiro em sua descrição. 

Assim como mencionado por Paulo Leminski, o haicai se difere 

dos modelos artísticos disseminados no ocidente por não ser um poema 

isolado na página, mas essa não é a única diferença entre a poesia orien-

tal e ocidental. No Japão o conceito de literatura como empregado no 

Ocidente só começa a ser incorporado no século XIX, antes disso as no-

ções a que estamos familiarizados se tornam redutoras, pois não dão con-

ta de analisar produções não cerceadas por “regras”, mas por conceitos 

estéticos ligados por questões éticas e religiosas, como o próprio Paulo 

Leminski descreve em Ensaios e anseios crípticos, ao reconhecer que 

“por mais diferentes que sejam os meios de cada arte [japonesa], parece 

que [há] um mesmo espírito as anima”. (LEMINSKI, 1997, p. 80) 

De maneira simplificada, o haicai surge no século XVI como uma 

forma poética derivada do Tanka, modelo de poesia grupal composto de 

trinta e um versos, e tendo se desprendido, deu origem a forma conhecida 

hoje, que se apresenta em três versos com cinco, sete e cinco moras78, 

respectivamente. 

Sem título ou rimas, como normalmente se apresentam poemas no 

ocidente, os três versos do haicai buscam a captação do momento presen-

te, segundo Paulo Franchetti e Elza Doi (2012), a existência de marcas 

das estações do ano em seu conteúdo é uma de suas principais caracterís-

ticas. Essas marcas são comumente associadas a outra característica im-

portante: as representações dos ciclos de transformações naturais da vida 

combinadas a uma percepção sensorial do instante, sem que o homem, 

que os vivencia, se coloque em primeiro plano da obra que produz, apa-

gando-se do escrito e apagando também o processo laborioso de criação, 

resultando na leveza da poesia. 

                                                         

78 O vocábulo sílaba, normalmente utilizado nas explicações sobre haicai no ocidente, foi substituído 
aqui pelo termo mora para sanar qualquer tipo de desentendimento que possa ocorrer devido as dis-
paridades existentes quanto às silabas poéticas no japonês e no português, já que o idioma japonês 
possui um sistema fonético divergente dos idiomas latinos. Os kanjis, por exemplo, podem ser cons-
tituídos por até três moras, mas graficamente alguns podem ser representados por apenas um ca-
ractere. 
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Em exemplo da impossibilidade literal da tradução, tais caracterís-

ticas são em japonês denominadas Kigo, mu-i, karumi e wabi. Em portu-

guês tais palavras não designam um termo específico (como os termos 

poético, belo, etc), mas conceitos abstratos que envolvem toda a arte ja-

ponesa. Paulo Franchetti (2012) ao denominar o kigo como “palavras da 

estação” o compara a alma do poema, “pois não só dão o ‘tom’, o ‘modo’ 

do poema, seu clima geral, mas também permitem que uma observação 

pontual encontre seu lugar no quadro mais amplo e abrangente da suces-

são das estações” (2012, p. 37), sendo então o kigo uma das principais 

fundamentações do pensamento artístico oriental, em especial do haicai, 

Bashô (apud FRANCHETTI & DOI, 20012, p. 38) afirmara que “se al-

guém descobrisse um só kigo ao longo da vida, isso já seria uma herança 

preciosa a legar à posteridade”. 

Na esteira de Paulo Franchetti (2012) podemos conceituar karumi 

como a leveza e o apagamento do processo criativo do haicai, em diálogo 

com o um-i, o “não-eu” da poesia, a ausência do homem refletido em 

uma escrita mais impessoal e anônima, e ao wabi: um dos conceitos cen-

trais da arte japonesa, a simplicidade e o “pobre”, que vão valorizar a 

coisa em si, ligadas ao animismo tradicional japonês e a crença budista 

presentes nos textos. 

Assim, verificamos o reforço da ideia de Bashô de que “um bom 

poema é aquele em que tanto a forma do verso quanto a junção de suas 

partes parecem tão leves como um rio raso fluindo sobre um leito areno-

so” (apud FRANCHETTI & DOI, 2012, p. 24). A tentativa de produzir 

um bom haicai seria o principal perigo do seu fracasso, pois colaboraria 

para a projeção do ego do sujeito, levando a um artesanato excessivo. 

Construir um haicai tem como melhor definição talvez aquela realizada 

por Paulo Franchetti: “O haikai não é síntese, no sentido de dizer o má-

ximo com o mínimo de palavras. É antes, a arte de, com o mínimo, obter 

o suficiente”. (FRANCHETTI & DOI, p. 2012, p. 53, grifo nosso) 

 

3.3. Outono, inverno 

A produção de Paulo Leminski engloba prosa, poesia e textos crí-

ticos, e Vida é uma das obras em que ele consegue unir cada um dos três 

aspectos anteriormente mencionados. No momento Áki (outono), é per-

ceptível a coexistência da tradução e reflexões sobre seu próprio fazer 

poético e tradutório, que não são exclusivas dessa obra pois, ao traduzir 

poemas egípcios em “Poesia a gente encontra em toda parte” (1997), já 
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era possível perceber a importância dada a comentários que pudessem 

não esclarecer o poema, mas pensar acerca das escolhas realizadas, desde 

os aspectos formais aos vocabulares da tradução elaborada. 

Pensando na impossibilidade de tradução do poema japonês, Pau-

lo Leminski desvela aos leitores o processo de possíveis leituras de hai-

cais do mestre Bashô a que traduz. Leituras, no plural pois: 

Nem mesmo o autor do texto-fonte pode garantir uma leitura verdadeira 

de sua própria obra. Não há como impedir que aquilo que ele tenha produzido 

seja, de alguma forma, “apropriado” pelos leitores, já que essa apropriação é 

um gesto construtivo de interpretação. (AMORIM, apud SILVA, 2012, p. 

199) 

E o tradutor é antes de tudo um leitor, Paulo Leminski a partir das 

diferentes leituras e pensando a partir das especificidades linguísticas e 

culturais do japonês que estão condensadas nos três versos, realiza tais 

processos de apropriação e reflexão, como pode ser observado no haicai 

a seguir: 

蛸壺や 

はかなき夢を 

夏の月 

 

TAKOTSUBO YÁ 

HAKANÁKI YUMÊ WÓ 

NÁTSU NO TSÚKI 

(LEMINSKI, p. 2013, p. 116) 

Em seguida, o poeta realiza o que seria uma tradução literal do ha-

icai: 

A armadilha do polvo 

Sonhos flutuantes 

Lua de verão 

(LEMINSKI, p. 2013, p. 117) 

A partir da uma possível tradução mecânica/literal, Paulo Le-

minski fala da impossibilidade de considerarmos haicais de Bashô como 

banais devido à complexidade existente nos vocábulos que formam a ca-
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deia de sentido destes. Definindo o kakekotoba79, um dos importantes ar-

tifícios possíveis na língua japonesa, como uma das principais caracterís-

ticas que colaborariam para a escrita dos mesmos. 

O verso “Hakanáki yumê” (“sonhos flutuantes”), pode estar rela-

cionado, segundo o poeta curitibano, ao reflexo das tochas na água trê-

mula, somada a partícula “wo” que indica que a expressão seria o objeto 

direto de um verbo que não nos é apresentado no haicai, nem o verbo, 

nem o sujeito, reforçando uma característica comum da arte japonesa, o 

“mu-i” (o não eu), o afastamento do sujeito que leva os acontecimen-

tos/fatos ao primeiro plano. 

Para então tratar das questões linguísticas e da evocação de ima-

gens no poema breve japonês, Paulo Leminski realiza sua versão para o 

poema japonês transcriado ao português: 

Polvos na armadilha 

Sonhos pululam 

A lua vermelha 

(LEMINSKI, 2013, p. 117) 

Algumas características da tradução apresentada, juntamente com 

a análise do próprio poeta, são importantes a serem destacadas para en-

tender o processo criativo que a dificuldade da transposição de um idio-

ma oriental vertido em português possibilita. 

O simples verso “sonhos flutuantes”, que iniciava o haicai, se 

transforma em “sonhos pululam” na transcriação realizada. Agora, Le-

minski aproxima mais a tradução do valor fonético que “pululam” apre-

senta, criando a partir da palavra a imagem do movimento trêmulo da 

água, como hakanáki provoca em japonês e que, segundo Paulo Lemins-

ki, o simples vocábulo “flutuantes” não daria conta, mesmo sendo se-

manticamente mais adequado. 

Antes “flutuantes” em uma proximidade maior à estrutura do ori-

ginal, descrevia os sonhos, agora os sonhos são aqueles que realizam a 

ação sob “a lua vermelha”. Neste verso “a” é um artigo inexistente no 

original japonês e há também a perda do possessivo ‘no’(の) que fazia re-

ferência à “lua de verão”, levando a ausência do kigô – menção das esta-

                                                         

79 (掛詞) literalmente, em japonês, "palavra pendurada", semelhante ao que no ocidente viemos a 

denominar "palavras-valise". 
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ções do ano tão comum na poesia japonesa – para se ganhar a imagem 

que a cor vermelha remete em nosso idioma, podendo ser remetida ao ve-

rão, porém de maneira menos explícita. 

Como observado anteriormente, na própria citação de Paulo Le-

minski e sua consciência do trabalho do tradutor de poesia, um ícone não 

tem sinônimos, o que torna a tradução impossível no que diz respeito a 

tentativa de reproduzir as mesmas construções e nuances presentes no 

original, mas que por isso mesmo abre possibilidades de novas significa-

ções para o haicai na língua de chegada. Como afirma Haroldo de Cam-

pos: uma maior abertura e inventibilidade por parte do tradutor que criará 

uma nova informação estética ainda que mantendo relações com a obra 

fonte. 

Tal operação também pode ser verificada em outros trechos em 

que Paulo Leminski realiza outras traduções no mesmo capítulo, como 

podemos observar no próximo haicai: 

白菊の 

目に立てて見る 

塵もなし 

 

SHIRAGIKU NO 

ME NI TATETE MIRU 

CHIRI MO NASHI 

 

A flor pura 

Pó algum 

Nessa pupila 

(LEMINSKI, 2013, p. 122) 

Na tradução acima, vemos a liberdade artística na transposição do 

haicai, que se distancia da forma normatizada 5-7-5, mantida muitas ve-

zes por escritores que se propõem a escrever haicais e também tradutores. 

Paulo Leminski não se condiciona a apresentar as 17 sílabas poéticas 

como “produto final” da sua tradução, utilizando a disposição gráfica do 

poema e as palavras combinadas aos “silêncios” no meio deste para 

acrescentar maior significação ao fato da flor estar sendo observada a 

partir destes intervalos, sem mencionar o sujeito que observa. 

Mantem-se também referências às características tradicionais da 

arte japonesa e à forma original do haicai ao vertê-lo ao português: Em 
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japonês, o primeiro verso: “白菊の” significa literalmente “crisântemo 

branco”, em que 白 = Branco, 菊 = Crisântemo, a flor nacional do Japão 

que simboliza o outono. Bashô além de apresentar a imagem do desabro-

char da flor no outono e a plasticidade da cor proporciona ao leitor já no 

primeiro verso uma referência ao Kigô, e の = partícula indicadora de 

posse que vai conecta-lo ao próximo verso. Ao traduzi-lo Paulo Leminski 

opta pelo simples, o vocábulo “flor”, que contém apenas uma sílaba poé-

tica associando-a ao adjetivo “pura”, mantendo o elemento da nature-

za/representação das estações do ano a partir da imagem da flor comu-

mente utilizada em haicais. 

A tradução também não é simplesmente jogada no centro da pági-

na da biografia a que organiza, mas assim como realizado no diário de 

viagem de Bashô. Paulo Leminski apresenta o contexto a que estava in-

serido, uma homenagem a uma discípula do mestre, médica oftalmolo-

gista, que o hospeda. E se valendo de tal contexto, no terceiro verso – re-

ferente ao segundo em japonês - adequa para o português o kakekotoba 

tão comum ao idioma oriental, utilizando o vocábulo “pupila” em um jo-

go em que brinca com a significação relacionada a pupila do olho, e o 

pupila que significa discípula, jogo este inexistente no japonês. 

É importante observarmos também que Paulo Leminski opta por 

uma abordagem tradutória diferente de outros trabalhos já realizados ao 

não adicionar efeitos, como a adição de rimas, aliterações ou assonân-

cias, realizando procedimentos que dão abertura a um processo criativo 

sem deixar de manter a simplicidade e o caráter espontâneo dos versos 

como Bashô almejava no original. 

 

4. Conclusão 

As indagações acerca da realização da atividade tradutória obvia-

mente não são poucas e não chegarão a um denominador comum, ainda 

que as recentes reflexões desse campo não destoem completamente. 

As teorias mais recentes, como pudemos observar, tendem a con-

ferir maior autonomia ao tradutor e ao seu senso artístico, admitindo a 

impossibilidade de chegar-se a uma única representação (fiel). Dessa 

maneira optamos pelas proposições de Campos ao analisarmos as tradu-

ções realizadas por Paulo Leminski (japonês-português), por concordar-

mos que não se realiza apenas uma operação linguística, mas cultural, 

trabalhando com elementos intra e extratextuais para verter o haicai na 
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língua de chegada, realizando uma nova produção artística ligada por um 

mesmo fio condutor à de Bashô, porém inserida – e desta maneira influ-

enciada – por todo um novo contexto (seja ele no processo de produção 

ou recepção). 

O haicai, talvez ainda mais do que os poemas no geral, tende a ser 

simplificado a seu molde ou forma, mas sua produção e, consequente-

mente, tradução são de complexo trabalho, logo, está sujeito a mudanças, 

tanto pela nova língua que a acolhe quanto à interpretação realizada pelo 

tradutor que elabora o processo intermediário. 

A partir das leituras e análises foi possível dialogar entre as consi-

derações de Paulo Leminski com a teoria do tema proposto, confirmando 

nossa hipótese inicial quanto à postura do curitibano enquanto tradutor, e 

a questão da impossibilidade da tradução, analisando o processo de au-

torreflexão que não destoa, mas complementa, seu projeto poético e tra-

dutório. 
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo realizar uma pesquisa, comprovando com isso as 

influências e a necessidade de o falante fronteiriço utilizar duas línguas para se comu-

nicar, investigando com isso o bilinguismo e suas variantes linguísticas atualmente fa-

ladas na região de fronteira em particular na fronteira entre Ponta Porã (Brasil) e Pe-

ro Juan Caballero (Paraguai). Trata-se de uma pesquisa de campo e caráter bibliográ-

fico, procurando mostrar que o falante nativo fronteiriço necessita um a língua do ou-

tro para se comunicar, dessa forma ambos os povos fronteiriços acabam contraindo 

vários costumes. Porém com base no pesquisador Fabio Anibal Jara Goiris (1999), 

evidencia e prova que o cidadão fronteiriço passa por influências que se aproxima do 

conceito da cultura e complementaridade. A cultura que faz referencia neste texto 

abarca aspecto amplo como valores, costumes, hábitos e também a ocorrência linguís-

tica do “portunhol”. Neste sentido nessa região de fronteira existe uma língua dester-

ritorializada, embora mesmo timidamente o bilinguismo está presente e que o Brasil 

poderia ser muito mais plurilíngue (várias línguas). 

Palavras-Chave: Fronteira. Cultura. Portunhol. Bilinguismo. Plurilinguismo. 

 

1. Introdução 

Este trabalho tem por objetivo fazer um estudo sobre o falante bi-

língue na fronteira de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul Brasil e Pero Juan 

Caballero Paraguai, trata-se de fazer um breve estudo, mostrando com is-

so a ocorrência do bilinguismo português e espanhol nesta região de 

fronteira entre Brasil e Paraguai. Essa análise mostra também as influên-

cias que a língua traz para ambos os povos, e em que consiste o falar bi-

língue nesta região fronteiriça, seja no aspecto comercial ou cultural. Di-

ante deste contexto, apresentar a aquisição do português como segunda 

língua pelo falante da cidade de Pero Juan Caballero Paraguai. 

Nessas configurações, o bilinguismo de fronteira apresenta-se 

como dado importantíssimo nos estudos de grande área das ciências so-

ciais e humanas, porque denota as relações socioculturais inerentes a vo-

cação do homem da fronteira no espaço em questão. Assim compreender 

mailto:cesar-quisnau@hotmail.com
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o homem da fronteira é compreender as suas relações linguísticas de bi-

linguismo e socioculturais que caracterizam, por si mesmo, como um in-

dividuo diferenciado dos demais pela sua capacidade de responder aos 

desafios do meio em que vive. Considerando um caso de ocorrência rara 

em todo o território nacional, sendo no mundo globalizado o progresso 

de integração especifico o “bilinguismo de fronteira”. Além destes dados 

linguísticos destacamos notoriamente a importância de conhecer este fa-

to, que existe na fronteira Brasil-Paraguai, ou mais precisamente na cida-

de de Ponta Porã (Brasil) e Pero Juan Caballero (Paraguai). Fenômeno 

este com forte influência pela complementariedade do falante fronteiriço 

tanto do português quanto do espanhol ou vice-versa, o uso frequente da 

língua portuguesa pelo povo paraguaio ocorre pela incidência de inter-

cambio comercial e sociocultural, no sentido de promover maior integra-

ção e parceria sob todos os aspectos, razão esta que nos leva a fazer um 

breve estudo encontrando com isso resposta que explique a ocorrência do 

bilinguismo. 

Esta pesquisa, procura fazer um breve estudo bibliográfico e in-

formativo sobre essas duas cidades gêmeas de Ponta Porã e Pero Juan 

Caballero, através disso, teremos como base vários teóricos entre eles 

destacamos a pesquisadora Marta Sulema Martins Gonzáles Biolchi 

(2006), estudo que mostrará a linha divisória com o Paraguai, peculiari-

dades de conturbação e cidade gêmeas; discorrendo também as caracte-

rísticas e o potencial da integração; na sequencia este trabalho esta emba-

sado na teoria do autor Joaquim Matoso Câmara Júnior (1981), nesta 

obra trata-se em especifico a ocorrência do bilinguismo “capacidade de 

um indivíduo usar duas línguas distinta, como se ambas fossem a sua lín-

gua materna, optando por uma outra, conforme a situação social”, o as-

sunto do bilinguismo estudo este que aborda o uso corrente de uma lín-

gua estrangeira além da língua materna, estudo este que abordaremos em 

especifico neste trabalho; e também tomamos o conceito do pesquisador 

Fabio Anibal Jara Goiris (1999) “descrubriendo la frontera”, que estu-

dou também o fenômeno da língua como coesão social entre Ponta Porã 

Brasil e Pero Juan Caballero Paraguai. 

Deste modo, este trabalho constitui-se em coletar dados informa-

tivos através de entrevistas abertas direcionadas para comerciantes e mo-

radores que residem em Pero Juan Caballero e sentem a necessidade de 

trabalhar no Brasil, e vice-versa. E para os cidadãos brasileiros serão em-

pregados os mesmo e modelos de entrevistas. 
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2. Peculiaridades de conurbação 

A fronteira se diferencia por ser um lugar diferente, não obstante, 

com uma particularidade muito especial. Onde termina os limites de um 

país e se inicia os limites do outro Fabio Anibal Jara Goiris (1999) co-

menta que, o homem paraguaio sabia bem a aproximação de um choque 

cultural, sabia que do outro lado estava o Brasil, com seus costumes e seu 

idioma, o português. Passando obrigatório compreender a realidade bra-

sileira, já do lado do Brasil palpitava poucos os costumes do lado para-

guaio. 

Ponta Porã e Pero Juan Caballero essas duas cidades fronteiriças 

são divididas por apenas uma rua, compartilham entre si dos mesmos 

problemas, além de serem concorrente, após ter realizado vários estudos 

podemos considerar que é efeito causado pelo limite internacional. Sendo 

assim, as duas cidades estão em constante acordo, pois fica difícil resol-

ver os problemas surgidos, como ambas são atingidas, acaba sofrendo 

impactos violentos. Um exemplo que podemos mencionar é quando há 

medidas políticas tomadas por um lado da fronteira no que se refere a 

serviço, por exemplo, sempre a outra parte será indiscutivelmente atingi-

da. 

Nesse contexto, a preocupação do estado, tanto brasileiro como 

paraguaio, a preservação da integridade territorial e os valores da nacio-

nalidade, os brasileiros e paraguaios, uma união que atinge não só a esfe-

ra social, mas também o universo político e do agronegócio, consideran-

do a justificativa de Fabio Anibal Jara Goiris, que fala das duas cidades 

fronteiriças e como seriam: 

La integración entre Ponta Porã y Pero Juan Caballero las dos ciudades 

fronterizas se produce no solamente en el sentido geográfico, sino que evolu-

cran aspectos comerciales, sociales, culturales y políticos. Los límites de las 

fronteras separan e integran al mismo tiempo. La estabilidad de las comuni-

dades en contacto estarían, pues, condicionadas por diversos factores, que 

redundan en un sentido de humanidad, de civilización y de cooperación mu-

tua. Las zonas de fronteras serian como zonas de barreras flexibles. Jamás 

una frontera puede ser entendida como um elemento restrictivo y diferencia-

dor. (GOIRIS, 1999, p. 183-184) 

Desta maneira para Fabio Anibal Jara Goiris (1999), as estabili-

dades das comunidades estariam condicionadas por fatores culturais, po-

líticos, históricos e demográficos, redundando assim um sentido de coo-

peração mútua. Como exemplo, os empresários que investem nos dois 

lados da fronteira, investindo bens e serviços do lado menos desenvolvi-

do em busca de trabalho e mão de obra mais barato e desorganizado e de 
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padrões habituais menos rigorosos. 

Nesse sentido a posse de terra em Pero Juan Caballero esta cau-

sando um grande êxodo rural, em seu estudo a pesquisadora Marta Sule-

ma Martins Gonzáles Biolchi (2006), enfatizou que grande parte dos 

agricultores e pecuaristas é constituída por brasileiros que compram ter-

ras mais baratas em relação a Ponta Porã. Nesta concepção não há mer-

cado de trabalho ou alternativa, dessa maneira os pero-juaninos passam a 

construir pequenos barracos de madeira ao redor das grandes lojas para 

comercializar produtos importados como: CDs, DVDs, roupas, sapatos, 

eletrônicos, entre outros. Colidindo com a desorganização espacial, esses 

problemas acontecem devido a falta de trabalho que a população enfren-

ta, assim, o governo fecha os olhos para tais problema, que acaba resul-

tando na total desordem do crescimento das cidades. Por outro lado, as 

articulações econômicas e sociais não formais abrem espaços para articu-

lação, penetração e consolidação de atividade malévolas tipo: narcotráfi-

co, o contrabando etc. 

 

3. O trilinguismo espanhol guarani e português 

Tratando do assunto do bilinguismo entre Ponta Porã e Pero Juan 

segundo o pesquisador Fabio Anibal Jara Goiris (1999), enfatizou que 

em Pero Juan Caballero, as pessoas usam com facilidade os términos em 

português tornando, então, trilíngues. Podemos observar que o trilin-

guismo não é ficção e sim uma verdade clara que diferencia as pessoas. 

Umas dominam melhor um idioma que outros, mas também existem pes-

soas pronunciam pobremente o português, ao mesmo tempo dominam o 

espanhol e algo de guarani. Outras pessoas dizem serem extremamente 

nacionalista, pois dizem que o português não faz falta em suas vidas. Po-

rém o mais importante de tudo é que o individuo que usa as três línguas 

para se comunicar é perfeitamente compreendido por todos ao seu redor, 

tornando uma comunicação ampla e ágil. 

Também podemos considerar a grande influência que a os meios 

de comunicação agem nos dois lados da fronteira do lado paraguaio a 

grande maioria das famílias acompanha as noticias e as novelas em por-

tuguês. Contudo, fica fácil para as crianças que moram em Pero Juan Ca-

ballero aprenderem rapidamente o português, por influência dos pais que, 

muitas das vezes, trabalham no Brasil e, quando retornam a suas casas, 

ao fim do dia falam algumas palavras com seus filhos em português. 
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Esse cotidiano ao ponto de vista do pesquisador Fabio Anibal Jara 

Goiris (1999), é muito positivo, pois induz a todos a um terceiro idioma. 

É também importante mencionar de acordo com esse autor que este fe-

nômeno de aprendizagem só ocorre em Pero Juan Caballero. Já em com-

paração a Ciudad Del Leste, por exemplo, esse fenômeno não ocorre, o 

processo linguístico dessa região tem outra peculiaridade, ou seja, tem 

um sentido mais comercial e social. 

De qualquer modo, se constata que o pedro-juanino mistura três 

idiomas fazendo entender a cada um deles em todas e qualquer circuns-

tância a que se exige. A classe social menos favorecida com predomínio 

na periferia da cidade se usa muito o guaranihablante, ou seja, usa o gua-

rani de forma predominante. 

Podemos também considerar que no decorrer da pesquisa, foi vi-

sivelmente constatado que nas questões de comunicação como, por 

exemplo, do lado paraguaio existe maior permissão quanto a difusão de 

propagandas e mensagens em português. Nesse sentido do lado brasilei-

ro, em Ponta Porã existe uma limitação e um controle rigoroso, quase 

xenófobo, pela difusão de mensagem em castelhano, invocando e impon-

do inclusive leis especificas. Porém, em Pero Juan Caballero, não existe 

uma legislação que preserva o idioma local e proteja da invasão cultural 

brasileira. Com isso, esse mesmo autor afirma que: 

Quizá a esto se deba el impacto que tienen, el idioma y cultura brasileños 

sobre el común de nuestra gente que, sin ningún análisis previo pasan a adop-

tar idiomas, música, danzas, costumbres etc., extranjeros y menosprecian lo 

nuestro avergonzándose, como si lo paraguayo fuese más atrasado, incluso 

muchos familiares anotan a sus hijos como brasileños. (GOIRIS, 1999, p. 

227) 

Deste modo, podemos considerar que existem pero-juaninos mis-

tos entre os modernos, por falta de oportunidade ou de interesse chegam 

a dominar o português, por outro lado, outros desconhecem tanto o por-

tuguês que chegam a ser considerados como pioneiros culturais. A raiz 

disso emerge, pois, em cada individuo cultural; é o popular fronteiriço 

pero-juanino, não perde sua identidade que é sua identidade hispano-

guarani, pois tampouco põem barreira as novas circunstâncias linguísti-

cas, aos neologismos e modismos nacionais tradicionais. Ao contrario, 

incorpora e utiliza na vida diária de forma rápida e objetiva. Portanto po-

demos considerar que esta é uma notável dialética, no sentido dialético e 

cultural, que se opera nesta parte do Paraguai. 
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4. Os valores culturais entre Ponta Porã e Pero Juan Caballero 

Pode-se considerar que Pero Juan Caballero desde suas origens, 

ao inicio do século XX, estava constituída por uma sociedade dentro da 

qual existia um núcleo bastante expressivo de pessoas preocupadas pelo 

processo de socialização, que incluía a cultura, e a formação ética dos jo-

vens e dos valores nacionais. A cultura que faz referencia neste texto 

abarca aspecto amplo como valores, costumes, hábitos etc., ou seja, se 

aproxima do conceito da cultura que inclui: moradas, vestes, ferramentas, 

armas, ocupação, formas de matrimonio e parentesco, heranças, trata-

mentos de doenças, costumes guerreiras, ritos funerários, organização da 

sociedade e de autoridade, e todo quanto faz o homem para sua adapta-

ção e domínio do meio físico em que vive. 

Através de pesquisas realizadas, em Ponta Porã (Brasil) e Pero Ju-

an Caballero (Paraguai), comprovou-se que ambos os povos estabelecem 

um nível de convivência com intensa harmonia. Analisando a pesquisa 

feita com três pessoas de origem paraguaia entrevistadas, que para elas 

aprender mesmo que sem todas as regras o português foi a questão de 

mercado de trabalho, devido o Brasil oferecer maior oferta de trabalho e 

ser um pais mais promissor, considerando também o relacionamento ma-

trimonial e principalmente as questões comerciais. De acordo com a pes-

quisa essas e outra questão levam o pero-juanino a aprender o português. 

No entanto como o Paraguai é um país que fundamenta sua economia em 

vendas de produtos importados e diversos outros produtos, duas pessoas 

entrevistadas que moram no Paraguai e complementa sua atividades co-

merciais em Ponta Porã disseram que torna um imperativo falar o portu-

guês para agilizar a comunicação, pois os brasileiros que moram em Pon-

ta Porã não fazem muita questão de aprender ou mesmo falar o espanhol, 

e assim todos os paraguaios que complementam sua atividade no Brasil 

se vê na obrigação de aprender mesmo que sem todas as regras o portu-

guês tanto para os comerciantes quanto para os trabalhadores de um mo-

do geral. Assim comprova as palavras do autor Joaquim Matoso Câmara 

Júnior, o bilinguismo envolve as questões sociais, psicológicas e nacio-

nais: 

Capacidade de um indivíduo usar duas línguas distintas, como se ambas 

falassem a sua língua materna, optando por uma língua materna, ou por uma 

outra, conforme a situação social em que no momento se acha. É, portanto, 

uma capacidade diferente de falar ou escrever corretamente uma língua es-

trangeira (diglotismo) ou várias línguas estrangeiras (poliglotismo). (CÂMA-

RA JR., 1981, p. 65-66) 

Fica constatado no decorrer da pesquisa que contrair várias in-
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fluências, para ambos os povos, porém em especial os pero-juaninos que 

moram no Paraguai, pois eles falam regularmente com os vizinhos do 

Brasil, isso faz com que diminua o acento típico “sotaque” isso é comum 

entre os paraguaios querem expressar-se em português. É importante des-

tacar também que os pero-juaninos que vivem em Ponta Porã e em mui-

tas outras cidades do Brasil permanecem com absoluta naturalidade em 

sua grande maioria declara não possuir a devida documentação brasileira 

por motivos burocráticos. 

Foi analisado também ao longo da pesquisa percorrendo a região 

central de Pero Juan Caballero, o grande fator que impulsiona o comercio 

no pais é o consumismo dos brasileiros e o turismo em várias épocas do 

ano. Ao estabelecer a comunicação no âmbito do comercio o brasileiro 

que vai a uma banca e depara com um vendedor, pouco se esforça para 

falar o espanhol, já o vendedor se vê na obrigação de falar o português 

para melhor atender seus clientes. Dessa forma, pode-se perceber um fa-

lante da língua espanhola tentando falar o português e como não conse-

gue falar a língua com todas as regras acaba utilizando o “portunhol”, 

agora no caso de um paraguaio ir ao Brasil e tentar estabelecer a comuni-

cação com a uma pessoa que fala o português este ao se deparar com a si-

tuação estabelece a língua portuguesa, e assim o falante paraguaio acaba 

repetindo o mesmo processo anterior. 

Observando-se que as pessoas entrevistadas no caso do habitante 

pero-juanino eles conhecem muito bem os costumes brasileiros, a musi-

ca, a arte, a culinária e a conduta social dos habitantes vizinhos. Ao cru-

zar os dados obtidas sobre essa informação os entrevistados disseram que 

isso vem desde muitas décadas das rádios AM (amplitude modulada), 

instalada em Ponta Porã, que eram escutadas do outro lado da fronteira. 

Porém, os pero-juaninos se interessam mais pela política, mercado de 

trabalho e o futebol brasileiro. 

Com isso, foi analisando também que é comum se deparar com si-

tuações que os pero-juaninos incorporam em seu vocabulário cotidiano 

expressão como: carona, malaco, brasiguaio, cabrito, cabritero, laranja 

(certa forma de corrupção), irmãos metralha, chirú, namorada. Com isso 

ficam as palavras confirmando esse fenômeno Fabio Anibal Jara Goiris: 

Las tradicionales fiestas bailables en los salones de los clubes “2 de ma-

yo” y “Obrero”, son lugares de fuerte utilización de expresiones como las ci-

tadas. Y nos es por causalidad, ya que existen en esos clubes, una gran aflu-

encia no solo de paraguayos pero-juaninos, sino de brasileños fronterizos, de 

paraguayos que viven en Brasil y de brasiguaios, brasileños que viven en Pa-

raguay. (GOIRIS, 1999, p. 225) 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 345 

Através destes apontamentos, que mostram o contato linguísticos 

entre brasileiros e paraguaios, percebeu-se que uma nova língua nasce 

neste contexto fronteiriço do Brasil, a expansão destas duas línguas, na 

região delimitada nesta pesquisa, é dada pelo contato geográfico entre as 

duas cidades. 

Já as pesquisas feitas com pessoas de nacionalidades brasileiras 

que moram no Paraguai, disseram o que impulsionou a aprender mesmo 

que pobremente o espanhol foi a questão da oferta de trabalho e a falta de 

mão de obra qualificada naquele pais, duas entrevistas feitas com pessoas 

brasileiras que trabalham e moraram no Paraguai, confirmaram que aca-

bam sendo influenciados com a cultura paraguaia, no caso de outro brasi-

leiro pesquisado que trabalha em uma empresas no lado paraguaio, foi 

afirmado que é necessário aprender mesmo que sem todas as regras o es-

panhol para preenchimento de notas comerciais da empresa e relaciona-

mento com funcionários paraguaios. 

Da mesma forma, as duas pessoas brasileiras entrevistadas disse-

ram que somente usam o espanhol para se comunicar em caso de neces-

sidade no trabalho e em questões comerciais e no caso de algum interes-

se, e em outras situações faz o uso do português sem nenhum problema 

dentro do Paraguai, pois é certo que a maioria da população Paraguaia 

compreende perfeitamente o português. Ambas as pessoas entrevistadas 

afirmaram que conviver nessa linha de fronteira onde se encontra dois 

países onde do lado paraguaio encontra-se costumes, política, cultura, 

modo de organização social diferente todas essas e várias outras questões 

acabam influenciando suas vidas. Mas não tão intenso como age a cultu-

ra brasileira no Paraguai em especifico na cidade de Pero Juan Caballero. 

Pois ambos os entrevistados que trabalham no Paraguai e disse-

ram que seus filhos estudam em escolas brasileira e futuramente ingres-

sará em cursos superiores menos custoso no Paraguai. Não deixando de 

mencionar também que os entrevistados brasileiros disseram que tiveram 

envolvimento com a culinária tradicionalmente paraguaia em todos os 

aspectos, aprenderam desde os nomes dos alimentos e até mesmo a con-

sumir. O tradicional Tereré80; el locro ipocué81; el mbeyú82; la chipa836 y el 

                                                         

80 tereré: é consumido com água fria, utiliza-se a erva mate em seu preparo é utilizado no tereré re-
médios refrescante, onde crianças e adultos podem consumir a bebida. O tereré é consumido tanto 
no verão quanto no inverno, indispensável em roda de bate-papo. 

81 locro ipocué : sopa com caldo feito com carne com osso e canjica com legumes e verduras. 
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chipá guazú84; el borí bori85; el ryguasú caldo86; el ryguaseú cã é87; el so ó 

cã é88; el so ó yosopy89; el guiso arró90. Os brasileiros disseram também 

na entrevista que é muito comum tomar o tradicional tereré entre os ami-

gos principalmente no período da manha, pois, é na roda de tereré que 

acontece as piadas e palavras usadas para referir a brasileiros: mbarete 

(forte), brasilero quelembu (pessoa inferior as outras), ley del ñembotavy 

(pessoa desorientada), tranquilopa (esta tudo normal), tolái, amóntema 

(algo sem retorno), rapai (forma de tratar uma pessoa brasileira). 

Portanto esse conjunto de valores que incorporou não somente aos 

entrevistados, mas a todos os cidadãos que fazem parte dessa fronteira 

tão rica culturalmente acabam transformados uns pela cultura do outro. 

 

5. Considerações finais 

Podemos considerar que os fatos históricos de ambas as cidades 

fronteiriças Ponta Porã (Brasil) e Pero Juan Caballero (Paraguai), que 

envolvem a língua portuguesa e a língua hispânica e também o guarani, e 

pelo fato de que o estado brasileiro e paraguaio decorre de todos os acon-

tecimentos culturais, políticos, comerciais ou religiosos, fazem com que 

ambos países vivam em constante desafio a partir da comunicação exis-

tente entre esses dois povos de origem diferente. Como já foi visto neste 

estudo, o bilinguismo de fronteira apresenta-se como dado importantís-

simo riquíssimo no campo dos estudos linguísticos, principalmente nessa 

região de fronteira entre Ponta Porã (Brasil) e Pero Juan Caballero (Para-

guai), podendo servir como instrumentos de pesquisa mais aprofundado 

                                                                                                                   

82 el mbeyú: é um prato ao estilo tapioca brasileira feito com polvilho, queijo e água. 

83 la chipa: é uma comida muito popular nesta região de fronteira seu preparo é com polvilho, ovos e 
leite assado no forno. 

84 el chipá guazú: bolo salgado feito com milho verde e queijo. 

85 el borí borí: é uma sopa de frango caipira com bolinhos de farinha de milho e legumes. 

86 el ryguasú caldo: sopa de frango comida muito popular paraguaia consumida na janta. 

87 el ryguasú cã é: rocambole de frango. 

88 el so ó cã é: rocambole de carne. 

89 el so ó yosopy: uma sopa de carne consumida no jantar. 

90 el guiso arró: guisado e arroz 
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no que diz respeito a língua e nos estudos das grandes áreas das ciências 

sociais, humanas e as relações socioculturais, ou seja, a quantidade de 

línguas e cultura presente nessa região. 

E como se pode observar neste trabalho, a pesquisa mostrou que a 

língua portuguesa tem uma influência muito grande no lado paraguaio, já 

no lado brasileiro não é muito visível a influência paraguaia e tampouco 

o uso da língua hispânica. 

Viu-se também que nesta região fronteiriça os estudos de desterri-

torialização e reterritorialização, os contrastes de cidades gêmeas, a his-

tórias das cidades de Ponta Porã e Pero Juan Caballero e o estudo especi-

fico com relação a comunicação entre os dois povos, contribuíram para o 

aparecimento do bilinguismo ou também o portunhol, a pesquisa de 

campo realizada e estudos já realizados sobre essa região vão marcar es-

sas misturas de forma bem questionadora na visão linguística. 

Finalizando este trabalho, o que se pode concluir em grande parte 

da pesquisa realizada observou-se de fato a mistura do português com o 

espanhol, mas não de modo sistemático, encontrou-se também a mistura 

trilinguística do espanhol, guarani e português, agora afirmar de ante 

mãos que esse caminhar implique no aparecimento de uma língua, é um 

pouco precipitado. Por outro lado, a subdivisão da língua vai se consoli-

dar pela vontade individual, porque o movimento da língua é de ordem 

coletiva. 

Assim, para o autor do quadro acima o conceito da linguagem e a 

sociedade estão ligadas entre si de modo inquestionável. Mais do que is-

so, podemos afirmar que essa relação é a base da constituição do ser hu-

mano. 

Foi importante, também, fazer essa rápida pesquisa percorrendo 

Ponta Porã Brasil e Pero Juan Caballero Paraguai para conhecer as suas 

peculiaridades e saber um pouco mais como o falante bilíngue fronteiriço 

convive com duas línguas diferentes e como elas são utilizadas pelos dois 

povos, portanto podemos considerar que estamos em uma região privile-

giada, entre dois países, de modo que o estudo do falante bilíngue nessa 

região de fronteira seja amplamente estendido por várias outras pesqui-

sas. 

Este trabalho apesar de cansativo e difícil, foi muito gratificante, 

por permitir o conhecimento e o potencial da região estudada, assim, não 

se limitou aqui o assunto nem isso seria possível fica então nossa suges-
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tão para outros estudos mais aprofundados. 
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AS COMUNIDADES IMAGINADAS PELO ALUNO SURDO 

EM SEU CONTATO COM A LÍNGUA INGLESA NAS ESCOLAS 

 

RESUMO 

Na vida moderna, as pessoas podem interagir diretamente e constantemente com 

os membros de inúmeras comunidades. As tecnologias digitais contribuíram para que 

essas relações se estreitassem ainda mais, seja pelo uso de e-mail, Facebook, What-

sApp, ou por outras redes sociais. Com isso, os conceitos de comunidades imaginadas 

(WENGER, 1998, KANNO & NORTON, 2003; NORTON, 2001, 2006), são ressignifi-

cados para o contexto de investigação sobre aprendizagem de línguas. Nesta perspec-

tiva, investigo a construção da identidade de uma aluna surda, enquanto aprendiz, a 

partir de seu contato com a língua inglesa, como parte da sua formação escolar. Inves-

tigo também, até que ponto a emergência de comunidades imaginadas impacta a cons-

trução das identidades de aprendiz de uma língua adicional. Os dados gerados são ad-

vindos de um estudo de caso de natureza qualitativa. Para isso, foi entrevistada uma 

aluna surda, bem como registros em diário de bordo feito pela participante. Os resul-

tados apontam que o contato com a língua da língua inglesa contribui para uma cons-

trução identitária do aluno surdo, uma vez que, há indícios de investimentos dentro e 

fora da sala de aula pelo anseio em pertencer a determinadas comunidades. 

Palavras-chave: Aluno surdo. Identidade. Comunidades imaginadas. 

 

1. Introdução 

Com o reconhecimento da língua brasileira de sinais (libras) como 

língua, a citar a Lei 10.436/ 2002, juntamente com a política de educação 

inclusiva, percebi que a demanda de alunos com necessidades educacio-

nais especiais tem aumentado gradativamente nas escolas de ensino bási-

co. 

O aluno usuário da língua brasileira de sinais como língua mater-

na, como apontado por Costa (1999), é inserido no contexto escolar para 

sua alfabetização na língua portuguesa, cuja língua é a padrão no contex-

to em que ele está inserido. Com esta alfabetização, a língua portuguesa 

torna-se a segunda língua (L2) para esse aluno. No entendimento de Soa-

res (2000), a segunda língua é vital para um aluno surdo, pois ele precisa 
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dela para se comunicar com os demais da sociedade. 

Como parte de sua formação escolar, o aluno surdo entra em con-

tato com outras línguas estrangeiras, a citar o presente artigo, a língua in-

glesa como uma língua adicional. Maria Inez Matoso Silveira (1999), 

aponta que o ensino de línguas estrangeiras busca servir aos aprendizes 

como “um descortino de novos horizontes cognitivos, culturais, acadê-

micos e profissionais” (SILVEIRA, 1999, p. 23). Com isso, não descon-

sidero também, a importância dessas aprendizagens. 

No entanto, não se deve desconsiderar, que os alunos surdos são 

inseridos numa escola cuja comunidade majoritária é ouvinte, e nela são 

tratados como se fossem alunos ouvintes, onde sua primeira língua é a 

portuguesa e que a língua inglesa será apenas sua segunda língua. Parece 

conveniente a reflexão de que este currículo estabelece para o aluno sur-

do como aponta Carvalho (2012), uma aprendizagem bastante complexa, 

já que tem de aprender três línguas, sendo que duas delas (língua portu-

guesa e língua inglesa) têm como base de aprendizagem a oralidade. 

Não apenas isso, mas nesse ambiente escolar, os ouvintes acabam 

por desconsiderar também, que a língua brasileira de sinais possui sua 

própria estrutura, com outras complexidades ressaltado por Ronice Mul-

ler Quadros (1997), como por exemplo, o fato de ser uma língua espacial 

e visual tão expressiva quanto uma língua oral. Penso que uma inserção 

dos alunos surdos com esse pensamento “ouvinte”, acarreta nas dificul-

dades dos surdos ao aprenderem o português e o inglês. 

A interação com a participante desta pesquisa ocorreu com o 

apoio de uma intérprete que sinalizava minha oralidade. Aqui, apresento 

a participante com o nome de Jacky, por privar sua identidade. Jacky tem 

um sonho de viajar para fora do país, conhecer novas pessoas, bem como 

suas culturas e interagir com usuários da língua inglesa. Esse fato de 

imaginar-se inserida com usuários dessa língua permite com que Jacky 

supere as dificuldades enquanto aprendiz desta língua adicional. 

Por ter um público definido, o contexto de investigação desta pes-

quisa foi realizado nas dependências da Escola Estadual Coronel José 

Alves Ribeiro – CEJAR, localizada na cidade de Aquidauana, estado de 

Mato Grosso do Sul, recebendo alunos (ouvintes e surdos) nos três perí-

odos letivos. Este trabalho se caracteriza como um estudo de caso. A uti-

lização dessa tipologia de pesquisa é muito utilizada como aponta Odília 

Fachin (2001), para envolver estudos de um único ou de múltiplos casos. 
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Os dados foram gerados a partir de anotações em diário de bordo 

realizadas entre os meses de maio e junho de 2016, bem como na condu-

ção de entrevistas semiestruturadas que aconteceram nos meses de agosto 

e setembro do mesmo ano. Com isso, esta pesquisa é de natureza qualita-

tiva por se ocupar da interpretação dos fenômenos e da atribuição de sig-

nificados no seu andamento. 

Acredito no anseio da pessoa em tornar as imaginações reais em 

seu contexto, e que, ao imaginar pertencer à outra comunidade, o indiví-

duo irá transpor todos os meios/obstáculos para real concretização do 

imaginado, influenciando assim em sua própria identidade. Diante disso, 

o objetivo deste artigo é investigar até que ponto a emergência de comu-

nidades imaginadas impacta (ou não) a construção das identidades de 

aprendiz surda pelo contato com uma língua adicional. 

Não apenas isso, mas mediante a experiência da tentativa, respon-

der a seguinte pergunta de pesquisa: De que maneira um educador pode 

atrair os alunos surdos para uma comunidade imaginada da cultura ingle-

sa? Nesse sentido, este artigo, fruto de uma pesquisa, procura contribuir 

para reflexões e discussões sobre a influência que as comunidades imagi-

nadas exercem (ou não) nos alunos surdos pelo contato que eles têm em 

suas aulas de língua inglesa nos espaços escolares. Com base no exposto 

até o momento, torna-se conveniente iniciar a revisão de literatura. 

 

2. Revisão de literatura 

Com o avanço das tecnologias, a humanidade passou a estreitar 

uma relação comunicativa ainda maior. A comunicação deixou de ser um 

sinônimo de capital financeiro em que um grupo minoritário poderia se 

comunicar além de certas distâncias. Assim, pelos meios midiáticos po-

demos nos conectar com outras realidades que se diferem da nossa. O 

acesso a outras culturas e realidades de outros povos pode estar apenas a 

uma distância entre os olhos e uma tela ligada. 

No entanto, essas não são as únicas comunidades as quais pode-

mos nos conectar. Nesse viés, uma conexão pelo que é imaginado pode 

ser um fator que contribui para as práticas de investimentos e possíveis 

mudanças identitárias. A imaginação aqui não carrega uma estimativa 

apenas de fantasia. Ao contrário, a imaginação naquilo que eu almejo ser, 

parece contribuir de forma significativa para que, no futuro, aquilo que 

imaginei possa se tornar realidade em meu contexto social. 
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As pessoas, na atualidade, podem interagir diretamente e constan-

temente com os membros de inúmeras comunidades. De acordo com 

Bonny Norton (2006), elas podem estar envolvidas na vizinhança, no lo-

cal de trabalho em comunidades religiosas e educacionais. No entanto, 

ter um parente ou um amigo em outro estado brasileiro ou fora do país 

não significa que as relações devem ser desvinculadas com esses indiví-

duos pertencentes agora, a outras comunidades. 

Para que essas relações se estreitassem ainda mais, não podemos 

desconsiderar que houve a contribuição das tecnologias digitais, seja pelo 

uso de e-mail, Facebook, WhatsApps ou por outras redes sociais. Etienne 

Wenger (1998), sugere, no entanto, que estas não são as únicas comuni-

dades com a qual as pessoas são afiliadas. Há outras comunidades que 

insistem sobrevoar nossas mentes, ou seja, somos também familiarizados 

com as comunidades da imaginação. 

O termo comunidade imaginada foi adotado pelo cientista político 

Benedict Anderson (1991), ao definir o conceito de nação. Para o autor, a 

nação é usada para sugerir uma comunidade, aquilo que é socialmente 

construído e, finalmente, imaginada pelas pessoas que se percebem como 

parte desse grupo. Benedict Anderson (2006), entende a nação como uma 

política meramente imaginada “porque mesmo os membros da menor na-

ção nunca vão saber sobre a maioria dos seus colegas, conhecê-los, ou 

sequer ouvir falar deles” (ANDERSON, 2006, p. 6), ainda que, nas men-

tes de cada indivíduo, haja uma imagem de sua comunidade. 

A partir disso, Yasuko Kanno e Bonny Norton (2003), ressignifi-

cam o termo comunidade imaginada para o seu contexto de investigação 

sobre aprendizagem de línguas como “grupos de pessoas que não estão 

acessíveis ou tangíveis de forma imediata, com quem nos conectamos pe-

lo poder da imaginação” (KANNO & NORTON, 2003, p. 24, tradução 

do pesquisador). O argumento das autoras é que as pessoas não estão 

presas em ambientes e é pelo poder da imaginação que se pode ultrapas-

sar ambientes intransponíveis. 

Para o imaginário se concretizar, Yasuko Kanno (2003) afirma 

que as comunidades imaginadas representam um sonho dos indivíduos 

para o futuro em um determinado momento de sua vida, sugerindo que o 

engajamento individual e a constante busca pelo aprimoramento implica-

rão numa mudança de postura da pessoa. Com isso, exige-se buscas de 

novas identidades, logo, novos conflitos identitários são gerados. 

Autores como Aneta Pavlenko e Bonny Norton (2007), lembram que 
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a imaginação desempenha um fundamental papel no processo de criação 

de novas opções de identidades. A esse respeito identitário, Bonny Nor-

ton (1997), alega que as identidades sociais dos aprendizes são múltiplas, 

um campo de lutas e conflitos com alterações possíveis. Uma vez que é 

múltipla, a identidade não pode ser vista como estável. Cada pessoa é 

provida de uma identidade que se alterna (mãe, filha, professora, aluna, 

devota). 

Para esse efeito nada estável, Stuart Hall (2005), propõe que a 

identidade deve ser entendida, enquanto uma construção, como um pro-

cesso nunca completado. Também João Fábio Sanches Silva (2013), de-

bate sobre as identidades de professores de língua e argumenta sobre o 

cruzamento de tempo em que as pessoas negociam novas posições de su-

jeito. Neste sentido, acredito que essas múltiplas identidades são reposi-

cionadas em campos, ainda que de forma conflitante, numa busca por 

novas ressignificações e de maior conforto para o sujeito. 

Ainda sobre a noção de identidade, Elisabete Andrade Longaray 

(2009), sugere que o contexto atual exige uma nova postura enquanto su-

jeitos, até por que “estar em um movimento não é mais uma questão de 

privilégio ou escolha” (LONGARAY, 2009, p. 151). Trata-se, portanto, 

de assumir posições das quais a noção de tempo é dependente das linhas 

temporais entre presente, passado e futuro para as devidas negociações 

das novas posições identitárias. 

Na visão de Bonny Norton (2001), diferentes aprendizes têm dife-

rentes comunidades imaginadas, e que elas são mais bem compreendidas 

no contexto do investimento individual na língua-alvo e nas condições 

sob as quais os aprendizes falam ou praticam a língua (NORTON, 2001, 

p. 165, tradução nossa). Com isso, é possível perceber que a aprendiza-

gem é interferida pelas comunidades que os aprendizes aspiram perten-

cer, uma vez que, ainda na imaginação, possam conquistar novas posi-

ções de sujeitos nutridos de um maior poder simbólico. 

Ao ver no aprendizado de língua, uma oportunidade de ascensão 

social, Bonny Norton (2001), acredita que as comunidades imaginadas 

são fontes de investimentos. Se para o aprendiz, determinada língua trará 

oportunidades para um certo conforto social, esse mesmo aprendiz inves-

tirá sua dedicação, persistência e financeiro, bem como outras fontes de 

investimentos para que esse sentimento de pertencer a um grupo especí-

fico se torne real em seu contexto. 

Esse almejar por um futuro, através de uma comunidade imagina-
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da, acaba por influenciar no sujeito possibilidades de mudanças identitá-

rias que (na maioria das vezes) predominam uma transformação confli-

tante. Tal mudança identitária pelo imaginado, é de algum modo, um mo-

tivo para o investimento em práticas para sua real aprendizagem na lín-

gua. 

Imaginar-se pertencente a uma comunidade específica a qual é 

oferecido meios que atribuirão um conforto social não pode ser um apoio 

para uma fuga da realidade social. Isso é o que Simon (1992), distingue 

entre desejo e imaginação, onde a primeira não há possibilidade alguma 

de ação e a segunda, anseia por um futuro melhor, posicionando o apren-

diz num esforço decisivo. 

Ainda que não seja de forma imediata, é pelo anseio a pertencer a 

uma determinada comunidade que impulsionará a pessoa a investir (ou 

não) numa língua estudada. Assim, Yasuko Kanno e Bonny Norton 

(2003), apontam que ao investir numa língua, nossas identidades preci-

sam ser compreendidas por um investimento em um mundo possível de 

ser alcançado. 

Este modo de pertencer a algo que ainda está apenas no campo 

imaginário é proposto por Etienne Wenger (1998), como um processo 

humano criativo de produção de novas imagens de possibilidades e novas 

formas de relação de entendimento com o mundo que transcendem os 

atos mais imediatos. Assim, há se mencionar também, que a imaginação 

não deve ser confundida com “fantasia enganosa ou retirada da realida-

de” (WENGER, 1998, p. 229). Vejo ainda que a comunidade imaginada 

é o ponto inicial que pode favorecer uma real apropriação da língua estu-

dada. 

Etienne Wenger (1998), defende que a imaginação se trata de um 

processo de expansão de si mesmo em que o ser humano é dotado de 

uma capacidade que transcende tanto o tempo quanto o espaço ao criar 

em sua imaginação, novas imagens de si mesmo e de mundo a qual ainda 

não pertence, mas que há um anseio nesse pertencer. 

Quando a pessoa é capaz de imaginar-se pertencente a uma comuni-

dade, ainda intransponível, sua capacidade de se imaginar dotada de ou-

tra identidade pode ser compreendida e direcionada para uma real apren-

dizagem na língua. Nesse sentido, Elisabete Andrade Longaray (2009), 

explica que numa aprendizagem de língua, uma comunidade imaginada é 

favorecida quando os investimentos garantem uma relevância para o 

aprendiz. 
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Para João Fábio Sanches Silva (2013), a imaginação parece ser 

um componente essencial da construção de identidade e para ter acesso a 

novas comunidades de prática. No entanto, o autor acredita que, enquan-

to nesses casos as comunidades imaginadas parecem restabelecer os re-

gimes de verdade, outras vezes, elas fornecem um meio de resistência 

contra a língua. Assim, o autor discute que as comunidades imaginadas 

podem ser vistas como “imagens de prática não idealizada”. (SILVA, 

2013, p. 55 – tradução nossa) 

Bonny Norton (2010), entende que uma comunidade imaginada 

“assume uma identidade imaginada, e o investimento de um aprendiz na 

língua-alvo deve ser entendido dentro deste contexto” (NORTON, 2010 

p. 356 – tradução nossa). Quando a pessoa é capaz de imaginar-se per-

tencente a uma comunidade (ainda) intransponível, sua capacidade de se 

imaginar dotada de outra identidade pode ser compreendida e direciona-

da para uma real aprendizagem na língua. 

Para complementar essa visão, Bonny Norton e Kelleen Toohey 

(2011), conceituam comunidades imaginadas e identidades imaginadas 

por acreditarem que os aprendizes investem numa língua por estarem as-

sociados com uma esperança ou anseio de pertencer a uma comunidade e 

acabam por interferir na sua própria identidade. Considerando, assim, 

que a construção na apropriação de língua não se faz uma referência ape-

nas aos contextos passados, mas sim, o imaginado leva a pensar em pos-

sibilidades futuras, e é com base nessas possibilidades que a pessoa irá se 

formar enquanto novo sujeito. 

Simon (1992), argumenta que a construção de uma esperança é 

dada pela “necessidade de imaginar um mundo humano alternativo, e de 

imaginá-lo de um modo que capacite uma pessoa a agir no presente” 

(SIMON, 1992, p. 4). Concordo com o autor sobre essa capacidade hu-

mana de agir no presente para alcançar esse mundo alternativo. Sugiro 

ainda, que essa capacidade é dotada de virtudes que ultrapassam tempos 

e pautada em vivencias passadas que favorecem essa insistência de inves-

timentos no presente. 

É conveniente salientar que, embora o uso da imaginação seja de 

cada indivíduo, a relação entre eles e sua real aprendizagem na língua de 

acordo com sua comunidade imaginada não fica restrita apenas aos 

aprendizes. Para essa relação, Yasuko Kanno (2003), relata que as esco-

las assumem certas responsabilidades uma vez que possuem conheci-

mentos fundamentados capazes de direcionar os alunos nessa apresenta-
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ção e visão de um mundo proposto possivelmente a ser alcançado. 

Ainda sobre o ambiente escolar, Yasuko Kanno (2003), levanta 

reflexões sobre a transposição de lugares atemporais em que os alunos 

não ficam mais petrificados em suas salas de aula quando se trata de 

aprendizagem de uma língua estrangeira. Se na unidade escolar, essa co-

munidade imaginada pode ser sustentada de alguma forma, os alunos te-

rão condições para se conectarem a um mundo imaginário além da esco-

la. 

Acredito também em possibilidades futurísticas pelo contexto da 

imaginação que ultrapassam salas de aulas e as limitações escolares. Para 

isso, Yasuko Kanno (2003), argumenta que as pessoas possuem capaci-

dade de conexão além das dependências físicas dos locais e do imediato. 

Durante as aulas de línguas estrangeiras, os alunos não ficam mais 

“presos” nas salas de aula e suas comunidades imaginadas passam a se 

estender a um mundo imaginário além da escola. Com um mundo con-

textualizado e dinâmico há de se concordar que a escola perdeu seu cará-

ter exclusivo de aprendizado. 

Há de se considerar também, que além de ter perdido esse papel 

de exclusividade no ensino, a escola é argumentada por Pierre Bourdieu 

(1997), como uma esfera estrutural a qual não podemos acreditar que o 

ensino nela ocorre de forma igualitária. Diante dessa variedade de estu-

dantes, há aqueles que são providos de uma herança de berço, a qual o 

autor chamou de capital cultural. (Cf. BOURDIEU, 1997) 

Sobre as aulas de línguas, Bonny Norton (2001), defende que os 

métodos utilizados durante as aulas podem envolver os aprendizes em 

suas diferentes identidades de múltiplas maneiras, bem como também, o 

não pertencimento pela limitação do professor em reconhecer as comuni-

dades imaginadas de seus discentes. 

Com essa capacidade do professor, em identificar as comunidades 

imaginadas de seus alunos, há uma contribuição para que ele possa ter 

uma concepção de cada indivíduo de sua sala. E assim, o aluno deixa de 

ser visto com o objeto nos estudos, e não pode mais ser considerado, co-

mo propõe Paiva (2007), como um recipiente vazio ao qual é inserido 

conhecimentos, ao contrário, o aluno passa a ser sujeito de sua aprendi-

zagem, transformando-se em criadores de sentido. 

Com essa visão, o professor pode colaborar com essa aprendiza-

gem e despertar as comunidades imaginadas, através do uso de imagens 
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em suas práticas docentes. As imagens têm conquistado um espaço de re-

levância e influência na atualidade. Não se pode desconsiderar de que es-

se avanço é dado através das tecnologias que favorecem ainda mais, a 

expansão no processo de divulgação, seja pela impressão, televisão ou 

pela internet, bem como em outras situações. 

A este respeito Nara Hiroko Takaki (2012), argumenta sobre uma 

“educação visual” que oportuniza aos aprendizes a capacidade de inter-

pretar e compreender sua relação com o outro e os remete a uma cidada-

nia participativa e inclusiva. Pelo uso de imagens, os aprendizes irão 

transpor a imaginação e Revuz (1998), argumenta que encontrarão algu-

ma fonte de investimento no presente e serão condicionados à pensamen-

tos de deslocamentos em comunidades futuras. 

Pelo exposto até aqui, argumento sobre as comunidades imagina-

das pelo embasamento de Yasuko Kanno e Bonny Norton (2003), ao re-

meterem essa possibilidade de conexão em que os indivíduos podem ter à 

pessoas e mundos que, ainda na realidade, não se fazem presentes, mas 

pelo uso da imaginação, é tão acessível quanto impulsivos para as devi-

das práticas de investimentos. 

Baseio-me ainda ao que Etienne Wenger (1998), sugere como 

uma capacidade criativa do ser humano em expandir-se enquanto sujeitos 

pelas novas imagens que são criadas em seu campo imaginário e pelo an-

seio em pertencer ao que o indivíduo acredita ser beneficiado com certos 

confortos identitários. 

Tenho argumentado também, sobre as influencias que uma educa-

ção visual, como propôs Nara Hiroko Takaki (2012), podem ocasionar 

nos aprendizes de línguas em comunidades imaginadas. Essas comunida-

des são fomentadas pela expansão de conhecimento de mundo e conse-

quentemente, o desejo em pertencer em uma comunidade que age de 

forma colaborativa, se fará presente na imaginação desses aprendizes. 

Tendo uma breve explanação sobre as comunidades imaginadas e 

o impacto que elas podem ocasionar na construção de identidades a partir 

dos investimentos nas práticas de línguas, discuto a seguir, a análise feita 

a partir dos dados coletados com luz às teorias aqui mencionadas. 
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3. As comunidades imaginadas pela participante em seu contato com 

a língua inglesa 

Jacky, considera o inglês difícil e as “vezes não consegue enten-

der muita coisa”. No entanto, se esforça em aprender, pois sabe da im-

portância que o inglês influencia no mundo atualmente. Jacky, tem um 

sonho de viajar para fora do país, conhecer novas pessoas e suas culturas 

e ainda, interagir com usuários da língua inglesa. Esse fato de imaginar-

se inserida com usuários da língua inglesa permite com que Jacky supere 

as dificuldades enquanto aprendiz de uma língua adicional a partir de seu 

contato com esta língua. 

Cabe mencionar que aqui, nas falas de Jacky em seu diário de 

bordo, a escrita será feita de forma fidedigna aos padrões de escrita da 

língua brasileira de sinais. Ao passo que, nas falas da entrevista, é a voz 

da intérprete quem oraliza os gestos de Jacky e aqui são transcritas. 

Para Yasuko Kanno e Bonny Norton (2003), as comunidades 

imaginadas se referem ao acesso que temos a determinado grupo social 

que nos liga diretamente pelo uso da imaginação e ultrapassa o tempo e o 

espaço. Esse acesso pode ser corroborado pela fala de Jacky, ao mencio-

nar que: 

Teve um dia que o professor mostrou imagens de americanos, acho que 

eram empresários, as mulheres estavam bem vestidas, corpo reto, achei ele-

gante e pensei: Será que todas são assim? Não sei se eu conseguiria me vestir 

assim. Mas se ganhasse bem eu até que tentaria. (JACKY, entrevista, 2016) 

Assim, pelo acesso das imagens das mulheres bem vestidas e cor-

po reto, Jacky passa a se imaginar como essas mulheres elegantes. Inici-

almente com uma certa resistência em “Não sei se eu conseguiria me ves-

tir assim. ” Mas depois, essa resistência é quebrada ao lembrar de uma 

possibilidade de um privilégio financeiro ao mencionar: “Mas se ganhas-

se bem eu até que tentaria”. Essa comunidade da imaginação permite pa-

ra Jacky, que as práticas reais de interação social façam sentido num âm-

bito de possíveis confortos sociais. 

Assim, o professor de Jacky de alguma forma, pretende envolver 

seus alunos, em especial as alunas em uma comunidade de mulheres que, 

devido ao emprego que estão exercendo, comportam- se elegantemente. 

O fato de vestir daquela maneira, desperta em Jacky um sentimento de 

poder e privilégio social, os quais superam o sentimento de preocupação 

em não saber se conseguiria vestir daquela maneira. 

Os métodos utilizados durante as aulas podem envolver os apren-
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dizes em suas diferentes identidades, como proposto por Bonny Norton 

(2001), bem como também, o não pertencimento pela limitação do pro-

fessor em reconhecer nos aprendizes as suas respectivas comunidades 

imaginadas. Sobre um dos métodos utilizados pelo professor de Jacky, 

ela lembra de uma aula a qual o professor trouxe algumas imagens para 

debate sobre alguns lugares do Canadá: "Um dia, o professor mostrou 

alguns lugares do Canadá. Ele mostrou as escolas, as ruas, tudo muito 

bonito, as vezes até pensei que não havia pobreza lá. Seria bom viver lá 

não é mesmo? Mas sei que nem todo lugar lá é assim". (JACKY, entre-

vista, 2016) 

Com essa perspectiva de mostrar aos alunos, uma outra realidade, 

o professor de Jacky procura envolver os alunos em uma comunidade 

“perfeita” a ponto de instigar em Jacky, um sentimento de até mesmo 

deixar seu país de origem para uma possível moradia naquele lugar, co-

mo pode ser observado ao relatar “Às vezes até penso que não há pobre-

za lá. Seria bom viver lá não é mesmo?” 

De nenhum modo, a garantia que Jacky passou a desenvolver em 

sua mente de que a língua inglesa é importante para sua vida futura pode 

ser confundida como uma fantasia como proposta por Etienne Wenger 

(1998). Isso pode ser percebido na fala de Jacky “Seria bom viver lá não 

é mesmo? Mas sei que nem todo lugar lá é assim”. 

Para isso, Etienne Wenger (1998), sugere que essa noção de per-

tencer a algo, ainda que no campo imaginário é apenas uma capacidade 

criativa que faz parte das habilidades humanas. Não se trata, portanto, de 

uma fantasia idealizada por Jacky, mas apenas um dos modos que sua 

imaginação encontrou, de forma criativa, em proporcionar impulsos para 

futuros investimentos nas práticas de línguas. Como pode ser corrobora-

do em sua fala: “É importante para o futuro. Se você quer uma boa pro-

fissão tem que saber inglês. Eu quero ter uma boa profissão”. (JACKY – 

entrevista, 2016) 

As pessoas possuem essa capacidade de conexão além das depen-

dências físicas dos locais e do imediato, como argumenta Yasuko Kanno 

(2003). Assim a capacidade de imaginar, pode ser influenciada ainda 

mais, pelas práticas docentes e isso pode ser percebido pela fala de 

Jacky: 

Um dia o professor trouxe um texto e percebi algumas coisas interessan-

tes, por exemplo, quando eles (americanos) se cumprimentam são educados, 

falam: Prazer em conhecer você; desculpas, quando não entendem alguma 

coisa. Agora já sei que quando eu encontrar um também tenho que fazer isso. 
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(JACKY – entrevista, 2016) 

Enquanto aluna surda, Jacky vê em seu professor, alguém que 

contribui efetivamente para que uma comunidade imaginada de interação 

surja em seu mundo real. Depois do contato com o texto trabalhado pelo 

professor, Jacky tem uma noção consciente de como se portar num dado 

momento social com um falante da língua inglesa e aspira pertencer em 

uma comunidade educada formalmente nos primeiros momentos de inte-

ração. 

Jacky vê ainda, que seu professor colabora também para que as 

dificuldades elencadas por ela possam ser amenizadas. Isso pode ser cor-

roborado ao escrever: “Achar muito complicado mas aprender aos pou-

cos. Professor de inglês legal e ser paciente. ” (JACKY, Diário de Bor-

do, 2016). Diante desta escrita, reflito sobre a postura que professor de 

Jacky exerce em sala de aula ao que Paiva (2007), propõe como uma no-

va visão em relação ao aluno. 

Embora considere o inglês complicado, há de se concordar que a 

postura de seu professor contribui para que Jacky, possa aprender aos 

poucos, seja pela educação visual como proposto por Nara Hiroko Taka-

ki (2012) ou pela interação entre professor e aluno estabelecido pela pa-

ciência e cordialidade. 

Assim, não apenas Jacky e os demais alunos de sua sala devem 

ser vistos como possuidores de uma identidade complexa, mas também o 

professor, como proposto por João Fábio Sanches Silva (2013), ao argu-

mentar sobre as identidades de professores de línguas e o cruzamento de 

tempo em que as pessoas negociam novas posições de sujeito. Com essa 

visão, sugiro também, que os professores sejam adeptos ao reposiciona-

rem-se enquanto sujeitos no intuito de contribuir para as inúmeras comu-

nidades imaginadas que seus alunos possam aspirar pertencer. 

Bonny Norton (2010), entende que uma comunidade imaginada é 

capaz de delinear uma identidade também imaginada e que o investimen-

to passa a ser significativo para o aprendiz. Assim, no registro “inglês 

precisa ter importante futuro”, (JACKY – Diário de Bordo, 2016), Jacky 

de alguma forma tem a consciência de que estudar inglês garantirá a ela 

um futuro promissor com inúmeras oportunidades. 

Jacky demonstra em sua fala “inglês precisa ter” que ela anseia 

pertencer a uma comunidade que utiliza a língua inglesa. Ainda que sua 

condição de aluna surda torne a aprendizagem da língua um pouco mais 
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difícil, ela encontra meios que sustentam essa vontade de se apropriar do 

idioma. 

Diante desse anseio em querer pertencer, Bonny Norton (2001), 

argumenta que isso compromete de forma colaborativa a participação do 

aprendiz de língua nos investimentos, possibilitando a emergência de no-

vas posições identitárias. Ainda a este respeito, Jacky afirma que, “O in-

glês é importante para conseguir mais oportunidades de emprego. Eu 

quero ser bióloga e o inglês vai me ajudar nas viagens a trabalho”. 

(JACKY – entrevista, 2016) 

Ao imaginar-se pertencente a essa comunidade de viajantes pelo 

trabalho, Jacky parece expandir suas possibilidades enquanto aprendiz de 

línguas. Essa reflexão torna-se relevante como subsídio que garante a ela 

a persistência em não deixar de estudar, mesmo que para ela, seja difícil 

realizar algumas tarefas e o fato da língua possuir muitas particularidades 

distantes da sua realidade linguística. 

Para Bonny Norton (2001), diferentes aprendizes têm comunida-

des imaginadas diferentes. Com isso, é possível perceber que a aprendi-

zagem é interferida pelas comunidades que os aprendizes aspiram per-

tencer. Diante de uma sala de aula com diferentes alunos cujas comuni-

dades imaginadas se diferem uma das outras, o papel do professor assu-

me um significado relevante ao aprendizado de seus alunos. Jacky de-

monstra esse fator positivo em seu professor através de sua escrita: “Ter 

prova foi difícil, porque precisa ler sem dicionário. Achar muito compli-

cado mas aprender aos poucos. Professor de inglês legal e ser paciente”. 

(JACKY – Diário de Bordo, 2016) 

Jacky enfatiza que seu professor de inglês é legal e paciente e isso 

sugere uma reflexão de que essa atitude tomada pelo professor, permite 

com que ela acredite que sua aprendizagem na língua ultrapassará as di-

ficuldades até então vivenciadas. Assim, acredito que a maneira com que 

Jacky se depara ao ver seu professor de inglês contribui de forma colabo-

rativa em sua efetivação e permanência nos investimentos na aquisição 

da língua. 

As dificuldades superadas por Jacky parecem ter sua origem no 

retorno que ela acredita receber com a aprendizagem da língua inglesa. A 

esse respeito, Yasuko Kanno (2003), afirma que as comunidades imagi-

nadas representam um sonho que os indivíduos projetam no futuro em 

um determinado momento de sua vida, e dele se apega de tal forma que 

sugere um engajamento individual e a constante busca pelo aprimora-



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

362 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

mento. 

Isso pode ser identificado pela entrevista com Jacky ao mencionar 

que: “Ah, se fosse uma boa proposta, acho que eu faria um esforço. No 

começo seria difícil, mas eu ia me esforçar. Dinheiro não é ruim né? 

(JACKY – entrevista, 2016). Com este efeito, pode ser percebido que as 

dificuldades superadas e os indícios de investimentos apresentados por 

Jacky parecem ter base no acreditar em um retorno que ela acredita obter 

a partir de sua aprendizagem da língua inglesa. 

Elisabete Andrade Longaray (2009), sugere que o contexto atual é 

exigido uma nova postura enquanto sujeitos em práticas conscientes de 

investimentos. Assim, na fala de Jacky, pode ser percebido essa consci-

encia de mudança ao escrever: Foi difícil explicar inglês. Ensina profes-

sor uma tarefa precisa, mas sem querer tradutor melhor. Estudar quero 

mais aprender”. (JACKY – Diário de Bordo, 2016) 

Esse investimento consciente e o anseio em pertencer a uma co-

munidade até então na imaginação, colabora para que, ainda que as ex-

plicações em inglês sejam difíceis, há sempre uma vontade em querer 

aprender cada vez mais. Digo ainda, que essa consciência pode sustentar, 

por um longo tempo, sobre a importância nos investimentos nas práticas 

de línguas que Jacky venha a desenvolver. 

Aneta Pavlenko e Bonny Norton (2007), argumentam que a ima-

ginação desempenha um fundamental papel no processo de criação de 

novas opções de identidade. Essa visão pode ser verificada pela fala de 

Jacky ao pensar em sua postura enquanto usuária de língua inglesa para 

uma interação: "Eu quero muito interagir com alguém em inglês. Per-

guntar ou dar informações. Eu só vou conseguir se eu estudar. Para isso 

tenho que me dedicar. Quem quer corre atrás, não é mesmo?". (JACKY 

– entrevista, 2016) 

Acredito então que a construção identitária na apropriação de lín-

gua não faz referência apenas aos contextos passados, mas sim, ao ima-

ginado que leva a pensar em possibilidades futuras, e é com base nessas 

possibilidades, que Jacky se formará enquanto novo sujeito e buscará in-

vestir em práticas de línguas transpassando, em sua maioria das vezes, as 

dificuldades encontradas. 

Quando João Fábio Sanches Silva (2013), remete que a noção de 

investimento, colabora também como bases que sustentam o anseio em 

comunidades imaginadas, Jacky acredita que, investir nas práticas de lín-
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guas levará ela, o pertencer a uma comunidade diferente da qual ela e sua 

família vivenciam no momento. Isso pode ser observado na seguinte fala 

de Jacky ao ver importância em aprender o inglês: “Para me ajudar a ter 

um emprego bom. Sei que vai ajudar nisso. Aí eu quero ajudar mais mi-

nha família. Vai ajudar bastante sim”. (JACKY – entrevista, 2016) 

Quando Jacky menciona a importância que o inglês exercerá para 

sua vida, acredito que de alguma forma, ela projeta no futuro um aconte-

cimento prático em sua rotina o qual o inglês daria para ela a garantia de 

uma cidadã bem-sucedida, não apenas com privilégios individuais, mas 

também em condições suficientes que proporcionaria uma melhor quali-

dade de vida à sua família. 

Apresentada a discussão e análise dos dados, darei início ao tér-

mino deste artigo pontuando a seguir, sobre as considerações finais que 

foi obtida diante desta pesquisa. Proponho desde já, que outras pesquisas 

sejam desenvolvidas no intuito de colaborem sobre a influência que as 

comunidades imaginadas exercem nos alunos surdos pelo contato com a 

língua inglesa nos espaços escolares 

 

4. Considerações finais 

A principal razão a qual esta pesquisa aconteceu se deu pelo fato 

da problemática em que os alunos com surdez enfrentam em seu proces-

so educacional. O aluno surdo é inserido numa escola para sua alfabeti-

zação na língua portuguesa e, além disso, entra em contato com línguas 

estrangeiras, aqui pontuado, como língua inglesa. 

Assim, ao serem inseridos numa escola cuja comunidade majori-

tária é ouvinte, são tratados como se fossem alunos de primeira língua 

portuguesa e que a língua inglesa será apenas sua segunda língua. Não 

apenas isso, mas os ouvintes acabam por desconsiderarem também, que a 

língua brasileira de sinais possui sua própria estrutura, com outras com-

plexidades. 

Acredito que o ensino de língua estrangeira é uma necessidade do 

ser humano com fins estratégicos, mas também, devendo ser encarado 

como um componente humanizador, da qual aprender uma língua estran-

geira, em sua maioria, os aprendizes irão conhecer a cultura do outro e 

assim, tentar compreender as diferentes visões e percepções de mundo. 

Defendo que o aluno surdo, uma vez inserido na escola, tem o di-
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reito de aprender o que ele quiser, como qualquer outro aluno. Uma vez 

que a escola ofereça aulas de línguas estrangeiras, é preciso ter em mente 

que essa escola precisa estar preparada para possibilitar tais aprendiza-

gens, de forma que não faça com que esses alunos se sintam constrangi-

dos ou incapacitados para tal aprendizado. 

Penso ainda, que o aluno surdo tem a capacidade de aprender ou-

tro idioma como qualquer outro indivíduo. Entretanto, em observação e 

em contato com os alunos surdos, com o apoio de intérpretes, consegui 

perceber que a aprendizagem de uma língua adicional possui algumas di-

ficuldades, como, por exemplo, o fato da aprendizagem do inglês, em sua 

maioria, se dá ao fato de ouvir e repetir a pronúncia da língua. 

Sugiro então, que mesmo reconhecendo seus papéis limitados, os 

professores, através do uso de imagens, podem facilitar aos alunos surdos 

o acesso às comunidades imaginadas e com isso, os alunos surdos vejam 

que há vantagens em conhecer com maiores profundidades a língua in-

glesa e seu uso no contexto de interação. 

Percebendo tal realidade, nos ambientes escolares, merece atenção 

a elaboração ou efetivação de propostas que visem à diminuição da pro-

blemática, privilegiando também aos alunos com surdez a obtenção da 

língua inglesa. Julgo adequado, para que as comunidades imaginadas 

possam ser sustentadas ou emergidas, seja preciso considerar e explorar 

ao máximo os gêneros textuais visuais. Por essa escolha, tem-se a inten-

ção de, mediante a modalidade escrita, contextualizar usos da linguagem, 

sem dissociar o texto de todos os possíveis elementos interligados. 

Assim, para efetivar o processo de ensino-aprendizagem de dife-

rentes indivíduos, com diferentes interpretações e possibilitar o acesso à 

mundos ainda não próximos, acredito que seria importante, nas práticas 

de salas de aulas, um referencial mínimo de imagens que dialoguem e 

ampliem os textos a serem trabalhados em sala de aula permitindo aos 

alunos surdos o desejo em pertencer a uma comunidade imaginada e ne-

la, obter oportunidades de uma ascensão social. 

Por fim, penso que as comunidades imaginadas são fontes de in-

vestimentos necessárias para desempenhar a aprendizagem dos alunos 

enquanto sujeitos que aspiram pertencer a outras comunidades que não a 

dele. Menciono o verbo aspirar, pois acredito no anseio da pessoa em 

tornar essas imaginações reais em seu contexto. Acredito ainda, que ao 

imaginar pertencer à outra comunidade, o indivíduo irá transpor todos os 

meios/obstáculos para real concretização do que até então é apenas no 
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campo imaginário. 
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RESUMO 

Nos dias atuais é possível perceber a presença constante das histórias em quadri-

nhos nos livros didáticos que são utilizadas em sala de aula como uma forma inovado-

ra e cativante de leitura atrativa e descontraída que cativa cada vez mais os educan-

dos. Faremos um breve parecer quanto ao surgimento das histórias em quadrinhos 

nos Estados Unidos até chegar ao Brasil. Partimos do princípio de que, além dos qua-

drinhos desenvolver o gosto pela leitura prazerosa é uma excelente ferramenta que es-

timula o aluno na produção textual. Nosso artigo terá como aporte teórico Paulo Ra-

mos (2012), que nos conduzirá aos caminhos de como os quadrinhos têm se fixado nas 

salas de aulas. Utilizaremos como análise a revista em quadrinhos da Turma da Môni-

ca Jovem – edições nº 02, 05 e 11, para verificação da frequência de utilização de gírias 

em situações de produção de texto, tanto escrito quanto oral, dos alunos do 9º ano. 

Também teremos como base Waldomiro Vergueiro e Paulo Ramos (2015), que nos 

proporcionará a maneira de se utilizar as histórias em quadrinhos em sala de aula, 

pois sabe-se que o código linguístico a qual possuímos desde o nosso nascimento, difere 

ao longo do tempo devido às circunstâncias que nos cerca. Dessa forma, o presente 

trabalho tem como objetivo demonstrar como esse código linguístico, seleto e único, 

denominado “gírias” é presente na fala dos alunos. Como embasamento teórico-

linguístico utilizaremos Fernando Tarallo (1997), para abordar a variação linguística, 

dentro do contexto das histórias em quadrinhos, como instrumento primordial para 

tal desempenho crítico. Entendemos dessa forma, que o surgimento desse código lin-

guístico singular caracterizado por um determinado grupo, carrega uma bagagem de 

informações. 

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos. Variação linguística. Gíria 

 

1. Introdução 

Podemos observar que as histórias em quadrinhos, vêm conquis-

tando cada vez mais espaço no meio escolar, não somente nos livros di-

dáticos, como também aplicados em prova de qualificação como o Exa-

me Nacional do Ensino Médio – ENEM e em concursos públicos. 

Diante da conquista da considerada 9ª arte, temos como objetivo 

mailto:leticiag.leia@gmail.com
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descrever e considerar a influência do aluno, tanto na oralidade quanto na 

escrita e, na importância e no domínio que o educando possui frente as 

mais variadas formas de textos. Para essa consideração selecionamos as 

revistas em quadrinhos da Turma da Mônica Jovem, edições nº 02,05 e 

11 para fazermos um paralelo com a produção de texto, principalmente a 

produção oral, dos alunos do 9° ano do ensino fundamental. A assídua 

cobrança quanto ao desenvolvimento textual oral/escrito dos alunos do 

ensino fundamental tem se evidenciado ultimamente, dessa forma, dentre 

os muitos estudos relacionados ao gênero textual, abordaremos no pre-

sente trabalho o gênero textual histórias em quadrinhos, com a variação 

linguística “Gírias”. Partindo da premissa de que os quadrinhos, além de 

proporcionar um prazeroso gosto pela leitura acaba sendo como uma ex-

celente fonte de estímulo no desenvolvimento da produção textual desses 

alunos. Lembrando que na produção de texto escrito, os alunos desse ano 

escolar (9º ano), procuram chegar o mais próximo possível da forma pa-

drão da língua portuguesa. 

 

2. As histórias em quadrinhos, do Mundo ao Brasil. 

Uma forma inovadora de comunicação em massa surgia no final 

do século XIX nos Estados Unidos em simultaneidade com a evolução 

industrial. As histórias em quadrinhos com sua forma inédita e diversifi-

cada foram tomando conta das páginas dos impressos jornalísticos da 

época. Assim, Marly Custódio Silva (2015), afirma: 

As histórias em quadrinhos surgiram nos Estados Unidos, no final do sé-

culo XIX, como uma forma inovadora e inédita de comunicação em massa e 

devido à evolução da indústria tipográfica e o surgimento de grandes ramos 

jornalísticos. Os Estados Unidos foram o local apropriado para o desenvolvi-

mento desse gênero textual, devido todas às vantagens que aquele país dispo-

nibilizara [...]. (SILVA, 2015, p. 16) 

É possível perceber que, com o avanço na produção das histórias 

em quadrinhos, estas foram obtendo mais espaços dentro dos jornais do-

minicais por apresentar uma temática diversificada e autêntica aos leito-

res de todo o mundo e contribuindo com a disseminação de uma visão 

norte-americana diferenciada em conjunto com o cinema, onde proporci-

onaria a criação de valores e cultura dentro daquele país. 

Despontando inicialmente nas páginas dominicais dos jornais norte-

americanos, [...] Essas histórias disseminaram a visão de mundo [...], colabo-

rando, juntamente com o cinema, para a globalização dos valores e cultura da-

quele país. (BARBOSA, 2005, p. 10). 
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Dentre os precursores do gênero, temos o suíço Rudolf Töpffer, o 

alemão Wilhelm Busch, o francês Georges Colomb e o brasileiro Ângelo 

Agostini. The Yellow Kid, do criador Richard Fenton Outcault, não foi 

uma das primeiras histórias em quadrinhos criadas do mundo, porém vale 

ressaltar que foi o índice de sucesso em vendas e merchandaise, em toda 

a imprensa e no mundo. Conforme afirma Marly Custódio Silva: 

Entre os precursores do gênero estão o suíço Rudolf Töpffer, o alemão 

Wilhelm Busch, o francês George Colomb e o brasileiro Ângelo Agostini”. 

[...] Segundo Cagnin, The Yellow Kid (1896) não é mesmo a primeira história 

em quadrinhos do mundo (...). O que não se pode negar é que tenha sido o 

primeiro sucesso em vendas e merchandaise, na imprensa americana e no 

mundo. O criador de The Yellow Kid, Richard Fenton Outcault teve a tirinha 

inaugurada nos jornais sensacionalista de Nova York, passando a ser o marco 

da criação do mundo das histórias em quadrinhos. A primeira publicação das 

tirinhas de Outcalt fez tanto sucesso que jornais de grande circulação em Nova 

York começaram a disputar a publicação das tirinhas. (SILVA, 2015, p. 16 e 

17) 

The Yellow Kid teve sua primeira tirinha publicada nos jornais 

mais populares de Nova York, obtendo um grandiosíssimo marco na cri-

ação das histórias em quadrinhos. Com tamanho sucesso na publicação 

das “tirinhas”, vários jornais entraram na disputa pela publicação dessas 

em jornais. Na sequência, abordaremos as histórias em quadrinhos no 

Brasil. 

 

2.1. As histórias em quadrinhos no Brasil 

O surgimento no Brasil das Histórias em quadrinhos, veio por in-

termédio de Ângelo Agostini, um italiano radicado no Brasil. Como um 

critico monárquico e defensor abolicionista uma de suas obras, publica-

das em 30 de janeiro de 1869, intituladas como: “As Aventuras de Nhô 

Quim ou Impressões de uma Viagem à Corte”, foi sua irreverente manei-

ra de criticar os costumes e problemas urbanos, sociais e políticos da 

época. 

No Brasil, o surgimento das histórias em quadrinhos veio com o pioneiro 

Ângelo Agostini, um italiano radicado no Brasil, jornalista, critico da monar-

quia e defensor da abolição da escravatura, com a obra As Aventuras do Nhô 

Quim ou Impressões de uma Viagem à Corte, publicada em 30 de janeiro de 

1869 na Revista Vida Fluminense, [...]. As Aventuras do Nhô Quim ou Impres-

sões de uma Viagem à Corte foi a forma que Agostini encontrou de criticar, de 

forma irreverente, os costumes, os problemas urbanos e os costumes sociais e 

políticos da época. (SILVA, 2015, p. 19) 

Ainda no Brasil, a intenção foi em investir na produção e apresen-
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tar a história em quadrinho com temas reais e produções que abordassem 

eventos históricos, figuras literárias que juntas, contribuíssem para uma 

forma mais autêntica e independente de leitura. Conforme a LDB 

9394/1996, o artigo 3º diz que, a lei de liberdade de aprender, ensinar 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber “é uma das 

bases do ensino”. Partindo desse princípio, percebe-se que a oportunida-

de de estudos das histórias em quadrinhos está mais próxima do real que 

o imaginado. A seguir apresentaremos um breve parecer dos olhares rígi-

dos, ou preconceitos para com as histórias em quadrinhos, o qual ocasio-

nou significativas mudanças de produção e distribuição. 

 

2.2. O preconceito com as histórias em quadrinhos. 

Foi dentro do cenário de pós-guerra e início da guerra fria, que a 

desconfiança nascia em relação aos quadrinhos. O psiquiatra alemão 

Fredric Wertham, encontrou nesse período um espaço privilegiado onde 

alertava sobre os malefícios que a leitura dos quadrinhos podia proporci-

onar aos leitores adolescentes norte-americanos. 

Não obstante, devido ao grande impacto dessas denúncias referen-

te às histórias em quadrinhos, uma sociedade norte-americana formada 

por pais, professores, bibliotecários e ainda, religiosos de todas as verten-

tes, passaram a ver os quadrinhos como uma forma de má influência e 

assim cobrando uma rigorosa “vigilância” em sua produção e distribui-

ção. Dessa maneira, editores da década de 1940, elaboraram uma propos-

ta inicial em relação aos conteúdos das revistas em quadrinhos. 

Editores norte-americanos se reuniram e criaram um código, que 

visava a garantia do produto aos pais e educadores de que o conteúdo das 

revistas não proporcionaria dano algum ao desenvolvimento tanto moral 

quanto intelectual dos filhos e jovens leitores. 

Tendo isso em vista, tanto os Estados Unidos quanto outros paí-

ses, incluindo o Brasil, os editores passaram a estabelecer legislações res-

tritivas quanto à produção e distribuição do mesmo. 

Não diferente ao Brasil, pejorativamente rejeitada dentro do ensi-

no escolar, as histórias em quadrinhos eram vistas como uma leitura-

diversão por transparecer uma leviandade em seu conteúdo, incapaz de 

exercer a função de estudo os alunos em sua realidade. Alegava-se, a par-

tir disso, que as histórias em quadrinhos traziam aos alunos uma lentidão 

de raciocínio, e que esse procedimento afastava os alunos da “boa leitu-
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ra”. Entretanto muitas coisas mudaram. Em 1980, essa visão equivocada 

foi desfeita, o que predominou a inserção das histórias em quadrinhos na 

leitura dos jovens e adultos conforme os Parâmetros Curriculares Naci-

onais (1997. p. 41), onde ressalta que a “leitura” é um processo no qual o 

leitor realiza o trabalho ativo de construção do significado do texto, a 

partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto. Podemos, 

ainda assim, atribuir uma significativa contribuição por parte da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que, em seus parágrafos, 

propõe a necessidade de uma linguagem mais ampla, diversificada, onde 

abrangesse as mais variadas manifestações artístico-linguística para os 

ensinos fundamental e médio. 

Essa visão – equivocada – predominou no país na segunda metade do sé-

culo passado, por mais que tivessem existido experiências com o uso de histó-

ria em quadrinhos em livros didáticos a partir da década de 1980. O início de 

uma mudança mais contundente veio com a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional (LDB), [...] o texto já apontava a necessidade de inserção de 

outras línguas e manifestações artísticas nos ensinos fundamental e médio [...] 

(VERGUEIRO & RAMOS, 2015, p. 10) 

Com isso, os Parâmetros Curriculares Nacionais reformularam a 

releitura das práticas pedagógicas nas escolas criando assim um novo 

modelo referencial para os professores do ensino fundamental e médio. 

A proposta que os Parâmetros Curriculares Nacionais de língua 

portuguesa adotaram como forma de ensino, estava em transmitir o con-

teúdo por meio de gêneros. Para Waldomiro Vergueiro e Paulo Ramos 

(2015, p. 10), "gêneros são 'tipos relativamente estáveis de enunciado', 

usados pelas pessoas em situações interativas de comunicação". 

No tópico seguinte, veremos como esse processo adotado pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de língua portuguesa se fez presente 

nas salas de aula e a contribuição que o mesmo proporcionou. 

 

2.3. Da rejeição ao uso no ensino escolar 

Nesse cenário de rejeição, cartunistas como Ziraldo e, em especial 

Maurício de Sousa, vão ganhando cada vez mais espaço nas bancas de 

revistas e nas prateleiras dos brasileiros. Conquistando leitores de todas 

as idades com seus personagens que contribuíam, e ainda contribui para 

o incentivo à leitura. 

Outra série de quadrinhos produzidos no Brasil e que constituem 

ótima alternativa promissora na sala de aula, são as histórias da Turma da 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

372 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

Mônica, uma criação popular do cartunista Maurício de Sousa, que há 

mais de 50 anos de produção, vem conquistando pessoas de todas as ida-

des sem deixar de lado o público escolar, pois as séries de Mauricio de 

Sousa trazem uma extrema variedade temática que permitem uma consi-

derável contribuição nas aulas de português, conforme afirma Waldomiro 

Vergueiro e Paulo Ramos (2015, p. 173). No próximo tópico veremos 

brevemente, o surgimento da continuação dos personagens de Maurício 

de Sousa. 

 

3. A Turma da Mônica Jovem 

A Turma da Mônica Jovem, criada em 2008, tem sua publicação 

em estilo mangá – publicado em preto e branco, sendo que o mangá, a 

ordem de leitura é da direita para a esquerda –, os personagens da Turma 

da Mônica Jovem são representados com pontos expressivos que cha-

mam a atenção dos leitores, como por exemplo, os olhos grandes que 

transmitem emoção nas ações que realizam nas histórias. 

Pensando nos leitores da Turma da Mônica Clássica que cresce-

ram, Maurício de Sousa decide fazer crescer seus personagens que, por 

décadas encantam pessoas de todas as idades, eis que surge os persona-

gens clássicos na juventude, porém com outra perspectiva, retratando o 

universo teen. O sucesso foi imediato e continua encantando leitores de 

diferentes idades e nacionalidades. 

A Revista é uma série mensal que retrata os personagens da Tur-

ma da Mônica Clássica com traços juvenis, por exemplo, a personagem 

considerada mais nervosa, a Mônica, não é mais gorduchinha, a Magali 

come com moderação, o Cascão adquiriu o hábito ao banho e o Ceboli-

nha agora é o Cebola e a troca do “L” pelo “R” acontece somente quando 

está nervoso, sem contar que possui mais cabelos que quando criança. 

Produzida pelos Estúdios Maurício de Sousa Produções e publi-

cada pela Editora Panini, a revista tem aproximadamente, uma tiragem de 

400.000 mil exemplares. 
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<http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-124254> 

A série passa-se 7 anos à frente, obtendo uma concepção de futuro 

dos personagens. No bairro do Limoeiro, um cotidiano singular da época 

mescla- se com novidades, um tanto, digamos, distante da realidade. 

Vale ressaltar que, como todo adolescente, os dramas e frustra-

ções decorrentes da idade mais complicada da vida não passam desper-

cebidos; entre responsabilidades no colégio e confusões amorosas que 

todo jovem acaba passando, a amizade dessa turma só tende a fortalecer 

cada vez mais. 

Dessa forma, apresentaremos a seguir, a significativa contribuição 

que as histórias em quadrinhos podem proporcionar e enriquecer o ensi-

no em sala de aula. 

 

4. História em quadrinhos em sala de aula 

Muito tem se questionado sobre o desenvolvimento na produção 

textual dos alunos do ensino fundamental e a necessidade quanto ao de-

senvolvimento na escrita e na oralidade. Há diversos estudos a respeito 

dos gêneros textuais, principalmente quando se trata do gênero textual 

“histórias em quadrinhos”. O objetivo é descrever e considerar a influên-

cia do letramento dos alunos e a importância de abranger as mais diver-

sas situações de textos. 

Os gêneros textuais como abordado por Paulo Ramos (2012), que 

é as histórias em quadrinhos, é autônoma e utiliza meios próprios para 

obter a comunicação desejada. É uma linguagem que compõem várias 

ramificações, porem distintos um do outro, conforme afirma Paulo Ra-

mos (2012, p. 17) “A linguagem seria um grande ecossistema cheio de 

pequenos nichos (...)”. Cada qual possui sua característica própria, o que 

garante autonomia dos demais. 

http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-124254
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Nas histórias em quadrinhos, podemos analisar os aspectos da 

oralidade e os principais elementos narrativos que a compõem e a forma 

de analise como linguagem dos quadrinhos. A seguir abordaremos a con-

ceituação desse gênero para melhor entendimento. 

 

4.1. A variação de gênero 

Dentro dos quadrinhos podemos identificar alguns pontos onde se 

requer um estudo linguístico diferente para cada qual, a diferenciação en-

tre charge, tirinhas e caricaturas e a diferenciação das charges de cunho 

jornalístico para as caricaturas de humor gráfico. 

Cada opção deve ser analisada e pesquisada observando as carac-

terísticas que os cerca. 

As histórias em quadrinhos compõem seu próprio ambiente, assim 

como a literatura, cinema e teatro, uma linguística autônoma, porém 

compartilhando de elementos linguísticos cada qual a sua necessidade, 

afirma Paulo Ramos (2012. p. 18), "o cinema, o teatro, a literatura, os 

quadrinhos, e tantas outras formas de linguagem comporiam ambientes 

próprios e autônomos. Mas todos compartilhariam elementos de outras 

linguagens, cada um à sua maneira". 

Dessa forma, pode-se observar que a ação e interpretação que o 

recurso dos quadrinhos permite inferir, nada mais é que a representação 

das respostas próprias ao elemento narrativo. 

Assim, pode-se observar também: 

 O espaço está contido nas histórias em quadrinhos; 

 O tempo de uma narrativa e outra podem ser observados entre 

um quadrinho e outro, ou ainda, a sua condensação em uma úni-

ca cena. 

 A fala do personagem pode ser visualizada por meio dos balões, 

simulando assim, o discurso direto. 

Dessa maneira, para Paulo Ramos (2012, p. 18), a chamada lin-

guagem dos quadrinhos, apresentam aspectos significativos da oralidade 

e reúnem principais elementos narrativos em sua formação. 

Pode-se observar também o estilo de letra em sua forma tradicio-

nal, escrita linearmente, sem negrito, usualmente na cor preta, caracterís-
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tica essa, frequentemente usada nas histórias em quadrinhos, cada forma 

que a letra toma no corpo linguístico das histórias em quadrinhos gera 

uma forma de expressividade que é transmitida ao leitor, conforme Paulo 

Ramos (2012, p. 56.): “A letra de forma tradicional – escrita de maneira 

linear, sem negrito, geralmente em cor preta – é a mais utilizada nos qua-

drinhos. [...]. Ela indica expressividade “neutra” ou grau zero, das quais 

outras irão derivar”. 

Dessa forma, a letra passa a agregar sentidos, variando conforme 

o contexto da história. O tipo de letra utilizado dentro das histórias em 

quadrinhos pode indicar não somente variações da fala como também va-

riação da escrita. A letra acaba por adquirir diferente expressividade den-

tro do contexto. Na sequência veremos a construção desses valores, já 

mencionado, tomando forma em conjunto com a leitura e produção tex-

tual. 

 

4.2. As histórias em quadrinhos na leitura e produção textual 

oral/escrita 

Conforme aborda o Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 

35) a leitura tem por finalidade a formação de competentes leitores e es-

critores, contribuindo assim, na produção e construção de textos bem 

elaborados e de eficaz excelência. Em consonância com a oralidade, a 

leitura se faz importante, pois nos serve de matéria prima para a produ-

ção escrita. 

Dessa forma, pode-se observar que a leitura é um processo no 

qual o leitor ativa a construção da significação do texto, partindo do seu 

objetivo, do seu conhecimento sobre o assunto abordado, entre outros 

inúmeros recursos que se pode analisar. 

Tendo isso em vista, as histórias em quadrinhos disponibilizam de 

ricos recursos, dentre elas, a variação linguística, além de possuir uma 

linguagem autêntica, concisa e direta, proporcionando aos alunos do en-

sino fundamental o estímulo necessário e primordial para o bom desen-

volvimento e formação cognitiva. 

O que antes eram vistos como simples material de massa, hoje es-

se recurso é de extrema importância na educação, um campo fértil que 

deve ser bem explorado. 

A estrutura das histórias em quadrinhos dinamiza a didática do 
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conhecimento e, se bem aproveitadas, as histórias em quadrinhos garan-

tem ao aluno noção de gênero textual, um quantitativo desenvolvimento 

em sua capacidade interpretativa que será transmitida da linguagem não 

verbal, a imagética. 

Outra analise importante das histórias em quadrinhos, está na es-

colha do vocabulário, um dos principais recursos que o autor utiliza para 

caracterizar seus personagens. 

Para Fernando Tarallo (1997, p. 57), a ‘língua falada é um sistema 

variável de regras ela é heterogenia e sua variabilidade é passível de sis-

tematização. Em suma, a língua falada é o vernáculo: a enunciação e ex-

pressão de fatos, proposições, ideias [...] (TARALLO, 1997, p. 19). Des-

sa forma, a língua falada é um sistema variável de regras. Seja a classe 

social, a etnia, o sexo, a faixa etária do falante [...] cada comunidade de 

fala é única; cada falante é um caso individual. (TARALLO, 1997, p. 62) 

Assim sendo conforme demonstrado nesse tópico, abordaremos a 

seguir a construção desses pontos na produção texto oral/escrito com 

alunos do 9º ano do ensino fundamental. 

 

4.3. Histórias em quadrinhos e as gírias na produção de texto 

oral/escrito dos alunos do 9° ano do ensino fundamental 

Em prática de pesquisa, e na comparação em relação às teorias 

mencionadas ao percurso do presente trabalho, selecionamos fragmentos 

da Turma da Monica Jovem, de Maurício de Sousa, em contrapartida 

com a fala observada dentro da sala de aula com os alunos do 9º ano do 

ensino fundamental. 

Observaremos a partir disso, a variação linguística “gírias”, co-

mumente utilizada pelos jovens como forma única e autêntica de identi-

dade posta por um seleto grupo. Faremos um paralelo do texto oral pro-

duzido pelos alunos com os quadrinhos da Turma da Mônica Jovem, edi-

ções números 02, 05 e 01 em que os personagens utilizam gírias para se 

comunicar. 

O texto-diálogo a seguir, foi observado em sua oralidade, durante 

as aulas de estágio em uma escola municipal em Campo Grande (MS). 

Diálogo entre amigos: 

Arqueiro: 
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– “Véi” na boa !?? A “parada” é a seguinte, não fui bem na pro-

va... – Acho que levei bomba e a professora vai me dar nota baixa. 

Guardião: 

– Relaxa, cê recupera a nota na próxima prova. 

 

Turma da Mônica Jovem, ed. 02, p. 08 

 

Turma da Mônica Jovem, ed. 05, p. 10 

Por meio da observação de produção de texto oral que os alunos 

do 9º ano produziram no contexto escolar, pois se trata de um diálogo en-

tre dois alunos referente à semana de provas bimestrais, podemos obser-

var que as gírias utilizadas pelos educandos são facilmente encontradas 

nos quadrinhos da Turma da Mônica Jovem, números 02 e 05, de 2008. 

Observamos nesse contexto que, a variação gíria é frequentemente utili-

zada pelos adolescentes nessa etapa de ensino, principalmente pelos me-
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ninos. 

Diálogo entre amigas: 

Violeta: 

– Cara!!! O “Cravo” me ligou! Fiquei tão feliz! 

Margarida: 

– O que ele disse? 

Violeta: 

– Disse que está “afinzão” de ficar comigo. – Deixa minha mãe 

saber disso (risos)... Ela me enforca!!! Do jeito que ela regula meu tem-

po, tudo contadinho no relógio, tipo assim... hora de ir para escola com 

horário certinho para voltar, aff!!! 

Mesmo assim, vou dar um jeito (risos). Vou colocar meu melhor 

look para encontrar com ele... (suspiros). 

 
Turma da Mônica Jovem, ed.11, p.60 

 
Turma da Mônica Jovem, ed. 11, p.64 
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Turma da Mônica Jovem, ed. 11, p.65 

 

Turma da Mônica Jovem, ed. 11, p.62 

É perceptível a utilização das gírias “afinzão”, “tipo assim”, “re-

gula” e “look” em contextos diferentes, no contexto escolar trata-se de 

um texto-diálogo entre duas alunas adolescentes durante a troca de pro-

fessor em sala de aula e, no contexto dos quadrinhos da Turma da Môni-

ca, refere-se a um jogo a um campeonato de futebol entre adolescentes e 

as meninas da torcida organizada. 

Podemos observar que é de uso comum entre os jovens a utiliza-

ção da variação linguística gíria entre os jovens do ensino fundamental. 

Observa-se também que, a partir de então que a utilização das gírias na 

oralidade se faz mais presente, sem se importar com utilização em sua 

forma correta e correlacionada com a norma culta. A utilização das gírias 

é mais utilizada e perceptível em seu uso oral. Já na produção textual es-

crita, essa utilização da gíria diminui, pelo fato de estarem cientes da uti-

lização correta e adequada das normas gramaticais, dito maneira formal 

da língua portuguesa. 

Porém, vale ressaltar que, mesmo tendo essa ciência na utilização 
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da norma culta na produção escrita, algumas gírias ou vício linguístico 

acabam por serem utilizados, como por exemplo: “Cê”, “Tipo Assim”, 

“Nóis”, entre outras. 

Dessa forma, percebemos o quão importante se faz o uso das his-

tórias em quadrinhos na contribuição do ensino escolar como estimulo e 

incentivo na produção texto oral e escrita dos alunos. Deixando os alunos 

bem familiarizado com as histórias em quadrinhos, uma vez que propor-

ciona uma estreita harmonia entre a leitura e a produção textual, seja oral 

ou escrita. 

 

5. Considerações finais 

O contexto exposto no presente trabalho ressaltou o objetivo da 

língua portuguesa em desenvolver a capacidade dos jovens alunos na 

compreensão de textos tanto oral, como escrito, de poder utilizar com 

maestria as palavras, na produção de textos como também na participa-

ção social. 

Observa-se a partir de então, que apresentar conteúdos linguísti-

cos para jovens alunos não é uma tarefa tão fácil assim, muito menos em 

fazê-los prestar a devida atenção ao conteúdo ministrado. Dessa forma, o 

professor/mediador desse conhecimento vê na utilização das histórias em 

quadrinhos uma rica fonte de estímulo, tanto na cognição como também 

no prazer pela leitura desses alunos, contribuindo assim, para o seu de-

senvolvimento texto oral e escrito. 

Podemos observar que toda essa interação nos mais variados gê-

neros textuais - enfocando as histórias em quadrinhos – no modo de en-

sinar, de transmitir o conhecimento aos educandos, trará resultados posi-

tivos tanto para o aluno quanto para a satisfação do professor-educador, 

sem contar que, para os alunos, é uma aprendizagem lúdica, sem o devi-

do peso da gramática normativa. 
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RESUMO 

A proposta deste artigo foi buscar compreender o processo de construção identi-

tária dos estudantes do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano, 

sob a perspectiva da aquisição dos conhecimentos oportunizados pelo programa, em 

uma escola estadual, localizada no município de Campo Grande (MS). Para tanto, 

pautei-me em teorias pós-estruturalistas, com a finalidade de esclarecer o que desejei 

pesquisar, bem como ampliar conhecimentos sobre o assunto. Sendo assim, analisei o 

impacto das memórias de aprendizagens dos estudantes na busca da aquisição de co-

nhecimentos oportunizados pelo programa e consequentemente na formação de suas 

identidades. Dessa maneira, o presente trabalho traz resultados de um estudo de base 

qualitativa, com cunho auto etnográfico. Os participantes são 6 estudantes, com faixa 

etária entre 21 a 31 anos. Os dados foram gerados a partir de questionários abertos, 

narrativas orais e escritas e entrevistas semiestruturadas. Sendo assim, apresento este 

estudo com uma breve introdução sobre o tema, na sequencia sugiro uma discussão 

por meio dos conceitos sobre a identidade na contemporaneidade, em seguida trago 

algumas análises e discussões sobre as identidades dos participantes e finalmente, faço 

uma breve reflexão sobre o tema para que possamos ampliar nossos conhecimentos. 

Palavras-chave: Identidade. Juventude. Projovem Urbano. 

 

1. Introdução 

Cambia lo superficial 

cambia también lo profundo 

cambia el modo de pensar 

cambia todo en este mundo 

Compositor: Julio Numhauser 

Nessa estrofe, ao afirmar que “muda o superficial, muda também 

o profundo, muda o modo de pensar, muda tudo neste mundo” (tradução 

minha), possibilitou-me traçar um paralelo com o tema do presente arti-

                                                         

92 Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, pela bolsa 
de estudos que me proporcionou maiores condições materiais para dedicar-me a este estudo. 
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go, identidade, isso porque pude inferir da letra da música, que o autor 

diz que tudo muda, ou melhor, tudo é muito dinâmico, e essas mudanças 

ocorrem cotidianamente. 

Essa mensagem também me trouxe à tona uma reflexão 

significativa a respeito de minhas próprias identidades, bem como das 

identidades dos participantes desta pesquisa, pois elas se encontram em 

constante mutação. 

Preliminarmente, acredito que antes de adentrar especificamente 

ao tema em questão, vale pontuar que a concepção adotada para este es-

tudo identitário contemporâneo é de uma identidade mutável, pluralizada, 

contraditória e inacabada, em outras palavras, buscarei compreender pre-

viamente toda essa multiplicidade e complexidade que envolve o referido 

tema na atualidade, para a partir de então tentar analisar e discutir em sua 

fragmentação. 

Em relação a isso, Maria José Coracini (2007, p. 12) menciona 

que “a identidade é interpretação de si – pelos outros e por si – e do outro 

– por si e pelo outro”, ou seja, a nossa identidade será definida a partir de 

como a entendemos, bem como ela é entendida pelo outro. Nesse mesmo 

sentido Terezinha de Jesus Machado Maher (1996, p. 21) complementa 

ao dizer que “é na presença do outro, em oposição ao outro, no contraste 

com o outro que eu me defino e marco quem sou”. Assim sendo, a meu 

ver, para o autor a identidade é definida a partir da comparação com ou-

tra identidade, ou melhor, pela diferença existente entre ambas. 

Para Tomaz Tadeu da Silva (2014, p. 74) “em uma primeira apro-

ximação, parece ser fácil definir identidade. A identidade é simplesmente 

aquilo que se é [...].” Entendo que nessa definição, o teórico menciona 

que a princípio a identidade é revelada pelo que aparentamos ser, como o 

outro nos visualiza, ou seja, superficialmente. 

Ainda Tomaz Tadeu da Silva (2014, p. 74) complementa que 

“nessa perspectiva, a identidade só tem como referência a si própria: ela 

é autocontida e autossuficiente”. Sendo assim, penso que “aquilo que 

sou” representa minhas diversas identidades, podendo retratá-las por 

meio de minha nacionalidade, naturalidade, cor, sexo, escolaridade, vida 

profissional (coordenadora, professora, formadora), estado civil, mãe, fi-

lha, mulher, amiga, pesquisadora, aluna, entre outras. 

Ao formular o conceito de identidade, Stuart Hall (1997) pontua 

que “somos diferentemente posicionados, em diferentes momentos e em 
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diferentes lugares, de acordo com os diferentes papeis sociais que esta-

mos exercendo”. Penso que longe dessas reflexões desse autor e dos de-

mais adotados para este estudo, eu não seria capaz de observar que tanto 

eu como os participantes deste estudo, posicionamos de maneiras distin-

tas nos diferentes contextos de interação social, ou melhor, afirmaria que 

nos apresentamos de maneiras idênticas em todos os lugares. 

Kathryn Woodward (2014, p. 32) expande a discussão ao mencio-

nar que “a complexidade da vida moderna exige que assumamos diferen-

tes identidades, mas essas diferentes identidades podem estar em conflito 

[...]”. Para tanto, fiz uma autorreflexão e passei a observar que apesar de 

me considerar como único ser, assumo diversas identidades cotidiana-

mente, como citadas, posicionando-me de maneira distinta em cada uma 

delas, podendo torná-las conflitantes. 

Nesse sentido, ainda Kathryn Woodward (2014, p. 32) comple-

menta que “podemos viver em nossas vidas pessoais tensões entre nossas 

diferentes identidades quando aquilo que é exigido por uma identidade 

interfere com as exigências de outra”. Desse modo, para exemplificar o 

que foi citado pela autora, verifico que quando assumo a identidade de 

educanda em vez de educadora, essas identidades poderão tornar confli-

tantes. Mas, nesse caso será necessário que eu saiba negociar esse confli-

to identitário, em outras palavras, será imprescindível que eu abandone a 

minha posição absoluta de professora e deixe que o outro ocupe seu lugar 

de pertencimento. 

Nessa introdução, ao buscar definir, associar e exemplificar o te-

ma em questão com minha própria identidade, meu intuito principal foi a 

contextualização do assunto pesquisado. Mas para dar mais enfoque a 

ideia central deste artigo, trarei a seguir, alguns argumentos teóricos para 

que possamos ampliar nossos conhecimentos. 

 

2. Algumas considerações sobre a identidade 

Esta seção tem por finalidade ampliar os conhecimentos em rela-

ção ao tema identidade que a meu ver é um tema complexo para ser defi-

nido. Segundo o jornalista Benedetto Vecchi em seu livro de entrevista 

ao sociólogo Zygmunt Bauman (2012, p. 8), diz que esse “assunto é pela 

própria natureza, intangível e ambivalente”. Por isso, pautarei em visões 

de teóricos pós-estruturalistas, que apesar de apresentarem conceitos dis-

tintos, entendem o referido tema de maneira similar, pois acreditam que 
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as identidades na contemporaneidade já não apresentam mais como fixas, 

unificadas e acabadas, mas são múltiplas, contraditórias, inacabadas e es-

tão em constante mutação. 

Para iniciar essa discussão, Stuart Hall (2015, p. 10-12) explora 

algumas das questões sobre a identidade cultural na modernidade tardia e 

avalia se existe mesmo uma “crise de identidade”, de maneira a identifi-

car sua consistência e direção. Para tanto, o autor traz inicialmente a dis-

tinção entre três concepções muito diferentes que orientam a noção de 

identidade de forma que nos possibilitará a compreensão das constantes 

mudanças identitárias pelas quais estamos passando, sendo elas a do su-

jeito iluminista, sociológico e pós-moderno. 

Segundo Stuart Hall (2015, p. 10-11), na primeira concepção, o 

sujeito do iluminismo, “estava baseado numa concepção da pessoa hu-

mana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das ca-

pacidades da razão, de consciência e de ação, cujo “centro” consistia 

num núcleo interior...”. Sob esse ponto de vista, posso dizer que a identi-

dade desse sujeito não sofre alterações ao longo de sua vida, ou seja, ele 

permanece com a mesma identidade do nascimento à sua morte. 

Na segunda concepção de identidade, Stuart Hall (2015, p. 11) re-

fere-se ao sujeito sociológico como “real” descrevendo que, “a identida-

de é formada na “interação” entre o “eu” e a sociedade. Sendo assim, o 

sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o seu “eu real”, 

mas esse é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos 

culturais “exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem. O que 

podemos perceber nessa concepção é uma evolução histórica do conceito 

de sujeito e consequentemente o surgimento de uma nova concepção de 

identidade quando comparada com a identidade do sujeito do iluminis-

mo. 

Na terceira concepção, Stuart Hall (2015, p. 11-12) menciona que 

“o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identi-

dades que não são unificadas ao redor de seu eu coerente”. Essa visão 

contemporânea me leva a refletir sobre uma outra concepção de identida-

de, aqui não será mais possível analisá-la por períodos, como nas con-

cepções citadas anteriormente, mas sim na sua multiplicidade, na sua in-

completude e possibilidades de ser assumida de diversas maneiras em di-

ferentes momentos e lugares. 

Sendo assim, ilustro de maneira poética as concepções teóricas ci-

tadas, no que se refere às “mudanças” identitárias ao longo dos tempos, 
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traduzo-as com uma visão de outros tempos, porém atual para este estu-

do, por meio de uma estrofe da poesia de Luiz Vaz de Camões93 (1572), 

do poema Os Lusíadas, que em uma de suas estrofes ele diz que 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 

muda-se o ser, muda-se a confiança; 

todo o mundo é composto de mudança, 

tomando sempre novas qualidades[...]. (CAMÕES, 1572) 

Essas mudanças observadas pelo poeta no passado, atualmente fi-

caram mais evidentes e passaram a ser analisadas por diversos pesquisa-

dores, de diversas áreas do conhecimento, denominadas como “mudanças 

identitárias”. 

Ampliando a discussão e retomando a visão de Stuart Hall (2015, 

p. 112), em uma de suas considerações sobre as identidades do sujeito, 

ele nos diz que: 

[...] as identidades são as posições que o sujeito é obrigado a assumir, embora 

“sabendo” (aqui, a linguagem da filosofia da consciência acaba por nos trair), 

sempre, que elas são representações, que a representação é sempre construída 

ao longo de uma “falta”, ao longo de uma divisão, a partir do outro e que as-

sim, elas não podem, nunca, ser ajustadas – idênticas – aos processos de sujei-

to que são nelas investidos. (HALL, 2015, p. 112) 

Desse modo, Kathryn Woodward (2014, p. 7-8) esclarece que a 

identidade nos dá uma ideia de quem nós somos e de como nós nos rela-

cionamos com os outros e com o mundo no qual vivemos. Esses concei-

tos levaram-me a refletir sobre as identidades reveladas pelos participan-

tes desta pesquisa através de suas expressões subjetivas e posicionamen-

tos assumidos dentro do contexto escolar. 

A partir disso, Luiz Paulo da Moita Lopes (2003, p. 19) aponta 

que as questões relativas às identidades emergem nos estudos linguísticos 

com uma concepção de linguagem como discurso, ou melhor, “uma con-

cepção que coloca como central o fato que todo uso da linguagem envol-

ve ação humana em relação a alguém em um contexto interacional espe-

cífico”. Sendo assim, considerei a escola como um espaço ideal para este 

estudo, uma vez que possibilitou observar tal interação entre os partici-

pantes da pesquisa e comunidade escolar. 

                                                         

93 Luís Vaz de Camões (1524-1580) foi um poeta português. Autor do poema Os Lusíadas, uma das 
obras mais importantes da literatura portuguesa, que celebra os feitos marítimos e guerreiros de Por-
tugal. É o maior representante do classicismo português. 
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Nessa interação, por meio de seus discursos, os participantes pa-

receram revelar suas posições subjetivas assumidas a partir das relações 

com as pessoas com as quais eles convivem em seus contextos sociais. 

Desse jeito, ainda Luiz Paulo da Moita Lopes complementa que “todo 

ato discursivo se dirige a alguém e toda prática discursiva é situada no 

mundo sócio histórico e cultural em que ocorre, isto é, não ocorre em um 

vácuo social”. (MOITA LOPES,2003, p. 22) 

Nesse sentido, exemplifico com casos de estudantes que vivem no 

Brasil e são oriundos dos países vizinhos. Quando isso ocorre, ao expres-

sarem suas subjetividades por meio de seus discursos, revelam também 

suas identidades nacionais, bem como seus meios sociais e culturais de 

pertencimentos. Isso acontece mesmo quando eles se expressam em lín-

gua portuguesa, pois ao expressarem suas subjetividades, há sempre algo 

que nega suas identidades como brasileiros, muitas vezes um sotaque ca-

racterístico ou preferências pessoais, que revelam suas identidades de 

hispano-americanos. Nesse sentido, entendo que a prática discursiva po-

derá revelar o mundo sócio histórico e cultural do indivíduo. 

Desse modo, Kathryn Woodward (2014, p. 7-8) corrobora com o 

mencionado exemplificando que a identidade marca as maneiras pelas 

quais nós nos reconhecemos dentro do grupo que compartilha uma mes-

ma posição, e as maneiras nas quais nós somos diferentes daqueles que 

não a compartilham. 

Sendo assim, para pôr em debate as identidades dos participantes 

desta pesquisa, bem como os contextos em que estão inseridos, trarei 

mais uma visão de Zygmunt Bauman (2005, p. 44) em que ele reconhece 

que: 

Num dos polos da hierarquia global emergente estão aqueles que consti-

tuem e desarticulam as suas identidades mais ou menos à própria vontade, es-

colhendo-as no leque de ofertas extraordinariamente amplo de abrangência 

planetária. No outro polo se abarrotam aqueles que tiveram negado o acesso à 

escolha da identidade, que não têm direito de manifestar as suas preferências e 

que no final se veem oprimidos por identidades aplicadas e impostas por ou-

tros – identidades que eles próprios se ressentem, mas não têm permissão de 

abandonar e nem das quais conseguem se livrar. Identidades que estereotipam, 

humilham, desumanizam e estigmatizam. (BAUMAN, p. 44) 

Ainda Zygmunt Bauman (2005, p. 17) complementa essa defini-

ção quando ele diz, que “o pertencimento e a identidade não têm a soli-

dez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante ne-

gociáveis e revogáveis”. Nesse sentido, entendo que essas pessoas que 

tiveram negado o acesso a escolha de suas identidades, poderão (re) 
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construí-las, reposicioná-las. Isso será uma decisão que o próprio indiví-

duo terá que tomar a partir do reconhecimento sobre a atual condição em 

que vive, traçando objetivos que possibilitem um reposicionamento soci-

al. Por isso acredito que por meio da aquisição dos conhecimentos opor-

tunizados pelo Projovem, os participantes desta pesquisa poderão adqui-

rir novas identidades. 

Kanavillil Rajagopalan (2003, p. 71) complementa nesse sentido 

ao dizer que “[...] A única forma de definir uma identidade é em oposição 

a outras identidades em jogo. Ou seja, as identidades são definidas estru-

turalmente”. Sendo assim, procurei neste estudo, perceber as diversas 

identidades assumidas pelos participantes dentro do espaço escolar, mas 

sem desconsiderar as demais identidades assumidas nos contextos sociais 

em que esses jovens estão inseridos. 

Para auxiliar nesse entendimento, Antonio da Costa Ciampa 

(1987) define “identidade como metamorfose, ou seja, em constante 

transformação, sendo o resultado provisório da intersecção entre a histó-

ria da pessoa, seu contexto histórico e social e seus projetos”. Nesse di-

namismo identitário citado pelo autor, ele deixa claro que não é exclusi-

vamente o indivíduo que determina sua identidade, ou seja, não depende 

apenas de sua vontade, de seus projetos de vida, mas também de proces-

sos externos relacionados ao seu contexto social e à sua história de vida. 

Além disso, Bonny Norton Peirce (2000, p. 5) acrescenta o debate 

ao mencionar que o construto de identidade se relaciona “ao modo pelo 

qual os indivíduos entendem a sua relação com o mundo, como essa rela-

ção é construída por meio do tempo e do espaço; e também como esses 

indivíduos entendem as possibilidades para o futuro”. A partir dessas 

considerações da autora, fica evidente que a identidade de um indivíduo 

poderá ser (re)construída a partir de seu posicionamento social, de sua 

tomada de consciência sobre a atual situação em que vive, ou seja, o que 

ele considera como reais necessidades, de que maneira define seus proje-

tos de vida e como busca concretizá-los. 

Nesse mesmo sentido Zygmunt Bauman (2005, p. 22) diz que “a 

identidade só nos é revelada como algo a ser inventado e não descoberto; 

como alvo de um esforço, um objetivo; como uma coisa que ainda se 

precisa construir a partir do zero ou escolher entre alternativas e então lu-

tar e protegê-la lutando ainda mais”. Nessa perspectiva, o indivíduo não 

possui uma identidade fixa por toda a vida, podendo (re) construí-la a 

partir de seus desejos de mudanças. 
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Para enriquecer ainda mais o debate, Maria José Coracini (2003, 

p. 113) acrescenta que “se esse sujeito é internamente múltiplo, ser hete-

rogêneo, clivado, barrado, não nos é possível falar de identidade como 

algo acabado, estável e fixo”. Sendo assim, essa mesma autora, ainda 

acrescenta que “a identidade é ilusória e só existe como construção ima-

ginária”. Sob essa perspectiva abstrata da autora, Kanavillil Rajagopalan 

(1998, p. 41-42) amplia a percepção da autora ao mencionar que: 

A identidade de um indivíduo se constrói na língua e através dela. Isso 

significa que o indivíduo não tem uma identidade fixa anterior ou fora da lín-

gua. Além disso, a construção da identidade de um indivíduo na língua e atra-

vés dela depende do fato de a própria língua em si ser uma atividade em evo-

lução e vice-versa. Em outras palavras, as identidades da língua e do indivíduo 

têm implicações mútuas. Isso por sua vez significa que as identidades estão 

sempre num estado de fluxo. (RAJAGOPALAN, 1998, p. 41-42) 

Partindo desse conceito que língua e identidade estão intimamente 

ligados e em constante mutação, penso que ao buscar entender a identi-

dade de cada participante desta pesquisa, também passarei a entender um 

pouco sobre as identidades das pessoas com quem eles convivem em 

seus contextos sociais, isso porque ao expressarem suas subjetividades, 

poderão também revelar suas experiências vivenciadas nesse contexto. 

Expandindo a teoria sobre identidades e como elas poderão ser 

construídas ou reveladas, Luiz Paulo da Moita Lopes (2003, p. 20) diz 

que “aquilo que a pessoa é, ou sua identidade social, é exatamente o que 

é definido nos e pelos discursos que a envolvem e a constroem”. Sendo 

assim, considerei fundamental tentar entender o processo da construção 

identitária dos estudantes do Projovem Urbano por meio de suas narrati-

vas e entrevistas, ou melhor, por meio da expressão da subjetividade de 

cada participante. 

Ainda tratando desse mesmo assunto, retomo o pensamento de 

Stuart Hall (2015, p. 9), que complementa o debate ao dizer que “as ve-

lhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão 

em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indiví-

duo moderno, até aqui vistos como sujeitos unificados”. A partir disso, 

ele procurou investigar se há mesmo uma “crise de identidade” relacio-

nada ao processo de mudança conhecido como mudança global, que para 

ele torna as fronteiras indefinidas e as identidades menos solida ao dizer 

que: 

Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam possi-

bilidades de “identidades partilhadas” — como “consumidores” para os mes-

mos bens, “clientes” para os mesmos serviços, “públicos para as mesmas 
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mensagens e imagens— entre pessoas que estão bastante distantes uma das 

outras no espaço e no tempo. À medida em que as culturas nacionais tornam-

se mais expostas a influências externas, é difícil conservar as identidades cul-

turais intactas ou impedir que elas se tornem enfraquecidas através do bom-

bardeamento e da infiltração cultural. (HALL, 2015, p. 43) 

Nessa perspectiva, parece haver uma “homogeneização” cultural. 

Além disso, Kanavillil Rajagopalan (1998, p. 26) acrescenta que “as 

identidades estão todas elas, em permanente estado de transformação, 

ebulição. Elas estão sendo constantemente construídas. Em qualquer 

momento dado, as identidades estão sendo adaptadas e adequadas as no-

vas circunstâncias que vão surgindo”. Com isso, faz-se necessário refle-

tirmos essas mudanças a partir do nosso contato virtual com as pessoas, 

ou seja, as possibilidades do acesso online às múltiplas identidades na 

“Nova Era Digital” que poderá moldar nossa maneira de pensar, agir e se 

relacionar com as pessoas no mundo. 

Em relação a esse assunto, acho interessante trazer essa discussão, 

mais uma vez, para dentro dos espaços das escolas públicas, pensando 

nas classes sociais menos favorecidas, ou seja, falar sobre as reais condi-

ções de acesso às informações e aos conhecimentos das pessoas mais po-

bres de nossa sociedade, nesse lugar. Para tanto, Maria José Coracini 

pontua que “embora circulem discursos que promovem a existência de 

computadores ao alcance de todos, sabemos que esse alcance depende de 

uma série de condições”. (CORACINI, 2011, p. 25) 

O questionamento que essa autora fez é muito relevante para o 

nosso estudo quando pensamos nas mudanças identitárias na “Nova Era 

Digital”, pois o que tenho presenciado ao longo dos anos nas diversas es-

colas públicas em que trabalhei, em redes distintas, em relação ao acesso 

tecnológico pelos alunos e um verdadeiro descaso com a educação públi-

ca. Digo isso porque na maioria dos casos em que vivenciei, o acesso é 

muito precário, com oferta de equipamentos de má qualidade e ultrapas-

sados, ou quando esses equipamentos possuem boas condições de uso, 

quase sempre, não há acesso à internet. Em relação a esse assunto Maria 

José Coracini (2011, p. 25) acrescenta que: 

... Não é necessário muito esforço para se dar conta de que a defasagem entre 

uns e outros prossegue: antes, no acesso a bibliotecas, a livros, à mídia de que 

faz parte o ciberespaço. A desigualdade continua inexorável, apesar da apa-

rência enganosa das propagandas políticas e das publicidades mercantilistas. 

(CORACINI, 2011, p. 25) 

Trouxe essa questão para nosso estudo, porque acredito que as in-

formações e os conhecimentos ofertados dentro do espaço escolar estão 
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diretamente relacionados a formação das identidades dos estudantes, pois 

acredito que a aquisição desses conhecimentos agregados aos já repassa-

dos pela família e em seu meio social, fará toda distinção na maneira co-

mo serão visualizados e posicionadas socialmente. 

A meu ver, para o educando adquirir novos conhecimentos opor-

tunizados no espaço escolar, além do acesso tecnológico, ele deve ser 

orientado pelos educadores em onde e como buscar as informações que 

contribuam para sua formação identitária, pois de acordo com Stuart Hall 

(2005, p. 38) a identidade permanece sempre incompleta, está sempre 

"em processo", sempre "sendo formada". Nessa perspectiva, Luiz Paulo 

da Moita Lopes (2003, p. 309), confirma sobre a importância da media-

ção do educador na formação das identidades dos seus alunos devido à 

ocupação da posição de líder nas interações assimétricas. 

Essa consideração do autor vem ao encontro de minhas convic-

ções, porquê durante o período em que estive nas escolas públicas, já ou-

vi muitos relatos de estudantes, inclusive do Projovem, agradecendo de-

terminados professores, dizendo que graças à dedicação deles fez com 

que esses estudantes adquirissem determinadas identidades. 

Penso que nesse caso, realmente há uma contribuição significativa 

do educador em sua formação, porém essas mudanças identitárias só 

aconteceram porque a prática pedagógica foi aliada ao “investimento” 

efetivo do estudante na aquisição dos conhecimentos ofertados dentro do 

espaço escolar. 

Stuart Hall (2015, p. 24) acrescenta que “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. 

Existe sempre algo "imaginário" ou fantasiado sobre sua unidade”. Nesse 

mesmo sentido Eni Puccinelli Orlandi confirma que a identidade: 

não é homogênea e ela se transforma. Não há identidades fixas e categóricas. 

Esta é uma ilusão – a da identidade imóvel – que, se de um lado, é parte do 

imaginário que nos garante uma unidade necessária nos processos identitários, 

por outro lado, é um ponto de ancoragem de preconceitos e de processos de 

exclusão. (ORLANDI, 1998, p. 204) 

Com essas reflexões, finalizo essa seção com a impressão que os 

conceitos relativos ao tema identidade foram parcialmente explorados, 

mas espero que essas contribuições possam nos levar a fazer uma “recon-

sideração radical na própria noção de identidade”. (RAJAGOPALAN, 

1998, p. 27) 
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Sendo assim, na próxima seção ampliarei esse entendimento por 

meio da análise e discussão dos dados coletados dos seis participantes 

deste estudo. 

 

3. As identidades dos participantes em questão 

Nesta seção objetivo investigar o impacto das memórias de apren-

dizagens dos participantes na busca da aquisição de novos conhecimen-

tos oportunizados pelo Projovem Urbano e consequentemente na cons-

trução de suas identidades. Para tanto, analisarei e discutirei os seguintes 

dados coletados dos participantes, pautada nas teorias contemporâneas 

mencionadas anteriormente. Porém, acredito que isso não ficará isento de 

minhas impressões subjetivas. Isso porque estive presente no contexto de 

investigação pelo período de 18 meses. 

Sendo assim, esclareço que ao mencionar algumas situações in-

formalmente, não pretendo julgar quem quer que seja, pois meu intuito 

com isso será discutir, ampliar conhecimentos, tentar investigar os fenô-

menos de formação identitária dos participantes deste estudo, bem como 

deixar explícito o contexto social em que eles estão inseridos. 

Dessa maneira, iniciarei com a análise dos dados coletados da par-

ticipante Catherine com o intuito de analisar e discutir alguns fenômenos 

que podem envolver sua construção identitária. 

[...] Então meus pais se separaram e comecei a ter mais dificuldades. 

Minha mãe não era muito presente pois tinha que trabalhar. 

Então voltei pra cá pra morar com meu pai. 

Fui matriculada na Escola Araci Eudociak fiz o quinto ano lá e desisti no 

sexto ano [...] 

[...] Voltei a estudar várias vezes e sempre desistia[...] 

[...] Então tive que começar a trabalhar pra ter meu sustento pois sai da 

casa do meu pai ele não queria mais eu lá, as vezes não tinha nem onde dormi. 

Então fui morar na casa de uma amiga, e conciliar meu trabalho com es-

tudo era difícil por que sempre trabalhei anoite e o dia eu queria só dormir[...]. 

(Catherine, narrativa 01, 2016) 

Catherine é uma jovem de 25 anos de idade, casada, mãe de duas 

filhas. Ao ler esse trecho de sua narrativa, pude inferir que sua defasagem 

escolar em relação a idade/ano pode ter como um dos fatores preponde-

rante a falta de estrutura familiar, bem como a necessidade que possuía 
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de trabalhar para obter seu próprio sustento. 

Atualmente, essa participante aparenta ser uma pessoa determina-

da, responsável, cumpridora de seus deveres e preocupada em ofertar pa-

ra si e para seus filhos as oportunidades que lhe foram negadas em sua 

infância, adolescência e juventude. Isso foi possível verificar por meio de 

nossas conversas informais e mediante observações relativas às suas ati-

tudes, tais como: pontualidade, assiduidade, realização das atividades 

propostas, desempenho nas avaliações escolar, postura para conversar e 

se relacionar com equipe escolar e colegas, maneira como zela de suas fi-

lhas entre outras. Sendo assim, Catherine contribuiu com minha pesquisa 

com muita responsabilidade, não deixando de fazer nenhuma das ativida-

des solicitadas. 

Nessa parte da narrativa de Catherine, também pude observar que 

a princípio ela não teve como optar por sua identidade, por isso coaduno 

com os ideais de Zygmunt Bauman (2005, p. 44) quando ele diz que “no 

outro polo se abarrotam aqueles que tiveram negado o acesso à escolha 

da identidade, que não tem o direito de manifestar as suas preferências e 

que no final se veem oprimidos por identidades aplicadas e impostas por 

outros [...]”. Sendo assim, a partir de seus desejos e reconhecimento so-

bre a própria condição e potencial humano, Catherine pretende adquirir 

outras identidades, talvez aquelas que lhe foram negadas por destino. Is-

so fica evidente quando ela diz 

Eu acordei né! Eu acordei, eu vi que realmente eu posso continuar, que eu 

tenho forças e que eu tenho que continuar lutando. É isso! (+) São essas as 

mudanças, antes eu num, eh (+) num pensava assim, eu pensava que (+) que já 

tinha chegado em uma certa idade e que tinha que parar ali e pronto. (Catheri-

ne, entrevista, 2016) 

Nesse sentido, Bonny Norton Peirce (2000, p. 5) afirma que a 

identidade está ligada “ao modo pelo qual os indivíduos entendem a sua 

relação com o mundo, como essa relação é construída por meio do tempo 

e do espaço; e também como esses indivíduos entendem as possibilida-

des para o futuro”. De acordo com essa autora, ao analisar o trecho da en-

trevista de Catherine citado anteriormente, fica evidente que ela almeja 

uma mudança identitária, ou melhor, passa a ter uma nova visão sobre 

suas “possibilidades para o futuro”. 

Após essa análise, a seguir trarei um trecho da narrativa de Olga 

para que possamos conhecer um pouco sobre sua identidade, bem como 

analisar e discutir seus dados. 
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Sou de uma família bem humilde que hoje é o meu porque de estar aqui, 

participando das aulas do Projovem[...]. 

[...] No ano de 1991 mais ou menos comecei os meus estudos [...]. 

Mas infelizmente no meio do ano tive que parar, devido as condições fi-

nanceiras dos meus pais, mudamos pra cidade de Campo Grande e fui morar 

depois de uns anos com os meus tios, pois nesse mesmo ano eles foram morar 

na fazenda e lá não havia Escola. 

Passei 02 ano e meio com ela e foram os dias mais tristes da minha vida, 

mais consegui vencer, comecei a estudar na E. E. Linho Vilacha. no ano de 

1994 fui pra Rochedo, e lá, fomos morar em uma chácara, ali íamos estudar 

em Rochedo na Escola Rural “Polo” era um dia sim e 01 dia não, no tempo in-

tegral [...]. 

Então os anos iam passando. estudei em outra Escola Rural que não me 

lembro o nome, fiquei até a quarta série ou seja fiz a quarta série e fiquei de 

recuperação [...]. 

E assim passou minha vida na escola até chegar no projovem, depois de 

ficar 15 anos sem estudar. (Olga, narrativa 01, 2016) 

Olga é uma jovem de 31 anos de idade, divorciada, mãe de dois 

filhos. Ao ler esse trecho de sua narrativa, a meu ver, ela deixa claro que 

sua defasagem escolar em relação a idade/ano está relacionada a falta de 

acesso à escola, às condições financeiras de seus pais, em outras pala-

vras, a desestrutura familiar. 

Acredito que devido à falta de oportunidades no passado, faz com 

que atualmente Olga possua desejos de prosseguir com seus estudos para 

“mudar de vida”, como ela mesma diz em nossas conversas informais, 

enfatizando que a atual situação não está satisfatória, pois “não desejo 

limpar chão dos outros para o resto de sua vida”. Para tanto, reconhece 

que “o caminho é a escola mesmo, é os estudos, até o final, até eu conse-

gui a última meta a qual eu estou pretendendo, a qual eu despertei, mhm 

(+) não tem outro caminho”. (Olga, entrevista, 2016) 

Em relação a isso Zygmunt Bauman (2005, p. 22) afirma que “a 

identidade só nos é revelada como algo a ser inventado e não descoberto; 

como alvo de um esforço, um objetivo[...]”. Sendo assim, o desejo que 

Olga tem de abandonar certas identidades que lhe foram impostas por 

destino e adquirir novas identidades em que julga ser melhores, exigirá 

dela empenho e dedicação para que possa alcançar seus objetivos alme-

jados. 

Ao encerrar o espaço destinado a Olga, posteriormente trarei um 

pequeno trecho da narrativa de Helena para que possamos conhecer um 
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pouco sobre sua formação identitária e também analisar e debater seus 

dados. 

[...] fiz até a sexta série e depois por muitos obstáculos tive que parar de fre-

quentar a escola, más fiquei sabendo desse programa Projovem que é a chance 

para pessoas de 18 a 29 anos a terminarem o ensino fundamental então achei 

muito bom e me matriculei [...]. (Helena, narrativa 01, 2016) 

Helena é uma jovem solteira, de 22 anos de idade. Ao ler esse tre-

cho de sua narrativa, entendo que está implícito que sua defasagem esco-

lar em relação a idade/série também pode estar relacionada à falta de es-

trutura familiar e às condições sociais onde vive. Ela pontua ter passado 

por “diversos obstáculos em sua vida”, porém não especifica em nenhum 

momento quais foram, mas para que possamos entender um pouco sobre 

sua formação identitária, acrescento informalmente que ela é moradora 

de uma comunidade carente denominada “Corredor do Nova Lima”, ou 

seja, o seu contexto de vida, provavelmente fez com que ela sofresse 

muitas frustrações e exclusão. 

Acho oportuno acrescentar que Helena ao chegar à escola em 

março do ano de 2015, tinha dificuldade de socialização. Isso ficava evi-

dente em sua resistência em sentar-se em círculo com os demais colegas, 

na recusa em realizar atividades propostas pelos educadores bem como 

na expressão da falta de carinho com que nos tratava. Mas isso, não foi 

em nenhum momento, motivo para desistirmos dela, pois cada vez mais 

tentávamos acolhê-la com mais carinho e respeito no espaço escolar. 

Porém, o que me causava estranheza era que mesmo com esse 

comportamento, Helena não faltava à escola um dia sequer, mesmo mo-

rando distante e não possuir vale transporte para deslocamento até a es-

cola. 

Com o decorrer dos meses, observei que ela foi se habituando ao 

ambiente de sala de aula, começou a se sentar em círculo junto aos de-

mais colegas e também estabeleceu vínculo afetivo com a equipe de edu-

cadores do programa. Nesse sentido Antonio da Costa Ciampa (1987) de-

fine “identidade como metamorfose, ou seja, em constante transforma-

ção, sendo o resultado provisório da intersecção entre a história da pes-

soa, seu contexto histórico e social e seus projetos”. A partir dessa possí-

vel “transformação” de Helena, consequentemente passou a ser mais co-

municativa e realizar as atividades propostas pelos educadores, pois vi-

sualizou no programa, como ela mesma disse, uma “chance”, para con-

cluir o ensino fundamental e em consequência a isso adquirir novas iden-

tidades. 
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Desta maneira, Bonny Norton Peirce (1997, p. 410), afirma que o 

construto identitário está relacionado “ao modo pelo qual as pessoas 

compreendem a sua relação com o mundo, como essa relação é construí-

da por meio do tempo e do espaço e também como o sujeito entende as 

possibilidades para o futuro”. A partir dessas reflexões da autora pode-

mos verificar que Helena ao expressar sua subjetividade revela-nos sua 

relação com o seu mundo interior e exterior e ainda pontua as possíveis 

mudanças identitárias sofridas ao mencionar que 

Antes eu era (+) bem (+) eu vivia num mundo que (+) num mundo que 

era só o meu mundo, ninguém entrava, eu não conversava com ninguém, eu 

me via uma pessoa que não conseguia (+) eu falava, eu não posso, eu não con-

sigo, tipo assim, eu me rebaixava (+) agora não, tudo mudou, meus pensamen-

tos, tudo, tipo (+) agora eu me vejo uma pessoa positiva, eu aprendi até a falá 

com as pessoa, aprendi a me abri também, aprendi a (+) se comunicá, aprendi 

(+) a respeitá as pessoas, também a respeitá (+) o que elas pensam. Não tipo 

assim, elas pensá uma coisa e eu não aceitá e julgá (+) entendeu? (Helena, en-

trevista, 2016) 

Em relação a essas mudanças mencionadas por Helena, Zygmunt 

Bauman (2005, p. 17) afirma “que as decisões que o próprio indivíduo 

toma, os caminhos que percorre, a maneira como age – e a determinação 

de se manter firme a tudo isso – são fatores cruciais para o pertencimento 

quanto para identidade”. Sendo assim, a seguir, demonstrarei, mais uma 

vez, como Helena considera ter sofrido mudança identitária, para tanto, 

dessa vez, trarei um trecho de seu agradecimento a minha pessoa, posta-

do em minha página do facebook, logo após ela ter concluído o ensino 

fundamental por meio do Projovem. 

Vou sentir Muitas saudades dessa chata kkkkk, Mas quem sabe nos en-

contramos de novo por aí Obrigada por pegar no meu pé sua chata, se não fos-

se sua chatice comigo não seria essa menina que sou hoje, aprendi muito com 

você, Maria Das Dores Dias Acosta. 

(Helena, mensagem facebook, 2016, grifos meus) 

Com isso, sinto-me lisonjeada, na certeza de que meu dever foi 

parcialmente cumprido, mas não posso deixar de mencionar que o mérito 

foi de Helena, pois foi o seu desejo de mudança aliado ao comprometi-

mento que possibilitou-lhe adquirir novas identidades. 

A partir dessas análises e considerações, a seguir apresentarei um 

fragmento da narrativa de Ivan para que possamos conhecer um pouco 

sobre sua formação identitária, bem como analisar e discutir os dados. 

Começei a estudar na Escola AdaTeixeira dos Santos Pereira, não fiz pré, 

então reprovei na primeira série até pegar o jeito de aprender a escrever e ler. 
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[...] começou a avançar, depois passei pra quinta série comecei a fazer muitos 

trabalhos e pesquisa e minhas notas eram muito boas, depois passei pra sexta 

série, pra mim vi que essa série era difícil, mexia muito na cabeça reprovei, 

tentei de novo reprovei. Começei a fazer eja mas disisti por causa das amiza-

des. Agora eu com 26 anos conheci o Projovem, pra acabar os estudos, e disso 

precisava, pois estava muito difícil arrumar um emprego, me toquei que estu-

do era muito importante pra minha vida. (Ivan, narrativa 01, 2016) 

Ivan é um jovem solteiro de 26 anos de idade. Ao ler esse trecho 

de sua narrativa, pude inferir que sua defasagem em relação a idade/ano 

escolar está parcialmente relacionada às influências sofridas por algumas 

pessoas com quem ele convivia em seu meio social. Em relação a isso 

Zygmunt Bauman alerta 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 primei-

ras em relação às últimas”. (BAUMAN, 2005, p. 19) 

É relevante informar que a princípio Ivan não aparentava muito 

envolvido com os estudos, mas nos últimos meses da execução do pro-

grama ele se mostrou mais empenhado e por consequência foi o vencedor 

do Festival de composição do Projovem Urbano edição 2015/2016, com 

uma letra de rap, denominada “Vida Real”, considerado pelo corpo de jú-

ri do referido festival, uma poesia. 

Com isso teve a oportunidade de gravar um vídeo em estúdio, dar 

entrevista em rádio e televisão. A partir de então passou a posicionar-se 

de maneira ainda mais responsável diante dos estudos, ou seja, no ambi-

ente escolar passou a assumir outras identidades, até então não reveladas. 

Em relação a isso, Zygmunt Bauman sustenta que “o pertencimento e a 

identidade não tem a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda 

a vida, são bastante negociáveis e revogáveis”. (BAUMAN, 2005, p. 17) 

Sendo assim, Ivan reconhece ter sofrido mudanças identitárias 

significativas a partir de seu ingresso no PROJOVEM ao dizer que 

antes eu não pensava em mim, pensava só em curtir. Mas depois que eu co-

nheci o Projovem, abriu mais minha mente né. Comecei a gostar de estudar, a 

gostar das matéria, comecei a dedicar mais no estudo e de agora mais para 

frente é que vou estudar mais né! ((risos)) porque vai precisar. (Ivan, entrevis-

ta, 2016) 

Mas, Ivan também assume identidades contraditórias, em relação 

às mencionadas dentro de sala de aula, isso pode ser verificado ao obser-

var suas atitudes comportamentais e pessoas com quem ele se relaciona 

nesse ambiente. Em relação a isso Stuart Hall (2015 p. 11-12) confirma 

que “o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
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identidades que não são unificadas ao redor de seu eu coerente”. Dessa 

maneira, Kanavillil Rajagopalan diz que “[...] a única forma de definir 

uma identidade é uma oposição a outras identidades em jogo”. (RAJA-

GOPALAN, 2003, p. 71) 

Com o exposto, encerro aqui o espaço dedicado a análise identitá-

ria de Ivan. A seguir farei algumas análises e discutirei os dados coleta-

dos de Adolfo, para que possamos entender alguns fenômenos que po-

dem ter contribuído para sua formação identitária. 

[...] eram tempos em que minha família passarão por muitas dificuldades 

mesmo assim minha mãe sempre fez de tudo para que nós, eu e meus irmãos 

estudássemos fui matriculado na escola Ada Teixeira. Onde fiz o pré [...]. 

[...] fui bem até a adolescência, quando fiz treze anos comescei a sair e ter mas 

amizades foi quando fui perdendo o interesse nos estudos e fui parando de 

frequentar a escola mesmo contrariando minha família que sempre insistia pa-

ra que eu voltasse mas eu achava que era tarde demais [...]. 

[...] E sei que os estudos ajudaram no desenvolvimento tanto mental quanto 

social, assim como mudou a minha forma de pensar e até de agir. (Adolfo, 

narrativa 01, 2016) 

Adolfo é um jovem casado de 26 anos de idade e possui 4 filhos. 

Observei em sua narrativa que ele revela que apesar das dificuldades pas-

sadas em sua vida, a sua família sempre se fez presente, dando incentivos 

para prosseguir seus estudos. 

Mas, em relação às amizades mencionadas por esse participante, 

Zygmunt Bauman (2005, p. 19) reafirma que as “identidades flutuam no 

ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas e lançadas pe-

las pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para de-

fender as primeiras em relação às últimas”. Penso que quando o partici-

pante diz “quando fiz treze anos comescei a sair e ter mas amizades foi 

quando fui perdendo o interesse nos estudos e fui parando de frequentar a 

escola”, não houve, no âmbito familiar e escolar, esse estado de alerta re-

comendado pelo autor e ele acabou sendo influenciado por algumas pes-

soas de seu convívio social, mesmo contrariando as orientações da famí-

lia. 

Por outro lado, esse participante desde o princípio da execução do 

projeto, sempre se mostrou muito responsável e dedicado com seus estu-

dos, fez a prova do ENEM no ano de 2015, período em que ainda estava 

cursando o Projovem, e foi aprovado em quase todas as disciplinas, fi-

cando em aberto somente a de língua portuguesa. Com isso, Adolfo rela-

ta que a participação no programa “mudou a minha forma de pensar e até 
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de agir”. 

Dessa forma, em relação a essa mudança identitária relatada por 

Adolfo, Stuart Hall (2006, p. 38) defende que “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”. 

Sendo assim, ao concluir a etapa do ensino fundamental pelo Projovem, 

em seguida Adolfo nos informou que já havia se matriculado na escola 

Ignês de Lamônica Guimarães com a finalidade de eliminar a referida 

disciplina que ficou pendente, aparentando estar muito feliz porquê ele 

acredita que em breve ele concluirá o ensino médio e logo ingressará em 

uma universidade. 

Com essas considerações feitas sobre os fenômenos que envolvem 

a formação identitária de Adolfo, considero encerrado o espaço destinado 

ele. A seguir apresento os dados coletados de Augusto para análise e dis-

cussão dos mesmos. 

[...] Eu sai da escola por causa das mas amizades e por isso fiquei três anos 

sem estudar, eu só queria sai e ficar na rua e não queria saber da escola mais 

com o tempo eu aprendi que não ia me levar a nada se eu não tivesse estudo 

isso fecho muitas portas de emprego, por causa dos estudos através do projo-

vem eu aprendi que o estudo e a coisa mais importante para minha vida. (Au-

gusto, narrativa 01, 2016) 

[...] O programa projovem influencio minha vida, porque antes eu não queria 

saber de estudar ou de escola eu só matava aula é através do projovem Tive 

uma nova vição da escola e do modo como cada professor ensina. (Augusto, 

narrativa 02, 2016) 

Augusto é um jovem solteiro de 26 anos de idade. Percebo que ao 

narrar sua história ele menciona as “mas amizades” e diz que antes ele 

“só queria sai e ficar na rua”. Isso, a meu ver, revela implicitamente a fal-

ta de estrutura familiar e a influência sofrida pelo seu ambiente e pessoas 

de sua convivência. 

Sinto-me a necessidade de fazer um breve relato sobre a vida de 

Augusto a partir de seu ingresso no Projovem para tentarmos entender-

mos alguns fenômenos que envolvem sua formação identitária. Para tan-

to, no início do projeto Augusto era rebelde, malvestido, descuidado com 

sua higiene pessoal, agressivo e usava muitas palavras de baixo calão. 

Em relação a isso Gonzalez Rey (2005, p. 19) considera a subjeti-

vidade como "um sistema complexo capaz de expressar através dos sen-

tidos subjetivos a diversidade de aspectos objetivos da vida social que 

concorrem em sua formação". Sendo assim entendo que Augusto ao ex-
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pressar sua subjetividade também revela o seu contexto social e as pesso-

as com quem ele se relaciona nesse contexto. 

Ao mencionar em sua narrativa que “O programa projovem influ-

encio minha vida, porque antes eu não queria saber de estudar ou de es-

cola eu só matava aula”, na realidade o que ocorreu com Augusto não 

considero uma influência do programa, mas uma tomada de consciência 

por ele, uma nova maneira de enxergar as possibilidades de futuro, uma 

mudança de postura, que pode ter possibilitado uma mudança identitária. 

No que diz respeito a isso, Kanavillil Rajagopalan defende que 

“as identidades estão todas elas, em permanente estado de transformação, 

ebulição. Elas estão sendo constantemente construídas. Em qualquer 

momento dado, as identidades estão sendo adaptadas e adequadas as no-

vas circunstâncias que vão surgindo” (RAJAGOPALAN, 1998, p. 26). 

Essa transformação mencionada pelo autor, é também percebida por Au-

gusto quando ele diz que 

Antes de eu fazer o Projovem eu era um (+) um garoto rebelde, não queria 

saber de nada, nem de escola, após conhecer o Projovem, ver os professores 

ajudando aqui sempre estando cum nóis assim, eu pude ver de outra maneira 

os estudos, aprendi mais, mudei o meu comportamento, agora eu pretendo 

terminar né! pra dar um futuro melhor pra mim e minha família. (Augusto, en-

trevista, 2016) 

Com o exposto, encerro aqui as considerações relativos a alguns 

fenômenos que possivelmente envolveram a formação identitária de Au-

gusto. Desse modo, na próxima seção farei algumas considerações que 

julgo relevantes a partir deste estudo. 

 

4. Considerações finais 

Pautada nas teorias pós estruturalistas apresentadas anteriormente, 

bem como nos dados coletados dos participantes deste estudo, foi possí-

vel verificar que as identidades na contemporaneidade não são fixas, mas 

estão em constante mutação, podendo ser (re)construídas de acordo com 

os desejos e necessidades de cada indivíduo. 

Outros fatores relevantes que pude perceber com esta pesquisa, 

foi que a identidade do indivíduo não nasce com ele, mas a partir de suas 

relações humanas, ou melhor, das relações em um determinado contexto 

social no qual o indivíduo está inserido. Sendo assim podemos entende-la 

como algo sócio histórico. Por isso, entendo que as identidades dos parti-
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cipantes deste estudo não estão relacionadas exclusivamente aos seus 

projetos e desejos de mudanças, mas também com suas trajetórias de vi-

das. 

Finalmente, direcionando esse debate exclusivamente para a (re)-

construção das identidades das pessoas de classes sociais menos favore-

cidas de nossa sociedade, que é o caso dos participantes desta pesquisa, 

passo a partir deste estudo, a considerar o espaço escolar como um dos 

principais responsáveis pela formação identitária do indivíduo, isso pela 

limitação que ele possui em relação ao acesso a outros espaços de socia-

lização, que é consequência da própria condição social. 
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RESUMO 

Com o avanço e a expansão do uso das novas tecnologias na sociedade contempo-

rânea, temos acompanhado um movimento crescente em torno da educação a distân-

cia que vem conquistando um espaço amplo e rico de possibilidades, sobretudo pela 

sua natureza interativa nos ambientes virtuais de aprendizagem. As interações ocorri-

das na plataforma entre docentes e discentes, principais atores do processo de ensino-

aprendizagem, são analisadas neste trabalho sob a ótica da sociolinguística educacio-

nal, que defende a necessidade de se considerar as variações linguísticas da língua por-

tuguesa no processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, este estudo tem por objeti-

vo discutir as interações verbais que acontecem na plataforma e analisar os falares dos 

indivíduos que interagem no espaço educativo da plataforma MOODLE do curso de 

pedagogia a distância UENF/CEDERJ. Para isso, selecionamos o ambiente virtual fó-

rum, que é o local onde ocorrem discussões sobre determinados temas. Buscamos co-

mo suporte teórico as concepções de alguns autores, como Marcos Bagno (2008), Ma-

ria Luiza Belloni (2015) entre outros, que embasaram o presente artigo. 

Palavras-chave: Educação a distância. Variações linguísticas. Interações virtuais. 

 

1. Introdução 

As variações linguísticas se fazem presentes em diversas modali-

dades de ensino, e na educação a distância não é diferente, sobretudo, nos 

ambientes virtuais de aprendizagem. As interações ocorridas na plata-

forma digital entre docentes e discentes acontecem principalmente atra-

vés da linguagem escrita que registra a variedade linguística empregada 

nestas interações. 

A educação a distância tem por finalidade promover o acesso e a 

permanência em cursos de formação profissional para todas as pessoas 

mailto:rosilanibalta@hotmail.com
mailto:samara.moco@gmail.com
mailto:thaisesoares_0@hotmail.com
mailto:rozanaquintanilha@globo.com
mailto:amarotiao@yahoo.com.br


Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

404 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

que, por diversos motivos, não tiveram a oportunidade de ampliar seus 

estudos. 

A partir da inserção das tecnologias da informação e comunicação 

nos processos educacionais, potencializou-se a educação a distância co-

mo modalidade de ensino-aprendizagem, tornando-a mais atrativa, dinâ-

mica e participativa, contribuindo para a formação de indivíduos mais 

autônomos, críticos e reflexivos, expandindo as oportunidades educacio-

nais e a construção do conhecimento. 

Na educação a distância, a interação é propiciada por múltiplas 

ferramentas virtuais com recursos interacionais, como fóruns, chats, ví-

deo-tutoria, e-mails, entre outras, cuja utilização se dá para tirar dúvidas, 

promover debates de assuntos das disciplinas, questionar e conduzir o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Dentre estas ferramentas, o fórum se destaca por ser o recurso in-

terativo mais empregado na interação da educação a distância, mediada 

pelas novas tecnologias da comunicação e interação. Entretanto, uma 

questão que instiga e preocupa é a baixa participação dos alunos nas dis-

cussões propostas por esta ferramenta interativa, sobretudo àqueles alu-

nos que residem nos locais mais afastados dos grandes centros urbanos. 

Deste modo, considerando que os espaços virtuais de interação 

funcionam como a sala de aula da educação a distância, esse artigo se 

propõe a discutir as interações verbais que acontecem na plataforma, a 

partir da discussão propiciada no fórum temático “Avaliação externa e 

gestão democrática da escola”, da disciplina gestão II do curso de licen-

ciatura em pedagogia UENF/CEDERJ. 

Observou-se durante o período em que o fórum ficou aberto que 

os alunos do polo de São Francisco do Itabapoana pouco participavam 

das interações, postando seus comentários no fórum. Tal acontecimento 

nos provocou uma inquietação e nos motivou a realizar esse estudo. 

Portanto, a discussão aqui proposta parte da hipótese de que o fó-

rum de discussão por ser desenvolvido em um ambiente mais monitora-

do, cuja participação tende a usar uma linguagem mais formal e próxima 

do falar característico dos centros urbanos, muitos alunos que residem 

nas localidades interioranas, como os estudantes do município de São 

Francisco do Itabapoana, corpus deste trabalho, sentem-se inibidos em 

participar e os que participam acabam por desconsiderar os falares carac-

terísticos da sua região em razão das exigências quanto ao uso da norma 
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padrão da língua para participar desta ferramenta que propicia a aprendi-

zagem colaborativa. 

 

2. A EaD e as interações nos ambientes virtuais de aprendizagem 

A educação a distância já existe no Brasil desde os anos de 1900. 

Inicialmente, através dos cursos por correspondência, utilizava-se o ma-

terial impresso, posteriormente, os recursos radiofônicos e televisivos 

possibilitaram os telecursos com aulas expositivas através das fitas de ví-

deo, por exemplo, predominando a comunicação síncrona. Mais recen-

temente, a partir dos avanços tecnológicos patrocinados pela internet, re-

dimensionou-se a educação a distância facilitando o acesso a educação, 

principalmente para a população adulta que devido às características des-

ta modalidade de ensino, conseguem conciliar o estudo com outras ocu-

pações. (FERNANDES et al., 2010) 

O Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 define a educação 

a distância como: 

[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos pro-

cessos de ensino e de aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecno-

logias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvol-

vendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. (BRASIL, 2005) 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

nº 9394/96) a educação a distância tornou-se uma modalidade regular do 

ensino. Regulada pelo Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005; pe-

lo Decreto nº 5.773, de maio de 2006; pelo Decreto nº 6.303, de 12 de 

dezembro de 2007 e pela Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro 

de 2007, tem possibilitado a elevação da oferta de vagas para atender as 

demandas sociais da educação. 

Os cursos de graduação na modalidade educação a distância, foco 

de análise deste estudo, é uma realidade das sociedades contemporâneas. 

No Brasil, atualmente esses cursos estão vinculados ao sistema da Uni-

versidade Aberta do Brasil (UAB), um sistema integrado por instituições 

de ensino superior estaduais e federais, que disponibilizam esses cursos 

através de tutorias presenciais e a distância, tendo como suporte a plata-

forma de aprendizagem MOODLE. 

A plataforma MOODLE é um sistema de gestão do processo de 

ensino e aprendizagem a distância baseada em software livre. Com rela-

ção a seus recursos, apresenta ferramentas padrões que são dividas em: 
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conteúdos instrucionais através dos materiais e atividades, ferramentas de 

interação como os chats e fóruns de discussão, e as ferramentas de avali-

ação, cuja utilização acontece através dos exercícios, questionários e ava-

liação do curso. (SABBATINI, 2010) 

Para compor essa pesquisa, foi analisada as falas entre o profes-

sor-coordenador da disciplina, tutor a distância e alunos registradas no 

fórum temático proposto como um momento de aprendizagem, a partir 

da interação entre esses sujeitos. 

Desta forma, as ferramentas de interação disponibilizadas nos 

ambientes virtuais de aprendizagens da plataforma MOODLE são fun-

damentais para fomentar a troca de saber, para o diálogo na nova sala de 

aula e para a construção do conhecimento de modo compartilhado e co-

laborativo. O uso desses instrumentos interativos é essencial no processo 

de ensino e aprendizagem no ambiente online da educação a distância. 

O conceito de interação é entendido por Maria Luiza Belloni 

(2015, p. 58) como “a ação recíproca entre duas ou mais pessoas em que 

ocorre intersubjetividade”. Portanto, é o momento de socialização entre 

professores e alunos que compartilham o conhecimento de forma colabo-

rativa. Neste processo de interação, são imprescindíveis as ações de in-

tervenções do tutor para o contínuo movimento de construção/reconstru-

ção do conhecimento, visto que ele viabiliza a articulação com os alunos 

em torno do ambiente virtual de aprendizagem, cooperando para o de-

sempenho dos mesmos ao longo do curso. 

Deste modo, o grande desafio enfrentado na educação a distância, 

que tem como característica a distância geográfica entre alunos e profes-

sores, é “aproximá-los” para trocar experiências, interagir e se apropria-

rem dos conhecimentos através do espaço virtual. Quando os estudantes 

são levados a interagir no ambiente virtual de aprendizagem, por meio da 

intervenção do coordenador e do tutor que numa postura de orientador e 

motivador englobam os alunos na atividade a ser realizada, qualquer tare-

fa disposta no ambiente se torna mais fácil e mais interessante, seja em 

grupo ou mesmo individual. 

 

3. O fórum temático em EaD 

Dentre as ferramentas do processo de interação entre professores e 

alunos da educação a distância, o fórum temático se destaca como a fer-

ramenta mais utilizada, seja como um espaço de apresentações dos parti-



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 407 

cipantes ou para discutir sobre um tema pré-determinado pelo professor/ 

tutor no intuito de promover uma aprendizagem dialógica e colaborativa. 

Para Elaine Turk Faria (2002), 

O fórum é um espaço de discussão assíncrono, via ‘Web’, no qual pode-se 

criar tópicos, para debate diferenciado, em cada disciplina/módulo e outras 

subdivisões – gerais ou específicas – que se queira. A relevância pedagógica 

do fórum é a de ser um espaço sempre aberto a trocas, para enviar e receber 

comunicações, em qualquer dia e horário, com possibilidade de comparar as 

opiniões emitidas, relê-las e acrescentar novos posicionamentos, e, inclusive, 

armazenar/anexar documentos do Word, PowerPoint ou outros. Fórum é o lu-

gar para fomentar debates, aprofundar ideias, lançando questões ou respon-

dendo, estimulando a participação e o retorno dos alunos, ficando registradas 

nominalmente, datadas e visíveis, as contribuições de todos os participantes 

cadastrados. (FARIA, 2002, p. 134-135) 

Trata-se, portanto, de uma ferramenta que possui uma interface ri-

ca de possibilidades pedagógicas que tem como objetivo proporcionar 

uma efetiva interação entre professor/tutor e alunos. 

De acordo com Elizabeth Varges de Souza (2009), o fórum edu-

cacional é a “sala de aula por excelência” na educação a distância, é o 

ambiente onde a comunicação é assíncrona na maioria das vezes, permi-

tindo aos participantes interagir em momentos diferenciados. Geralmen-

te, em um fórum eletrônico com função educacional, a forma de constru-

ção do conhecimento se dá, predominantemente, através da escrita, onde 

as participações são monitoradas por um professor/tutor que tende a inte-

ragir com os alunos. 

Além disso, outra característica determinante no fórum de discus-

são na educação a distância que o diferencia das interações face a face é a 

possibilidade de os participantes acompanharem todas as postagens ante-

riores a sua participação. Tal fato facilita a reflexão dos comentários pos-

tados e possibilita participações mais aprofundadas, já que permite voltar 

no tempo e promover a troca de experiências mesmo que em momentos 

diferentes, pois os registros estão sempre disponíveis e podem ser aces-

sados a qualquer momento. (SOUZA, 2009) 

Enfatizando as particularidades do fórum educacional nos ambi-

entes virtuais de aprendizagem, Vera Lúcia Menezes de Oliveira Paiva e 

Adail Sebastião Rodrigues Jr. (2004) ressaltam: 

O caráter recorrente das informações ali apresentadas tipifica o gênero 

discursivo fórum on-line de discussão como um ambiente virtual em que seus 

interlocutores têm acesso irrestrito, a qualquer momento, às informações ante-

riores o que lhes faculta meios de reflexão e ulterior comentários acerca dos 
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tópicos discursivos que ali se desenrolam. (PAIVA & RODRIGUES JR., 

2004, p. 172) 

A relação dialógica dos fóruns ganha destaque na fala destes auto-

res, pois esta característica perpassa os diversos discursos produzidos pe-

los participantes, que juntos formam uma comunidade com o objetivo de 

se discutir um tema, podendo chegar a uma conclusão a partir da partici-

pação dos envolvidos. 

 

4. A questão da variação linguística no fórum educacional em EaD 

A linguagem é inerente ao ser humano e como tal é a forma mais 

eficiente de expressão e comunicação. Sendo assim, a língua varia de 

acordo com as necessidades de uso do falante, da sua localização geográ-

fica, da sua posição social e econômica. 

Em uma sociedade letrada, a língua é essencial para a transmissão 

e consolidação do conhecimento, de culturas, de pensamentos, entre ou-

tros. De acordo com Ferdinand de Saussure (apud MUSSALIM & BEN-

TES, 2001), a língua é um fato social, pois é adquirida no convívio social 

do indivíduo com o outro. 

Se levarmos em consideração os estudos da Sociolinguística, onde 

a língua é apresentada como uma instituição social e como tal não pode 

ser entendida a parte do seu contexto real de uso, da cultura em que se in-

sere e da história que a precede, torna-se ainda mais inviável a não valo-

rização e a não aceitação das linguagens trazidas pelos alunos. 

Nesse sentido, ressalta-se que não se pode considerar a língua 

como algo acabado e imutável, uma vez que ela é construída pelo falante 

para o uso do falante. Sendo assim, ela irá se transformando de acordo 

com as necessidades de uso deste. No entanto, ainda há muitos precon-

ceitos em relação àqueles que não correspondem à norma padrão da lín-

gua. Por vezes, muitos indivíduos acabam sendo “excluídos” socialmente 

por uma elite que julga os diferentes falares, tais como as variações lin-

guísticas como uma linguagem desprezível. 

Tendo em vista que a língua possui variações, é inegável o seu ca-

ráter heterogêneo. Segundo Marcos Bagno (2007, p. 36), a língua “é in-

trinsecamente heterogênea, múltipla, variável, instável e está sempre em 

desconstrução e reconstrução. Ao contrário de um produto pronto e aca-

bado (...) a língua é um processo, um fazer permanente e nunca concluí-

do”. 
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A língua é uma ferramenta poderosa para quem a utiliza. Pode-se 

dizer então que ao enaltecer somente a norma padrão socialmente reco-

nhecida, desconsiderando suas variações, consequentemente exclui-se o 

falante que não se enquadra no uso “correto” da língua. 

Tendo em vista que a instituição de ensino é o local onde as nor-

mas cultas são extremamente valorizadas, torna-se inegável que os alu-

nos que não correspondem às expectativas linguísticas não se sintam re-

presentados nesta instituição, o que por consequência intimida os alunos 

a se expressarem durante as atividades. 

Na educação a distância não é diferente. No ambiente virtual de 

aprendizagem, assim como no espaço físico da escola, as variações lin-

guísticas dos alunos não são valorizadas. Na educação a distância, isso 

torna-se nítido nos fóruns, pois apesar de ser um espaço de interação para 

os alunos, essa interação não acontece de maneira efetiva. 

Através das variações linguísticas os indivíduos podem se expres-

sar de diversas formas, em diferentes contextos sociais, enriquecendo a 

pluralidade cultural do país. No Brasil, a língua portuguesa apresenta di-

ferentes estilos e variações que são frutos das riquezas e heranças cultu-

rais que representam a identidade do povo brasileiro. Portanto, não se 

pode viver a utopia do monolinguismo, pois conforme nos lembra Mar-

cos Bagno (2008, p. 27), o Brasil é um lugar onde “(...) são faladas mais 

de dezenas de línguas diferentes”, com influências dos povos indígenas, 

europeus e asiáticos. 

De acordo com Fernanda Mussalin e Anna Christina Bentes 

(2001), as variedades linguísticas podem ser entendidas a partir das vari-

ações geográficas e das variações sociais. Nessa perspectiva, os autores 

afirmam que: 

A variação geográfica ou diatópica está relacionada às diferenças linguís-

ticas distribuídas no espaço físico, observáveis entre falantes de origens geo-

gráficas distintas. A variação social ou diastrática, por sua vez, relaciona-se a 

um conjunto de fatores e que têm a ver com a identidade dos falantes e tam-

bém com a organização sociocultural da comunidade de fala. (MUSSALIN & 

BENTES, 2001, p. 34) 

Assim, diferenças entre os falantes das regiões brasileiras, classes 

sociais, idade, sexo, situação ou contexto social e local onde reside, são 

determinantes para se entender que a variação linguística é um fenômeno 

natural que ocorre em nosso cotidiano linguístico. 

Em se tratando da linguagem no fórum educacional da educação a 
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distância, percebe-se que sua importância é fundamental para que haja a 

interação e a construção do conhecimento. Entretanto, com relação à va-

riação linguística percebe-se que existe certo preconceito sobre os varia-

dos usos sociais da linguagem como as variações linguísticas conside-

rando-as como “erros de português”. 

É certo que se trata de um ambiente acadêmico, com uma lingua-

gem mais cuidadosa, ainda que seja no ambiente virtual. No entanto, essa 

aparente exigência pela ausência de marcas típicas nas interações dos fa-

lantes que residem nas regiões mais afastadas dos grandes centros urba-

nos, por exemplo, pode ocasionar na baixa participação dos alunos, por 

se sentirem constrangidos e inibidos a utilizarem apenas a linguagem 

“culta”. 

Além disso, nos ambientes virtuais existe a necessidade de pôr em 

prática estratégias que ajudem a diminuir o distanciamento entre os parti-

cipantes, sobretudo em um fórum educacional, onde se deve transmitir 

através da linguagem escrita a entonação, os gestos e a sonoridade da 

língua falada para tornar a comunicação mais dinâmica e interativa, a fim 

de evitar a mera postagem impessoal que comumente ocorre nos fóruns. 

Quando se inibe o uso das variações linguísticas assim como as marcas 

de oralidade, promover uma participação espontânea torna-se cada vez 

mais difícil. 

Nesse sentido, Ana Lygia Cunha (2006, p. 7) assegura que “mui-

tos alunos que visitam os fóruns em funcionamento nos cursos de que fa-

zem parte não postam mensagens e alegam que agem assim por se senti-

rem inibidos, considerando que o texto estará disponível a professores e 

alunos”. Em sua pesquisa, a autora revela que a baixa participação e o 

pouco estímulo dos alunos em participar da construção do conhecimento 

de modo colaborativo se dão em razão de se sentirem inseguros linguisti-

camente. Com isso, a aprendizagem pode ser prejudicada em função de 

se priorizar a norma padrão da língua. 

No fórum da análise em questão percebe-se uma baixa interação 

entre os participantes. O professor da disciplina Gestão II propôs o fórum 

com o tema "Avaliação externa e gestão democrática da Escola", e em 

resposta a sua colocação houve as participações do tutor a distância da 

respectiva disciplina e dos alunos do polo de São Francisco do Itabapoa-

na, como pode ser observado nos segmentos abaixo. 
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4.1. Exemplo 1: Postagem inicial do professor 

As avaliações externas do desempenho escolar são necessárias? De 

que forma a avaliação externa pode contribuir com a gestão democrática 

da Escola? 

É possível perceber que o professor não faz uso de estratégias in-

teracionais e utiliza uma linguagem comunicativa predominantemente 

formal. Trata-se de uma comunicação direta, sem incluir uma saudação 

inicial e final. Desse modo é de se esperar que os alunos que se dispuse-

rem a participar interajam conforme o professor iniciou, com predomi-

nância no uso da linguagem formal. Por outro lado, os alunos podem se 

sentir inibidos em expor sua colocação por não dominar a língua “culta”. 

Ao longo do fórum esta foi a única participação do professor. Toda a 

mediação foi realizada pelo tutor da disciplina. 

 

4.2. Exemplo 2: Postagem do aluno 

A presença das avaliações externas ganhou proeminência após o des-

dobramento do Saeb em 2005. As avaliações externas aprofundaram a 

discussão de procedimentos estatísticos e educométricos, ressaltando a 

importância da construção de matrizes de avaliação, a padronização de 

provas e a interpretação pedagógica de resultado. 

Considerando-se, então, o potencial que as avaliações externas têm 

para as políticas educacionais, com suas reverberações na gestão educaci-

onal e na elevação da aprendizagem, foi desenvolvida a pesquisa nacional 

"bons resultados no índice de Desenvolvimento da Educação Básica: es-

tudo exploratório de fatores explicativos". 

O que se nota nesta postagem é que o aluno se limitou a reprodu-

zir o material, certamente, pesquisado na internet ou no próprio material 

didático e lançou ao fórum sem se dirigir ao professor. Provavelmente, o 

aluno não percebeu a proposta de interação da atividade, até porque não 

houve estímulo do professor incentivando a participação dos alunos. 

Sendo assim, é deixada de lado a possibilidade interativa que a ferramen-

ta fórum pode proporcionar e torna-se um veículo de transmissão de con-

teúdos. 

 

4.3. Exemplo 3: Postagem do tutor 

Olá, alunos, boa tarde, 

Venho pedir a participação de todos no fórum. É fundamental a troca 

de ideias. Gostaria de fomentar o debate com a seguinte questão: Algu-
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mas pessoas acham que a avaliação externa é ruim, pois ela pode ser feita 

por pessoas que não conhecem a realidade da escola. O que vocês acham 

sobre isso? E o que a gestão escolar pode fazer para resolver essa ques-

tão? 

Na postagem do tutor, pode-se notar a utilização de uma lingua-

gem interativa, possivelmente buscando uma aproximação maior com os 

alunos, semelhante ao que acontece na sala de aula presencial. Desse 

modo, o aluno fica mais à vontade para interagir e postar sua colaboração 

de maneira mais espontânea, pois se percebe o uso de estratégias intera-

cionais e de saudação inicial. Tais estratégias contribuem para que o fó-

rum seja mais dialógico. 

 

4.4. Exemplo 4: Postagem do aluno 

Boa tarde, 

Pressupõe-se que os profissionais selecionados para exercer a avalia-

ção tenham competência técnica suficiente para se aprofundar em meio a 

comunidade escolar a ser avaliada justamente com a finalidade de reali-

zar o levantamento de perfil. E assim poder proceder uma avaliação con-

siderando a realidade de cada local estudado. 

Cabendo à gestão escolar, colaborar fornecendo dados e informações 

precisas para corroborar com o estudo. 

Percebemos agora que o aluno se dirige aos participantes do fó-

rum, mesmo que tenha utilizado apenas uma saudação inicial. Notamos 

que o modo de interagir do tutor surtiu um efeito positivo, elevando o ní-

vel de interação dos participantes. 

Entretanto, ao longo de todo o fórum, que teve o prazo de uma 

semana, das poucas participações dos alunos, nenhuma se utilizou de va-

riações linguísticas ou marcas de oralidade. Fato que comprova nossa hi-

pótese e reforça o indício de que, na educação a distância, o fórum pode 

estar sendo utilizado de maneira um pouco superficial, sobretudo com re-

lação aos aspectos da linguagem que são aceitos ou evitados. Deste mo-

do, ressalta-se a necessidade de novas ações no sentido de tornar essa fer-

ramenta propiciadora da aprendizagem colaborativa, aproximar os alu-

nos, deixá-los à vontade para expor suas opiniões e dinamizar as intera-

ções, objetivos a que se propõe o fórum educacional na educação a dis-

tância. 
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5. Conclusão 

Apesar de a educação a distância ter sido pensada para a expan-

são/democratização do ensino, percebe-se que a educação de um modo 

geral ainda continua a privilegiar a cultura e a língua convencionada cor-

reta pelas classes dominantes. Por isso, pode-se observar que o que tem 

ocorrido é uma democratização sem democracia, ou seja, uma inclusão 

excludente, pois a partir do momento que o aluno ingressa em uma insti-

tuição de ensino presencial ou a distância e sua identidade, cultura e lín-

gua não são levadas em consideração nem reconhecidas, esse aluno está 

sendo discretamente excluído do processo de ensino-aprendizagem. 

Nessa perspectiva, apesar de muitos avanços, a educação ainda 

encontra dificuldades em se sintonizar com os seus protagonistas e prin-

cipalmente em considerar os variados falares. Isso se dá ao caráter silen-

ciador e opressor da sociedade, onde a fala que era valorizada pela edu-

cação na Grécia e em Roma por meio da oratória, é retirada do currículo 

como meio de manter a ordem social. Segundo Moacir Gadotti, Paulo 

Freire e Sérgio Guimarães (2015), 

Se a fala foi tirada do currículo é porque falar, numa sociedade silenciosa 

como é a sociedade opressiva, é um ato de subversão. A educação para a fala, 

para a formação do orador (no sentido daquele que defende seus direitos), se-

ria um suicídio para a sociedade opressiva. (GODOTTI, FREIRE & GUIMA-

RÃES, 2015, p. 155) 

Assim, levando-se em consideração que para obter uma aprendi-

zagem significativa é preciso que o aluno se sinta parte do processo edu-

cativo, é necessário que os profissionais da educação voltem sua atenção 

para seus alunos e lhes deem voz para falar e oportunidade para se ex-

pressar e ser o que realmente são, sem marginalização, discriminação e 

exclusão do “verdadeiro eu”. 

É preciso entender que, o que antes residia estritamente na impo-

sição das normas da gramática normativa, atualmente admite uma visão 

muito mais social da linguagem na perspectiva de respeito aos dialetos 

do português falado e reflexão sobre a língua. 

No que tange a educação a distância, há uma necessidade inerente 

de adequação da linguagem em seu ambiente virtual de aprendizagem, 

uma vez que a língua escrita é predominante nesta modalidade de ensino. 

Vale ressaltar, que se deve considerar as variações linguísticas nos cursos 

de licenciatura a distância para que os alunos, principalmente os oriundos 

das regiões interioranas sintam-se integrados e consequentemente, consi-
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gam se expressar com maior frequência nos fóruns. Portanto, torna-se 

evidente a relação intrínseca entre a educação, a língua, e suas implica-

ções na educação a distância, principalmente no que tange os fóruns te-

máticos. 

Para maiores esclarecimentos sobre as questões linguísticas ine-

rentes aos alunos pertencentes ao município de São Francisco do Itaba-

poana, faz-se necessário que estudos e pesquisas neste campo do conhe-

cimento científico sejam ampliados e aprofundados. 
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RESUMO 

O presente estudo tem por escopo analisar brevemente a função social dos discur-

sos de divulgação científica em ambientes virtuais de popularização da ciência, verifi-

cando a linguagem empregada pelos “tradutores” e se a mesma gera conhecimento e 

engaja a população, destinatária da pesquisa, ao que está sendo produzido cientifica-

mente. Busca-se, neste sentido, apresentar as práticas linguísticas e discursivas conti-

das nos discursos de divulgação científica, permeadas de valores sociais intrínsecos e 

que são capazes de conduzir a uma determinada percepção da realidade. Aponta tam-

bém, a relevância da compreensão dos diversos instrumentos linguísticos utilizados 

nos discursos, em específico, aqueles que são capazes de produzir e reproduzir ideolo-

gias. 

Palavras-chave: Função dos discursos. Divulgação científica. Ambientes virtuais. 

 

1. Introdução 

A divulgação científica, também tratada neste trabalho como si-

nônimo de popularização da ciência e engajamento público com a ciência 

(VALERIO, apud OLIVEIRA & ORRICO, 2007), tem sido o ponto de 

reflexão dos estudiosos, que enfatizam a importância da formação de 

uma cultura científica capaz de levar à população, destinatária da pesqui-

sa, aquilo que é produzido cientificamente. Assim não se trata de ensinar 

ciência, mas sim de dar acesso ao cidadão àquilo está sendo desenvolvi-

do cientificamente. Mas como fazer para dar acesso às informações? Po-

pularizar a ciência é, dentre outros fatores, refletir sobre o como desen-

volver uma comunicação dialógica entre os sujeitos que estão envolvidos 

no processo de produção científica. Deste modo, ao elaborar um produto 

de divulgação científica, precisa-se observar tanto o próprio processo de 

produção quanto a abrangência deste. 

No processo de produção e na abrangência da divulgação da ciên-

cia, surgem algumas barreiras, principalmente no que concerne à lingua-

gem, o que pode dificultar a comunicação dialógica. Ao produzir a ciên-

cia, o pesquisador utiliza uma linguagem técnica, especializada, criterio-

sa, que, para ser divulgada, precisa ser adequada, traduzida, simplificada. 

O primeiro obstáculo surge no momento desta adequação, uma vez que a 
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mudança na linguagem empregada pode gerar imprecisões conceituais. 

Para que haja um olhar crítico sobre os processos de divulgação 

científica em ambientes virtuais de popularização da ciência, torna-se ne-

cessária uma análise estrutural desses ambientes para verificar a posição 

e a usabilidade dos conteúdos relacionados à sua transmissão; e, a poste-

riori, uma análise discursiva da linguagem empregada, verificando sua 

abrangência e se a mesma se torna capaz de gerar conhecimento e de en-

gajar o público com o que está sendo produzido cientificamente. 

As formas de divulgação da ciência se desdobraram à medida que 

a ciência e a tecnologia da informação se desenvolveram, gerando uma 

grande variedade de instrumentos de divulgação. Com o advento da In-

ternet surgiram novas formas de popularização da ciência e com ela a ne-

cessidade de uma análise da arquitetura do conteúdo, consoante Louis 

Rosenfield e Peter Morville (apud AQUINO & OLIVEIRA, 2012), bus-

cando trabalhar a relação entre os discursos expressivos e midiáticos na 

união do texto e da linguagem imagética. 

Ainda que se reconheça a importância da Internet na divulgação 

científica, prescinde verificar o papel do jornalista científico como ele-

mento de uma cultura científica participativa, avaliando a abrangência e 

os resultados de suas ações como mediador e verificando se suas inter-

pretações sobre ciência cumprem sua função social de auxiliar os indiví-

duos nas tomadas de decisões sobre ciência (OLIVEIRA & ORRICO, 

2007) ou se tendem a divulgar a ciência de forma noticiosa, o que conse-

quentemente apagaria o processo científico. 

Por sua vez, os estudos da linguagem, que têm como objeto textos 

relacionados ao gênero divulgação científica (VIEIRA, apud ZAMBO-

NI), consistirão em uma análise da linguagem empregada pelo jornalista 

científico sob o ângulo da análise do discurso, com destaque para as inte-

rações discursivas e para o funcionamento dos textos, relacionando o pa-

pel do conhecimento na compreensão discursiva e na aprendizagem do 

texto; e a linguagem como uma prática social. 

Neste sentido, torna-se necessário uma análise estrutural, textual e 

discursiva dos ambientes de divulgação científica e, para tanto, parte-se 

de alguns pressupostos: a linguagem considerada em seu funcionamento, 

enquanto discurso; o estudo do gênero textual divulgação científica; e as 

relações dialógicas estabelecidas entre jornalistas científicos, tradutores 

da divulgação científica, e seus interlocutores, pesquisadores e sociedade. 
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2. O campo de estudo da divulgação 

O campo de estudo da divulgação científica se encontra em ex-

pansão e as mídias sociais atravessam não só a área da tecnologia da in-

formação como têm afinidade temática com outras áreas, revelando ao 

mesmo tempo sua complexidade e sua natureza multidisciplinar. 

Considerando o distanciamento existente entre o que é produzido 

cientificamente e o que é divulgado para a sociedade, torna-se relevante 

estudar a divulgação científica em ambientes virtuais e se a mesma tem 

contribuído para uma aproximação da sociedade, destinatária final da 

pesquisa, ou seja, do conhecimento científico produzido. 

Face a natureza do discurso científico, que é direcionado a um 

público leigo, torna-se evidenciado que a linguagem empregada está 

condicionada às escolhas do jornalista. Logo, apresenta-se de extrema re-

levância tomar conhecimento das apropriações desses profissionais sobre 

esse tipo de discurso. Além disso, como o jornalismo, assim como os tex-

tos científicos, apresentam uma linguagem própria, há de se considerar 

que nem todos os enunciados empregados são facilmente compreendidos 

e corretamente interpretados pela população. Desta feita, torna-se rele-

vante analisar o gênero discursivo divulgação científica (VIEIRA, apud 

ZAMBONI) e seu processo de tradução da linguagem do outro, uma vez 

que, por meio desta análise, será possível compreender essa prática soci-

al. 

Por sua vez, para compreender a construção de uma produção dis-

cursiva, torna-se relevante também perpassar pela análise linguística e 

projetar-se para o contexto social, pois os estudos sobre as práticas soci-

ais discursivas têm raízes na formação de uma cultura científica em espa-

ços não formais de educação, no hibridismo social e, consequentemente, 

na identidade social de um grupo. Para isso, as teorias críticas do discur-

so direcionam a discussão sobre a representação da realidade do que está 

sendo enunciada pelo jornalismo científico com o objetivo de desvelar as 

ideologias e as pressuposições que podem estar sendo naturalizadas e re-

afirmadas nos discursos científicos. 

 

3. Os discursos de divulgação 

A divulgação da ciência pela Internet democratiza, estimula e po-

tencializa o acesso da sociedade à produção científica, mas para verificar 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 419 

se está desempenhando o acesso à popularização da ciência, torna-se im-

portante analisar a estrutura e os conteúdos desses ambientes virtuais. 

Com relação à estrutura: se suas interfaces são amigáveis, a arquitetura e 

o design das páginas, se os hiperlinks são funcionais; com relação ao 

conteúdo, se o mesmo é facilmente visualizado, se sua posição é consis-

tente e prática, se é usufruído facilmente pelo público leigo, entre outras. 

(ROSENFIELD & MORVILLE, apud AQUINO & OLIVEIRA, 2012) 

No que concerne às operações de “tradução”, de acordo com as 

categorias sugeridas por Lilian Marcia Simões Zamboni (1997), o discur-

so da divulgação científica seria uma transformação do discurso científi-

co, executada por um profissional especializado, sob a perspectiva de um 

discurso sobre o qual ainda veicula a cultura positivista do jornalismo, 

focada no resultado. Desta feita, não se pode ignorar que a popularização 

da ciência, veiculada pelo jornalismo científico em ambientes virtuais, 

depende de um contexto enunciativo, está articulada a uma discursivida-

de própria dos meios de comunicação de massa e vê-se diretamente liga-

da ao contexto sócio histórico no qual foi produzida. 

Diante das inflexões acima, a discussão sobre a divulgação cienti-

fica e seu processo de transformação se torna bastante pertinente e diálo-

go entre as diversas teorias do discurso profícuo. 

Baseando-se na concepção de discurso de Mikhail Bakhtin 

(1997), os enunciados se adequam ao enunciatário de modo que o jorna-

lista “traduz” o texto científico para um público leigo, sem formação ci-

entífica, mas, ao fazer isso, deixa suas marcas no texto. Deste modo, 

além de um tradutor da informação, o jornalista seria também um agente 

social, pois, além de divulgar, estimula a interação da sociedade sobre o 

que está sendo pesquisado dentro de um contexto sócio histórico. Assim, 

à medida em que os discursos são produzidos, eles se entremeiam a ou-

tros discursos – em uma simbiose constante – criando, mantendo e re-

produzindo uma ideologia. 

Por sua vez, considerando que o discurso constituído na divulga-

ção científica é diferente do discurso científico originalmente elaborado e 

que os mesmos, embora traduzidos, possuem traços que identificam as 

estruturas institucionais aos quais pertencem, podendo, muitas vezes, 

apresentar marcas textuais que enaltecem as instituições aos quais se vin-

culam, bem como a qualidade da pesquisa e os atributos do pesquisador, 

insta-se apoiar a pesquisa também na análise crítica do discurso. 

Segundo Norman Fairclough (2001, p. 22), o discurso como mu-
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dança social se apresenta como “tridimensional”, uma vez que um ‘even-

to’ discursivo é considerado simultaneamente um texto, uma prática dis-

cursiva e uma prática social. A proposta da pesquisa também consiste em 

refletir sobre os mecanismos ideológicos de convencimento presentes no 

discurso de divulgação científica a partir do materialismo histórico. He-

lena Hathsue Negamine Brandão (2007, p. 15), esclarece que a teoria da 

análise crítica do discurso “justifica-se pelo fato de nela se considerarem 

frase e texto como elementos isomórficos, cujas análises se diferenciam 

apenas em graus de complexidade”, de modo que o discurso consiste em 

uma prática social de representação e de significação do mundo, que re-

produz as relações de poder por meio da afinidade existente entre o bi-

nômio: linguagem e ideologia. 

Na mesma seara, Althusser (apud FAIRCLOUGH, 2001, p. 116), 

no que concerne ao sujeito interpelado pela ideologia, dispõe que “A ide-

ologia [...] é a constituição dos sujeitos”. Portanto, a linguagem, assim 

como a divulgação científica, reproduz uma ideologia, que, em determi-

nadas situações, pode estabelecer, manter ou determinar as posições do 

sujeito dentro do contexto social. 

Com relação ao sujeito, para a análise automática do discurso 

(PÊCHEUX apud OLIVEIRA & ORRICO, 2007), na esteira do estrutu-

ralismo, as questões sócio-humanas do discurso e a relação entre os su-

jeitos é um espaço de discussão entre a psicanálise e a linguística. Na 

mesma linha de análise discursiva, Michel Foucault (2008) surge com A 

Ordem do Discurso, buscando desvendar “a relação entre as práticas dis-

cursivas e os poderes que as permeiam”, considerando a intertextualidade 

dos discursos produzidos em um mesmo contexto social. (FOUCAULT, 

2008, p. 10) 

Levando-se, ainda, em consideração a relação subjetiva, questio-

na-se a relação do jornalista científico com os pesquisadores e com a so-

ciedade. Segundo Bruno Latour (1999), o autor do enunciado é tão im-

portante quanto o enunciado em si. Assim, no processo de transformação 

do discurso científico em discurso de divulgação de ciência, o jornalista 

ou pode conduzir os leitores na tomada de decisões e assim promover 

uma cultura científica ou pode mantê-los como meros receptores passi-

vos de uma informação ideologicamente produzida em um contexto soci-

al pré-determinado. 

Para compreender a relação dos sujeitos na transformação dos 

discursos científicos, também precisam ser analisadas as relações estabe-
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lecidas entre os próprios pesquisadores, entre os pesquisadores e os jor-

nalistas e entre os jornalistas e a sociedade, uma vez que a primeira re-

lação dissemina o conhecimento científico; a segunda apura o conheci-

mento científico e o traduz; e a terceira divulga o conhecimento para a 

sociedade. Para Bueno (apud ZAMBONI, 1997), a disseminação da ci-

ência envolveria a difusão do conhecimento para os especialistas da 

mesma área ou não; e a divulgação científica consistiria na difusão do 

conhecimento científico para a sociedade. 

No que concerne ao ambiente, busca-se uma interpretação signifi-

cativa dos fenômenos ocorridos nos ambientes virtuais de divulgação ci-

entífica, estabelecendo as relações surgidas nesses eventos comunicati-

vos, a representação social, os sujeitos envolvidos, as marcas textuais, a 

organização e a estrutura dos conteúdos. Busca-se também observar as 

escolhas linguísticas feitas e pelos enunciadores, reflexos da ideologia, e, 

por fim, estabelecer os movimentos retóricos que estruturaram os discur-

sos e que lhes são recorrentes. 

 

4. Considerações finais 

Neste sentido, o presente trabalho buscou apresentar algumas re-

flexões sobre a forma como se estabelece e se articula o diálogo entre a 

prática da divulgação científica e as pesquisas a ela relacionada; e como 

as práticas discursivas, produzidas e reproduzidas no âmbito da divulga-

ção científica, são capazes de reconstruir e representar realidades natura-

lizadas. 

Portanto, essa contextualização conduz a uma reflexão teórica do 

discurso na divulgação científica em ambientes virtuais de popularização 

da ciência, que evidenciem o discurso como uma prática social. 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é apresentar um breve estudo sobre os conceitos principais 

da sociolinguística. Para tal, usaremos como referenciais teóricos as noções desenvol-

vidas por autores relevantes nesta área, como Jose Lemos Monteiro (2000); Maria Ce-

cilia Mollica (2003) e Fernando Tarallo (2000). A sociolinguística é a área da linguísti-

ca que estuda a relação entre sociedade e linguagem. Esta área está dividida em duas: 

sociolinguística variacionista e sociolinguística institucional. Este trabalho abordará a 

sociolinguística variacionista, entendendo que as variações linguísticas são “duas ou 

mais formas distintas de se transmitir um conteúdo informativo” (MONTEIRO, 2000, 

p. 59). Desta forma, estes estudos exploram e descrevem as diferentes variedades que 

se relacionam dentro de uma comunidade. E que tem sido cada vez mais utilizada co-

mo forma de conscientização para esclarecer as diversidades existentes nos espaços 

socioculturais. Daí a importância desta área e o destaque neste artigo. 

Palavras-chave: Sociolinguística. Variacionismo. Variação linguística. Sociedade. 

 

1. Introdução 

Para melhor compreensão das observadas diferenças da língua, 

"veículo de comunicação, de informação e de expressão entre os indiví-

duos da espécie humana" (TARALLO, 1997), está presente como um dos 

títulos das áreas de conhecimento da linguagem, a sociolinguística. Essas 

diferenças apresentam-se nas relações sociais e no funcionamento da lín-

gua, e a tarefa do sociolinguista é evidenciar as marcas que mostram as 

diversidades linguísticas. 

Os estudos sociolinguísticos iniciam sua trajetória distanciando-se 

da homogeneidade linguística, que chegou ao gerativismo de Noam 

Chomsky. 

Por seu turno o modelo gerativista, ainda que teórico e metodologicamen-

te distanciado dessas três posturas, concorda com elas ao admitir a homoge-

neidade linguística e excluir a reflexão sobre os conteúdos sociais. Basta lem-

brar que um falante-ouvinte ideal, membro de uma comunidade linguística 

completamente homogênea e possuidor de um conhecimento excelente da lín-

gua. (MONTEIRO, 2000, p. 15) 
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Até então, o aspecto social relativo à linguagem era abordado por 

antropólogos ou sociólogos, e suas reflexões e conceitos eram superfici-

ais. Porém, partiu deles a constituição de uma associação em 1963 que 

teria como objetivo o desenvolvimento dos novos estudos sociolinguísti-

cos – a Social Sciences Research Council94. (MONTEIRO, 2000, p. 15) 

Agora depois de desvincular da homogeneidade e partindo da he-

terogeneidade, os linguistas passam a delimitar, de maneira sistémica, o 

campo da sociolinguística. Os pioneiros Willian Bright e J. A. Fishman 

descrevem e comparam as estruturas linguísticas e sociais. Mas é Willian 

Bright que insiste na inovação e elabora reflexões “sobre a relação entre 

língua e sociedade e termina afirmando que o objeto de estudo da socio-

linguística é a diversidade linguística” (p. 15). Sob essa afirmação, os es-

tudiosos passam a considerar formas distintas de fala, conforme afirma 

Maria Cecília Mollica (2010, p. 9) 

Todas as línguas apresentam um dinamismo inerente, o que significa di-

zer que elas são heterogêneas. Encontram-se assim formas distintas que, em 

princípios, se equivalem semanticamente no nível do vocabulário, da sintaxe e 

morfossintaxe, do subsistema fonético-fonológico e do domínio pragmático-

discursivo. O português falado no Brasil está repleto de exemplo. 

Como podemos presenciar, essas variedades linguísticas estão nas 

comunidades mais diferentes que conhecemos e interagimos. “Um país 

pode conviver com mais de uma língua, como é o caso do Brasil” 

(MOLLICA, 2010, p. 10). Essa diversidade é um fenômeno natural e 

formamos o multilinguismo. E temos os cidadãos plurilíngues, “pois, 

além do português, há em nosso território cerca de 180 línguas indígenas, 

de comunidades étnico-culturalmente diferenciada, afora as populações 

bilíngues que dominam igualmente o português e línguas de outros gru-

pos”. (Idem, ibidem) 

Os estudos sociolinguistas geraram muitas áreas de interesse, por 

considerar o aspecto social na linguagem, e a maneira de análise que se 

baseia na investigação linguista, aplicando essa forma para os seguintes 

assuntos: “as funções e os usos da linguagem na sociedade, a análise do 

discurso, o domínio da língua, as atitudes e julgamento das comunidades 

de fala acerca de suas línguas, a planificação e a normativização linguís-

tica”. (MONTEIRO, 2000, p. 26) 

Vimos até aqui, que a proposta a ser fundamentada “rejeita a 

                                                         

94 Traduzido como “Conselho de Pesquisa de Ciências Sociais”. 
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abordagem associal dos estudos estruturalistas e geravistas” (COELHO, 

2010, p. 19). Essa proposta apresenta-se como a sociolinguística variaci-

onista fundada principalmente com base nas pesquisas do linguista Willi-

am Labov. 

O pai da linguista variacionista, William Labov, utiliza o linguista 

francês Antoine Meillet (1866-1936), que foi discípulo de Ferdinand de 

Saussure, como referência para suas pesquisas. William Labov apreende 

de Antoine Meillet a forma que este enfatizava o caráter social e evoluti-

vo da língua. Para ele, toda e qualquer variação na língua é motivada es-

tritamente por fatores sociais. Ele busca explicar a estrutura linguística 

por meio de fatores históricos e sociais. "Por ser a língua um fato social 

resulta que a linguística é uma ciência social e o único elemento variável 

ao qual se pode recorrer para dar conta da variação linguística é a mu-

dança social”. (MEILLET, 1921, apud CALVET, 2002 p. 16) 

Partindo desse ponto, podemos aprofundar na Teoria da variação 

e mudança linguística laboviana. Conforme comentamos mais acima a 

proposta de William Labov “surge como uma reação aos modelos saus-

suriano e chomskyano” (COELHO, 2010, p. 20). William Labov critica 

os aspectos saussurianos como estes que seguem: 

1. Como todos os falantes possuem um conhecimento da langue (que é a parte so-

cial da linguagem), é possível estudar o aspecto social da linguagem pela obser-

vação de um único indivíduo. No entanto, o estudo da parole (que é a parte indi-

vidual da linguagem) só pode ser feito pela observação dos indivíduos interagin-

do linguisticamente, ou seja, pela observação da linguagem em seu contexto so-

cial. A isso dá se o nome de paradoxo saussuriano. 

2. Os fatos linguísticos são explicados através de outros fatos linguísticos. Trata-se 

do princípio da imanência. Em outras palavras, tudo o que acontece na língua é 

motivado e explicado por meio da própria estrutura da língua, pela atuação de 

forças internas, sem influências de nenhuma força externa. 

3. A fala só opera sobre um estado de língua e as mudanças que ocorrem entre os 

estados não têm nele nenhum lugar. O primeiro aspecto (estado de língua) cons-

titui a realidade verdadeira e única. Os fatos evolutivos (diacrônicos) não são 

percebidos pela massa falante e não fazem parte do sistema da língua, que é es-

tático. Portanto, há um emparelhamento: de um lado, sincronia e fato estático e, 

de outro, diacronia e fato evolutivo; ambos os lados são mutuamente incompatí-

veis. 

William Labov critica também Noam Chomsky, e os aspectos cri-

ticados são: 

4. O objeto da linguística é uma comunidade de fala abstrata, homogênea, compos-

ta por um falante-ouvinte ideal; 
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5. Os dados linguísticos analisados correspondentes às próprias intuições do lin-

guista e/ou dos falantes sobre a linguagem. São eles que fazem julgamentos 

acerca da (a) gramaticalidade das sentenças, e esses dados intuitivos são usados 

na construção de teorias. 

Podemos analisar as criticas apresentadas por William Labov fa-

zer a seguinte “Qual é, então, a proposta da teoria da variação e mudança 

linguística?” (COELHO, 2010, 22). Fundamentalmente o ponto central 

desta resposta “é a presença do componente social na análise linguística” 

(Idem). A análise sociolinguística visa compreender a evolução da lin-

guagem na relação língua e sociedade, dentro do contexto social da co-

munidade de fala. Como é perceptível, aqui, William Labov rompe com 

os aspectos colocados e relacionados por Ferdinand de Saussure entre 

“estrutura e sincronia de uma lado e história e diacronia de outro” (p. 22) 

e aproxima “igualmente a sincronia e a diacronia às noções de estrutura e 

funcionamento da língua”. (COELHO, 2010, p. 22) 

As pesquisas sociolinguísticas iniciam no Brasil, pela Universida-

de Federal do Rio de Janeiro, na década de 1970. Estas pesquisas basei-

am-se na descrição de fenômenos variáveis no português do Brasil (PB). 

(COELHO, 2010, p. 23) 

 

2. Princípios de análise 

Antes de abordar as principais maneiras de análise da sociolin-

guística laboviana, faz-se necessário entender quais as questões que ser-

vem a esta disciplina. Veremos em Izete Coelho, que esta disciplina se 

ocupa de temas como “variação e mudança linguística, bilinguismo, con-

tato linguístico, línguas minoritárias, política e planejamento linguístico, 

entre outras”. (COELHO, 2010, p. 17) 

Como em qualquer matéria, a análise precisa de parâmetros para 

que os resultados venham a ser bem-sucedidos. Maria Cecília Mollica 

expõe a conceituação e delimita os problemas teóricos que os linguistas 

encontrarão para envolverem-se nos processos de análise. Expõem tam-

bém que é fundamental o papel da mudança linguística para os estudos 

sociolinguísticos. 

Antes de tudo, o linguista deve compreender como se caracteriza uma de-

terminada variação de acordo com as propriedades da língua, verificar seu sta-

tus social positivo ou negativo, entender o grau de comprometimento do fe-

nômeno variável no sistema e determinar se as variantes em competição 

acham-se em processo de mudança, seja no sentido de avanço, seja no de re-

cuo da inovação. Em última análise, deve definir se o caso é de variação está-
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vel ou de mudança em progresso. (MOLLICA, 2010, p. 10) 

 

3. Conceitos teóricos 

Vamos então, para as definições de variação, variante e variável 

que a autora enfatiza no texto. Ela coloca que variação são as marcas que 

encontramos nas várias comunidades existentes, ou seja, “a variação lin-

guística constitui fenômeno universal e pressupõe a existência de formas 

linguísticas alternativas denominadas de variante” (MOLLICA, 2010, p. 

10). Este fenômeno universal, implica a todos que vivem em sociedade, e 

são diversas as formas de empregarmos ao falar e escrever que, de certa 

forma, diz quem somos. Dão pistas a quem nos ouve ou lê sobre, o local 

que viemos; o quanto estamos inseridos na cultura letrada dominante de 

nossa comunidade; quando nascemos; com que grupo nos identificamos 

e várias outras informações. Aqui, já foi brevemente apresentado tam-

bém, outro conceito, o da variante. São as várias formas linguísticas pre-

dominantes em diferentes comunidades, que fazem referência a mesma 

coisa, e estão dentro do mesmo campo semântico, mas são faladas de 

formas diferente. 

Os sociolinguistas em geral entendem que, para estabelecer-se o conceito 

de variável linguística, é necessário que as duas ou mais variantes tenham o 

mesmo significado referencial ou denotativo. Essa pressuposição de dizer o 

mesmo de modos diferentes se aplica sem grandes controvérsias a variáveis 

fonológicas. O /r/ de elixir pode ser pronunciado com maior ou menor força 

expiratória, pode até ser apagado, sem que o significado denotativo do vocá-

bulo se modifique. Já não é assim como o significado expressivo ou o social: 

se o /r/ é pronunciado com bastante força, pode ser enfático, adquirir um sím-

bolo de prestígio ou, em vez disso, ser estigmatizado se, por exemplo, for pro-

nunciado à moda caipira. (MONTEIRO, 2000, p. 59) 

Por fim a variável, entendemos que, as várias formas linguísticas 

para expressar a mesma coisa, constituem o lugar da variável. Mas resu-

midamente, “variável é o lugar na gramática em que localizamos varia-

ção (…) Chamamos de variantes dessa variável as formas individuais 

que “disputam” pela expressão da variável” (COELHO, 2010, p. 26) 

Dentro desses conceitos, temos ainda a variável padrão e a não 

padrão. Aqui, a padrão é a que conquistou um lugar de prestígio socio-

linguístico na comunidade. E a não-padrão é considerada uma inovação, 

que muitas vezes são estigmatizadas por essa comunidade. Com a possi-

bilidade de surgir comentários negativos ao falante que a utiliza. 

As variações podem surgir no nível fonológico, morfológico, sin-
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tático, lexical e discursivo. Podemos aqui fazer uma breve definição e 

exemplificar cada nível. O fonológico percebemos a redução de algumas 

palavras formadas por ditongos, como caixa/caxa; outro/otro, etc. O nível 

morfológico encontramos variação na forma verbal no infinitivo, como 

andar/andá; beber/bebê; comer/come. O nível sintático, encontramos va-

riação linguística nas relações relativas, como por exemplo a frase: Esse 

é o livro que eu gosto/ Esse é o livro de que eu gosto/ Esse é o livro que 

eu gosto dele. Ainda temos o nível lexical, que encontramos quando fa-

zemos uma viagem nacional para outro estado. Como a variação de man-

dioca/macaxeira/aipim. E por fim, o nível discursivo, que com base nos 

estudos Florianópolis (VALLE, 2001, apud COELHO, 2010, p. 27) mos-

tra o uso dos marcadores de discursos como, sabe?; não tem?; entende?; 

e Pronto! (COELHO, 2010, p. 27). Afirmamos diante dos exemplos de-

monstrados, que a variação linguística não é apenas um fenômeno ine-

rente a língua, porém apresenta-se a outros níveis de análise que é sub-

metido. 

 

4. Considerações finais 

Este artigo apresentou os principais conceitos dos estudos socio-

linguísticos e alguns princípios e parâmetros de análise. E podemos aqui 

pensar, diante de todos os tópicos apresentados, sobre questões de lin-

guagem, o ensino da língua portuguesa e na interação das comunidades 

de fala. Como é abordado por outros sociolinguistas, como Marcos Bag-

no, a questão de preconceito linguístico fica evidente na sociedade a par-

tir das análises feitas partindo desses conceitos aqui abordados. 

Desta maneira, pode-se concluir que, enquanto pesquisadores, te-

mos um compromisso de transmitir os resultados destas análises e as re-

flexões a partir destas, de maneira clara e objetiva. Com o intuito de fazer 

a interação dos conhecimentos construídos na academia, com a sociedade 

que vive externa a este espaço. 
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DO BEATO DE LIÉBANA (1047): 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para a 

transcrição, edição e tradução do manuscrito medieval Commentarium in Apocalipsin, 

escrito em 1047 pelo monge espanhol Beato de Liébana, em latim eclesiástico, em es-

critura visigótica e encomendado pelos reis espanhóis Fernando I e D. Sancha, reis de 

Leão e Castela (1037-1065). Este trabalho é parte integrante da pesquisa de doutora-

do, realizada no âmbito da história medieval, sendo nosso objeto de pesquisa que nos 

levou a algumas indagações, tais como uso político do referido códice como instrumen-

to de poder e persuasão. Para podermos realizar a análise historiográfica do docu-

mento, necessitamos em primeira instância desenvolver uma metodologia para a 

transcrição dos fólios que apresentam as tábuas genealógicas das Tribos de Judá e da 

ascendência de Jesus Cristo. A edição desse material será apresentada neste trabalho, 

como também as características de algumas abreviaturas, em latim eclesiástico, en-

contradas no referido códice. 

Palavras-chave: Commetarium in Apocalipsin. Beato de Liébana. Historiografia. 

 

1. Commentarium in Apocalipsin (1047) do Beato de Liébana 

O códice, Commentarium in Apocalipsin, foi escrito pela primeira 

vez no séc. VIII, por um monge hispânico, Beato de Liébana, que vivia 

em um mosteiro cântabro, situado ao Norte da Península Ibérica. A obra 

que é nosso objeto de pesquisa foi encomendada em 1047 pelos reis cris-

tãos, Fernando I e D. Sancha, reis de Leão e Castela. 

Esta obra divide-se em 12 livros, contendo inicialmente 24 tábuas 

genealógicas dos ascendentes de Cristo, 116 iluminuras dispostas ao lon-

go do texto, ora em página inteira, ora em meia página, ora em página 

dupla, seu conteúdo estende-se por 635 páginas cujo texto está disposto 

em duas colunas por página. 

                                                         

95 Doutoranda em História pelo Programa de Pós-graduação em História (PPGHIS) da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT), orientada pelo prof. doutor Leandro Duarte Rust.  
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As imagens abaixo se referem ao Fólio 1r (página 1) do códice de 

1047 que se inicia com a tábua genealógicas de Linhagem de Judá e sua 

segunda esposa, Tamar (Gn:38), e também, destacamos o Fólio 18r (pa-

gina 35) que inicia o texto que se refere ao comentário ao Apocalipse de 

João, último livro revelado da Bíblia. 

 
Fólio 1r (página 1) 
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Fólio 18r (página 35) 

O que faz com que a cópia de 1047 se destaque das demais cópias 

existentes são suas iluminuras que respondem a um modelo pictórico que 

tem origem hispana e norte-africana, além de influências carolíngias, is-

lâmicas e irlandesas. 
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2. A respeito das genealogias 

Um único trabalho historiográfico encontrado até o momento, em 

Portugal, apresenta uma pequena citação a respeito do assunto, mas não 

desenvolve uma interpretação mais detalhada de toda a genealogia ex-

posta pelo Beato, é uma dissertação de mestrado, defendida em 2010, por 

Thiago José Borges (2010, p. 33) que diz: 

No cerne dos contextos específicos do Comentário ao Apocalipse do Bea-

to de Liébana, as Tábuas Genealógicas de Cristo destinam-se fundamental-

mente à representação das seis idades da Terra expondo de forma esquemática 

toda genealogia da humanidade desde Adão até o nascimento de Cristo, refor-

çando assim sua ascendência sagrada. 

Nossa pesquisa de doutorado procura, também, investigar a im-

portância da presença dessas genealogias nesta cópia do Commentanrium 

in Apocalipsin (1047) encomendada pelos reis cristãos, Fernando I e 

Sancha, num momento em que a Península Ibérica passava por convul-

sões políticas e territoriais entre cristãos, judeus e muçulmanos. 

Mas para este artigo nos detivemos em apresentar a metodologia 

utilizada para a transcrição, edição e tradução do manuscrito, uma vez 

que o mesmo se encontra em latim medieval, em escrita visigótica. Nossa 

preocupação se vale do fato de que outros leitores não especializados po-

derão ler o conteúdo estudado de forma a suscitar novas pesquisas e no-

vas indagações. 

 

3. A metodologia 

A edição apresentada se serve da seguinte metodologia: para a 

edição do manuscrito, no caso das tábuas genealógicas, adotamos a indi-

cação de número-letra para indicar a sequência genealógica, tendo em 

vista a disposição do conteúdo que não é justalinear; desmembramento 

das fronteiras de palavras que se encontravam unidas no manuscrito, 

desmembramento das abreviaturas, sistema de indicação de fim de linha 

com barra inclinada [/]; normalização das maiúsculas e minúsculas em 

início de palavra de acordo com o manuscrito; indicação de interferência 

de terceiros no códice, como as marcações de paginação no canto direito 

superior no recto de cada página; a análise historiográfica serve-se do ar-

cabouço teórico da história das mentalidades demonstrado na tese. No 

caso da edição do texto manuscrito em escrita visigótica, em latim ecle-

siástico, optou-se pela tradução modernizada, buscando referências nos 
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antropônimos e topônimos apresentados na Bíblia de Jerusalém; a edição 

está disposta no formato latim > português. 

O trabalho da pesquisa teve que passar por uma etapa inicial até 

que pudéssemos iniciar a análise historiográfica, uma vez que nossa pes-

quisa se insere no campo da história medieval. Desse modo, inicialmente 

dividimos o trabalho em três etapas: 

1ª) a transcrição: para tal, foram usados manuais de paleografia; 

2ª) a edição: nesta etapa nos concentramos em desfazer as abre-

viaturas e normalizar as iniciais maiúsculas dos nomes próprios, além de 

termos criado uma metodologia própria de numeração dos itens genealó-

gicos de forma que pudéssemos ir e voltar ao manuscrito sem que nos 

perdêssemos na sequência genealógica. Para isso, adotamos o sistema 

número/letra (tendo como premissa a ordem número-alfabética). 

3º) a tradução: o trabalho com a tradução resulta da pesquisa feita 

na Bíblia de Jerusalém e subsequentemente em dicionários latinos, pro-

pomos apresentar uma versão modernizada do original em latim. Portan-

to, apresentamos uma versão latim > português. 

 

4. Transcrição, edição e tradução 

Apresentamos a seguir, como exemplo do que fizemos no decor-

rer da nossa pesquisa, a transcrição, edição e tradução do Fólio 1v (pági-

na 2) que trata da genealogia de Davi e Betsabá (1Cr: 3.1-24 – A casa de 

Davi). Em todas as transcrições das genealogias deixo entre parênteses a 

referência do livro da Bíblia onde o leitor poderá buscar maiores explica-

ções sobre cada genealogia apresentada do manuscrito estudado Com-

mentarium in Apocalipsin (1047). 

No caso da genealogia aqui apresentada, temos a linhagem daví-

dica, encontrada no Primeiro Livro das Crônicas96, que trata da Casa de 

Davi, das suas esposas e dos seus filhos que nasceram em Hebron, e os 

que nasceram em Jerusalém. Maiores aprofundamentos a respeito das 

genealogias serão apresentados no interior da tese que, como foi dito, es-

tá em andamento. 

                                                         

96 Ver Bíblia de Jerusalém. 
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Não basta apenas fazer uma tradução por si só, temos sempre que 

nos preocupar em contextualizar o conteúdo e buscar fontes que nos pos-

sibilitem uma visão mais abrangente o possível do que se está traduzin-

do. Tanto a transcrição quanto a tradução merecem cuidado, por vezes 

exaustivo, o que nos remete sempre ao respeito ao original e ao futuro 

leitor do trabalho realizado. 

 
Fac-símile: 

Fólio 1v (página 2) Genealogia de Davi e Betsabá (1Cr: 3.1-24 – A casa de Davi) 
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Edição: 

Fólio 1v (página 2) Genealogia de Davi e Betsabá (1Cr: 3.1-24 – A casa de Davi) 
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Tradução: Fólio 1v (página 2) 

Genealogia de Davi e Betsabá (1Cr: 3.1-24 – A casa de Davi) 

 

[Latim] (1)besthsabe/ uxor [đđ](de daui); (1a)sabaa/ filius bet/ sabe pri/ mo-

genitus; (1b)nadab/ filius/ bethsabe; (1c)Natan/ filius/ dauid; (1d)natan/ ge-

nuit/ mathiam; (1e)mathiam/ genuit/ Enam; (1f)Enam/ genuit/ Eliacim; 

(1g)Eliacim/ genuit/ Ienam; (1h)Ionam/ genuit/ Ioseph; (1i)Iosep/ genuit/ Iu-

da; 

[Português] (1) Betsabá, esposa de Davi; (1a) Sabá, filho primogênito de 

Betsabá; (1b) Nadab, filho de Betsabá; (1c) Natan, filho de Davi; (1d) Natan 

gerou Mathiem; (1e) Mathiem gerou Enam; (1f) Enam gerou Eliaquim; (1g) 

Eliaquim gerou Jonam; (1h) Jonam gerou José; (1i) José gerou Judá; 

 

[Latim] (2)ammon/ filius [đđ](de daui)/ primus; (2a)Abigail/ uxor [đđ](de 

daui); (2b)amaca/ uxor [đđ](de daui)/ filia tolomat/ regis [lhrui] (?); 

(2c)absalon/ filius [đđ](de daui)/ tertius; (2d)tamar/ soror/ absalon; 

(2e)gebeus/ filius/ dauid; (2f)elida/ filius/[đđ](de daui); (2g)elisaa/ filius 

[đđ](davi); (2h)nefe/ filius/ dauid; (2i)Ihetia/ filius/ dauid; 

[Português] (2) Amon, primeiro filho de Davi; (2a) Abigail, esposa de Davi; 

(2b) Amaca esposa de Davi e filha de Tolomat, rei de (?); (2c) Absalon, tercei-

ro filho de Davi; (2d) Tamar, irmã de Absalon; (2e) Gebeus, filho de Davi; 

(2f) Elida, filho de Davi; (2g) Elisaa, filho de Davi; (2h) Nefe, filho de Davi, 

(2i) Ihetia filho de Davi; 

 

[Latim] (3)michol/ filia saul/ uxor [đđ](de daui); (3a)acinoem/ uxor/ dauid; 

(3b)acitah/ uxor [đđ](de daui); (3c)ayt/ uxor/ dauid; (3d)adonius/ filius [đđ](de 

daui)/ quartus; (3e)Ibaus/ filius/ dauid; (3f)neged/ filius/ dauid; (3g)Elisama/ 

filius [đđ](de daui); (3h)Satra/ filius/ dauid; 

[Portugês] (3) Michol, filha de Saul, esposa de Davi; (3a) Aquinoem, esposa 

de Davi; (3b) Aquita, esposa de Davi; (3c) Ayt, esposa de Davi; (3d) Adonias, 

quarto filho de Davi; (3e) Ibaus, filho de Davi; (3f) Neget, filho de Davi; (3g) 

Elisama, filho de Davi; (3h) Satra, filho de Davi; 

 

[Latim] (4)Ieshtu/ ram/ filius/ dauid; (4a)agla/ uxor/ [đđ](de daui); 

(4b)abigeu/ uxor/ [đđ](de daui); (4c)Elifelet/ filius [đđ](de daui); (4d)super/ 

athiel/ filia [đđ](de daui); (4e)Elisbe/ filius/ dauid. 

[Português] (4) Ietarum, filho de Davi; (4a) Agla, esposa de Davi; (4b) Abi-

geu, esposa de Davi; (4c) Elifalet, filho de Davi; (4d) Superatiel, filha de Da-

vi; (4e) Elisbe, filho de Davi; 
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5. Abreviaturas 

Durante a leitura do códice, algumas dúvidas foram surgindo a 

respeito de algumas abreviaturas, lembremos que estamos trabalhando 

com o latim medieval em escritura visigótica cujas especificidades de-

vem ser observadas. Nesse sentido é que destacamos algumas das abrevi-

aturas encontradas no Commentarium in Apocalipsin (1047) para apre-

sentá-las neste trabalho como uma forma de exemplificação do cuidado 

que devemos ter ao ler um material dessa ordem de complexidade. 

Abreviaturas Desenvolvimento Tradução 

 

ap(o)st(o)los Os apóstolos 

 

aureor(um) De ouro; dourado 

 
d(eu)s Deus 

 

dign(us) Digno 

 

d(omi)n(u)s d(eu)s Senhor Deus 

 

fr(atri)s v(est)r(i)s Vossos irmãos 

 

Ih(es)u (Chris)o Jesus Cristo 

 
(I)sr(a)h(e)l Israel 

 

Itaq(ue) E assim; e desta maneira 

 

om(ni) p(oten)s Todo Poderoso 

 

p(ro)p(t)er Por meio de 

 

p(ro)ph(e)ta Profeta 

 

spi(rit)b(u)s Pelo espírito 
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Para a correta leitura das abreviaturas lançamos mão de algumas 

obras que pudessem sanar nossas dúvidas, tais como: o Adriano Capelli 

(1982) que traz os elementos de abreviação na paleografia latina medie-

val, utilizamos também o manual de Fontes para a paleografia latina 

(2011) do professor Juan-José Marcos, o [Charles du Fresne] Du Cange 

et al. (1883-1887) que oferece uma plataforma de busca online, dentre 

outros materiais pesquisados. 

Ainda sobre abreviatura, destaco uma delas que nos permite fazer 

um comentário, é a abreviatura de ‘Jesus Cristo’ : 

Para a abreviatura em questão, temos a abreviatura de “Jesus” 

Ih(es)u seguida pelo cristograma ☧que vem declinado no dativo ou abla-

tivo em – o. 

O significado do símbolo “XP” cristão ou ☧ é um monograma de 

letras que formam a abreviatura do nome “Cristo”, muito usado como 

símbolo cristão. Esta formação é a sobreposição das duas letras gregas 

“chi” e “rho” que são as duas primeiras letras do nome “Cristo” em gre-

go: "Χριστός“. 

Embora não forme exatamente uma cruz, esse monograma ou 

cristograma tem sido usado com bastante frequência, invocando a cruci-

ficação de Cristo. 

 

6. Considerações finais 

O trabalho aqui apresentado é apenas uma parte da tese que ainda 

está em andamento. Lembrando que a tese em desenvolvimento se insere 

no âmbito da história medieval que, portanto, desenvolve uma análise 

historiográfica dentro da história das mentalidades, mas para tal, em pri-

meira instância, realizamos a transcrição, edição e tradução do códice de 

1047 para que a análise pudesse ser feita. 

Optamos por realizar a tradução das 60 primeiras páginas que 

contêm 24 tábuas genealógicas das tribos de Judá, como já foi dito, e um 

resumo do último livro revelado da Bíblia Sagrada, o livro do Apocalip-

se. 

Isso porque o restante do códice, em uma outra edição, foi tradu-

zido do latim para o espanhol por um grupo de pesquisadores espanhóis. 
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Ainda pretendemos analisar as iluminuras presentes nessa primei-

ra parte do códice, pois estas representam inúmeras imagens cristãs, tais 

como Jesus Cristo, Maria, Adão e Eva, os quatro evangelistas, Marcos, 

Mateus, Lucas e João, o anjo anunciador, Gabriel, o que nos levará a uma 

análise imagética e iconográfica. Cremos que ao finalizarmos a pesquisa 

tenhamos encontrado um sem par de outras abreviaturas e de outras ca-

racterísticas relacionadas ao latim medieval. 
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RESUMO 

O processo comunicativo está presente no ensino de todas as disciplinas escolares. 

Comunicar-se de forma clara e efetiva é pressuposto para uma aprendizagem de qua-

lidade e a educação matemática não fica à margem dessa necessidade, pois o ensino 

dessa disciplina quando aplicado de maneira tradicional, com uma linguagem extre-

mamente formalizada, não vem sendo o mais eficaz. Dessa forma, o presente artigo foi 

elaborado a fim de analisar a proposta de uma metodologia que seja mais eficiente na 

educação matemática, colocando em tela a contextualização como estratégia para 

aproximar a linguagem e viabilizar uma comunicação eficaz entre professor e aluno. 

De acordo com as visões de diferentes autores, como Jean Piaget (1975), Edgar Morin 

(2003), José Augusto Florentino da Silva (2009) e Luiz Carlos Freitas e Silva (2009), 

refletiu-se um pouco mais sobre as faces positivas e negativas dessa proposta, que é 

comunicar os conteúdos matemáticos com uma linguagem menos formal objetivando 

uma melhor compreensão por parte do aluno. 

Palavras-chave: 

Linguagem matemática. Contextualização. Metodologia. Aluno. Professor. 

 

1. Introdução 

A comunicação é via de interação nas mais diversas relações do 

quotidiano, para a educação, essa capacidade é deveras importante, pois, 

pode-se inferir que, somente por meio do estabelecimento de um proces-

so comunicativo eficaz, o conhecimento possa ser construído. 

Para o ensino de matemática, a eficácia do processo de comunica-

ção possui um agravante que é a necessidade de se estabelecer um diálo-

go em linguagem propriamente matemática, além da língua materna. 

Dessa forma, o presente artigo foi desenvolvido em torno do tema “Co-

mailto:gislaineromualdo@hotmail.com
mailto:humbertovinicio@hotmail.com
mailto:lidianazare@hotmail.com
mailto:andreialetras@yahoo.com.br
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municação, Linguagem Matemática e Contextualização: Um Diálogo 

Necessário para a Educação Matemática”. Essa abordagem envolvendo a 

capacidade comunicativa, a linguagem e o ensino de matemática, vem 

sendo muito discutido quando o assunto é a educação matemática. 

O conteúdo matemático é composto por descobertas feitas há mui-

to tempo, que perduram até hoje, por todo mundo. A matemática, cheia 

de regras e fórmulas, precisa ser vista de modo mais atrativo para os dis-

centes. Contextualizar a linguagem matemática, no quotidiano do aluno, 

pode sim ser um dos meios mais eficazes para a otimização do ensino da 

disciplina. Devido à complexidade dos conteúdos e sua linguagem pró-

pria. 

Objetiva-se com este artigo refletir sobre a linguagem utilizada na 

sala de aula, linguagem esta que é a principal ferramenta na relação ensi-

no/aprendizagem. 

Justifica-se o referido pelo fato de que a matemática possui o mais 

baixo índice de desenvolvimento escolar. Realizar um estudo sobre esse 

método de ensino pode ser de grande valia para o ensino, de maneira ge-

ral, refletindo assim na educação das salas de aula. Além disso, possui 

uma grande estima pessoal, pois poderá contribuir para formação profis-

sional dos articulistas. 

Para tanto, optou-se pela pesquisa de cunho bibliográfico com 

consulta a autores que tratam da educação e da linguagem matemática, 

como Jean Piaget (1975), Edgar Morin (2003), José Augusto Florentino 

da Silva (2009) e Luiz Carlos Freitas e Silva (2009), além dos documen-

tos norteadores do ensino de matemática no Brasil. 

 

2. Fatores que contribuem para o baixo índice de aprendizagem ma-

temática 

As dificuldades apresentadas pelos alunos, diante da relação ensi-

no/aprendizagem de matemática, podem surgir por diversos fatores, den-

tre os quais encontram-se a dificuldade de interpretação, própria de quem 

não adquiriu as habilidades e competências próprias da língua portugue-

sa, apontadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e Conteúdos Bá-

sico Comum de Minas Gerais. 

Não é mais novidade para nenhum graduando em educação que, 

objetiva-se, com a mesma, promover a formação do cidadão crítico, ca-
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paz de utilizar das diferentes disciplinas estudadas em sala de aula, em 

benefício próprio e, inda mais adiante, da coletividade. De acordo com 

Edgar Morin (2003), é preciso reformular o pensamento para que a edu-

cação consiga atingir o objetivo da formação cidadã dos sujeitos. Quando 

se fala em matemática, hoje em dia, podemos notar que ela é, tradicio-

nalmente, conhecida como uma disciplina difícil. Essa ideologia que já 

virou lugar comum na educação, de maneira geral, reflete diretamente no 

aprendizado do aluno. 

Segundo Marisa Rosâni Abreu Silveira (2002), a insatisfação do 

aluno diante da disciplina expressa pensamentos ruins, como exemplo: 

ela é chata, é difícil, é complicada dentre outros atributos negativos. A 

autora ainda diz que ao falar que é preciso tornar essa disciplina fácil, 

pressupõe-se que ela seja realmente difícil. Além disso, esse conceito, 

somado ao bloqueio da inaptidão à linguagem, entendida por muitos co-

mo complicada, acaba aumentando o sentimento de ódio por ela. 

De acordo com Luiz Carlos Freitas e Silva (2009), uma das re-

clamações que mais são feitas, no tocante à incompreensão da mesma, é 

a complexidade em seu ensino, na tentativa de fixar o conteúdo, os pro-

fessores partem para a utilização de exercícios repetitivos e de suas fór-

mulas, contribuindo para que ocorra um desenvolvimento mecânico, por 

parte do aluno. Ressalta ainda, que o conteúdo matemático trabalhado de 

maneira tradicional dificulta seu entendimento. “O ensino matemático, 

que compreende o cálculo, é claro, será evado aquém e além do cálculo. 

Deverá revelar a natureza intrinsecamente problemática das matemáticas. 

(MORIN, 2003, p. 23) 

Consoante Luiz Carlos Freitas e Silva (2009), José Augusto Flo-

rentino da Silva (2009) esse tipo de metodologia não tem apresentado 

bons resultados, devido ao grande volume de material teórico que o alu-

no deve memorizar. Esse mesmo autor afirma que é exigido dos alunos 

pouco raciocínio, pois fazem as tarefas mecanicamente. 

Neste modelo de ensino, o aluno limita-se a ouvir o professor, deixando 

de lado a capacidade de análise crítica de determinada situação. Assim, um sé-

rio problema que se coloca relativamente ao ensino da matemática é a preva-

lência da ideia segundo a qual, o essencial é os cálculos e os procedimentos de 

rotina. É claro que o cálculo faz parte desta área do conhecimento, mas a ma-

temática não se reduz ao cálculo. Para calcular, hoje em dia, existem as má-

quinas. O mais importante no trabalho matemático é o raciocínio, a capacida-

de de resolver problemas e de usar as ideias matemáticas para explorar as situ-

ações mais diversas. O importante não são os cálculos, mas sim saber o que 

fazer com eles. (SILVA, J. A. F., 2009, p. 6) 
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Conscientes de que não conseguem alcançar resultados satisfató-

rios no ensino da matemática, os professores, muitas vezes, optam por 

trabalhar os conteúdos utilizando, por exemplo, os jogos, o problema é 

que alguns não possuem clareza diante das razões pedagógicas ao aplicar 

esses jogos, ressalta José Augusto Florentino da Silva (2009). 

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 

permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criati-

vidade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. Propici-

am a simulação de situações-problema que exigem soluções vivas e imediatas, 

o que estimula o planejamento das ações; possibilitam a construção de uma 

atitude positiva perante os erros, uma vez que as situações se sucedem rapi-

damente e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer da ação, sem 

deixar marcas negativas. (BRASIL, 1998, p. 46) 

Outro problema envolvendo o docente é a falta de um plano de 

aula. Para Luiz Carlos Freitas e Silva (2009), muitos professores se recu-

sam a planejar, isso faz com que às vezes se encontrem perdidos, pois 

não sabem o conteúdo trabalhado na aula anterior ou percebem que pre-

cisavam de algum recurso e não organizaram anteriormente. 

É fato que fazer parte do corpo docente de certa escola é fácil, 

basta possuir formação de nível superior que abrange as disciplinas que 

possuem conteúdos que tornam este profissional apto para lecionar uma 

determinada disciplina. Para Veiga e Araujo (2007), temos muitos pro-

fessores que sequer passaram pelas chamadas “disciplinas pedagógicas”. 

A formação pedagógica do professor influencia diretamente em seu tra-

balho dentro da sala de aula. 

[...] é imprescindível que haja disciplinas e trabalhos voltados para a parte pe-

dagógica, não esquecendo da questão técnica que também e de extrema impor-

tância para a formação adequada do professor de matemática. O investimento 

na pesquisa científica auxilia o educador na busca de mais informações e mai-

ores experiências. (ALMEIDA, 2006, p. 10) 

 

3. Comunicação, linguagem e contextualização 

Ao falar de linguagem matemática é importante frisar que a ma-

neira como o professor pronuncia algo dentro da sala de aula pode ser re-

cebida de formas diferentes por cada aluno. Um estudo realizado por Ti-

ago Pedro Pinto (2009) define muito bem esse assunto, em um de seus 

trabalhos ele cita uma experiência pessoal do seu tempo de escola. 

A professora trabalhava com nossa turma a “tabuada” e lembro-me bem o 

modo como ela trabalhava: fazia perguntas para os alunos responderem em 
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coro: “dois vezes três”... Lembro-me também de não fazer a menor ideia do 

porquê meus colegas respondiam seis. (PINTO, 2009, p. 08) 

Para a professora o jeito com que ela se comunicava atendia ao 

que ela queria que todos os alunos entendessem. Mas um certo aluno não 

compreendia, até que ele ouviu um colega dizendo duas vezes o três, as-

sim depois que ele percebeu essa pronúncia a resposta lhe pareceu óbvia. 

O fato citado acima é, sem dúvida, mais um grande problema envolvendo 

comunicação na sala de aula e a aprendizagem de matemática. 

Diante dos fatores que foram analisados anteriormente, nota-se 

que o ensino da matemática está sendo prejudicado por diversos motivos. 

Na tentativa de buscar uma solução, a proposta é aproximar a linguagem 

matemática do quotidiano do aluno, trabalhar os conteúdos de maneira 

menos formal objetivando um melhor entendimento por parte do discen-

te. 

De acordo com Luiz Carlos Freitas e Silva (2009), trabalhando o 

conteúdo matemático, voltado para a realidade do aluno, o aprendizado 

terá maior influência na sociedade. O autor acrescenta que, visando retra-

tar o dia a dia do aluno, o professor deve se adequar à mesma linguagem 

deles, assim ele será capaz de comunicar melhor aquilo que deseja e o 

aluno interpretará e compreenderá melhor as teorias matemáticas. Ela diz 

que o estudo da matemática deve ser voltado para a prática, sendo esse 

estudo feito dentro da realidade do aluno, facilitando sua compreensão. 

José Augusto Florentino da Silva (2009), fala que a matemática, 

quando não associada à realidade, perde o sentido. Na visão de um aluno 

que não entende os conceitos matemáticos ou, principalmente, para o que 

eles servem, a linguagem, extremamente formal, torna o discente ainda 

mais desestimulado diante da disciplina. Cabe ao docente torná-la signi-

ficativa, para atrair a atenção do aluno. 

Uma alternativa que tem se mostrado bastante interessante e que tem des-

pertado a curiosidade do aluno é a da contextualização, onde os conteúdos da 

matemática aparecem vinculados a outras áreas de conhecimento e a situações 

do quotidiano dos alunos. Esta possibilidade de trabalho contextualizado per-

mite estabelecer objetivos mais amplos para alguns estudos matemáticos e não 

simplesmente o de resolver alguns exercícios. (SILVA, J. A. F., 2009, p. 08) 

Percebe-se que a contextualização é necessária, uma vez que o 

aluno se torna mais motivado por vários elementos que envolvem o meio 

cultural, comunicativo, problemas sociais e econômicos. Trabalhando es-

ses elementos, juntamente com os conteúdos matemáticos, a educação 

vai além do ensino e da aprendizagem, a educação forma cidadãos críti-
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cos e aptos para atender as exigências do convívio em sociedade. 

Segundo Jean Piaget (1975, p. 154), “educar é adaptar o indivíduo 

ao meio social ambiente” e nos dias de hoje “a educação deve contribuir 

para a autoformação da pessoa (ensinar a assumir a condição humana, 

ensinar a viver) e ensinar como se tornar cidadão”. (MORIN, 2003, p. 

65) 

Levar a linguagem matemática de maneira menos formal até ao 

aluno, permite avaliar melhor o seu raciocínio. Para Edi Jussara Cândido 

Lorensatti (2009), as dificuldades apresentadas pelo aluno, diante da lin-

guagem formal da matemática, são visíveis. O aluno não possui conhe-

cimento suficiente para traduzir o que essa linguagem tão complexa quer 

dizer. Ao traduzir essa linguagem, em uma linguagem mais acessível ao 

aluno, ele é capaz de absorver o que é necessário, na maioria das vezes, 

com muita facilidade. 

Embora, na vida prática, muitos alunos realizem complicadas operações 

matemáticas para resolver problemas do seu quotidiano, essas mesmas opera-

ções, quando propostas por professores ou organizadas nos livros didáticos, 

por meio dos códigos matemático e linguístico, costumam se tornar verdadei-

ros enigmas. (LORENSATTI, 2009, p. 90) 

Devido à complexidade que rege a matemática, trabalhar seus 

conteúdos de forma contextualizada não é um trabalho fácil, requer mui-

to cuidado. Uma das dificuldades é que nem toda teoria é fácil de contex-

tualizar, certas “comparações” podem provocar uma confusão no enten-

dimento do aluno indo de encontro a verdadeira intenção. “Definições 

formais são centrais para o desenvolvimento rigoroso da teoria. São for-

mulações extremamente precisas (uma ambiguidade pode levar a contra-

dições). Não são descritivas”. (VILELA, 2007, apud PINTO, 2009, p. 

80) 

Quando se fala da necessidade de uma mudança no ensino da ma-

temática, por nenhum momento deve-se minimizar a importância da lin-

guagem formal. A introdução dessa fala formal e sua abordagem simbó-

lica, devido à necessidade desse conhecimento em diversas outras áreas, 

possui imenso valor. “As regras e técnicas matemáticas, bem como os 

aspectos simbólicos da matemática, terão de ser sempre contemplados, 

de uma forma ou de outra, no ensino dessa disciplina”. (SILVA, J. A. F., 

2009, p. 09) 

A matemática conhecida por toda parte do mundo é sempre igual, 

com as mesmas denotações, as mesmas definições, as mesmas teorias. 
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Diante disso, fica evidente a necessidade de não fugir dessa premissa da 

disciplina. A ideia é levar essa matemática ao aluno, de forma que ele 

possa absorver e realmente aprender os conteúdos exigidos pela matriz 

curricular. 

A matemática pode e deve contribuir para o desenvolvimento dos indiví-

duos, capacitando-os para uma plena participação na vida social. A matemáti-

ca tem mais a oferecer aos estudantes, além dos dogmas e das proibições, do 

certo e do errado, das humilhações e dos castigos, deve possibilitar que os 

alunos façam relações, Conexões, intuições e descobertas. Acreditamos que 

ensinar matemática sem explicitar a origem e as finalidades dos conceitos é 

contribuir para o aumento das dificuldades de aprendizagem da mesma. (SIL-

VA, J. A. F, 2009, p. 10) 

A educação matemática deve favorecer a capacidade de o aluno 

“expressar-se oral, escrita e graficamente em situações matemáticas e va-

lorizar a precisão da linguagem e as demonstrações em matemática” 

(BRASIL, 2000, p. 42) e, para isso, faz-se necessário um trabalho que in-

terligue o processo comunicativo e a aprendizagem matemática. 

O domínio de linguagens, para a representação e a comunicação científi-

co-tecnológicas, é um campo comum a toda a ciência e a toda a tecnologia, 

com sua nomenclatura, seus símbolos e códigos, suas designações de grande-

zas e unidades, boa parte dos quais já incorporada à linguagem cotidiana mo-

derna. A articulação dessa nomenclatura, desses códigos e símbolos em sen-

tenças, diagramas, gráficos, esquemas e equações, a leitura e interpretação 

destas linguagens, seu uso em análises e sistematizações de sentido prático ou 

cultural, são construções características dessa área de conhecimento, mas hoje 

integram um instrumental igualmente necessário para atividades econômicas e 

para o pensamento social. (BRASIL, 2002, p. 24) 

Por esse motivo é que se busca sempre aproximar a linguagem e a 

forma de comunicação entre professor e aluno, a fim de contribuir na 

formação intelectual e social dos indivíduos. 

 

4. Considerações finais 

Após as reflexões realizadas, utilizando como materiais de apoio 

alguns autores da área da educação, constatou-se que a linguagem utili-

zada no ensino matemático precisa ser mudada, pois a linguagem elitiza-

da ou muitos específica já não é tão eficaz num momento em que convi-

vem harmoniosamente os padrões formais e orais da língua portuguesa. 

Diversos fatores levam os alunos ao mau rendimento diante da 

disciplina, mas a linguagem utilizada pelo professor, durante o ensino, é 

fator primordial para que se alcance o aprendizado esperado. A contextu-
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alização, de maneira adequada, é, sem dúvida, um dos melhores cami-

nhos para se alcançar os objetivos educacionais, além de ser fundamental 

para atrair a atenção e o interesse do aluno, diante dos conteúdos mate-

máticos, que são vistos, pela maioria, como algo complicado e sem sen-

tido. 

Trabalhar uma metodologia que seja mais atraente aos olhos do 

aluno, pode ser a melhor maneira de torná-lo um cidadão matematica-

mente desenvolvido ou seja, um cidadão que saiba posicionar-se de ma-

neira crítica e que saiba usar os raciocínios matemáticos construídos na 

sala de aula, em situações do seu quotidiano. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é discutir formas e estratégias pelas quais a ideologia se 

apresenta nas concepções relativas ao ensino de línguas. É possível afirmar que as 

formas de pensar o ensino de línguas estão arraigadas em diversas concepções, desta-

cando-se aquelas que consideram o ensino e a aprendizagem como atrelados a noções 

como: (i) ensinar uma língua é ensinar a forma, de modo a descrever o funcionamento 

de elementos gramaticais; (ii) ensinar a ler e escrever pressupõe levar o indivíduo a 

codificar e a decodificar estruturas imanentes ao próprio sistema; (iii) aprender uma 

língua requer o domínio dos subsistemas fonético-fonológico, lexical, morfológico e 

sintático, o que pressupõe a existência de um sistema homogêneo ou monolítico; (iv) 

ensinar/aprender uma língua requer uma concepção de que esta constitui um espaço 

social e cultural por meio do qual as interações acontecem e a encara como uma enti-

dade discursivo-interacional, veiculadora de uma multiplicidade de enunciações, tri-

butárias de contextos históricos. Tomo como referencial as postulações de Eni Pucci-

nelli Orlandi (2004), Luiz Antônio Marcuschi (2007, 2008), Ingo Voese (2004), Adilson 

Citelli (1995, 1997) Georg Lukács (1986), Mikhail Bakhtin (1981, 2006, 2010), nos 

quais me ancoro para dizer que o ensino de línguas se fundamenta em concepções di-

versas, com desdobramentos também históricos, verificando-se posturas ligadas a pa-

radigmas tradicionais e à reprodução de sentidos associados a noções estáticas e obso-

letas. O corpus é constituído de um conjunto de relatórios do estágio supervisionado 

do curso de letras do Instituto de Ciências da Educação – UFOPA97. As análises evi-

denciam a presença dos mencionados paradigmas, requerendo uma mudança episte-

mológica no ensino de línguas na educação básica. 

Palavras-chave: Ensino. Língua. Ideologia. Leitura. Escrita. 

 

1. Introdução 

O objetivo deste artigo é discutir formas e estratégias pelas quais a 

ideologia se apresenta nas concepções relativas ao ensino de língua. 

Mesmo considerando os avanços teórico-metodológicos que subjazem 

algumas práticas de ensino de língua, observamos ainda concepções e 

práticas focadas em visões e paradigmas tradicionais. Não desprezando a 

importância e contribuição das teorias fundadoras para questões relativas 

ao ensino de língua, há que se pensar nos avanços sociais, científicos e 

                                                         

97 Universidade Federal do Oeste do Pará 

mailto:heliudlmm@yahoo.com.br
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tecnológicos da Hipermodernidade98 e seus desdobramentos para as 

questões referentes ao conhecimento, sua apropriação e implicações prá-

ticas, não só no âmbito de um fazer técnico, mas, sobretudo, em relação a 

uma ação sociopolítica reflexiva e avaliativa diante dos quadros de défi-

cit social concernentes a populações, segmentos e grupos no contexto 

brasileiro, a partir dos quais se pode pensar metodologias e ações peda-

gógicas nos diferentes espaços educacionais e de produção do saber. 

 

2. Bases teóricas 

Segundo Luiz Antônio Marcuschi (2007), a língua não é autôno-

ma, não constitui um sistema pronto e acabado. Nesse sentido, os seus 

usos estão sempre constringidos pelos contextos nos quais atua. Assim, é 

necessário compreendermos autorreflexivamente de que concepção de 

língua estamos investidos, pois tal concepção vai redundar inevitavel-

mente numa certa prática pedagógica. Dada a importância dessa concep-

ção, observemos o que nos propõe o autor ao afirmar que 

Não importa se escrita ou falada, a língua não é autônoma e só opera co-

mo uma forma de apropriação do real pela mediação da experiência. Não de 

uma experiência direta e individual, mas uma experiência socializada, pois a 

língua não surge em cada um individualmente e se dá sempre como um evento 

sociocognitivo. A língua não é um fenômeno privado, dizia Wittgenstein enfa-

ticamente. 

Como vimos, a língua é indeterminação com poder estruturante, ou seja, 

sem ela não se dá a ordenação da experiência, mas em si mesma ela não é a 

ordem de um universo externo. Como a língua surge e de onde adquire sua 

capacidade de ordenação é um aspecto controverso. O inatismo não resolve a 

questão, assim como uma teoria da tabula rasa também não é solução. Língua 

é trabalho coletivo e sua estabilização se dá em formas e gêneros textuais, co-

mo postula Mikhail Bakhtin (1979). 

Em suma, a língua não é autônoma seja na forma escrita ou na forma oral. 

Sempre nos situamos em contextos e sempre estamos dizendo algo numa dada 

relação de estados de coisas. Este aspecto histórico e social da língua constitui 

um sine qua non, estende-se à sua natureza cognitiva e é inalienável de sua 

condição de funcionamento. Por isso, argumentos tais como os desenvolvidos 

                                                         

98 Em oposição ao conceito de pós-modernidade, cunhado por Lyotard (2002) e outros teóricos, Li-
povetsky (2004) e Charles (2009) postulam o conceito de Hipermodernidade, propondo dar destaque 
à perspectiva de superação da Modernidade, com a radicalização não só em relação a este concei-
to, mas também dando ênfase a visões de mundo e práticas que objetivam questionar formas de se 
encarar a sociedade e o mundo, em constante transformação, mais ainda engatilhadas em padrões 
advindos de concepções conservadoras e em paradigmas tradicionais. 
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por Ong (1982) e outros que o seguiram nessa trilha, não devem ser levados a 

sério, pois carecem de fundamentação empírica e de uma noção de língua cla-

ramente definida. (MARCUSCHI, 2007, p. 48). 

Considerando a citação de Luiz Antônio Marcuschi, argumento a 

favor da inserção de uma visão de ensino de língua que possa romper 

com os paradigmas puramente normativos, nos quais os sujeitos, nas si-

tuações de ensino/aprendizagem, se deparam com uma noção de língua 

estática, reificada e homogênea, com desdobramentos já de insuficiência 

e déficit para os aprendizes, os quais precisam enfrentar situações reais e 

complexas de uso de língua na sociedade. 

Luiz Antônio Marcuschi (2008) reitera que 

a) a língua se manifesta plenamente no seu funcionamento na vida diária, se-

ja em textos triviais do cotidiano ou prestigiosos e canônicos que persis-

tem na tradição cultural; 

b) o uso da língua se dá em eventos discursivos situados sociocognitivamen-

te e não em unidades isoladas; 

c) a língua, enquanto sistema formal, acha-se impregnada pelo discurso; 

d) muitos fenômenos relevantes e sistemáticos no funcionamento da língua 

são propriedades do discurso e não podem ser descritos e explicados com 

base apelas no sistema formal da língua; 

e) entre os fenômenos relevantes comandados pelo funcionamento da língua 

estão as relações interfrásticas que não se esgotam nem se esclarecem no 

âmbito da frase; por exemplo: as sequências conectivas, as sequências 

anafóricas, as elipses, as repetições, o uso dos artigos etc. 

f) as sequências de enunciados num texto não são aleatórias, mas regidas 

por determinados princípios de textualização locais ou globais; 

g) um texto não se esclarece em seu pleno funcionamento apenas no âmbito 

da língua, mas exige aspectos sociais e cognitivos. 

Portanto, vamos admitir que a língua é uma atividade interativa, social e 

mental que estrutura nosso conhecimento e permite que nosso conhecimento 

seja estruturado. Enquanto fenômeno empírico, a língua não é um sistema abs-

trato e homogêneo, mas é: 

heterogênea indeterminada 

social variável 

histórica interativa 

cognitiva situada 

(MARCUSCHI, 2008, p.65) 

Os pontos arrolados por Luiz Antônio Marcuschi são bastante 

significativos, pois dão destaque à noção de língua como uma atividade 
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interativa, social e cognitiva que constrói os diferentes tipos de conheci-

mento e nos autoriza a transitar satisfatoriamente/discursivamente pelos 

espaços do universo sociocultural, entendendo-se tais espaços como 

constituídos por conflitos, disputas e contradições, o que vai requerer dos 

sujeitos multiproficiência linguístico-discursiva ao circularem por essas 

várias instâncias. 

As concepções que subjazem o ensino de língua são um tanto va-

riadas; no entanto, persistem majoritariamente, as concepções que consi-

deram a língua como uma estrutura limitada e simples, como um artefato 

do qual podemos nos apropriar pela análise e discretização de seus com-

ponentes fonético-fonológicos, morfológicos, lexicais, sintáticos e se-

mânticos. É um tipo de visão de língua que isola o sistema em suas pro-

priedades imanentes, deixando de fora o que lhe é constitutivo e essenci-

al: o fato de que são as suas propriedades discursivas, interacionais e so-

ciopragmáticas que lhe conferem um estatuto simbólico sui generis, 

permitindo aos sujeitos compreenderem o mundo e mobilizarem-se nele, 

de forma diferenciada e proficiente. 

Para Eni Puccinelli Orlandi (2004), em que postula ser o discurso 

a mediação do homem com o mundo, não há uma noção coerente de lín-

gua que desconsidere ser esta constituída em discurso e pelo discurso. 

Observamos o que a autora postula ao afirmar que 

Do ponto de vista da significação, não há uma relação direta do homem 

com o mundo, ou melhor, a relação do homem com o pensamento, com a lin-

guagem e com o mundo não é direta assim como a relação entre linguagem e 

pensamento, e linguagem e mundo tem também suas mediações. Daí a neces-

sidade da noção de discurso para pensar essas relações mediadas. Mais ainda, 

é pelo discurso que melhor se compreende a relação entre linguagem/pensa-

mento/mundo, porque o discurso é uma das instâncias materiais (concretas) 

dessa relação. (ORLANDI, 2004, p. 12) 

As postulações de Eni Puccinelli Orlandi (2004) se alicerçam na 

visão de que a língua, enquanto instância simbólica, é mediadora de nos-

sas relações no mundo, mas é também nela que nos construímos como 

sujeitos de discurso, sendo capazes de interferir e transformar a realidade 

em que estamos imersos. 

Ingo Voese (2004) propõe que 

A continuidade (ou a sobrevivência) do gênero humano depende, funda-

mentalmente, de dois processos: o da reprodução não só biológica, mas tam-

bém daquilo que o homem produziu e a superação (ou a transformação) que 

toma como ponto de partida exatamente o que foi reproduzido, ou seja, o ho-

mem, para atuar diante das necessidades da contínua modificação da realidade 
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social, toma como referência o que historicamente resultou da atividade da 

humanidade. 

E para que esses dois processos vitais ao gênero humano possam se reali-

zar, os homens elaboraram um instrumento-meio de grande eficácia: a lingua-

gem. 

Ela pode ser explicada 

[...] como complexo dentro da complexidade [social]: o ser social tem [...] 

primeiro, um caráter universal que se expressa de tal modo que ela [a lingua-

gem] precisa se constituir, para cada contexto, para cada complexo do ser so-

cial, como órgão e como mediação da continuidade do desenvolvimento, da 

preservação e da superação (LUKÁCS, 1986, vol. II, p. 181) 

Isto é: o discurso, apoiado na materialidade linguística, assume a função 

de, como “máquina” produtora de sentidos, garantir, através da generalização, 

a reprodução e, com a atividade dos indivíduos com e sobre os sentidos gené-

ricos, a transformação. O discurso constitui-se, nesta ótica, em mediação do 

desenvolvimento do gênero humano. 

Pode-se dizer, por isso – por ser mediação de acontecimentos –, que o 

discurso é mediação-acontecimento que, como produto-síntese da relação do 

indivíduo com a língua e a objetividade social, preenche uma necessidade dos 

homens, quer seja em relação à sua atividade diante da natureza, quer seja 

frente às questões que dizem das relações entre si. E, por isso, o discurso pre-

cisa ser explicitado sempre tendo em vista que ele preenche funções que ex-

trapolam uma imediaticidade da comunicação tomada como um fim em si. 

(VOESE, 2004, p. 62-63) 

As afirmações de Ingo Voese (2004) são bastante produtivas por-

que enfocam uma visão de língua enquanto materialidade construtora e 

veiculadora de discursos. Logo, é pela língua-discurso que nos movemos 

no mundo e dizemos sobre ele, não só, de acordo com o autor, para re-

produzir o instituído, mas, sobretudo, para transformar esse instituído, 

concebendo-se o discurso como espaço simbólico pelo qual agimos soci-

almente e mudamos as inter-relações aí existentes. 

Por essa acepção, entendo as relações via discurso, como operan-

do significações contextuais diversas, nas quais os indivíduos constroem 

o real e transformam-no, tomando posições e refutando o que se lhes 

apresenta como incoerente ou contraditório. Daí se pensar uma concep-

ção de ensino de língua que rompa com as cristalizações próprias de me-

todologias voltadas para a identificação, classificação e descrição de 

formas e que constitua como transformadora e crítico-reflexiva em rela-

ção às práticas obsoletas ainda em curso na escola. 

As noções veiculadas por Adilson Citelli (1995, 1997) reafirmam 

o fato de que as atividades discursivas, no âmbito escolar, devem ser im-
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pregnadas de propostas práticas nas quais os alunos possam desenvolver 

sua capacidade de contra-argumentar e persuadir acerca de questões, 

construindo posicionamentos sobre temas que, a priori, possam se apre-

sentar como passíveis de interpretações solidificadas e unilaterais. É en-

tão trabalho do professor quebrar com essas reificações e propor outras 

formas de se analisar determinadas temáticas; não colocando perguntas 

que levem a uma reafirmação do senso comum, e, sim, propondo questi-

onamentos sobre a visão dos autores em relação a determinados assuntos; 

por outro lado, também convocando concepções de autores que se con-

traponham acerca de tais assuntos, entre os quais posso citar posiciona-

mentos sobre temas veiculados pela mídia e que ratificam posições sujei-

to de natureza hegemônica ou eurocêntrica, as quais vão de encontro a 

visões de sociedade advindas de grupos historicamente excluídos ou 

marginalizados, que precisam ser visibilizadas e colocadas em mobiliza-

ção. 

As postulações de Mikhail Bakhtin (1981) ajudam-nos a compre-

ender a natureza múltipla e eclética do discurso, na medida em que este 

se constitui como constitutivo/construtivo das mais díspares práticas so-

ciais. Por outro âmbito, o discurso é visto/analisado sob diferentes pers-

pectivas. Vejamos, então, o que propõe Mikhail Bakhtin ao afirmar que 

As pesquisas metalinguísticas, evidentemente, não podem ignorar a lin-

guística e devem aplicar os seus resultados. A linguística e a metalinguística 

estudam um mesmo fenômeno concreto, muito complexo e multifacético – o 

discurso, mas o estudam sob diferentes aspectos e de diferentes ângulos de vi-

são. (BAKHTIN, 1981, p. 157) 

Mikhail Bakhtin (2006) propõe ainda que 

As características da palavra enquanto signo ideológico [...], fazem dela 

um dos mais adequados materiais para orientar o problema no plano dos prin-

cípios. Não é tanto a pureza semiótica da palavra que nos interessa na relação 

em questão, mas sua ubiquidade social. Tanto é verdade que a palavra penetra 

literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas relações de colabora-

ção, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, nas re-

lações de caráter político, etc. As palavras são tecidas a partir de uma multidão 

de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os 

domínios. É, portanto, claro, que a palavra será sempre o indicador mais sen-

sível de todas as transformações sociais, mesmo daquelas que apenas despon-

tam, que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram caminho para sis-

temas ideológicos estruturados e bem-formados. A palavra constitui o meio no 

qual se produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças que ainda 

não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda não 

tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A palavra 

é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mu-

danças sociais. (BAKHTIN, 2006, p. 42) 
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O autor em citação nos faz pensar num novo investimento no en-

sino de língua, numa outra concepção epistêmica sobre o que é ensinar 

uma língua, que, de modo inevitável, recai sobre uma visão que conside-

ra a língua como espaço ideológico de constituição de sujeitos dotados de 

historicidade, valores e experiências. Diante disto, é crucial compreender 

as atividades pedagógicas como atreladas às atividades sociais, nas quais 

os sujeitos se constituam como agentes aptos a discursivizar sobre as 

formas ideológicas de construção do universo social, pelo qual se deslo-

cam e agem, não concebendo a realidade como algo fixo ou dado, mas 

como passível/possível de interpelações diversas e contrarreações, mor-

mente quando afetados por conflitos e instabilidades em curso numa so-

ciedade em constante mudança. 

Para Mikhail Bakhtin (2010), 

Natureza dialógica da consciência, natureza dialógica da própria vida hu-

mana. A única forma adequada de expressão verbal da autêntica vida do ho-

mem é o diálogo inconcluso. A vida é dialógica por natureza. Viver significa 

participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar etc. Nesse diálo-

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

mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na pala-

vra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio uni-

versal. 

As imagens reificadas (coisificadas, objetificadas) para a vida e para a pa-

lavra são profundamente inadequadas. O modelo reificado de mundo é substi-

tuído pelo modelo dialógico. Cada pensamento e cada vida se fundem no diá-

logo inconclusível. É igualmente inadmissível a reificação da palavra: sua na-

tureza também é dialógica. 

A dialética é o produto abstrato do diálogo. (BAKHTIN, 2010, p. 348) 

A perspectiva bakhtiniana conduz-nos a uma visão dialógica da 

linguagem. Logo, tudo o que dizemos está construído por um dialogismo 

inescapável. Mas, para além dessa condição sine qua non, urge propiciar-

se a realização efetiva de um ensino de língua que se apresente como 

transformação; isto na proporção em que os aprendizes se reconheçam 

como sujeitos de suas falas, como locutores e agentes tanto do que já foi 

construído em sentido - daí o caráter ideológico da língua e da linguagem 

– quanto do que os leva a tomar posições reflexivas acerca dos diversos 

discursos, também daqueles dos quais se apropriaram e não se dão conta, 

mas que referendam posições sujeito bastante naturalizadas e em cons-

tante veiculação nos espaços sociais de produção de sentido. 

Diante do exposto, postulo sobre uma concepção de língua e de 

ensino que façam frente a posturas voltadas para reconstituição e acomo-
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dação, especificamente no que tange a concepções bastante arraigadas no 

âmbito escolar; no caso, direcionadas para prescrições e ensino de no-

menclaturas, impossibilitando os aprendizes de se compreenderem como 

produtores de seus textos/discursos, em quaisquer que sejam os espaços 

sociais em que se encontrem. 

As concepções de ensino de língua que respaldam determinadas 

práticas em circulação na escola, infelizmente, ainda se apresentam como 

modelos ou parâmetros a serem seguidos pelos professores, ao mesmo 

tempo que lhes retiram a possibilidade de construir outras concepções e 

de, consequentemente, levar a mudanças que sejam mais significativas, 

de forma a se produzirem, efetivamente, efeitos mais positivos para os 

cidadãos que integram o espaço escolar; no caso, os alunos e professores. 

Estes devem ter a autonomia necessária para intervir em práticas já esta-

belecidas e engessadas. No entanto, essa revolução só poderá acontecer 

com investimento pesado na formação dos docentes, tanto daqueles que 

atuam em sala de aula, quanto dos que desempenham funções adminis-

trativas e pedagógicas. Por outro lado, é necessário um investimento das 

universidades públicas e privadas nesse sentido, principalmente na cons-

trução de projetos e currículos que se apresentem alternativas para os en-

frentamentos não só didático-pedagógicos, mas, acima de tudo, para as 

demandas e enfrentamentos da sociedade atual. 

 

3. Análise dos dados 

Dado o contexto acima delineado, aponto algumas concepções de 

ensino de língua tanto de L1 quanto L2, ainda correntes nas atividades de 

ensino, mais especificamente no que diz respeito ao ensino da leitura e da 

escrita: 

 

3.1. Ensinar uma língua é ensinar a forma 

Esta concepção centra-se na ideia de que a língua é uma estrutura, 

um sistema de regras, autônomo diante das condições de produção. 

Apreender as regras do sistema e seu funcionamento, implica dominá-lo 

em qualquer situação de uso. Nesse sentido, temos um sistema geral abs-

trato e seu domínio nos capacitaria a nos desempenhar liguisticamente de 

modo proficiente e suficiente. 

Vejamos um exemplo do corpus em estudo, em que essa concep-
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ção se apresenta: 

1. Terça-feira – 09 de agosto de 2016 – turma 101 – Língua Portuguesa – 

Profa. Z. 

Nesta aula tratou-se de “Formação de Palavras”. A professora introduziu 

uma discussão sobre a formação das palavras. Para isto, se valeu de alguns 

termos como exemplos para melhor abordar o assunto. Ela usou terminologi-

as, explicou-as e fez um aparato de suas variações e transformações ao longo 

do tempo. É interessante que, para isto, ela se valeu de contextos históricos 

regionais pelos quais se passou o processo de formação de algumas palavras 

apresentadas por ela. Em determinado momento, ela chegou a falar das varia-

ções fonêmicas regionais para exemplificar os diferentes usos da letra L e R 

enquanto fonemas. E ainda passou pela questão do aparelho fonador para sa-

nar algumas dúvidas de pronúncia surgidas dos alunos. 

Depois iniciou a temática da derivação, chamando primeiramente a aten-

ção para o uso dos prefixos, a chamada derivação por prefixação. A professora 

colocou no quadro alguns exemplos e foi destacando os prefixos para que os 

alunos os percebessem. Em seguida falou dos sufixos, através do processo de 

sufixação, seguindo o mesmo critério de exemplos. 

Após, veio o terceiro processo de derivação, a parassíntese. A professora 

usou os seguintes exemplos: “anoitecer”, “desalmado”, “amanhecer”, “en-

tardecer”, “empoeirado”. Falou ela ainda de regressão e derivação imprópria. 

No fim da aula, a professora deu “visto” nos cadernos dos alunos que haviam 

resolvido um exercício feito anteriormente, em outra aula. 

Para fins desta aula, esta professora se valeu de seus conhecimentos em 

Latim para abordar e explicar as terminologias de algumas palavras. Isto de-

mostra a firmeza em seus posicionamentos. Embora esta aula estivesse centra-

da nesta premissa, volta e meia retomava algumas discussões de outras áreas 

para ratificar suas explicações sobre determinadas palavras mostradas por ela. 

Observa-se que esse tipo de concepção não considera os aspectos 

discursivos, sociais e históricos que deveriam estar envolvidos no ensino 

de língua. Trata-se, nesse caso, de um estudo baseado na discretização e 

classificação de formas e não de uma perspectiva na qual os aprendizes 

se coloquem como produtores/locutores de seus discursos, na qual a 

construção das palavras constitua um instrumento discursivo para veicu-

lação de sentidos carreados nesses textos/discursos. 

 

3.2. Ensinar a língua é levar os aprendizes a codificarem e deco-

dificarem estruturas imanentes do próprio sistema 

A visão da língua como código, oriunda da teoria da informação, 

pressupõe um emissor e um receptor estáticos e autoproficientes num sis-

tema também estático, pelo qual os indivíduos se comunicam. Tal con-
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cepção fez com que não se considerasse os interactantes e os contextos 

de interlocução como constituintes das unidades em ação/mobilização na 

língua. 

Vejamos o exemplo do corpus em que essa visão é reiterada: 

2. A professora soube chamar a atenção dos alunos, começou com uma 

conversa descontraída, pegou as frases que eles próprios falam no cotidiano 

para em seguida dá as definições, porém o tratamento dado à língua foi a do 

“certo e errado”. Era o momento oportuno para falar sobre as variantes da 

língua. O uso da gramática normativa, que dita o que se deve falar e escrever, 

não se sustenta em todos os usos reais da língua, existe a linguagem usada na 

igreja, na praia, em um seminário, dentre outros. Uma ou outra forma de ex-

pressão depende, sobretudo, de fatores geográficos, socioeconômicos, de fai-

xa etária, de gênero (sexo), da relação estabelecida entre os falantes e do con-

texto de fala. 

A professora copiou no quadro o assunto sobre concordância com sujeito 

simples e com sujeito composto, as definições foram retiradas do livro didá-

tico. Despois das explicações pediu para fazerem exercício da página 97, no-

vamente do livro didático. Os alunos estão se tornando meros copiadores de 

exercício do livro didático, e a leitura e a escrita estão aonde? Os alunos per-

deram muito tempo copiando as questões do livro, a aula terminou e eles 

ainda não tinham terminado de resolver a atividade. 

Conforme expresso no exemplo, essa concepção é reiterada no 

ensino de língua quando o professor fica restrito a atividades de transcri-

ção e explicação de nomenclaturas. Os alunos tornam-se meros copiado-

res de exercícios propostos nos livros didáticos, sem nenhum entendi-

mento de que a língua e a linguagem constituem espaços por meio dos 

quais nos constituímos como agentes interventivos nas instâncias sociais 

de produção de sentido, dinâmicas e dotadas de mobilidade em toda a sua 

dimensão. Assim, segundo Luiz Antônio Marcuschi (2008), desvincula-

se a língua de seu aspecto cognitivo e social. Por outro lado, a língua é aí 

encarada como um instrumento transparente e de manuseio não proble-

mático. 

 

3.3. Ensinar/aprender a língua é reconhecê-la e descrevê-la como 

forma ou estrutura no âmbito dos subsistemas fonético-

fonológico, lexical, morfológico e sintático 

Esta concepção considera a língua como uma estrutura autônoma. 

Tal perspectiva, segundo Luiz Antônio Marcuschi (2008), foi instaurada 

no século XIV, tendo-se implementado com Saussure e Chomsky; com 

essa visão “não se buscam explicações transcendentes para o fenômeno 
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linguístico” (MARCUSCHI, 2008, p. 59). Por essa acepção, despreza-se 

o contexto e a situação, assim como os componentes sociais e históricos 

constituintes das ações de linguagem, havendo dificuldades no trato da 

significação e dos problemas referentes à compreensão. Observa-se aí 

também dificuldades no que concerne à função sociointerativa dos textos, 

os quais não constituem meras unidades do sistema, pois situam-se no 

âmbito do uso do sistema, em toda a sua complexividade e flexibilidade 

discursiva e sociointeracional. 

Vejamos os exemplos do corpus em análise: 

3. É apresentada aos alunos os termos integrantes da oração tais como ad-

junto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc., e continua a aula 

abordando sobre complemento nominal, o que difere de adjunto adnominal, 

quais as ocorrências destes casos. Segue-se com o conceito de agente da pas-

siva, suas ocorrências, como identificá-lo e quais características ele apresenta. 

A aula termina sendo feita uma última abordagem sobre os termos acessórios 

da oração, falando sobre os adjuntos adverbiais e nominais, quais classes de 

palavras englobam esses tipos. 

As duas aulas seguintes ocorrem no 1º ano A. É feita uma atividade de 

leitura e exercício do livro didático. Essa atividade leva uma aula. No segundo 

tempo ela inicia com os termos integrantes da oração, explicando a eles quais 

são os termos integrantes da oração, sobre transitividade verbal, sobre nomi-

nalização, sobre transitividade nominal. A professora explica para eles alguns 

termos acessórios antes do fim da aula como: artigo, adjetivo e etc. 

As duas aulas finais ocorrem no 1º ano B, sendo feito um ressalte da aula 

anterior onde foi abordado sobre sujeito e predicado, seus tipos e suas caracte-

rísticas, as várias formas de se apresentar, suas posições na frase, seguindo o 

sistema SVO. É explicitado também sobre o que é agente da passiva e suas ca-

racterísticas, suas ocorrências e como identificar dentro da oração. É feito um 

rápido exercício no quadro, onde três alunos vão ao quadro identificar os ter-

mos até aqui estudados. A professora usa o tempo restante para discorrer sobre 

termos acessórios da oração, suas formas, quais as ocorrências e as caracterís-

ticas que eles apresentam, quem são e seu comportamento dentro da frase. 

 

4. No dia 08 de agosto, retorno a sala do 1º ano B, ao qual a professora 

continua a partir da aula anterior fazendo uma abordagem sobre a diferença 

morfológica e sintática das palavras, explicitando já os termos acessórios da 

oração: adjunto adnominal, vocativo, aposto e etc. É explicado como os ter-

mos acessórios da oração se apresentam e suas ocorrências na oração. Em se-

guida a professora passa um exercício analítico ao qual é dado uma série de 

orações, e destas devem ser retirados os itens possíveis, classificando-os de 

acordo com o que já foi visto até agora. A aula termina com os alunos ainda 

por terminar o exercício. 

Na turma de 1º ano C, é feita a retomada da aula anterior, relembrando o 

que é sujeito e predicado, o que é oração como elas se comportam nas frases, e 
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uma explicação sobre o que são termos acessórios da oração. Assim se faz um 

exercício para análise dos termos da oração, classificação e identificação dos 

termos da oração, sendo colocado questões não muito usuais aos alunos. 

No dia 18 de agosto, inicia-se as aulas na turma de 1º C. É continuado as 

análises sintáticas, tem a revisão de tudo o que já foi passado até então: sujei-

to, predicado, tipos de sujeito, tipos de predicado, termos acessórios da oração 

e é feita a aplicação de um exercício para revisão a ser entregue na aula se-

guinte. 

As aulas seguintes ocorrem no 1º ano B, a professora faz uma atividade 

semelhante à realizada na turma anterior: revisão de conteúdos já aplicados 

dos termos integrantes da oração, dos termos acessórios, sujeito e predicado, 

agente da passiva e as transitividades verbais e nominais. Finaliza-se a aula 

com um exercício para ser entregue na aula seguinte. 

Na turma de 1º A, continuamos a revisão das aulas anteriores, fazendo os 

alunos as responderem as questões básicas: o que é sujeito? Como identificar? 

Quais os termos integrantes? E os acessórios? 

Após essa revisão feita por eles, a professora corrige algum equívoco feito 

por eles durante a revisão e explica, dando novamente os conceitos e aplican-

do um exercício de revisão, o qual deve ser entregue na aula seguinte. 

Como se pode ver nos trechos em destaque, a professora ensina 

temas de sintaxe e está preocupada no reconhecimento de elementos 

constitutivos da estrutura oracional ou frasal. Embora não se observe 

uma descrição stricto sensu do componente sintático, há o trabalho de re-

conhecimento da nomenclatura sintática presente em livros didáticos, em 

gramáticas normativas e manuais de linguística descritiva. Observa-se, 

aí, o cuidado com a forma, desconsiderando-se seu funcionamento dis-

cursivo e textual. As formas são ensinadas como se fossem neutras e 

desgarradas do seu uso sociopragmático e sociointerativo, caindo-se num 

abstracionismo improdutivo e estanque, como se a língua fosse um sis-

tema isomórfico, homogêneo e autossuficiente. 

Acrescento o fato de que a visão de língua, evidenciada pela práti-

ca pedagógica da professora, redunda na maneira como realiza as ativi-

dades de ensino de língua, estritamente centradas em conceitos, defini-

ções e identificações do que constitui o sistema sintático, como se este 

existe à parte de suas realizações na língua e em que tais realizações dife-

renciam-se nos contextos sociopragmáticos e interativos situados, dinâ-

micos e flexíveis, segundo determinados propósitos a que estão constrin-

gidas essas interlocuções. 
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3.4. Ensinar/aprender uma língua requer uma concepção de que 

esta constitui um espaço social e cultural de interação 

Esta concepção compreende a língua como espaço ideológico por 

meio do qual interagimos no universo biossocial. Embora encontre pouca 

correspondência nas práticas de ensino de língua, essa concepção tem 

contribuído para a transformação nas ações relativas à leitura e escrita, 

enquanto eixos ou espaços de construção de cidadania, nos quais os indi-

víduos se colocam como produtores/autores de seus discursos nos vários 

âmbitos e dimensões das atividades humanas, caracterizadas sempre co-

mo instáveis, complexas e permeadas pelos conflitos. 

Nos dados sob investigação, constantes nos relatórios dos licenci-

andos, já observamos algumas tentativas nesse sentido, mas que precisam 

ser devidamente ampliadas, de forma a se constituírem como reversões 

em relação às práticas cristalizadas aqui anteriormente descritas. 

Vejamos exemplos contidos no corpus, os quais, de algum modo, 

já apontam para essa perspectiva: 

 

3.5. Principais conclusões 

Entende-se que o professor a partir de uma abordagem crítica e reflexiva 

necessita trabalhar conteúdos atuais, tendo como objetivo fundamental os três 

eixos: a leitura, a escrita e a oralidade, deixando a gramática como objeto peri-

férico do ensino da língua materna. 

A linguística moderna busca modelos de análise da língua a partir de uma 

percepção mais concreta, pois afirmam que o ser humano comunica-se com 

propósitos diversos, como por exemplo, definir identidade e agir sobre o ou-

tro. Assim, compreende-se que a competência comunicativa é importante para 

a interação do indivíduo em sociedade, desta forma cabe ao professor de lín-

gua materna estar trabalhando com seus alunos o desenvolvimento de tal 

competência, utilizando diversos recursos, como por exemplo, a inclusão das 

novas tecnologias de informações em sala de aula, para o ensino da língua. 

Mais, cabe ao professor buscar formas de aprimorar a escrita do aluno, 

pois compreende-se que se faz necessário que este profissional busque através 

das teorias linguísticas modernas formas de ensinar os usos da língua, sempre 

levando em consideração os conhecimentos de mundo do aluno. 

Observou-se que a professora trabalha com a avaliação somativa “[...] 

consiste em classificar os alunos de acordo com os níveis de previamente es-

tabelecidos, geralmente tendo em vista sua promoção de uma série para outra 

[...]” (HAYDTP, 2008, p. 17-18) 

É importante ressaltar que os alunos do 3º ano são incentivados a produzi-

rem trabalhos com padrão acadêmico. De acordo com a professora a ideia é 
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inserir os alunos, que estão terminando o ensino médio, no universo acadêmi-

co. Mas, essa prática não é aceita por alguns professores, pois justificam-se 

que este tipo de trabalho é apenas para fazer-se na universidade. Entende-se 

que trabalhar a escrita torna-se importante a medida que faz o aluno refleti so-

bre a língua, como mencionado anteriormente, ainda se compreende que a es-

crita requer conhecimentos de mundo, conhecimentos linguísticos e conheci-

mentos textuais que são adquiridas na convivência social. 

Além disso, o que se observou foi uma realidade em que os alunos não 

são levados a pensar criticamente, a professora poucas vezes incentiva o aluno 

a pensar na sala de aula, também, observou-se que os alunos não estão interes-

sados em aprender ou conhecer os usos da língua. Nas atividades passadas pe-

la professora verificou-se que a maioria não faz e também nem busca tentar 

fazer. Muitos reclamam da aula e mencionaram que não gostam de ler. 

É interessante que o professor busque gêneros que possam atrair a atenção 

dos alunos, portanto para saber “[...] quais gêneros funcionam em uma dada 

sala de aula vai depender de uma negociação entre as instituições, o professor 

e os alunos”. (BEZERMAN, 2011, p. 33) 

O trecho em apreciação faz uma análise reflexiva acerca de uma 

concepção prescritivista e normativa ainda muito arraigada no ensino de 

língua, especificamente no que diz respeito à forma como o licenciando 

observa o professor em sua prática diária, no âmbito da realização das 

atividades de leitura e escrita em sala de aula. Não há, segundo os relatos 

do estagiário, a presença de metodologias nas quais os alunos se engajam 

e se colocam como construtores de seus discursos, levando em conta as 

diferentes situações de interação em que estão socialmente imersos e/ou 

com que se defrontam no cotidiano. 

Se o relato crítico do licenciando aponta para uma concepção tra-

dicional ainda bem presente no ensino de língua portuguesa; por outro 

lado, esse próprio relato constitui uma análise reflexiva/avaliativa sobre 

esse tipo de ensino, o que demonstra maturidade intelectual e acadêmica 

desse licenciando, quando da observação e descrição de práticas rotinei-

ras e tradicionais do professor regente das turmas nas quais realizou as 

atividades de estágio. 

Assim, na seção de conclusões do relatório, a estagiária, expõe, de 

maneira clara, uma concepção de ensino voltada para uma perspectiva 

sociointeracionista e sociodiscursiva. Essa perspectiva, veiculada pelo es-

tagiário em seus relatos, evidencia o fato de que ele concebe o ensino de 

língua portuguesa não mais como centrado na gramática normativa ou no 

estudo da estrutura ou da forma, mas como voltado para o desenvolvi-

mento de práticas que ampliam a competência discursiva do aluno em 

seu trânsito pelas diversas instâncias da sociedade. Logo, de acordo com 
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esse dado, o licenciando tem em mente o fato de que o ensino de língua 

se constitui como espaço de acesso dos indivíduos à cidadania; isto na 

medida em que a escola propicie também o acesso desses indivíduos a 

atividades de leitura, oralidade, escrita e análise linguística, conforme 

preconizado pelos Parâmetros Curiculares Nacionais, que lhes possibili-

tem uma reflexão avaliativa ou interventiva no âmbito dessas atividades e 

em que consigam constituir-se enquanto agentes do que dizem, expres-

sando-se como sujeitos capazes de argumentar, contra-argumentar e ana-

lisar os diferentes textos/discursos em circulação nas esferas sociais e 

institucionais. 

Em vista do exposto, postulo que a formação docente requer um 

investimento conceitual ou epistemológico que corresponda às exigên-

cias da sociedade contemporânea, no qual os indivíduos consigam inter-

ferir, pelo usufruto da própria linguagem, nas relações sociais, entenden-

do que estas contêm conflitos, oposições, contradições e confrontos, ca-

bendo à escola desencadear e operar no sentido de tornar os aprendizes 

aptos a lerem e produzirem discursos com autonomia e crítica, tomando 

posição acerca dos textos com os quais interagem e não somente repro-

duzindo significados já estabelecidos e comodificados. 

 

4. Considerações finais 

Em suma, proponho uma mudança radical nas concepções de en-

sino de língua, por verificar, mediante instrumentos como o relatório do 

estágio supervisionado – no caso, a fase de observação – lacunas e in-

completudes que se colocam como impedimentos para um ensino que fa-

ça frente à complexidade das práticas sociais de uso da língua. As mu-

danças, aqui propugnadas, devem começar, a meu ver, por uma revira-

volta acerca do que se compreende como ensinar/aprender língua, o que 

se constitui como pertinente não só para o ensino de língua portuguesa 

como língua materna, mas também como segunda língua e para línguas 

adicionais, das quais necessitam os cidadãos para um trânsito satisfatório 

nos espaços sociais e institucionais. No entanto, para além de novos in-

vestimentos epistêmicos no que tange ao ensino de língua, é preciso que 

invista, de modo concomitante, em novas metodologias, especialmente 

aquelas que contemplem as tecnologias em mobilização no contexto da 

Hipermodernidade, não só em relação ao uso dos suportes digitais, mas, 

antes de tudo, no que se refere à leitura e produção textual dos gêneros 

discursivos em circulação nesses suportes. 
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brunogomespereira_30@hotmail.com 

 

RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo analisar como a mídia brasileira, sobretudo a te-

levisiva, contribui na perpetuação de fenômenos de massa capazes de mudar os hábi-

tos do grande público. Nesse sentido, há de se verificar como as mídias lançam verda-

deiros fenômenos comprados pela massa populacional em pouco tempo. Como aporte 

teórico, estamos inseridos no campo dos estudos da linguagem, partindo do princípio 

de que procuramos colocar em evidência diversos conhecimentos humanos na com-

plexificação do objeto investigado. A pesquisa é documental de abordagem qualitati-

va-interpretativista. Reforça-se o jogo de vozes como algo condizente com o mosaico 

com o qual o dito fenômeno de massa se manifesta, sendo, pois um fértil campo de in-

vestigação. 

Palavras-chave: Mídia. Persuasão. Vozes sociais. 

 

1. Introdução 

No século XXI, são muitas as pesquisas que problematizam ques-

tões sociais, nas quais a esfera linguística propriamente não responde a 

todas as indagações. Para isso, há de se entender que o linguístico nada 

mais é do que uma materialização lexicogramatical, influenciada por for-

ças maiores que propiciam um determinado comportamento social. Nesse 

sentido, concordamos com Zygmunt Bauman (2004), ao dizer que vive-

mos em uma modernidade líquida que, por sua vez, corrobora para uma 

série de interferências intersociais que tornam as coisas mais efêmeras. 

Ainda conforme Zygmunt Bauman (2008), as efemeridades entre 

as relações no presente século são heranças de um consumo desenfreado, 

motivado por questões neoliberalistas que movimentam o mercado con-

sumidor e alienam o mesmo a obter algo que, necessariamente, não ne-

cessita. 

É nesse sentido que inserimos a televisão como ponto de partida 

para a comercialização desenfreada em uma sociedade pós-moderna. 

Considerando a visão sistêmica da teoria ator-rede, proposta por Bruno 

Latour (2012), é possível compreender que o consumo desenfreado de 

um determinado produto está diretamente associado aos atores sociais, 

mailto:brunogomespereira_30@hotmail.com
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largamente divulgados pela mídia, que, mesmo sendo pessoas comuns, 

gozam do prestígio de estar na mídia televisiva e, com isso, o alcance da 

massa é proporcionado de maneira mais direta. 

Esse trabalho está inserido nos estudos aplicados da linguagem 

em caráter indisciplinar (cf. MOITA LOPES, 2006 e 2013; SILVA, 

2014; PEREIRA, 2014 e 2016; só para citar alguns), pois acreditamos 

que a linguística aplicada não deve ser vista como uma disciplina em si, 

mas como uma maneira emergente de se fazer ciência tratando os fenô-

menos linguísticos também como mecanismos de representações de vo-

zes sociais periferizadas. 

O nosso objetivo é problematizar como algumas celebridades mi-

diáticas exercem poder de persuasão capaz de levar a massa a consumir 

diferentes objetos sem, necessariamente, necessitar dos mesmos. Assim, 

elencamos alguns nomes que pensamos que sejam primordiais para uma 

discussão satisfatória sobre o assunto. Entretanto, esclarecemos que, em 

nenhum momento do texto, nos referimos à pessoa em si, cidadã brasilei-

ra, mas sim à sua imagem como personagem midiático capaz de movi-

mentar o mercado de consumo. 

A metodologia que empregamos é do tipo documental e de abor-

dagem qualitativa. Documental, porque pesquisamos em documentos di-

versos sobre as influências mercadológicas que tais celebridades exercem 

no Brasil (cf. SÁ-SILVA, 2009). Já optamos pela abordagem qualitativa, 

porque partimos da esfera da interpretabilidade da imanência dos dados. 

(Cf. ANDRÉ, 2013; BORTONI-RICARDO, 2008, LAKATOS, MARO-

NI, 2003) 

Além desta Introdução, das Considerações finais e das Referên-

cias bibliográficas, este artigo é constituído pelas seguintes principais 

seções: Estudos aplicados da linguagem, Criação e perpetuação de mi-

tos televisivos: algumas considerações: Ana Maria Braga, Chacrinha, 

Fernanda Montenegro, Hebe Camargo, Regina Duarte, Renato Aragão, 

Sílvio Santos e Xuxa Meneghel. 

 

2. Estudos aplicados da linguagem 

A linguística aplicada é uma vertente dos estudos da linguagem 

em que a materialização linguística em si nem sempre é o mais importan-

te. Nesse caso, questões de caráter pedagógico, psicológico, sociológico 

e antropológico se tornam vigas-mestras para pesquisas em diversos âm-
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bitos sociais. Em sua pesquisa, Bruno Gomes Pereira (2014) estabelece 

um histórico, em forma de linha do tempo, capaz de explicar diferentes 

roupagens que a linguística aplicada vem ganhando na tentativa de ade-

quar-se às necessidades da sociedade. 

Em uma pesquisa semelhante, Wagner Rodrigues Silva (2014) re-

torna à ideia de indisciplinaridade, cunhada por Luiz Paulo da Moita Lo-

pes (2006), no sentido de tratá-la como uma espécie de etapa mais con-

tundente ao meio em que vivemos. Nesse sentido, acrescento à ideia do 

referido autor algumas etapas pelas quais os estudos aplicados têm pas-

sado. Temos, então, a disciplinar, a interdisciplinar, a transdisciplinar e a 

indisciplinar, sendo esta última a mais condizente com o que propomos 

nesta abordagem. 

Abaixo, ilustramos o perfil disciplinar a que nos referimos: 

 
Figura 1: Abordagem Disciplinar 

Na figura acima, ilustramos a primeira concepção de linguística 

aplicada, ainda muito difundida no Brasil na década de 1980. Como esta 

vertente nasceu no contexto de Segunda Guerra Mundial, a intenção se 

resumia no ensino de línguas estrangeiras aos soldados que estavam en-

volvidos. 

O modelo da imagem ilustra a ideia de contexto escolar, uma vez 

que era a única finalidade desses estudos na época, era justamente focar 

no ambiente de ensino, que, consequentemente, leva à segunda esfera, 

que se preocupa em ensinar a língua. Como esta era o principal meio de 

comunicação entre os soldados, sua relevância era primordial. Ensinar a 

língua era algo preponderante. 

Essa visão de linguística aplicada como “teoria” voltada unica-

mente ao ensino foi perpetuada pelos estudos linguísticos estruturais que 

ao se apossarem da ideia, percebeu na postura disciplinar uma espécie de 

aplicação da linguística, pois todas as teorias propostas por Saussure so-

freram uma espécie de remanejamento para o ensino, onde a ideia de sis-

tema linguístico foi forçada a se adaptar às condições de ensino. 

Na figura abaixo, ilustramos os procedimentos interdisciplinares 

da linguística aplicada bastante difundidos na década de 1990. Foi quan-
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do a mesma foi deixando de ser utilizada somente para analisar fenôme-

nos sobre ensino e passou a ser suporte para outros fenômenos naturais. 

Para isso, as teorias linguísticas passaram a não satisfazerem mais as de-

mandas que foram surgindo na medida em que a sociedade evoluía, por 

isso outras áreas do conhecimento passaram a ser utilizadas para proble-

matizarem as pesquisas que ora foram propostas. 

 
Figura 2: Abordagem Interdisciplinar 

Assim, a linguística aplicada foi deixando de ser vista como disci-

plina e passou a ser vista como uma postura emergente de se fazer pes-

quisa. Para Inês Signorni (1998), a linguística aplicada é, na verdade, 

uma zona fronteiriça capaz de articular diferentes perspectivas de analíti-

cas entre vários pontos de conhecimento humano. 

Segue abaixo um esquema sobre o caráter transdisciplinar da lin-

guística aplicada: 

 
Figura 3: Abordagem Transdisciplinar 

A figura acima propõe o movimento transdisciplinar dos estudos 

da linguagem, tal como propõe Hilton Japiassu (1976). Assim como o 

autor, esta perspectiva ainda é bastante difícil de ser praticada, em razões 

das heranças positivistas ainda muito presente nas pesquisas em ciências 

humanas. Nesse sentido, o autor ora referido prefere denominar a trans-
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disciplinaridade como uma espécie de sonho, tendo em vista o esforço 

que é preciso fazer para, de fato, seja efetivado. 

No campo das pesquisas em linguística aplicada, a transdiciplina-

ridade é motivada por meio da valorização de conhecimentos que extra-

polam aos saberes da universidade e passa a dar voz aos apelos de vozes 

marginalmente desfavorecidas. Isso representa um avanço imenso para 

os estudos da linguagem, uma vez que para se compreender os fenôme-

nos linguísticos é necessário entender o contexto de vida dos sujeitos das 

pesquisas, bem como a relação de poder que se origina dessa escuta de 

vozes. 

É nesse sentido, que, tomando emprestadas as palavras de Pierre 

Bourdieu (1989), é necessário perceber o poder simbólico que envolve 

essas relações que são estabelecidas, muitas vezes, de maneira implícita. 

Para o sociólogo francês, a tentativa de lidar com diferentes forças confe-

re empoderamento aos grupos sociais deixados à margem. Essa concep-

ção aproxima bastante à noção de indisciplinaridade, já mencionada ante-

riormente, como se pode ver na figura 4. 

Na abordagem indisciplinar, os movimentos inter-relacionais são 

mais perceptíveis, uma vez que a ideia de rompimento disciplinar e a 

atenção dada a outras manifestações investigativas são bem mais pungen-

tes. Nesse sentido, correntes de estudos diferenciados como pragmática, 

sociologia, psicologia e outras são pertinentes para os movimentos indis-

ciplinares que nos propomos. 

 
Figura 4: Abordagem Indisciplinar 
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Diante disso, citamos os trabalhos de Bruno Gomes Pereira 

(2016), Lívia Chaves de Melo (2015), Wagner Rodrigues Silva (2014), 

Luiz Paulo da Moita Lopes (2013; 2006) e Ângela Bustos Kleiman 

(2013), só para citar alguns. 

Bruno Gomes Pereira (2016) analisa como a escrita acadêmica 

convencional se diferencia da escrita acadêmica reflexiva, tendo as duas 

como manifestações ideológicas e discursivas que relocalizam saberes e 

ressignificam vozes sociais deixadas à margem. Nesse entorno, é que va-

lorizamos tais manifestações ideológicas como consequências semântico-

discursivas que ajudam a construir a imagem de mito inatingível junto à 

mente das pessoas. 

Seguindo a mesma linha, Lívia Chaves de Melo (2015) problema-

tiza as escritas reflexivas de maneira a compreender como o Eu, pessoa 

de quem se fala, se comporta nessa escrita. Nesse sentido, redireciono 

meu foco para compreender como esse Eu estabelece relações de sentido 

capazes de reconstruir situações persuasivas. De acordo com José Luiz 

Fiorin (2006), a relação entre o “eu” e o “tu” constroem um percurso ge-

rativo de sentido capaz de manter uma relação mais intimista entre o ar-

tista e o receptor. 

Wagner Rodrigues Silva (2014) endossa que a postura indiscipli-

nar é válida a partir do momento em que partimos do empirismo para 

compreender como o entorno social colabora para a manutenção de rela-

ções interdiscursivas muitas vezes de maneira conflituosa. Tais conflitos 

são permeados por saberes de diferentes vertentes que corroboram para 

uma relação interpessoal de maneira mais completa e direta. Para o autor, 

a retomada de vozes sociais desvalorizadas é uma maneira de dar oportu-

nidade aos grupos que até então não apresentam muita importância na 

academia. 

Tais ideias são chamadas por Luiz Paulo da Moita Lopes (2006), 

e posteriormente por Ângela Bustos Kleiman (2013), como vozes do sul, 

que são sociologicamente por grupos minoritorizados, marginalizados 

aos olhos da sociedade. Esse suleamento é visto, nos estudos sociológi-

cos, como uma disputa de poder que ocorre implicitamente, quando al-

gumas dessas vozes tentam se sobrepor a outra e, com isso, gera uma re-

lação de repúdia ou de familiaridade em excesso. 

Portanto, a ideia de indisciplinaridade, nos termos de Luiz Paulo 

da Moita Lopes (2013; 2006), é uma perspectiva de complexificação no 

âmbito das pesquisas acadêmicas, a qual tenta acompanhar às exigências 
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do paradigma emergente. Seja chamada por linguística da desaprendiza-

gem (2006) ou linguística transgressiva (FABRÍCIO, 2006), por outros 

autores, a noção de indisciplinaridade aparece como algo transversal, que 

traz em seu bojo questões de relações de empoderamento e comporta-

mento social, o que está diretamente ligado ao consumismo do qual fa-

lamos desde o início. 

 

3. Criação e perpetuação de mitos televisivos: algumas considerações 

3.1. Ana Maria Braga 

Ana Maria Braga Maffeis, mais conhecida simplesmente como 

Ana Maria Braga, é a principal apresentadora de programas femininos no 

Brasil. Quando foi lançada como condutora de programas para mulheres, 

Ana chegou a comandar dois programas ao vivo na TV Record, o que lhe 

renderia inúmeras horas de trabalho diário. Uma rotina estafante, compa-

rada a artistas internacionais. 

A apresentadora do programa Mais Você, programa que comanda 

há mais de uma década na Rede Globo de Televisão, é o maior arrecada-

dor de patrocínio dentre os programas diários matinais da Vênus Platina-

da. Com isso, Ana Maria Braga pode ostentar o título de rainha da publi-

cidade, uma vez que sua imagem está consolidada junto ao gênero de 

programa que comanda, o que gera uma espécie de aproximação entre a 

patrocinadora e a dona de casa, a qual confia seriamente nos conselhos 

dados por Ana há décadas. 

Ao lado de outras grandes estrelas, Ana se diferencia pela tranqui-

lidade com que apresenta seu programa, aparentando está na cozinha de 

sua casa. Diferentemente de outras apresentadoras do mesmo ramo, Ana 

consegue ser popular, cair no gosto da massa, sem necessariamente ser 

sensacionalista ou apelativa em razão de maiores números de audiência. 

 

3.2. Chacrinha 

José Abelardo Barbosa de Medeiros, eternizado como Chacrinha, 

foi o mais popular apresentador de programas de auditório entre os anos 

de 1970 e 1980, quando faleceu. Seu nome ecoa, ainda hoje, no meio ar-

tístico, como sinônimo de talento, disciplina e sucesso. 

A influência de Chacrinha foi tamanha que até mesmo as gerações 
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atuais, que não tiveram a oportunidade de vivenciar os momentos áureos 

do “velho guerreiro”, como era conhecido, o reverenciam e o respeitam 

pela história que construiu na televisão brasileira. Prova disso, foi sua 

presença na lista das 100 personalidades mais importantes da história do 

país. 

Chacrinha passou por algumas emissoras de televisão. Entretanto, 

tais deslocamentos não modificavam seu DNA. O comunicador sempre 

fez questão de frisar que o papel da televisão era levar alegria e diversão. 

Por isso, seus programas eram conhecidos pela irreverência com a qual 

lidava com seus convidados no palco. Nesse entremeio, criou as Chacre-

tes, assistentes de palco que rapidamente se tornavam símbolos sexuais e 

ditavam moda na época. Rita Cadillac foi a mais famosa dentre elas, car-

regando consigo esse rótulo até hoje. 

O apresentador ora em questão tinha uma verdadeira sensibilidade 

para descobrir novos talentos e desfrutava também de um verdadeiro to-

que de midas. Todo publicitário sonhava em ter seu produto anunciado 

no programa de Chacrinha e todo artista só se sentia realizado depois que 

pisavam no palco do velho guerreiro. 

Criando bordões, lançando moda e alegrando a televisão brasilei-

ra, Chacrinha foi tornando uma das figuras mais icônicas da história da 

televisão no Brasil. 

 

3.3. Fernanda Montenegro 

Arlette Pinheiro Esteves Torres, com o nome artístico de Fernan-

da Montenegro, é considerada pela crítica e pela mídia como a maior 

atriz brasileira de todos os tempos. Dedica-se às artes, mais precisamente 

ao ofício de atriz, há mais de meio século. Durante esse tempo, consoli-

dou uma carreira brilhante que, inclusive, lhe rendeu uma indicação ao 

Oscar pela sua interpretação no filme Central do Brasil. 

Com o título de “Dama da TV e do Teatro”, Fernanda Montene-

gro sempre se destacou pela sua postura como artista e cidadã, não se 

eximindo de opinar sobre quaisquer assuntos. Dona de uma rara elegân-

cia e sensibilidade, consagrou-se no teatro, no cinema e na televisão, 

sendo, em todos esses veículos considerada a melhor delas. 

A memória afetiva que Fernanda Montenegro conseguiu criar 

com seu público é algo realmente brilhante. Poucas vezes, uma atriz con-
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seguiu ser tanto requisitada para trabalhos em diversos meios midiáticos, 

fazendo-os com uma excelência nata. 

No holl da fama, a Dama da Televisão acumula o maior número 

de vitórias no Troféu Imprensa, premiação de grande porte da televisão 

brasileira, foi condecorada com o Troféu Mário Lago, homenagem cedi-

da pela Rede Globo de Televisão aos maiores nomes da história, e, além 

disso, foi a única brasileira a ganhar o prêmio Emmy International na ca-

tegoria Melhor Atriz, pelo seu trabalho no seriado Doce de Mãe. 

Dentre as personagens mais marcantes na televisão, temos Fran-

cisca Newman, da Brilhante (1981), Leonarda Furtado, de Cambalacho 

(1986), Olga Portela, de O Dono do Mundo (1991), Bia Falcão, de Belís-

sima (2005) e Bete Gouveia, de Passione (2010). 

 

3.4. Hebe Camargo 

Hebe Camargo é o nome da apresentadora de maior prestígio e 

notoriedade da televisão brasileira. Com o título de “Rainha da Televisão 

Brasileira”, Hebe marcou época e fez o Brasil chorar em 2012, quando 

veio a falecer. 

Para os críticos de televisão, nunca haverá comunicadora como 

Hebe Camargo, que se destacava com sua desenvoltura, alegria de viver, 

domínio de palco e pela criticidade com que via o cenário político nacio-

nal. Hebe Camargo tinha consciência de seu papel de formadora de opi-

nião. Portanto, não hesitava em dá-las, sempre com muita inteligência e 

sem medo do que poderia acontecer. 

Dona de uma personalidade própria, Hebe Camargo ajudou a re-

volucionar a televisão brasileira dando aos programas de entrevistas um 

toque mais moderno que pudesse atrair públicos tanto homens, quanto 

mulheres. A comunicadora revolucionou de maneira tão categórica o 

segmento que se propôs a apresentar que seus programas, exibidos às se-

gundas-feiras à noite, se tornaram verdadeira rotina na vida do brasileiro. 

Todos dormiam após o boa noite da Rainha da TV. 

Hebe acumula o maior número de vitórias no Troféu Imprensa na 

Categoria Melhor Apresentadora, sem dizer do Grammy Latino que ga-

nhou pelo incentivo à cultura brasileira. Antes de falecer, a apresentadora 

também entrou na lista das 100 maiores personalidades da história do 

Brasil. 
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3.5. Regina Duarte 

Regina Blois Duarte, ou simplesmente Regina Duarte, é uma das 

maiores atrizes do país. Para os autores de novela, ninguém interpreta 

melhor uma mocinha do que Regina Duarte, pois carrega em si uma mis-

tura de doçura, mas ao mesmo tempo de firmeza e atitude. 

Na década de 1970, Regina Duarte foi considerada a maior estrela 

de telenovelas da história. Era um trabalho atrás do outro e suas compa-

nhas publicitárias eram sinônimos de êxito. Diante disso, Regina Duarte 

ganhou o título de “Namoradinha do Brasil”, por ser linda, talentosa, ca-

rismática e extremamente midiática. A paixão do público por Regina Du-

arte era tão grande que sua presença em lugares públicos já era algo difí-

cil de ocorrer. 

No entanto, Regina Duarte consegue lidar muito bem com a fama 

e sempre se mostrou muito solícita e acessível. É considerada até hoje a 

namoradinha do Brasil, pois ainda é imbatível na arte de dramatizar. 

 

3.6. Renato Aragão 

Antônio Renato Aragão, ou simplesmente Renato Aragão, é um 

dos maiores humoristas da história do Brasil. Ao encabeçar o quarteto Os 

Trapalhões, que dava nome ao humorístico homônimo, Renato Aragão 

se destacava pela inovação do humor na linguagem televisiva. 

Ao optar por uma linguagem mais circense, Renato Aragão teve 

grandes dificuldades de emplacar alguns projetos no início de sua carrei-

ra. Mas quando passou a contar com mais três de seus colegas, o Brasil 

tornou-se pequeno para o estrondoso sucesso. 

Durante a exibição de Os Trapalhões, o Brasil parava para rir de 

um humor inocente, sem duplo sentido, e, principalmente, sadio, pois to-

da a família poderia acompanhar. Renato Aragão e sua trupe acumulam 

um dos maiores números de espectadores nos cinemas, sendo, até hoje, 

referência de sucesso nas telonas. 

Mas não tendo mais o espaço que merece na televisão aberta, 

Aragão faz parte de um seleto grupo de artistas que revolucionaram a te-

levisão e fizeram dela um instrumento de entretenimento mais leve e 

humanizador. 
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3.7. Sílvio Santos 

Senor Abravanel, mais conhecido por Sílvio Santos, é o principal 

apresentador do Brasil. Fez história na televisão e arrecadou uma verda-

deira fortuna por meio de faturamentos e comercializações. Seu patrimô-

nio é de fazer inveja, sendo o artista masculino mais rico da história do 

Brasil. 

A principal fonte de renda está em sua emissora de televisão Sis-

tema Brasileiro de Televisão, o SBT, o qual, por muitas vezes, incomoda 

a vênus platinada em termos de audiência. 

Seu programa, exibido aos domingos à noite, quase sempre fica 

em primeiro lugar na audiência da grande São Paulo. Isso não seria sur-

preendente se Sílvio Santos não apresentasse o mesmo formato de pro-

grama há décadas. Com o passar das gerações, a admiração que o público 

tem pelo “Homem do Baú” só aumenta, tornando-o uma das figuras mais 

queridas e icônicas da televisão brasileira. 

 

3.8. Xuxa Meneghel 

Maria da Graça Xuxa Meneghel, mais conhecida pelo epíteto de 

Rainha dos Baixinhos, é a mais popular apresentadora brasileira há mais 

de 30 anos. Começou sua carreira como modelo, aos 15 anos, mas foi 

como apresentadora infantil do programa Clube da Criança, em 1983, na 

extinta TV Manchete, que Xuxa se tornaria a maior estrela de programas 

para criança na América Latina. 

Sua mudança para a Rede Globo de Televisão, em 1986, a tornou 

um nome mundial. Artistas do planeta inteiro queriam imitá-la. No en-

tanto, nenhuma delas gozavam do carisma, do talento e do magnetismo 

de Xuxa. Portanto, a dita Rainha dos Baixinhos marcou época por um es-

tilo próprio de apresentar programas infantis. Sempre tratou a criança de 

igual para igual, o que despertava o interesse da mídia e, a princípio, o 

estranhamento dos pais, mas nunca o repúdio das crianças. 

A maneira específica como Xuxa lidava com as crianças a fez a 

maior vendedora de discos da história do Brasil e a única latina a apare-

cer na lista das 50 mulheres que mais venderam em todo o planeta, ocu-

pando a 25ª colocação. 

Por meio da linguagem lúdica, Xuxa fazia a festa de milhões de 

crianças todos os dias quando descia de sua nave cor de rosa. Seu cabelo 
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loiro, pele linda e olhos azuis a faziam um símbolo de beleza, o que mui-

to despertava o interesse de agências publicitárias. Tudo que leva seu 

nome vende absurdamente. 

Hoje, na Record TV, mesmo não apresentando o resultado espe-

rado no IBOPE, Xuxa continua mantendo o titulo de rainha, dessa vez 

não apenas dos baixinhos, mas de várias gerações que a acompanham até 

hoje. Seu programa noturno, das segundas-feiras, é o maior catalisador 

financeiro da Record, arrecadado patrocínios invejáveis para tempos de 

crise. 

Por isso, existem inúmeras pesquisas acadêmicas que analisam o 

poder de fogo da Rainha. Todas essas pesquisas versam sobre o poder 

persuasivo da marca Xuxa, no campo pedagógico, mercadológico ou 

consumista. Entretanto, é a pesquisa de Simpson (1994) que desfruta de 

maior popularidade quando o assunto é a loira mais famosa do Brasil. Na 

obra, a autora comenta sobre o sucesso de Xuxa nos Estados Unidos da 

América e a considera como um típico fenômeno de massa de países em 

desenvolvimento. A obra apresenta um histórico da vida de Xuxa, e, às 

vezes, sugere que o comportamento de Xuxa induzia à sexualização pre-

coce e ao antididatismo. Todavia, Amélia Simpson (1994) não contava 

que aquele fenômeno de massa tão típico, como ela mesma pontuou, se 

tornaria uma verdadeira apoteose atemporal. 

 

4. Considerações finais 

Diante do que fora exposto, fica claro que as mídias são meios de 

comunicação de extrema importância para a popularização de uma pes-

soa dita “anônima”. O processo de transformação do anonimato em mito 

é algo que ocorre de maneira muito efêmera, mas que mobiliza milhões 

de pessoas ao mesmo tempo, mudando radicalmente seu comportamento. 

Por outro lado, há aqueles fenômenos de massa que conseguem se 

perpetuar na mídia e seu nome deixa de ser apenas uma simples alcunha 

e passa a ser uma espécie de marca, de entidade. Estes casos são atípicos 

diante da efemeridade de que fala Zygmunt Bauman (2008; 2004), e, por 

isso, merecem uma atenção especial. É necessário compreendermos o 

que há nessas celebridades que encantam um número elevado de pessoas 

por tanto tempo. Não é nossa intenção responder essa questão de maneira 

tão direta, mas sim de incentivar a reflexão desse tipo de linguagem que, 

mesmo persuasiva e modista, apresentam características atemporais. 
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Em resumo, as mudanças de comportamento da massa, por inter-

médio das interferências discursivas de fenômenos de massa, incentivam 

um consumo acelerado capaz de alterar os princípios mais elementares 

do saber e do comportamento humano. Portanto, é necessário repensar 

como essas celebridades conseguem se reinventar com o tempo e conti-

nuar exercendo a mesma influência por anos a fio. Esperamos que este 

texto possa contribuir para pesquisas vindouras, as quais podem proble-

matizar com mais veemência esse tipo de comportamento, discurso e 

ideologia social. 
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RESUMO 

O presente trabalho foi produzido a partir do projeto "Oca dos Curumins" sob o 

título "Lendas e Encantos da Amazônia", aplicado na escola municipal Antônio dos 

Reis Moraes, no município de Tabatinga, com intenção de propor o resgate e a valori-

zação das lendas e dos contos, inerente aos povos amazônicos. No decurso do projeto, 

trabalhou-se de forma lúdica e descontraída, propondo o enfoque a partir das histó-

rias dos encantados e seres fantasmagóricos que habitam e permeiam o imaginário da 

cultura amazônica. Inicialmente, pretendeu-se fomentar outra relevante ação, com o 

estímulo da tradição oral das histórias, própria da nossa gente; prática esta, sequenci-

ada pelo incentivo à criatividade verbal, concluindo com a produção de textos, com a 

criação de livrinhos manufaturados pelos próprios alunos, com os mais notáveis con-

tos e lendas regionais, populares e indígenas. 

Palavras-chave: Conto. Encanto. Amazônia. Oca dos Curumins. 

 

1. Descrição 

Sabemos que do hábito de leitura dependem outros elos no pro-

cesso de educação. Sem ler, o aluno não consegue pesquisar, resumir, 

resgatar a ideia principal do texto, analisar, criticar, julgar e posicionar-

se. Tendo em vista que, para sua autonomia e participação social, o aluno 

deve ter o domínio sobre a língua oral e escrita, estamos propondo a rea-

lização de oficinas lúdicas de leitura e escrita para os estudantes da edu-

cação básica de nosso município. Ancorados nos princípios da aprendi-

zagem significativa e de modo a resgatar e valorizar os contos e lendas 

próprios de nossa gente, trabalharemos a partir das histórias dos encanta-

dos e seres fantásticos que habitam o imaginário amazônico. Resgatando 

e estimulando a tradição oral dessas histórias, nossas oficinas iniciarão 

com “a hora do conto”, seguidas do estímulo da verbalização da criativi-

dade das crianças através de técnicas diversas, culminando com expres-

são escrita dessa criatividade através de diferentes veículos. Nota-se, no 

município de Tabatinga, a ausência de um público leitor constituído. Co-

nhecendo a carência da cidade em relação à falta de cidadãos leitores, 

quer-se despertar nos alunos das escolas da rede pública o interesse pela 

mailto:anaqroz_13@hotmail.com
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leitura, particularmente literatura portuguesa tendo em vista forte in-

fluência da língua espanhola no município, através da “Oficina da Leitu-

ra”. Cada bolsista atuará como um “contador de histórias”. O ato de con-

tar uma história, além de atividade lúdica, amplia a imaginação e ajuda a 

organizar a fala, através da coerência e da realidade. O ver, sentir e ouvir 

são as primeiras disposições na memória das pessoas. Contar histórias é 

uma experiência de interação. Constitui um relacionamento cordial entre 

a pessoa que conta e os que ouvem. A interação que se estabelece apro-

xima os sujeitos envolvidos. Os contos enriquecem nosso espírito, ilumi-

nam nosso interior e, ao mesmo tempo, nos tornam mais protagonistas na 

resolução dos problemas e mais flexíveis para aceitar diferenças. 

Oficina é uma forma de construir conhecimento, com ênfase na 

ação, sem perder de vista, porém, a base teórica. Cuberes apud Vieira e 

Volquind (2002, p. 11), conceitua como sendo “um tempo e um espaço 

para aprendizagem; um processo ativo de transformação recíproca entre 

sujeito e objeto; um caminho com alternativas e ações que nos aproxi-

mam progressivamente do objeto a conhecer”. 

Uma oficina é, pois, uma oportunidade de vivenciar situações 

concretas e significativas, baseada no tripé: sentir-pensar-agir, com obje-

tivos didáticos. Nesse sentido, a metodologia da oficina muda o foco tra-

dicional da aprendizagem (cognição), passando a incorporar a ação e a 

reflexão. Em outras palavras, numa oficina ocorrem apropriação, cons-

trução e produção de conhecimentos teóricos e práticos, de forma ativa e 

reflexiva. 

Finalidades da oficina de leitura. A oficina de leitura atende, basi-

camente, a duas finalidades: (a) articulação de conceitos, pressupostos e 

noções com ações concretas, vivenciadas pelo participante ou aprendiz; e 

b) vivência e execução de tarefas em equipe, isto é, apropriação ou cons-

trução coletiva de saberes. 

Para de potencializar os efeitos desta atividade no longo prazo, es-

tamos propondo ainda o curso de "Leitura e Produção de Texto" para os 

professores da rede municipal e estadual de ensino. Toda a atividade de-

senvolvida deverá culminar com a “I Mostra de Cultura e Arte de Taba-

tinga”, onde os resultados dos trabalhos produzidos por professores e 

alunos serão apresentados a toda comunidade do município. 
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2. Objetivos 

2.1. Geral 

Resgatar a tradição de contar histórias incentivando a prática da 

leitura e da escrita como instrumentos fundamentais para a comunicação 

de ideias. 

 

2.2. Específicos 

a) Estimular com a verbalização a criatividade das crianças através 

de técnicas diversas; 

a) Promover o desenvolvimento do vocabulário, favorecendo a esta-

bilização de formas ortográficas; 

b) Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura, buscando efeti-

var enquanto processo a leitura e a escrita. 

c) Estimular o desejo de novas leituras; 

d) Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da 

imaginação; 

e) Proporcionar ao indivíduo através da leitura, a oportunidade de 

alargamento dos horizontes pessoais e culturais, garantindo a sua 

formação crítica e emancipadora. 

 

3. Justificativa 

Ao mesmo tempo que formar leitores é compromisso da família e 

da escola, também deve fazer parte dos interesses de toda a comunidade, 

pois uma sociedade não letrada, ou mesmo formada por leitores funcio-

nais, está fadada à condição de miséria e indignidade. Nunca a questão da 

formação de leitores foi tão discutida como nos dias atuais, até porque se 

entende que o desenvolvimento de uma nação depende do nível de letra-

mento dos seus habitantes. Não existe país livre e desenvolvido sem in-

vestimentos na educação e na leitura. (CAVALCANTI, 2002, p. 2) 

O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade ple-

na de participação social e política na sociedade, pois é por meio dela que 

os homens se comunicam, têm acesso à informação, expressam e defen-

dem pontos de vista, partilham ou constroem visões de mundo, produzem 
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conhecimentos. 

Como orientadora das atividades de "Estágio Curricular Supervi-

sionado" de nossos alunos do curso de licenciatura em língua portuguesa 

nas escolas públicas do município de Tabatinga, evidenciei a grande difi-

culdade que os alunos da educação básica possuem em relação à leitura, 

interpretação e construção de textos. Na Escola Municipal Jociêdes de 

Andrade a realidade não é diferente. Caracterizada por ter um público 

dos mais humildes de nossa cidade, apresentou um dos mais baixos 

IDEBs de nosso município na última avaliação (3,8). 

Sabemos que do hábito de leitura dependem outros elos no pro-

cesso de educação. Sem ler, o aluno não consegue pesquisar, resumir, 

resgatar a ideia principal do texto, analisar, criticar, julgar e posicionar-

se. Tendo em vista que, para sua autonomia e participação social, o aluno 

deve ter o domínio sobre a língua oral e escrita, estamos propondo a rea-

lização de oficinas lúdicas de leitura e escrita para os estudantes da edu-

cação básica de nosso município. Ancorados nos princípios da aprendi-

zagem significativa e de modo a resgatar e valorizar os contos e lendas 

próprios de nossa gente, trabalharemos a partir das histórias dos encanta-

dos e seres fantásticos que habitam o imaginário amazônico. Resgatando 

e estimulando a tradição oral dessas histórias, nossas oficinas iniciarão 

com “a hora do conto”, seguidas do estímulo da verbalização da criativi-

dade das crianças através de técnicas diversas, culminando com expres-

são escrita dessa criatividade através de diferentes veículos. 

Serão propostas tarefas para a resolução de problemas ou dificul-

dades apresentadas pelos alunos, incluindo o planejamento de projetos de 

trabalho, a produção de materiais didáticos, a execução de materiais em 

sala de aula e a apresentação do produto final dos projetos (produção do 

livro), seguida de reflexão crítica e avaliação. As técnicas e os procedi-

mentos serão bastante variados, incluindo trabalhos em duplas e em gru-

po para promover a interação entre os participantes, sempre com foco em 

atividades práticas. Essas atividades oportunizarão o desenvolvimento do 

futuro docente através da prática criativa das oficinas didáticas. 

 

4. Metodologia 

O professor da escola estipulará encontros com o bolsista ou dis-

centes do curso de pedagogia para uma observação prévia dos alunos e 

um eventual diagnóstico dos alunos no que diz respeito a leitura e tam-



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 485 

bém para tratar de assuntos concernentes ao projeto desenvolvido, no to-

cante a implementações de novas experiências metodológicas, inovações 

buscando superar problemas identificados no processo de ensino apren-

dizagem. Durante o desenvolvimento do projeto procuraremos oportuni-

zar o desenvolvimento do futuro docente através da prática criativa da 

"Oficina de Leitura". 

 

5. Descrição da oficina de leitura 

5.1. Público-alvo 

O projeto será voltado para os alunos do ensino fundamental do 

6º. ao 9º. ano da Escola Jociêdes Andrade. 

 

5.2. Carga horária: 

A oficina de leitura e escrita do Projeto Contos e Encantos será 

oferecida 01 (uma) vez na semana. O bolsista aplicará o projeto ao assu-

mir a sala de aula juntamente com o professor titular para o desenvolvi-

mento dos trabalhos com a leitura. A cada vez que for oferecida terá du-

ração de 20h por semestre. Perfazendo ao final do projeto 80h de ativida-

des. 

 

5.3. Número de participantes 

A cada vez que for oferecida, serão aceitos 14 oficineiros. Ao fi-

nal do projeto pretendemos ter atingido pelo menos 150 alunos do ensino 

fundamental. 

Durante esta oficina, os alunos terão acesso a textos selecionados 

no planejamento, acontecerão visitas a biblioteca da escola e também ati-

vidades variadas que lhes proporcionem a visão da importância do ato de 

ler e compreender textos desde os contos tradicionais amazônicos, os 

clássicos de leitura juvenil aos contemporâneos; bem como de produzir 

textos criativos e informativos como forma de participar diretamente do 

mundo em que vive e, porque não, influenciá-lo. Será também trabalhada 

apresentações em forma peças teatrais tendo as histórias lidas como ins-

piração. 
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5.4. A hora do conto 

Com o objetivo de despertar a imaginação das crianças e possibi-

litar aos alunos do curso de letras a prática de contar histórias, desenvol-

veremos primeiramente “A Hora do Conto”. Os alunos-monitores serão 

primeiramente treinados na arte da “contação” e confeccionarão seus ma-

teriais para este momento a partir dos contos e lendas amazônicos esco-

lhidos para este momento. Para isso utilizarão materiais, dinâmicas e téc-

nicas diversificadas. 

 

5.5. Oficina de escrita 

Após o conto, iniciaremos a sessão de escrita. As crianças serão 

estimuladas a praticar a escrita através de textos livres baseados nas his-

tórias ouvidas, vivenciando todas as etapas da produção textual – ensaio, 

esboço, revisão e edição. Utilizaremos técnicas de escrita criativa como 

exercício de aquecimento de escrita, escrita rápida e outras que ajudem a 

desbloquear a escrita. Ao escrever, os alunos serão estimulados a produ-

zirem peças teatrais para eventuais apresentações, o que será de grande 

valia, pois os estudantes se sentirão estimulados a apresentar aquilo que 

produziram. 

 

5.6. Descrição das atividades 

As atividades a serem trabalhadas serão escolhidas de acordo com 

o que se julga necessário para incentivar a leitura e a produção de texto. 

Portanto, para que isso se realize, serão usadas atividades diversas 

como: 

• Cartazes; 

• Desenhos; 

• textos verbais e não verbais; 

• músicas; 

• dramatização; 

• brincadeiras; 

• leitura de contos; 
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• jornais; 

• Revistas em quadrinhos; 

• Poemas; 

• Poesias 

• Visitas: Biblioteca do Banco Nacional da Colômbia, em Letícia. 

As quais contribuirão para o raciocínio e entendimento da leitura 

para uma boa produção de texto e confecções de trabalhos com diferentes 

tipos de abordagens. A música, por exemplo, é uma fonte de inspiração 

para a produção de poesias e textos. A dança faz com que a pessoa se li-

berte e expresse com movimentos o que a letra da música pede. 

 

6. Referencial teórico 

Nas antigas sociedades, contar histórias era natural. Os mais ve-

lhos estavam sempre contando casos e lendas. Não se sabe precisar 

quando esse costume de contar histórias se institui como prática social, 

porém, pode-se afirmar que é bem antigo e de ordem universal. Tem-se 

notícia de que as primeiras narrativas se constituíam em relatos fabulosos 

sobre a possível história do surgimento do mundo. Esses relatos eram re-

lacionados ao sagrado e depois de muito tempo transformaram-se em mi-

to e história. Do sagrado ao mítico foi um salto importante rumo ao con-

junto complexo das várias narrativas como lendas, relatos maravilhosos, 

contos, narrativas heroicas que nos levaram a imergir num mundo mági-

co, fantástico e maravilhoso. 

A leitura é um ato que, também, depende de estímulo e motiva-

ção. A prática da leitura é uma tarefa essencial para a construção do co-

nhecimento e um deflagrador do sentimento e opinião crítica do indiví-

duo. Ao propor atividades de leitura a alunos de ensino médio, professo-

res devem levar em conta o gosto que os mesmos possuem pelo ato de 

ler. Sabe-se que esta faixa de idade não se sente muito motivada pelo ato 

de ler por vários fatores: um deles, porque por vezes foram impostas por 

alguns de seus professores, o que muitas vezes, não lhes era prazeroso. 

Ou ainda, porque precisam ler livros de literatura brasileira impostas pe-

los mesmos e não sentem atração por esse tipo de leitura. Outro ponto re-

levante da falta de leitura, desse público é a interferência dos meios de 

comunicação, como por exemplo, a internet e a televisão. 
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Ouvir histórias é muito importante na formação de qualquer cri-

ança, é o início da aprendizagem para ser um leitor e, tornar-se um leitor 

é começar a compreender e interpretar o mundo. Por isso precisamos 

“[...] ler histórias para as crianças, sempre, sempre...”. (ABRAMOVICH, 

1993, p. 17) 

O ato de contar uma história, além de atividade lúdica, amplia a 

imaginação e ajuda a criança a organizar sua fala, através da coerência e 

da realidade. O ver, sentir e ouvir são as primeiras disposições na memó-

ria das pessoas. Contar histórias é uma experiência de interação. Consti-

tui um relacionamento cordial entre a pessoa que conta e os que ouvem. 

A interação que se estabelece aproxima os sujeitos envolvidos. 

Ler, é quase comentar um texto; é sublinhar, com a voz, as pala-

vras essenciais... É ainda se colocar em harmonia com os sentimentos 

que o autor exprime, entregá-los e comunicá-los em torno de si: um sor-

riso, uma voz emocionada, olhos em que se pode ver lágrimas despon-

tando, tudo isso é um comentário que dura longamente. Uma fisionomia 

fala tanto quanto a voz. (Bulletin Pédagogique du Pas-de Calais, 1907 

apud CHARTIER & HÉBRARD, p. 261) 

Os contos enriquecem nosso espírito, iluminam nosso interior e, 

ao mesmo tempo, nos tornam mais protagonistas na resolução dos pro-

blemas e mais flexíveis para aceitar diferenças. 

Rica em lendas de encantamentos e encantados a Amazônia pos-

sui uma rica tradição oral herdada de nossos antepassados (e não tão pas-

sados) indígenas. Tradição essa nunca ou quase nunca explorada em nos-

sas salas de aula. Acreditando que o ato e ler e escrever são intrínsecos 

um ao outro e objetivando o resgate de nossa tradição oral e a melhoria 

da habilidade de leitura e escrita de nossas crianças esse projeto se pro-

põe aos seguintes. 

 

6.1. Diagnóstico: não se aplica 

Como não se trata de um projeto de investigação não haverá diag-

nóstico, apenas amostras dos trabalhos na escola com apresentações das 

atividades desenvolvidas pelos alunos. 
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7. Fontes de financiamento 

A aplicação do projeto não trará ônus para a Universidade do Es-

tado do Amazonas, uma vez que os alunos usarão os livros da biblioteca 

do próprio estabelecimento, e para o desenvolvimento das atividades a 

maioria dos materiais que serão utilizados já estão disponibilizados na 

escola, e a secretaria de educação do município sempre apoia os eventos 

realizados com o intuito de promover a educação. E se for necessário, os 

pequenos gastos serão custeados com recursos próprios. 

 

8. Resultados esperados 

Espera-se com este projeto estimular nos alunos o prazer pela lei-

tura como forma de melhorar o acesso à educação, promover maior aces-

so aos livros, aumentar o reconhecimento da cultural local, melhorar os 

relacionamentos na escola, na família e na comunidade como um todo, 

além do desenvolvimento de competências leitoras nos alunos, alcançar 

melhores índices educacionais, autonomia dos discentes e um despertar 

que todo o processo de aprendizagem nasce e culmina com a leitura. 

Serão selecionadas obras que deverá ser coerente com a idade de 

seus leitores em potencial, de modo a estimular a vontade e ler nos alu-

nos de forma quantitativa e qualitativa; e deverá abranger períodos e gê-

neros literários diversos. 

Ouvir histórias é muito importante na formação de qualquer pes-

soa, é o início da aprendizagem para ser um leitor e, tornar-se um leitor é 

começar a compreender e interpretar o mundo. Por isso precisamos “[...] 

ler histórias sempre e sempre...” (ABRAMOVICH, 1993, p. 17). Sabe-

mos que do hábito de leitura dependem outros elos no processo de edu-

cação. Sem ler, o aluno não consegue pesquisar, resumir, interpretar, res-

gatar a ideia principal do texto, analisar, criticar, julgar e posicionar-se. 

Tendo em vista que, para sua autonomia e participação social, o aluno 

deve ter o domínio sobre a língua oral e escrita, estamos propondo a rea-

lização de oficinas lúdicas de leitura e escrita para os estudantes da Edu-

cação Básica do nosso município. 
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RESUMO 

Este estudo busca promover uma reflexão sobre as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 

e o Currículo Mínimo de Língua Portuguesa do Estado do Rio de Janeiro, procura de-

monstrar que no Currículo Mínimo, que é o documento norteador da disciplina língua 

portuguesa, estão presentes habilidades e competências a serem desenvolvidas que se 

relacionam com a promoção das culturas africanas e afro-brasileira. O Currículo Mí-

nimo de Língua Portuguesa do Estado do Rio de Janeiro de língua portuguesa aponta, 

dentro dos eixos leitura, uso da língua e produção textual, habilidades vinculadas a es-

sa temática e que devem ser trabalhadas pelas distintas séries do ensino fundamental e 

médio, durante os bimestres. Parte-se do princípio de que é função da escola propiciar 

a construção identitária dos sujeitos afrodescendentes e de que a linguagem tem um 

papel imprescindível para a socialização desses e para a constituição das suas subjeti-

vidades, já que existem distintas possibilidades de aplicações dos universos linguísti-

cos. 

Palavras chaves: Lei 10.639/03. Língua portuguesa. Currículo mínimo. 

 

1. Introdução 

Apesar da temática da inclusão social, discriminação, preconceito 

e racismo não ser nova no Brasil, a tão esperada ‘igualdade’ ainda não é 

realidade e a escola tem sido durante décadas um dos espaços mais afeta-

dos pelas desigualdades étnico-raciais e sociais, sendo grande o desafio 

do professor para intervir nesse contexto. 

Nesse estudo traça-se uma reflexão sobre a possibilidade de traba-

lho a ser desenvolvido pelos professores de língua portuguesa a partir das 

competências e habilidades sugeridas pelo Currículo Mínimo de Língua 

Portuguesa do Estado do Rio de Janeiro e as leis 10.639/2003 e 

11.645/2008. Busca-se demonstrar como questões que se relacionam 

com a história e cultura africana e afro-brasileira são tratadas pela disci-

plina língua portuguesa, que se orienta pelo Currículo Mínimo do Estado 

do Rio de Janeiro, que é o documento norteador usado por todas as esco-

las estaduais. 

mailto:marciaapingles@gmail.com
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Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

494 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

Em 2011 a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro 

(SEEDUC-RJ) iniciou a elaboração do Currículo Mínimo do Estado do 

Rio de Janeiro, documento que regulamenta as competências e habilida-

des, que devem fazer parte dos planos de curso e aulas das disciplinas 

que compõem as áreas do conhecimento linguagens códigos e suas tec-

nologias (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira moderna/inglês 

e espanhol, educação física e arte); matemática e suas tecnologias; ciên-

cias da natureza e suas tecnologias (biologia, física e química) e ciências 

humanas e suas tecnologias (história, geografia, sociologia e filosofia). 

Muitas habilidades e competências referentes ao Currículo Míni-

mo de Língua Portuguesa abordam questões ligadas às leis 10.639/2003 

e 11.645/2008, nesse estudo buscaremos observá-las. 

A proposta do Currículo Mínimo proporciona que conteúdos rela-

cionados à história e cultura afro-brasileira possam ser trabalhados pela 

disciplina língua portuguesa durante todo o ano letivo e não apenas como 

uma lembrança em determinada data. O que favorece o entendimento dos 

discentes sobre a temática em questão e pode propiciar outra leitura sobre 

o afrodescendente e sua história. 

 

2. O currículo mínimo e a lei 10639/03 

A discussão que será feita partirá do entendimento dos objetivos 

do Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro, discutindo como ele 

surgiu e suas pretensões. 

Em seguida, será apresentada a proposta da lei 10693/03, o arca-

bouço legal que conduz à exploração dos conteúdos voltados ao estudo 

da história e cultura afro-brasileira. 

Por fim apresentará as habilidades e competências sugeridas pelo 

Currículo Mínimo de Língua Portuguesa que se relacionam com a pro-

posta das leis 10.639/2003 e 11.645/2008. 

 

3. Lei 10639/03 

Em 2003, com a Lei 10.639 passou a ser obrigatório, nos estabe-

lecimentos de ensino fundamental e médio oficiais e particulares, o ensi-

no sobre história e cultura afro-brasileira, abordando 
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o estudo da história da África e dos africanos; a luta dos negros no Brasil; a 

cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resga-

tando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política per-

tinentes à história do Brasil. (BRASIL, 2003. Lei 10.639/2003, Art. 26) 

Um pouco mais tarde, em 20 de julho de 2010 o Estatuto da 

Igualdade Racial, Lei nº 12.288 vem consolidar esse avanço e corroborar 

para a luta daqueles que sofrem preconceito ou discriminação em função 

de sua etnia, raça e/ou cor. Dentre outras, o Estatuto garante à população 

afro-brasileira o direito de participar de atividades educacionais e cultu-

rais que busquem a valorização da sua herança cultural, o desenvolvi-

mento de ações afirmativas e a implementação de políticas públicas para 

o fortalecimento da juventude negra brasileira. (BRASIL, 2010) 

Foi um grande avanço apesar de que a preocupação com a inser-

ção da cultura afro nas escolas, pode ser observada em legislações anteri-

ores. Na Constituição Federal de 88, o Art. 5º determina que “Todos são 

iguais perante a lei”. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ratifican-

do a constituição, já determinava que “o ensino da história do Brasil le-

vará em conta as contribuições das diferentes etnias para a formação do 

povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africana e euro-

peia”. (Art. 26, §4º) 

Após aprovação da Lei 10639/03, há alteração neste artigo da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação que passa a contar com a seguinte re-

dação, no parágrafo 2o: 

Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos in-

dígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 

em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. 

(BRASIL, 2008. Lei n º 11.645/ 2008) 

A obrigatoriedade do estudo da história e cultura africana e indí-

gena passa então a ser observada também na atual Lei de Diretrizes e Ba-

ses da Educação. 

Outro documento que aborda a expectativa da construção da cida-

dania em uma sociedade pluriétnica e pluricultural, e apresenta a neces-

sidade de se conhecer a diversidade do patrimônio etnocultural brasileiro 

para que se tenham atitudes de respeito com as pessoas e grupos que a 

compõem, reconhecendo a diversidade cultural como um direito dos po-

vos e elemento de fortalecimento da democracia, são os Parâmetros Cur-

riculares Nacionais, elaborados pelo Ministério da Educação (MEC). A 

questão é tratada na temática pluralidade cultural. (BRASIL. PCN, 1997) 
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Na perspectiva da valorização das diversas culturas presentes na 

constituição do Brasil como nação e no reconhecimento da sua contribui-

ção no processo de constituição da identidade brasileira, os Parâmetros 

também observam que o estudo sobre o continente africano é de extrema 

relevância como fator de informação e de formação voltada para a valo-

rização dos descendentes daqueles povos. (BRASIL. PCN, 1997) 

A aprovação da Lei 10639/03 foi uma grande vitória e contribuiu 

para a aceitação das Diretrizes Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura Africana e Afro-

Brasileira pelo Conselho Nacional de Educação. 

 

4. O currículo mínimo 

Com o objetivo de nortear o desenvolvimento das práticas peda-

gógicas e educacionais, atender aos docentes de forma interdisciplinar e 

contextualizada, levando em conta as propostas de inclusão, respeito à 

diversidade, utilização das novas mídias, entre outros, é que em 2011, a 

SEEDUC-RJ desenvolveu os currículos mínimos destinados aos anos fi-

nais do ensino fundamental e ao ensino médio regular, nos seguintes 

componentes: matemática, língua portuguesa/literatura, história, geogra-

fia, filosofia e sociologia. 

Após revisão do Currículo Mínimo das seis disciplinas já mencio-

nadas, foi elaborado o currículo mínimo de outras seis disciplinas, a sa-

ber: ciências/biologia, física, química, língua estrangeira, educação física 

e arte. 

E em 2012, as escolas estaduais começaram a utilizar o currículo 

mínimo, já composto pelas doze disciplinas da Base Nacional Comum 

dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio Regular, daquele perí-

odo. 

Estes segmentos ou modalidades de Ensino foram priorizados, pe-

las necessidades, urgências de padronizar o ensino. Um pouco mais tar-

de, ainda no ano de 2012, foram laborados os currículos mínimos especí-

ficos para as turmas de educação de jovens e adultos, ensino médio nor-

mal – formação de professores. 

Observa-se que as habilidades e competências sugeridas pelo Cur-

rículo Mínimo foram organizadas no respectivo documento norteador de 

forma a favorecer o estudo da história e cultura da África atendendo a Lei 
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10639/03 e a Lei 11.645/08. Apresenta-se a seguir a proposta para a dis-

ciplina língua portuguesa que se relaciona com as citadas leis. 

 

5. O currículo mínimo de língua portuguesa em consonância com as 

leis 10639/03 e 11.645/08 

Os quadros abaixo demonstram as habilidades e competências que 

deverão ser trabalhadas em distintos anos de escolaridade do ensino fun-

damental e médio durante os bimestres: 

QUADRO I 

Bimestre Ano de 

escolaridade 

Competências e Habilidades 

4º 7º Reconhecer, nas receitas oriundas de países lusófo-

nos africanos, as variações de linguagem, destacando 

palavras desconhecidas e/ou pouco usadas no Brasil. 

 

QUADRO II 

Bimestre Ano de 

escolaridade 

Competências e Habilidades 

2º 9º  Reconhecer a importância do conto oral 

para o povo indígena e o africano. 

 

QUADRO III 

Bimestre Ano de 

escolaridade 

Competências e Habilidades 

1º 

 

4º 

2º – Identificar nas obras literárias estereótipos e dis-

criminações quanto à presença negra e indígena. 

– Reconhecer a abordagem de temas universais na 

produção literária do negro brasileiro 
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QUADRO IV 

Bimestre Ano de 

escolaridade 

Competências e Habilidades 

3º 3º – Reconhecer as principais tendências e temáticas das produ-

ções literárias indígenas e africanas, relacionando-as à produ-

ção brasileira contemporânea. 

– Analisar a produção literária do período colonial e pós-

colonial, distinguindo conceitos de negritude e africanidade. 

– Analisar o ideal de liberdade e valorização da identidade na-

cional nas literaturas africanas de língua portuguesa. 

– Reconhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocul-

tural pelo estudo das lendas indígenas e -africanas. 

– Identificar recursos estilísticos próprios dos textos africanos e 

indígenas. 

– Identificar os provérbios africanos como histórias-sínteses 

que traduzem uma moral. 

– Identificar marcas linguísticas e recursos expressivos usados 

pelo autor que traduzam elementos da cosmovisão africana e 

indígena: concepção de universo, de vida e de sociedade. 

– Escrever texto dissertativo-argumentativo sobre a participa-

ção do negro e do indígena na formação do Brasil, consideran-

do aspectos do passado e do presente. 

Fonte: http://conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico/lingua-portuguesa-literatura 

Vê-se, então que os conteúdos que devem ser trabalhados pelos 

professores de língua portuguesa e seus alunos estão em consonância 

com os preceitos legais que visam proporcionar a inserção da cultura afro 

nas escolas. 

 

6. Considerações finais 

Este estudo procurou demostrar como os conteúdos curriculares 

trabalhados em língua portuguesa no ensino fundamental e médio estão 

em consonância com a proposta curricular das leis 10639/2003 e 

11.645/2008. 

A possibilidade de trabalho oferecida pelo Currículo Mínimo vem 

ao encontro da necessidade de propostas curriculares que objetivam um 

trabalho com políticas educacionais volvidas para a superação do racis-

mo. 

Entende-se que o trabalho voltado para a valorização dos afrodes-

cendentes que tanto contribuíram para o crescimento do Brasil pode pro-

piciar outra leitura a respeito desses sujeitos. 

http://conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico/lingua-portuguesa-literatura


Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 499 

Pois as escolas ainda têm maior facilidade em trabalhar com o 

modelo tido como dominante, implantado pelos portugueses. Esquecem 

que o Brasil é um país que apresenta como particularidade distinta a ri-

queza de sua diversidade, e que essa é consequência do processo históri-

co que envolveu diversas culturas. Vive-se em um país em que grande 

maioria dos educandos, principalmente os da camada social mais pobre, 

sai das escolas antes mesmo da conclusão do ensino fundamental, por 

não se identificarem com uma instituição que ainda segue padrões arcai-

cos, que não valoriza a diversidade étnico-cultural da formação de nosso 

país, o que por vezes resulta em elevados índices de repetência e evasão. 

É necessário que os docentes se conscientizam de que o trabalho 

pedagógico voltado à valorização e conscientização sobre a história e 

cultura afro-brasileira, com vistas ao respeito às diversidades e ao com-

bate ao preconceito e ações discriminatórias e excludentes, podem fazer a 

diferença na formação da criança ou adolescentes confiados às escolas, 

futuros cidadãos que irão dar continuidade à história do país. 
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DESCONSTRUÇÃO, EMANCIPAÇÃO E AUTONOMIA 
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Ruberval Franco Maciel (UEMS) 

 

RESUMO 

O objetivo deste artigo foi discutir três perspectivas educacionais propostas por 

Bill Cope e Mary Kalantzis (2012): a didática, a autêntica e a transformativa. Bem 

como, traçar paralelos com três filósofos: Michel Foucault (1975), Jacques Rancière 

(1987) e Paulo Freire (1996). Para estruturar a análise, recorri às experiências opor-

tunizadas pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), em 

uma turma do ensino médio durante aulas de literatura. Desse modo, busquei refletir 

questões relativas a contenção do corpus e doutrinação de massa (FOUCAULT), a au-

tonomia do aluno (FREIRE), a desmitificação do professor como detentor do poder do 

conhecimento (RANCIÈRE). Com base neste suporte teórico, propus uma reflexão 

sobre o ensino de literatura, uma vez que o ensino de línguas e linguagens é em si um 

desafio na sociedade contemporânea no que se refere aos recursos tecnológicos e às 

mudanças que vem ocorrendo dentro do ensino. Dentro da corrente teórica dos multi-

letramentos e letramentos críticos, busca-se ainda problematizar posturas pedagógicas 

e práticas docentes de investimento em atividades multimodais significativas ao 

aprendizado da disciplina, recorre-se, para tanto, aos estudos de Roxane Rojo (2013), 

Lynn Mario Trindade Menezes de Souza (2011), Rodrigo Camargo Aragão e Eliana 

Costa Sausmickt (2015) e Ruberval Franco Maciel e Vanessa de Assis Araujo (2011). 

Palavras-chave: Emancipação. Novas aprendizagens. Formação de professores. 

 

1. Introdução 

As reflexões que deram origem a este texto são oriundas de ideias 

em desconstrução relativas à prática docente e às realidades do ensino. 

Na prática, no imaginário e/ou em experiências anteriores dos acadêmi-

cos pibidianos e presentes nas teorias estudadas. Essas realidades podem 

ser convergentes, divergentes ou complementares, de modo a coexisti-

rem, dependendo da postura do professor e dos aportes pedagógicos que 

fundamentam sua prática. 

Sob o meu locus de enunciação, houve uma quebra de paradigmas 

acerca do que é ser considerado um bom professor. Isso ocorreu porque 

as teorias dos multiletramentos abalaram crenças antigas nas quais mode-

los pré-fixados eram as peças chave do bom comportamento e desenvol-

vimentos dos alunos e das aulas. 

mailto:stephany-htatep_13@hotmail.com
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Isto pode ter ocorrido porque esta acadêmica já havia tido uma 

experiência prévia como professora em uma instituição de ensino de idi-

omas. E nessa instituição primava-se pelo silêncio, pela contenção do 

corpus dos alunos (FOUCAULT, 1975), por padrões pré-estabelecidos e 

por métodos repetitivos muito parecidos com a esfera didática que Bill 

Cope e Mary Kalantzis (2012) descreveram. 

Havia pois, um paralelo muito estreito entre a postura doutrinado-

ra e de contenção do professor, sua habilidade de manter a ordem e o si-

lêncio em sala, e o percentual produtivo dos estudantes. Inferia-se que: se 

os alunos estivessem quietos, escrevendo e sentados corretamente nas 

carteiras, logo estavam “produzindo conhecimento”. Contudo, uma aula 

silenciosa e rigidamente estruturada na doutrina dos exercícios e das re-

petições, pode não ser, necessariamente, tão significativa quanto um de-

bate ou leitura dramatizada. Portanto, posturas mais dinâmicas e de mai-

or liberdade ao aluno podem propiciar um ambiente mais descontraído e, 

por vezes, contextualizado de ensino. 

Nesse artigo, discuto perspectivas de ensino com base em Bill 

Cope e Mary Kalantzis (2005, 2012) a partir de duas obras: Learning by 

Design (2005), e New Learning (2012). Esses dois livros discutem a im-

portância de uma abordagem diferenciada do professor, tendo-se em vista 

as transformações sociais emergentes na sociedade contemporânea. Esse 

contexto tem exigido dos indivíduos identidades flexíveis em relação às 

diferenças, habilidades e posturas diversas que podem permitir a atuação 

nas três esferas-chave da sociedade contemporânea: a tecnológica, a co-

mercial e a cultural. 

Essas três esferas, constituem a base do conhecimento da socieda-

de, segundo Bill Cope e Mary Kalantzis (2005). E embora esse conceito 

de conhecimento social se ramifique em conhecimentos: econômico, do 

trabalhador e cultural, os componentes tecnológicos, comerciais e cultu-

rais podem aparecer em quaisquer das ramificações anteriores. 

A tecnologia constitui um dos pilares fundamentais por estabele-

cer conexões vantajosas e práticas entre pessoas, empresas e interesses. 

Já os valores comerciais são pautados em objetivos que visam manter 

uma relativa estabilidade financeira dentro do âmbito empresarial e de 

mercado produtivo. Preocupa-se, portanto, com ações do tipo: prevenção 

de perdas, capacidade organizacional, gerenciamento de habilidades e 

otimização de processos, por exemplo. 
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No âmbito cultural, a preocupação volta-se para questões de valo-

res em transição no que diz respeito ao consumo e às necessidades do 

consumidor. De acordo com Bill Cope e Mary Kalantzis (2012 apud 

2002), as pessoas buscam cada vez mais associações “do que eles fazem 

em entidades físicas – de design, estéticas, conceituais, associações psí-

quicas e sensibilidades de serviço” (COPE & KALANTZIS 2012 apud 

2002, p. 16, Tradução nossa) 

Para esses autores, há uma necessidade crescente de os indivíduos 

aprenderem a lidar com as diferenças culturais. Serem dinâmicos, produ-

tivos no ambiente de trabalho, não restritos a movimentos especializados 

e repetitivos como nas indústrias de produção em massa. Associo estas 

considerações iniciais ao posicionamento da autora Roxane Rojo (2013) 

quem pontua mais claramente acerca dessas três esferas de Mary Kalan-

tzis e Bill Cope: 

[...] na contemporaneidade, uma educação linguística adequada a um alunado 

multicultural se configura, segundo a proposta, como aquela que possa trazer 

aos alunos projetos (designs) de futuro que considerem três dimensões: a di-

versidade produtiva (no âmbito do trabalho), o pluralismo cívico (no âmbito 

da cidadania) e as identidades multifacetadas (no âmbito da vida pessoal) 

(Kalantzis & Cope, 2006a). “Um âmbito relativamente abandonado nessa ela-

boração teórica é justamente o campo da (re) produção cultural. (ROJO, 2013 

p. 14) 

Do mesmo modo que Bill Cope e Mary Kalantzis, Roxane Rojo 

propõe posturas que façam do professor um mediador do conhecimento, 

e não um transmissor deste como se os estudantes fossem “tábuas rasas”. 

Partindo dessa perspectiva, os estudantes, por sua vez, podem atuar como 

“coprodutores” na construção de sentido, o meaning making (KALAN-

TZIS, em vídeo 2013), construído em sala por meio de negociação de 

sentido entre professor e aluno, bem como nas relações entre alunos. 

Sobre isso, trazendo para a realidade das aulas de literatura, tere-

mos três paralelos a serem traçados: o das três perspectivas analisadas 

por Bill Cope e Mary Kalantzis (2012): a didática, a autêntica e a trans-

formativa; e em comparação a elas, as verdades fortes (SOUZA, 2011), 

tanto de ordem estrutural quanto de ordem ideológica, que foram sendo 

descontruídas do imaginário dos acadêmicos, tais como: a universidade 

ajudará a escola; a visão do espaço organizacional padronizado como ba-

se de desenvolvimento de uma boa aula, sendo que para esta premissa 

usaremos os estudos de Michel Foucault (1975), mais especificamente os 

relacionados à disciplina e às ferramentas que a compõem ( questões co-

mo adestramento do corpo, rigidez hierárquica, temporal e espacial em 
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pró da padronização); o aluno como ser guiado pelo professor em oposi-

ção à autonomia deste (FREIRE, 1996); e a desmistificação do professor 

como fonte obrigatoriamente detentora de todo o conhecimento a ser 

transmitido e utilizado nos trabalhos escolares e, para esta última propo-

sição, temos em Jacques Rancière (1987) um aliado argumentativo. 

 

2. O que vim fazer aqui? Primeiras impressões 

Alguns dos acadêmicos, já portavam alguma experiência em sala 

de aula como professores. Os que não possuíam essas experiências, lem-

bravam-se de seus tempos de escola e inferiam a partir de tais recorda-

ções práticas recorrentes, posturas pedagógicas que esperavam rever na 

instituição do ensino médio. 

As tais lembranças e experiências prévias mostraram-se, em al-

guns casos, motivo de constrangimento. Um exemplo interessante a ser 

pontuado foi o do comportamento dos alunos em sala. Esperávamos alu-

nos comportados, e uma estrutura organizada dentro da sala, mas encon-

tramos alunos críticos, revoltados as vezes e cônscios do caráter domina-

dor dos mapas de sala. 

Havia diferenças consideráveis em relação ao modo de ensinar da 

professora, e ao modo e aprender dos estudantes. Isto foi verificado por-

que, enquanto estudava-se as abordagens de Bill Cope e Mary Kalantzis 

(2012), a didática, a autêntica e a transformativa, pôde-se perceber que o 

modo comum para os alunos já não era mais uma aula nos modelos “di-

dáticos”, mas sim uma aula pautada em multimodalidades, mesmo sem o 

auxílio de aparatos tecnológicos. Gincanas e jogos que exploravam a cri-

atividade e os cinco designs: áudio, espacial, gestual, linguístico e visual 

já estavam enraizados no cotidiano dos estudantes. 

Pressupunha-se ainda que os acadêmicos, incluindo esta que vos 

escreve, já soubessem e dominassem todo o currículo literário programa-

do, embora ainda estivessem começando o eterno aprender de práticas e 

metodologias de ensino e “conteúdos programáticos”. Essa pressão era 

exercida pelos alunos. O poder de questionamento emanava deles, não 

como teste, mas como vantagem de mais pessoas para lhes sanar as dúvi-

das. 

Era necessário, portanto, saber bem a literatura, mais do que su-

punha, pressupunha ou exigia a universidade destes acadêmicos pibidia-

nos. Tomemos a palavra: pibidianos. Seres que por sua vez mais pareci-
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am estrangeiros deslocados: não eram mais aqueles alunos, tão pouco 

professores definidos. Pareciam forasteiros naquela matéria exigida pela 

grade e, por vezes, menos conhecedores de Clarice Lispector e manipula-

ção de mídias digitais que os estudantes. Isto porque há um número de 

vagas por professor e disciplina, dessa forma, nem sempre um universitá-

rio que opte, por exemplo, por Língua Estrangeira Inglês, consegue evitar 

a literatura, e dificilmente o faz em decorrência da oportunidade profissi-

onal de aprendizagem. 

Como então, tornar-se parte do processo em tais circunstâncias? 

Como ensinar de maneira crítica, contextualizada e significativa um con-

teúdo do qual não se tinha o domínio? E como admitir não saber deter-

minado assunto sem perder o status de poder em relação ao conhecimen-

to em sala? 

Havia ainda outros estranhamentos de ordem estrutural. Quando 

foram permitidas as visitas à escola, e pôde-se buscar a integração com a 

comunidade, foi possível notar a preocupação em menor grau atribuída 

às disposições das carteiras e à postura física dos estudantes, bem como 

com a conversa paralela e a não prioridade do escrito. Isto induzia ques-

tionamentos internos do tipo “será que esta aula funciona? Eles aprende-

rão alguma coisa dentro dessa perspectiva diferenciada?” Estas e outras 

questões serão respondidas dentro da realidade situada da instituição de 

ensino que recebeu o PIBID. 

Retomando então a questão de como tornar-se parte integrante do 

grupo. Foi necessário transitar entre as duas esferas: a do professor e a do 

aluno. Que afinal, não se mostrariam ser tão diferentes uma vez que a 

aprendizagem ocorria em contraturno para o acadêmico e depois seria 

compartilhada com os estudantes perante a orientação do professor su-

pervisor e a luz das teorias estudadas e disponibilizadas pelos coordena-

dores do PIBID. 

Mas para tanto, o primeiro passo foi ouvir o outro, como veremos 

em Lynn Mario Trindade Menezes de Souza, reconhecer e descobrir em 

si, a mesma (ou não) ignorância do outro, ora do aluno (geralmente liga-

das à disciplina) ora a do professor (ligadas, em geral, a questões técnicas 

e tecnológicas ou datas muito precisas). Aceitar a necessidade primária 

de admitir para si o “não sei” e após, buscar o conhecimento preocupan-

do-se em como apresentá-lo. Trata-se ainda, de ouvir-se percebendo o 

seu interlocutor e o posicionamento crítico deste sem reduzi-lo à opinião 
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vigente na sua mente de ouvinte, forçando o alienamento ideológico do 

aluno em relação às ideias do professor. 

Sobre este posicionamento Lynn Mario Trindade Menezes de 

Souza (2011) pontua que: 

A criticidade está em não apenas escutar o outro em termos de seu con-

texto sócio-histórico de produção de significação, mas em também se ouvir 

escutando o outro. O que resulta desse processo de escutar é a percepção da 

inutilidade de querer se impor sobre o outro, dominá-lo, silenciá-lo ou reduzir 

sua diferença à semelhança de nosso ‘eu’; a escuta cuidadosa e crítica nos le-

vará a perceber que nada disso eliminará a diferença entre nós mesmos e o ou-

tro, e nos levará a procurar outras formas de interação e convivência pacífica 

com as diferenças que não resultem nem no confronto direto e nem na busca 

de uma harmoniosa eliminação das diferenças. (SOUZA, 2011 p. 138-139) 

A primeira desconstrução foi, portanto, a de que se ensinaria/aju-

daria a escola. Não que não o pudesse ser feito, como de fato ocorreram 

trocas posteriores. Mas nos primeiros momentos, retorna-se para a escola 

para reaprender literatura e reaprender a ensiná-la. E é por meio da ob-

servação e escuta do outro que se tem a autodescoberta enquanto educa-

dor. Reconhece-se como aprendiz do mestre, concomitantemente que 

aprendiz dos estudantes e das experiências oportunizadas por eles. 

Com relação à falta de conhecimentos detalhados dos períodos li-

terários, vivencia-se o posicionamento do mestre ignorante, o qual sem 

ter plenos conhecimentos a respeito de determinado tema, é capaz de ve-

rificar se o processo de aprendizagem tem ocorrido (RANCIERE, 1987). 

E esta era a prévia requerida dos acadêmicos: verificar e perceber se, e de 

que modo, o processo de ensino e aprendizagem nas aulas de literatura 

vinha ocorrendo dentro da perspectiva dos multiletramentos. 

Para o contexto das novas mídias digitais, os multiletramentos 

constituem uma possibilidade de conciliar os mecanismos tecnológicos 

emergentes às necessidades oriundas da cultura da globalização e ao de-

senvolver de posturas maleáveis às diversidades de posturas e opiniões. 

Nesse sentido, o ensino crítico da linguagem literária mostrou-se perti-

nente, na sala observada, por apresentar modos dinâmicos de ensino e 

por propor aos alunos projetos que possibilitaram aos estudantes desen-

volver e praticar habilidades variadas. 

Com relação à questão do poder e do conhecimento, e da conse-

quente perda daquele em falta deste, gerou reflexões no sentido do posi-

cionamento dos futuros profissionais. Postar-se como forma de mediar o 

conhecimento por meio de projetos multimodais e críticos, os designes, 
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como foi visto em Roxane Rojo (2011) e Bill Cope e Mary Kalantzis 

(2012) era a proposta. 

Não era, consequentemente, o intuito do projeto postergar formas 

de dominação pelo poder e pela ignorância. Não se buscava a autoafir-

mação enquanto profissionais a partir do domínio e da transmissão do 

saber e sua recepção passiva. Ao contrário, um dos desafios tem sido jus-

tamente a construção colaborativa do conhecimento. Dessa forma, nem o 

poder (ou a falta dele em relação aos estagiários) e tão pouco a ignorân-

cia, estavam em posições de desestabilizar o projeto. A figura de ordem 

materializa-se no professor supervisor. E este último não apresentava en-

traves em assumir alguma inabilidade, ou “não saber”, porque deveriam 

os acadêmicos então? 

Para aprofundar esta discussão, podemos confirmar em Paulo 

Freire das disposições de ordem ideológica no tocante ao saber do pro-

fessor e à ignorância do aluno, uma vez que sobre a ignorância Paulo 

Freire alerta: 

[...]o educador que aliena a ignorância, se mantêm em posições fixas, invariá-

veis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre os que não 

sabem. A rigidez dessas posições nega a educação e o conhecimento como 

processos de busca. (FREIRE, 1970, p. 34) 

Ao retomar ainda Lynn Mario Trindade Menezes de Souza, quan-

do este defende o não “confronto direto nem na busca de uma harmoni-

osa eliminação das diferenças” permite-se gerar uma ponte com Michel 

Foucault (1975) em Sua obra: Vigiar e Punir – a história do nascimento 

das prisões. Nesta obra o filósofo pontua que desde o início da institui-

ção de ensino voltada para as massas, busca-se o padrão: estrutural, de 

postura e até mesmo de escrita a despeito das singularidades estilísticas 

dos indivíduos. E essa ideia de padrão tem sido plasmada de geração em 

geração como sinônimo de ordem e prosperidade organizacional, pois se 

supõe que se houver uma harmonia a partir da “eliminação das diferen-

ças” não há necessidade de embates. 

Por que então as várias formas de organizações sociais veem-se 

constantemente forçadas a adaptar-se? Porque os indivíduos são natural-

mente singulares em suas particularidades e necessidades tanto de ordem 

física quando histórico social e de pensamento. 

As escolas, entretanto, não têm como verificar seguramente o que 

os alunos pensam e doutrinar o rumo desses pensamentos para as disci-

plinas. Elas podem, no máximo, exigir o controle de seu corpus. E o fa-
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ziam no passado mais energicamente por meio de punições e sansões a 

fim de controlá-los e plasmá-los a um ritmo de vida ditado por outrem, 

no caso, o mercado de trabalho da época (mas que também pode ser apli-

cado a determinadas realidades atuais), o qual preferia um trabalhador 

passivo, uma versão moderna do bom soldado, e dos alunos, discípulos 

gentis de olhar inferior e opiniões contidas. 

Segundo Michel Foucault (1975), as escolas não foram às únicas 

instituições estruturadas dessa forma, funcionários de: presídios, hospi-

tais, outros órgãos públicos e até de iniciativa privada, veem-se engessa-

dos em infinidades de rituais burocráticos a despeito da otimização do 

tempo e eficiência dos empregados. Subestima-se a capacidade de gestão 

do ser, justamente porque este mesmo ser foi treinado para ser alienado e 

alienador desde sempre com o seguinte propósito: controlar os meios e 

processos de trabalho para robotizar o empregado e torná-lo ineficiente 

fora deste sistema sob pena de sansão. 

Desse modo, supõe-se que o homem só é capaz diante do atesta-

do/permissão de outro homem em esfera de poder superior ao daquele. 

Na escola, o estudante só é bom estudante se enquadrar-se nas particula-

ridades requeridas por cada professor. Há a tentativa de adivinhar o dese-

jo do mestre, na educação didática (COPE & KALANTZIS, 2012). O 

mestre por sua vez, é avaliado como bom professor se capaz de conter o 

corpus dos alunos eretos e em suas carteiras sem a ajuda dos coordenado-

res pedagógicos e assim sucessivamente. 

Entretanto, a educação escolar tem vivenciado mudanças, em de-

corrência da clara diferença de necessidades: do mercado econômico, es-

truturais, físico-motoras e em relação à acessibilidade, de ordem ideoló-

gica pela variedade de estudos na área educacional, do contexto histórico 

social e muitas outras que impossibilitam o ideal de padrão tão confortá-

vel ao controle e sondagem. 

 

3. Das perspectivas educacionais: processos em trânsito com o mer-

cado, o momento histórico e as tecnologias emergentes 

Esta parte do texto pretende abordar de forma sucinta três pers-

pectivas de ensino de maneira a fomentar discussões e redefinir conceitos 

preestabelecidos, levando-se em consideração o contexto histórico no 

qual despontaram tais metodologias, tendo como base a filosofia dos 

multiletramentos. 
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Ao longo desta breve análise, serão feitas pontes com as experiên-

cias vividas na escola para melhor ilustrar como facetas das três visões, 

situadas da instituição de ensino, podem estar coexistindo, o que resulta 

em um momento chave da história da educação uma vez que o terceiro 

estado, a educação transformativa, dá indícios de já ter saído da área de 

planejamento de designs e ter começado a germinar. 

 

3.1. Didática 

Acerca da educação didática pode-se dizer que foi a primeira 

perspectiva a ser abordada por Bill Cope e Mary Kalantzis (2012), por 

uma questão cronológica. Os autores a nomearam também como “o pas-

sado moderno” devido ao uso recorrente de muitos dos seus aspectos na 

atualidade e pelo fato de que onde o ensino ainda está em fase inicial, ge-

ralmente busca-se primeiramente princípios relativos à educação didáti-

ca. 

O modelo didático diz respeito à educação das massas, de trabalho 

com textos. As aulas são centradas no professor, que busca transmitir aos 

alunos o que estes deveriam memorizar. Trata-se, segundo Michel Fou-

cault, de um sistema reprodutor de operários gentis e passivos que viriam 

a substituir aos pais, que trabalhavam durante o período de estudo dos fi-

lhos, nos cargos das fábricas. 

Dentro desse modelo, o professor é o senhor do conhecimento 

imposto pelo currículo. O espaço é limitado às quatro paredes da sala de 

aula, e estruturado de modo a intimidar os alunos perante a presença do 

professor, assim conversas paralelas não devem existir. A comunicação 

com o outro não é vista como algo construtivo, nem sequer o ato de olhar 

para os lados recebe uma conotação não punitiva. O padrão é o ideal: to-

dos os alunos devem avançar nos tópicos das matérias e nos exercícios 

ao mesmo tempo. 

Essas são apenas algumas características elencadas por Bill Cope 

e Mary Kalantzis (2012), que demonstram o método rígido e preocupado 

com a postura do corpo, seu molde, controle, poder-se-ia dizer adestra-

mento físico dos alunos para melhor controle e disciplina em sala, se 

pensarmos em Michel Foucault, tem-se o adestramento para torná-los 

corpos dóceis. 

Nessa perspectiva, percebe-se em Michel Foucault a denúncia do 

controle do corpo dos indivíduos, castra-os de seus movimentos em sala 
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e doutrina-os à rotina de disciplinas. Assim, impera a ordem e o silêncio 

aos olhos do supervisor. Esta estrutura reconhecida também como mode-

lo de panóptico (o olho que tudo vê) visa ter o máximo de rendimento 

dentro do tempo estipulado e do espaço também pré-definido: 

Determinando lugares individuais tornou possível o controle de cada um e 

o trabalho simultâneo de todos. Organizou uma nova economia de tempo de 

aprendizagem. Fez funcionar o espaço escolar como uma máquina de ensinar, 

mas também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar. (FOUCAULT, 1987, 

p. 126) 

Suprime os alunos a uma ideia de verdade única e que deve ser 

aceita e reconhecida como pensamento correto da moral vigente. Trei-

nam-se os alunos a repetir a lição e responder as perguntas do modo es-

perado, ou o que acreditam ser o esperado pelo professor (COPE & 

KALANTZIS, 2012), seguindo em uma rotina quase que maquinalmente 

monótona. 

No tocante ao caráter memorizador de conteúdos por meio de re-

petição, típico dessa perspectiva, Jacques Rancière (1987, p. 79) afirma 

que “ali onde a necessidade cessa, a inteligência repousa” e podemos re-

conhecer isto na necessidade imediatista de reter informações, as quais 

serão tão rapidamente descartadas da memória de superfície quanto o fo-

ram “memorizadas, aprendidas” às vésperas da prova. 

Em outras palavras, tão logo as informações não forem mais ne-

cessárias ao obstáculo da avaliação, serão descartadas em sua maioria e 

passar-se-á ao próximo conteúdo da lista. Os dados gravados para o 

cumprimento do ritual da avaliação já não fazem sentido em serem estu-

dados, isto porque não são, por hora, exigidos na grade escolar e a apre-

sentação deles de modo contextualizado ao estudante não é uma preocu-

pação. 

A esse respeito, dentro da denominação do que Paulo Freire 

(1987) chama de “educação bancária” há duas críticas importantes a se-

rem consideradas: a) o defeito da narração: no qual as aulas são centradas 

em discursos do professor aos alunos que, por sua vez, nada mais são do 

que “objetos pacientes”; e b) os objetos de narração: a “realidade como 

algo parado, estático, compartimentado e bem comportado, quando não 

falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à experiência existen-

cial dos educandos”. (FREIRE, 1987 p. 33) 

Muitas ideias convergentes podem ser traçadas entre a visão de 

Bill Cope e Mary Kalantzis (2012) de educação didática e a visão de 
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Paulo Freire (1987) de educação bancária. No tocante a não preocupação 

com o contexto social e à realidade dos alunos podemos observar mais 

uma semelhança entre as duas teorias 

[...] o educador aparece como seu indiscutível agente, como seu real sujeito, 

cuja tarefa indeclinável é “encher” os educandos dos conteúdos de sua narra-

ção. Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da totalidade em 

que se engendram e em cuja visão ganhariam significação. A palavra, nestas 

dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se transforma 

em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. Dai que seja mais som 

que significação e, assim, melhor seria não dizê-la. (FREIRE, 1987 p. 33) 

Em relação às aulas de literatura, a primeira desconstrução foi a 

do posicionamento dos alunos em sala. Não havia fileiras bem definidas, 

corpos padronizados, nem o silêncio passivo esperado. À primeira vista, 

pareciam desordeiros, e perguntávamo-nos se aquela aula daria bons fru-

tos. Havia a contradição clara em nossas mentes: “mas disseram-nos que 

esta poderia ser considerada uma escola modelo!” 

Retomando Michel Foucault (1975) para justificarmo-nos: os cor-

pos já não são mais dóceis, ou ao menos, não são dóceis ao ponto de 

permitir-se serem coagidos ao nível de um padrão físico pré-estabelecido 

de postura e tão pouco, de aceitar absorver o conteúdo de forma pacífica, 

acordando com a origem celular das disciplinas e seus propósitos. 

Os educandos não se preocupavam com a organização da sala e 

embora os professores tentem chamá-los para uma organização, estes 

também já não possuem a mesma severidade da perspectiva didática com 

o controle do corpo. A postura desses profissionais vai de encontro à 

contenção. Estes buscam na verdade, sempre que possível, trabalhar de 

forma multimodal e privilegiar o desempenho criativo dos alunos dentro 

da mesma corrente do assunto das aulas, com propostas que aproveitem 

habilidades diversificadas. 

Havia, pois, a preferência pela participação ativa nos debates e 

correções. Perguntas do tipo: “alguém, respondeu igual/diferente, por 

quê? O que te leva a pensar assim?” Esclareciam o posicionamento críti-

co dos profissionais envolvidos em sala. Faziam também florescer res-

postas criativas e críticas, isto quando não nos surpreendiam com alguma 

atividade multimodal como: vídeo, encenação ou releituras dramatizadas 

de algum poema ou trecho de obra que, não necessariamente, tinham de 

ser apresentadas por todos os alunos. 

Nesta escola a busca por um padrão de resposta não é, sobretudo, 

o ideal desejado como o foi na educação didática analisada por Bill Cope 
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e Mary Kalantzis (2012). Espera-se que o estudante não só exponha a 

própria opinião como a justifique, argumente em favor dela para fazer-se 

entendido em um ponto plausível acerca de sua interpretação da literatu-

ra. 

Posturas como as citadas promovem o afastamento do simples 

cumprir metas conteudistas pré-estabelecidas, que podem transformam o 

professor em mero reprodutor de “um currículo engessado que margina-

liza o ensino da literatura, tratando-a, quase que invariavelmente, como 

um apêndice da língua portuguesa”. (ARAGÃO, 2015 p. 01) 

A este respeito Bill Cope e Mary Kalantzis (2012), criticam o me-

nosprezo atribuído à função do profissional professor e do estudante, ge-

rados dentro do viés do conteudismo da perspectiva didática, como se-

gue: 

One of the ironies of didactic teaching was that it reduced the role of a 

teacher to little more than a bureaucratic functionary. The teacher became a 

mere intermediary in a chain of knowledge command, an interlocutor sand-

wiched between syllabuses and textbooks, on one hand, and learners, their an-

swers and the tests they had to sit, on the other. (COPE & KALANTZIS, 2012 

p. 52) 

Relacionando agora a questão do aluno como depósito passivo de 

dados ao Jacques Rancière (1987, p. 33) terá o contraponto entre quatro 

tipos de mestre: a) o emancipador; b) o embrutecedor; c) o sábio; e d) o 

ignorante. A pior das hipóteses, a mais prejudicial na visão deste filóso-

fo, está em ser um mestre embrutecedor: pois este tem a inteligência e a 

vontade do aluno alienadas a própria inteligência e vontade. O mestre 

emancipador, contudo, pode coincidir a sua vontade com a do aluno, po-

rém, não poderá alienar uma inteligência à outra. 

Segundo as experiências de Joseph Jacotot, analisadas por Jacques 

Rancière (1987), o mestre ignorante não precisa conhecer/dominar um 

determinado conteúdo para instigar seus estudantes a buscar o conheci-

mento. Muito embora pareça uma experiência arriscada para ser aplicada 

em sala, parte-se da premissa de não subestimar a capacidade do estudan-

te a sua própria. Ou seja, não é porque o professor não possa orientá-lo 

em todas as dificuldades da aprendizagem que esta não possa ou não de-

va ocorrer. 

Foi possível encontrar exemplos de experiências parecidas dentro 

das aulas de literatura. Uma das atividades que deixou os acadêmicos 

consternados, uma vez que não possuíamos conhecimento técnico de 
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como montar e editar vídeos, foi o uso e criação de vídeo-aulas sobre 

obras literárias, contextualizadas dentro de determinados gêneros de 

apresentação em multimídia como: programa educacional, telecurso e 

quadro educativo de jornal digital. 

Havia quesitos básicos que todos os vídeos deveriam seguir, como 

a legenda. Nela todo diálogo ou texto abordado deveria aparecer na parte 

inferior do vídeo, pois poderiam ocorrer problemas com o áudio no dia 

da apresentação e por termos um aluno surdo. A legenda deveria ainda, 

aparecer em fonte alta para beneficiar quem tinha problemas de visão. 

O vídeo deveria conter entre cinco minutos (mínimo), e quinze 

minutos (máximo). Sobre a obra, quesitos como: breve biografia do au-

tor, enredo, características do cenário, contexto histórico da obra, carac-

terísticas dos personagens principais e uma cena dramatizada de um tre-

cho da obra, pelos alunos, também constituíam itens obrigatórios. Todos 

os componentes do grupo deveriam participar da confecção da vídeo-aula 

e dedicar uma atenção especial ao o gênero escolhido: tratava-se de uma 

vídeo-aula? Um quadro de um telejornal ou jornal digital? 

Mesmo sem saber como editar um vídeo, a professora explicou 

que isso não constituía um problema, já que, em sites como o youtu-

be.com, encontra-se facilmente tutoriais que ensinam passo a passo a 

confecção e edição deste tipo de trabalho. Caberia aos pibidianos conferir 

se os quesitos base foram atendidos, e averiguar se a qualidade dos de-

signs: áudio, visual, espacial, escrito, e gestual era satisfatória para o en-

tendimento dos telespectadores. Critérios como criatividade, entonação e 

fidelidade à obra também valiam pontos. 

 

3.2. Autêntica 

A segunda perspectiva, a autêntica, por ainda ser bastante ligada à 

educação didática, foi também chamada de “more recent times”. Porém a 

rigidez das disposições das carteiras encontra-se mais flexível, há diálo-

gos entre os estudantes, que neste momento passam a ser o foco das aulas 

e desenvolvem uma postura questionadora (COPE & KALANTZIS, 

2012, p. 51 e 52). Existe ainda, uma preocupação curricular com ques-

tões emergentes ao ensino e à aprendizagem e os estudantes têm a possi-

bilidade de escapar do padrão exercendo, por vezes, sua individualidade. 

Ainda acordando com Bill Cope e Mary Kalantzis (2012), tão lo-

go a educação didática fora aplicada às massas, surgiram críticas de opo-
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sitores a este sistema. Também chamados de “progressistas”, essas pes-

soas questionavam os porquês norteadores da primeira perspectiva, como 

segue: 

Progressivists’ began to ask questions such as, ‘Isn’t there more to 

knowledge than the “black- and-white” rigidity of right and wrong answers?’ 

‘What is the moral lesson of teaching that requires the passive acceptance of 

received knowledge on the assumption that it is unquestionably correct?’ 

‘How useful to real life are the formal academic disciplines?’ ‘What kinds of 

persons are formed by schooling that instils the idea that knowledge is the 

stuff you are told by authority figures?’ And ‘how effective is learning that 

does not fully engage the identity, interests and motivations of the learner?’” 

(COPE & KALANTZIS, 2012, p. 51) 

Apesar de criticar o modelo didático, os adeptos da perspectiva 

autêntica utilizam-se da base didática, sob a qual aplicam alterações. 

Desse modo as atividades são voltadas para os alunos, mas ainda sob 

inspeção necessária do professor; a disposição das carteiras não é mais 

fixa, porém o espaço padrão de aula consiste às quatro paredes da sala. 

Estas recebem, neste momento, a possível função de mural das atividades 

produzidas pelos estudantes. A qualificação profissional dos professores 

eleva-se a um grau maior de capacitação e os padrões de resposta, tempo-

ral, de controle, bem como a necessidade constante de supervisão e dire-

cionamento, deixam de ser essenciais. 

Na obra Life in schools (KALANTZIS & COPE, 2012), aparecem 

destacados dois exemplos de promotores da educação autêntica: a) Maria 

Montessori, de Roma; e b) John Dewey, dos Estados Unidos da América. 

A respeito de Maria Montessori, sabe-se, segundo os autores, que 

dirigiu uma instituição de ensino responsável pelo emprego de métodos 

inovadores e diferenciados em crianças carentes e com dificuldades. A 

‘Children’s House’ explorava “ambientes de aprendizagem experimen-

tais”, práticas que não se preocupavam com o padrão temporal de apren-

dizagem e isto pode ser observado no seguinte trecho de Life in schools: 

[…] Not all learners had to be doing the same thing at the same time; the 

teacher did not have to assume that all learners were at the same level and 

had the same interests; and, most importantly, learners were actively engaged 

in their learning processes. (COPE & KALANTZIS, 2012, p. 52) 

No caso de John Dewey, criador do método chamado “progressi-

víssimo”, o qual, previamente explicado, contrapõe-se ao didático por 

priorizar a pragmática, palavra de ordem do sistema em oposição ao cará-

ter doutrinador e vigilante típicos do primeiro modelo. Com Dewey os 

estudantes são submetidos a problemáticas referentes à “vida real”, a re-
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solução de problemas e ‘experiências diretas’. O foco volta-se, portanto, 

para o processo de aprendizagem experimental, considerando atividades 

empíricas por comprovação de hipóteses tal qual o método científico. 

Embora apresentem-se, por vezes, como revolucionários e inova-

dores do curso da educação em direção a uma ‘reconstrução social’ a 

qual resultaria em um planeta habitado por “cidadãos, trabalhadores cria-

tivos e pessoas responsáveis” (COPE & KALANTZIS, 2012, p52); esta 

perspectiva não vai, segundo os mesmos autores, muito além do que já 

fora estabelecido pela metodologia predecessora. Não há mudanças que 

rompam com o cerne da educação didática, e isto pode ser justificado pe-

lo grau de mudanças entre elas. 

Na primeira, a ordem de exposição dos temas é prescritiva, os 

conteúdos são impostos e a compreensão destes ocorre de cima para bai-

xo. Não há diálogo horizontal entre alunos, tão pouco entre aluno e pro-

fessor. Já na segunda visão de educação, há algum diálogo horizontal en-

tre alunos, contudo o professor ainda se mantém fora dessa linearidade 

discursiva. Ele paira como ser cujo status de conhecimento não o permite 

participar destas experiências em sala como professor mediador, facilita-

dor e, portanto, emancipador. Ele ainda possui o caráter de dono das res-

postas enquanto que os estudantes seguem como amontoado de pergun-

tas. 

Em relação às estruturas “arquitetônicas” e de contenção do cor-

pus, salientadas a partir dos paradigmas de Michel Foucault, as diferen-

ças são relativamente sutis. Os espaços mantem-se dentro da arquitetura 

da didática com maior flexibilidade na organização das carteiras, para 

oportunizar trabalhos em grupos, e para que os indivíduos ganhem o po-

der, até determinado ponto, de expressar-se. O caráter celular das disci-

plinas intercaladas por intervalos de tempo continua vigente. 

A abordagem dos livros torna-se peculiar devido à abrangência de 

assuntos variados, considerados emergentes as necessidades “mais úteis” 

dos aprendizes e da sociedade. Acerca disso, Mary Kalantzis e Bill Cope 

(2012, p. 52) e das disposições fundamentais de diferenciação entre am-

bas a primeiras metodologias, considerando a liberdade do aluno em 

maior grau na busca pelo conhecimento, os autores propõe que melhor 

que a denominação “progressiva”, esta perspectiva enquadra-se mais 

adequadamente no conceito de autêntica, pois: 

It works hard to make itself relevant to the lives of learners. It has demon-

strably practical uses. It is also authentic insofar as it is learner- or child- 
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centred, true to the interests and motivations of the learner in preference to 

the dictates of the teacher, syllabus and textbook. Finally, it is authentic for its 

focus on internalised understanding instead of just memorising things that are 

formally correct – knowing the processes of reasoning behind a mathematical 

formula, for instance, not just producing the right answer. (COPE & 

KALANTZIS, 2012, p. 54) 

Computando informações levantadas dentro das realidades do sé-

culo XXI, estes autores afirmam que, de modo geral: 

[…] the shift from didactic to authentic education has been more pronounced 

in the kindergarten and primary or elementary years than in high schools, in 

the humanities more than mathematics and the sciences, in affluent schools 

more than poorer schools, in the developed world more than the developing 

world. (COPE & KALANTZIS, 2012, p.59). 

Porém, da realidade presenciada na escola estadual, não faz parte 

a educação infantil, ainda assim, diversos murais nas paredes da institui-

ção, não somente dentro das salas, apresentam os trabalhos dos estudan-

tes, incluindo cartazes de matemática, os quais recebem um espaço con-

sagrado: as fórmulas mais utilizadas na resolução dos exercícios estão 

acima do quadro, para consultas, conferindo ao aluno um certo grau de 

autonomia. 

Existem, pois características também desta educação nesta escola, 

considerando a relativa liberdade de organização do espaço em sala e das 

paredes como locais expositores de trabalhos de alunos. Uma possibili-

dade emergente encontra-se em levar em consideração, sobretudo, o 

romper com estes espaços. Logo, produto do conhecimento construído, 

as releituras feitas a partir do conhecimento proposto, não se limita mais 

aos muros do colégio, eles se expandem para além das fronteiras do ma-

terial explorando o digital entre outras formas de circulação de informa-

ção. 

 

3.3. Transformativa 

Na concepção dos autores, a educação transformativa ainda não 

constituía uma realidade, considerando o contexto mundial do século 

XX, nem dava sinais muito significativos de estar em fase inicial nas es-

colas. Para Mary Kalantzis e Bill Cope (2012), essa questão tende a mu-

dar no decorrer do século XXI, porque “sintomas” de uma outra mudança 

já eram notados. 
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Aulas com caráter mais digital, desafiador e relevante deverão ga-

nhar espaço em pró de alunos de uma geração diferente e de posturas 

também diferenciadas que se submeterão, ou não aos modelos de aula 

vigente, uma vez que estes podem “não tolerar as aulas de cunho tradici-

onal, assim como fizeram as gerações anteriores”. (COPE & KALAN-

TZIS, 2012, p. 60, Tradução nossa) 

Características marcantes desta perspectiva, de acordo com Bill 

Cope e Mary Kalantzis (2012) estão no transcender das barreiras físicas e 

destitui-las do caráter classificador e segregacionista de classes, o que 

constitui uma rede de relacionamento mútuo que não se restrinja a uma 

voz/ áudio por vez, por meio dos novos espaços de aprendizagem flexí-

veis, variados e que podem acontecer pela rede multimídia. 

Já o professor atua como observador atento e dinâmico em face 

das mudanças, de modo a organizar a agenda dos designs dos estudantes 

atuando como “forças de mudança”. Há portanto, manutenção de postu-

ras oriundas das perspectivas pedagógica e autêntica, com a preocupação, 

entretanto, de não estagnar nos limites atribuídos por elas. 

Existe também, cuidado não só com o refletir das realidades soci-

ais mas com o conceito de agência frente à necessidade de transformação 

visando um mundo melhor. E desse modo, projetar designs que contribu-

am com o desenvolver de habilidades úteis para uma “economia do co-

nhecimento”. 

Esse termo, denomina uma espécie de organização social pela 

qual os indivíduos transitam em esferas de habilidades multiculturais e 

dinâmicas, em busca de um futuro com melhores condições sociocultu-

rais por meio do planejamento e da ação. O cerne dessa abordagem está 

no papel crucial do professor como agente transformador. Ele será o res-

ponsável pelo direcionamento dos educandos, mas com a cooperação 

destes como coprodutores dos designs (COPE & KALANTZIZ, 2012), 

na trajetória de um ensino mais significativo e integrado com as realida-

des e implicações da chamada economia do conhecimento. 

Segundo Bill Cope e Mary Kalantzis (2012), essa nova aprendi-

zagem, tornar-se-á uma necessidade muito em breve, em decorrência de 

fatores em transição e de mudanças já ocorridas na sociedade, como por 

exemplo: globalização, novas necessidades para o mercado de trabalho, 

novos e diferentes meios de comunicação e diferentes valores culturais e 

divergências de opiniões. 
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De acordo com esses autores, em alguns lugares tal necessidade já 

constitui um fato, uma vez que crises que afetam, não só a esfera educa-

cional, apontam para problemas como dúvidas quanto à eficácia e ser-

ventia dos conteúdos lecionados nas escolas para o mercado e para o co-

tidiano bem como a indisciplina que se apresenta de modo crescente na 

atualidade. 

 

4. Considerações finais 

Quando fomos recebidos na escola para participar do projeto, já 

sabíamos que adentraríamos em uma realidade diferenciada e reconheci-

da por obter resultados positivos. Não esperávamos, porém, que isso se 

devesse a fatores tão diferentes das aulas convencionais do modo didáti-

co descrito por Mary Kalantzis e Bill Cope (2005, 2012). Fileiras bem 

organizadas, alunos silenciosos e interessados em cumprir o cronograma 

proposto pairavam em nosso imaginário. 

Encontrar alunos críticos, questionadores, displicentes em relação 

a postura física e ao mesmo tempo interessados em discutir os assuntos 

das aulas foi uma novidade e um choque. Não estávamos preparados para 

lecionar dentro de posturas diferentes e dinâmicas. A tecnologia, uma 

vantagem da escola e uma possível aliada do contexto pós-moderno de 

ensino, também se constituía um desafio. Estávamos presos a limitações 

de cunho ideológico, técnico poder-se ia dizer até pré conceituosos. 

Mas pudemos observar que transformações acontecerem nas nos-

sas concepções de ensino, que foram construídas e desconstruídas frente 

ao auxílio das teorias e o vivenciar de experiências práticas. Em Michel 

Foucault (1975), no qual encontra-se a razão da estrutura física e organi-

zacional do ensino, pode-se perceber ao compará-lo com Paulo Freire 

(1987) e Bill Cope e Mary Kalantzis (2006, 2012), a necessidade de mu-

danças em relação a estrutura física, arquitetônica, da escola e a postura 

adotada pelos profissionais frente aos estudantes. 

Não se trata mais de perpetuar uma vigilância panóptica para cer-

tificar-se de que processos burocráticos acontecem para desembocar, em 

algum ponto, em conhecimentos adquiridos por memorização, e compro-

vados por um número x de acertos em avaliações que privilegiam os de-

signs escrito e visual. Trata-se de assumir posturas que proponham de-

signs formadores, instigantes e de ação para futuros cidadãos críticos. 

Vivencia-se um momento no qual habilidades dinâmicas e posturas fle-
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xíveis são requeridas tanto na escola quanto no contexto sócio- econômi-

co em geral. 

Quando se impõe uma perspectiva rigidamente doutrinadora, ou 

que proclama mudanças mais ainda segue padrões puramente burocráti-

cos, corre-se o risco de perder tempo com fixação de conteúdos ao invés 

de abordá-los de forma que algum sentido sobre ele seja construído e in-

ternalizado. Trata-se também de reconhecer os alunos como seres experi-

entes em conhecimentos exteriores aos advindos da escola. Partindo des-

se pressuposto, não se pode mais agir em relação aos estudantes como se 

fossem seres amorfos e ingênuos, carentes do conhecimento do qual o 

professor é o detentor. 

O professor propõe, neste momento, atividades que serão um ca-

minho, entre tantos possíveis, de desenvolvimento da aprendizagem. 

Busca-se a construção do sentido em oposição a prescrição de significa-

dos. Acredita-se, tal qual propõe Paulo Freire (1987), na autonomia do 

estudante em oposição a educação bancária. E assim como Jacques Ran-

cière (1987) descreve: na emancipação do aluno pela verificação do em-

penho em contrapartida a conhecimentos transmitidos do mestre embru-

tecedor ao aluno ignorante e dependente. 
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RESUMO 

Este trabalho focaliza a descrição e a análise de variantes lexicais documentadas 

como respostas para a pergunta 124 do questionário semântico lexical (QSL), do Atlas 

Linguístico-Contatual da Fronteira entre Brasil/Paraguai (ALF-BR/PY), que busca de-

signativos para o seguinte conceito: "Há pessoas que dizem ter visto os mortos apare-

cerem para elas. Quando isso acontece, como se chama isso?" Os dados foram forne-

cidos pelos 80 informantes do ALF-BR/PY, residentes nas dez (10) localidades que 

compõem a rede de pontos – cinco (05) delas em território brasileiro e outras cinco 

(05) em território paraguaio –, distribuídas ao longo da linha internacional que divide 

a fronteira Brasil/Paraguai no Estado de Mato Grosso do Sul. A análise considerou as 

perspectivas diatópica, diassexual e dialingual, além do estudo léxico-semântico dos 

dados levantados. A pesquisa dialetal apresenta os três tipos de cartas linguísticas pre-

sentes no ALF-BR/PY: cartas 34a (Produtividade), 034b (Contatos linguísticos), 034c 

(Diassexual e diageracional) – que permitem visualizar a difusão das variantes consi-

derando as variáveis elencadas. 

Palavras-chave: Fantasma. Fronteira. Brasil/Paraguai. Atlas linguístico. Designação. 

 

1. Considerações iniciais 

Desde a antiguidade, o homem busca respostas para a origem do 

ser, sobretudo, na tentativa de explicar a sua essência e os mistérios que 

envolvem seus mais temíveis paradoxos – a morte versus a vida, o natu-

ral versus o sobrenatural, o mal versus o bem, o físico versus o metafísi-

co. Esses questionamentos povoam a mente dos mortais e, instigados a 

refletir sobre suas constantes incertezas, acabam por gerar os mitos, per-

ceptíveis sob a égide da cultura. É fato, pois, que não há caminho mais 

seguro para se chegar à cultura de um povo do que por meio do estudo de 

sua língua. 

Partindo desse ponto de vista, a língua pode ser entendida como 

parte essencial da linguagem, produto social de um grupo humano, ado-

tada conscientemente para promover a interação comunicativa. Uma vez 

que atribui forma às comunidades humanas e, por isso mesmo, permite 

depreender, por meio de sua investigação, a visão cultural/ideológica en-

volta na concepção de mundo que compõe o imaginário de um povo. Es-

se imaginário sociocultural pode ser revelado pelo viés linguístico, já 
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que, para interagir com a realidade que o cerca, o sujeito, socialmente 

constituído, a nomeia e atua sobre ela. 

Nessa dinamicidade, a palavra se veste de uma força transcenden-

tal dentro de cada cultura, enraizando entes e acontecimentos, pois quan-

do elevada ao universo mágico, cabalístico, sagrado constitui uma reali-

dade dotada de poder (BIDERMAN, 1978, p. 81). Dito de outro modo, a 

palavra tende a ocupar o lugar das coisas dado o poder mágico-religioso 

que a ela é atribuído pelos falantes de uma língua natural. Essa relação 

dual - nome e coisa referenciada - pode ser depreendida em um trecho da 

fala da informante MF1G1/Ponto 699: 

(124) INQ100.: Há pessoas que dizem ter visto os mortos aparecerem para eles. 

INF101.: Deus o livre! ((risos)) 

INQ.: Quando isso acontece, como chama isso? 

INF.: Eu que não quero ver ninguém ((risos)). É... não seria assombração? 

Né? Geralmente, viu um morto, né?102 

Se, por um lado, o falar popular traz as marcas do conhecimento 

empírico, enraizadas no modo particular de cada comunidade no filtrar a 

realidade que a cerca, o que é próprio de cada cultura, por outro lado, o 

indivíduo armazena, a seu modo, suas experiências, suas descobertas, 

singularmente, presentes nos usos de cada falante segundo as variáveis103 

que o englobam como faixa etária, sexo, escolaridade, origem linguística. 

É fato por demais sabido que a existência dos mitos remonta à an-

tiguidade clássica, especialmente com os estudos desenvolvidos pelos 

pensadores gregos, no tratar das nomeações e dos respectivos significa-

dos atribuídos aos entes espirituais e ao mundo transcendental que per-

meiam as comunidades humanas. Na investigação do vocabulário das 

                                                         

99 O código refere-se ao perfil do informante do ALF – BR PY, a saber: M = Mulher, F1 = Faixa etária 
jovem, G1 = Grupo com quatro brasileiros sem ascendência paraguaia, Ponto 6 = Localidade de 
Ponta Porã, MS, Brasil (REIS, 2013). 

100 INQ.: Inquiridor. 

101 INF.: Informante. 

102 A transcrição grafemática realizada se encontra referenciada nos parâmetros que regem as 
transcrições do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) (2001). 

103 Denomina-se variável uma quantia suscetível de tomar determinados valores. (DUBOIS et al., 
2003, p. 610) 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 523 

crendices e superstições, constata-se que as designações ligadas aos refe-

rentes classificados como maléficos são os mais recorrentes contribuindo 

para a disseminação do mito. Quanto a isso, Ernst Cassirer (1972, p. 17) 

referenda que o universo dos fantasmas e dos demônios tanto quanto na 

mitologia superior (ligada aos ‘deuses’), parece confirmar a palavra faús-

tica, ou seja, a essência dada a configuração de cada mito criado parece 

estar diretamente ligada ao próprio nome. 

 

2. Parâmetros metodológicos 

Este trabalho focaliza a descrição e a análise de variantes lexicais 

documentadas como respostas para a pergunta 124 do Questionário Se-

mântico-Lexical (QSL), do Atlas Linguístico-Contatual da Fronteira en-

tre Brasil/Paraguai (ALF – BR PY) (REIS, 2013), que busca designati-

vos para o seguinte conceito: “Há pessoas que dizem ter visto os mortos 

aparecerem para elas. Quando isso acontece, como se chama isso?”. 

O atlas citado tem suas bases teórico-metodológicas centradas na 

dialetologia e geolinguística pluridimensionais, por isso seu corpus foi 

obtido por meio de pesquisa de campo, com inquéritos aplicados em dez 

(10) localidades que compõem a rede de pontos – cinco (05) delas em 

território paraguaio (Isla Margarita-P01, Bella Vista-P3, Pedro Juan Ca-

ballero-P5, Capitan Bado-P7, Pindoty Porã-P9) e, outras cinco (05), em 

território brasileiro (Porto Murtinho-P2, Bela Vista-P4, Ponta Porã-P6, 

Coronel Sapucaia-P8, Sete Quedas-P10), distribuídas ao longo da linha 

internacional que divide a fronteira Brasil/Paraguai no Estado de Mato 

Grosso do Sul. A análise dos dados geolinguísticos considerou as pers-

pectivas diatópica, diassexual, diageracional e dialingual104, além do es-

tudo léxico-semântico de designações retiradas da fala de oito (08) in-

formantes distribuídos em duas faixas etárias (18-30; 45-65), de ambos 

os sexos (Homem/Mulher), em dois grupos diferenciados – brasileiros 

natos (Grupo I) e brasileiros com ascendência paraguaia (Grupo II) por 

localidade, computando oitenta (80) entrevistados. 

Em suma, a pesquisa dialetal resultou em três (03) tipos de cartas 

linguísticas que compõem o ALF – BR PY– cartas 34a (Produtividade), 

034b (Contatos linguísticos), 034c (Diassexual e diageracional) – e per-

                                                         

104 Essa variável foi considerada dado o universo linguístico investigado apresentar o contato entre 
as línguas portuguesa, guarani e espanhola que são faladas na faixa fronteiriça Brasil/Paraguai.  
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mitem visualizar a difusão das variantes para o conceito de fantasma, 

considerando a escolha das variáveis supracitadas. 

Considerando-se, pois, que o repertório lexical reflete a norma 

linguística da comunidade de falantes, para se chegar ao fato mítico per-

seguido, foram propostos os seguintes aspectos de análise: i) disposição 

dos dados em quadros, seguindo orientação diatópica, diassexual, diage-

racional e dialingual para as variantes; ii) disposição dos dados em gráfi-

cos e a exposição das cartas geolingüísticas; iii) análise dos dados e dis-

cussão dos resultados. 

 

3. Análise dos dados 

Do cômputo geral das respostas fornecidas pelos oitenta (80) fa-

lantes para a pergunta 124 do Questionário Semântico-Lexical, foram re-

gistradas 128 ocorrências (71,4% em língua portuguesa e 28,5% em lín-

gua guarani; 0% em língua espanhola), distribuídas nas dez (10) locali-

dades investigadas, e apuradas 14 variantes lexicais105 para o conceito em 

questão, a saber: em língua portuguesa – assombração, fantasma, (mau) 

espírito, visão/visagem, alma (penada, viva), aparição, ser de outro 

mundo, encarnação, vulto, encosto, e, em língua guarani, pora, oche-

guaã/ojeguãa, pombero, husen cheve, cuja produtividade no conjunto das 

localidades fronteiriças é apresentada na Tabela I. 

A visualização da Tabela I assegura que a variante de maior ocor-

rência na fronteira é a assombração (42), seguida das variantes fantasma 

(21), (mau) espírito (20), visão/visagem (16), pora (10), alma (penada, 

viva) (09) e, com baixa produtividade, Aparição (02) e as ocorrências 

únicas ser de outro mundo, Encarnação, ocheguaã/ojeguãa, pombero, 

husen cheve, vulto, encosto, lobisomem. 

O Gráfico I expõe esses dados em termos percentuais. 

                                                         

105 Do ponto de vista da validação ou não validação de respostas, optou-se por contabilizar como 
resposta considerada válida, todas as variantes que tivessem alguma relação de sentido com o 
campo semântico das religiões e crenças; além da opção de contabilizar as ocorrências únicas com 
o intuito de registrar as marcas de contato que, por vezes, aparecem no formato de apenas uma 
ocorrência. 
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Variantes Nº de ocorrências Percentuais 

Assombração 42 32.81% 

Fantasma 21 16,40% 

(mau) Espírito 20 15,62% 

Visão/visagem 16 12,50% 

Pora 10 7,81% 

Alma (penada/viva) 09 7,03% 

Aparição 02 1,56% 

Ser de outro mundo 01 0,78% 

Encarnação 01 0,78% 

Ocheguaã/ojeguãa 01 0,78% 

Pombero 01 0,78% 

Husen cheve 01 0,78% 

Vulto 01 0,78% 

Encosto 01 0,78% 

Lobisomem 01 0,78% 

Total 128 100% 

Tabela I – Produtividade das variantes 

para o conceito de fantasma na Fronteira Brasil/Paraguai 

 
Gráfico I – Distribuição percentual das variantes que nomeiam o conceito de fantasma 

Em termos quantitativos, o Gráfico I dispõe cada item lexical vi-

sualizado na ordem de maior para menor ocorrência, assim distribuídos: 

assombração com um total de 32, 81%, fantasma com 16, 40% concor-

rendo com a variante (mau) espírito com um percentual um pouco mais 

baixo, 15, 62%, visão/visagem com 12,50%, pora com 7,81%, alma (pe-
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nada, viva) com 7,03% e, por último, apresentando baixa incidência, 

aparição com 1,56%. As ocorrências únicas têm o percentual de 0,78% 

cada. 

A carta 034a, a seguir, apresenta a distribuição espacial das cinco 

(05) variantes lexicais mais produtivas na linha de fronteira Bra-

sil/Paraguai: 

 
Carta 34a: Assombração (Produtividade). Resposta à questão 124/QSL- ALF – BR PY 

Quanto à distribuição espacial das nomeações ligadas ao campo 
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semântico “Religião e crenças”, as variantes assombração e fantasma fo-

ram as mais representativas sendo registradas em 100% das localidades. 

Na sequência, (mau) espirito e visão/visagem aparecem em 90% delas e, 

por fim, pora em 40% dos pontos linguísticos. 

Originária da língua guarani, a designação pora foi documentada 

apenas na fala de brasileiros que residem no lado paraguaio da fronteira, 

especificamente nos pontos 01, 03, 05 e 07. A visualização dessa distri-

buição espacial na Carta 034a assegura que as palavras tendem a migrar 

com as pessoas, pois pode-se afirmar que as variantes lexicais em língua 

portuguesa atravessaram a fronteira para o lado paraguaio, e, pora, mes-

mo não sendo registrada em território brasileiro, encontra-se nos usos 

linguísticos desses brasileiros fronteiriços. Esse fato linguístico caracteri-

za-se como uma isoléxica para o conceito ora analisado e pode ser inter-

pretado como uma variante lexical tipicamente paraguaia. 

Em uma mesma perspectiva, a Carta 34b – Assombração (Conta-

tos linguísticos) – apresenta para o conceito de fantasma os contatos lin-

guísticos associados a variável dialingual registrada na cartografia, dire-

tamente relacionada às origens de nacionalidade em dois grupos: brasilei-

ros natos e brasileiros com ascendência paraguaia. Por esse viés, apresen-

ta-se, a seguir, a carta 34b. 

Nota-se a partir da Carta 34b que acima da cruz106 está o Grupo I, 

brasileiros com ascendência brasileira, e, abaixo da cruz, brasileiros com 

ascendência paraguaia, compondo o Grupo II. Em relação à variável dia-

lingual, as cores representam a origem linguística a que pertence a vari-

ante: guarani, espanhol, português, variantes com origem obscura (não 

definida). Esse dado dialingual presente na carta aponta que não houve 

diferenciação significativa do Grupo I – brasileiros natos – apresentaram 

76,6% de usos da língua portuguesa e 23, 4% de usos do guarani também 

para o Grupo II – brasileiros com ascendência paraguaia. Conforme dis-

tribuição espacial da carta, a diferenciação no uso da língua guarani é 

perceptível em relação à própria fronteira sendo documentada no lado pa-

raguaio, em ambos os grupos de falantes. Além do fato de não ter sido 

registrada, nesse território, apenas no ponto 9 – Pindoty Porã – PY. 

                                                         

106 Ferramenta geolinguística para cartografia de dados orais. 
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Carta 34b: Assombração (Contatos linguísticos) 

Resposta à questão 124/QSL- ALF – BR PY 

Esse modelo de carta, em particular, traz no seu verso todas as va-

riantes obtidas para o fato linguístico mapeado, associadas a sua origem 

linguística, em forma de tabela. Desse modo, pôs-se em relevo marcas 

plurilíngues de usos da fronteira, associadas ao fator diatópico, ou seja, 

em qual localidade surgiu as marcas de usos das línguas em contato e 

qual(ais) língua(s) foram utilizadas, a exemplo de como a análise para o 

conceito de fantasma revelou-se na carta 34b. Na sequência, a Tabela II, 

modelo que é encontrado no verso da carta referenciada e que integra o 

ALF – BR PY: 
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Tabela II - Línguas em contato 

TABELA LÍNGUAS EM CONTATO: BRASIL/PARAGUAI 

“ASSOMBRAÇÃO” 

Número da carta: 034b 

Campo Semântico: “Religião e crenças” 

Questão: QSL/124: “Há pessoas que dizem ter visto os mortos 

aparecerem para eles. Quando isto acontece, como se chama isso?”. 

 PARAGUAY BRASIL 

Variantes 01 03 05 07 09 02 04 06 08 10 

Assombração PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT 

Fantasma PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT 

(mau) Espírito PT PT PT PT PT  PT PT PT PT 

Visão/visagem  PT PT PT PT PT PT PT PT PT 

Pora Gn Gn Gn Gn       

Alma (viva/penada)  PT PT   PT PT PT  PT 

Aparição PT     PT   PT  

Ser de outro mundo     PT      

Encarnação PT          

ocheguaã/ojeguãa Gn          

Pombero  Gn         

Husen cheve  Gn         

Vulto  PT         

Encosto   PT        

Lobisomem       PT    

*PT = língua portuguesa, SP = língua espanhola e Gn = língua guarani 

Como mostram as siglas utilizadas para marcar o idioma falado 

(PT = língua portuguesa, SP = língua espanhola e Gn = língua guarani), 

a Tabela II ilustra diatopicamente as línguas em contato, apontando em 

qual localidade os itens lexicais para o conceito de fantasma foram men-

cionados e quais as línguas usadas em cada um dos pontos linguísticos 

que compõem a rede de pontos. Nessa tabela, em especial, como já espe-

rado, as variantes em língua portuguesa sobressaem em ocorrências os 

demais idiomas falados na fronteira Brasil/Paraguai. O Gráfico II expõe 

as línguas em contato em termos percentuais. 

E, finalizando a análise, a Carta 34c – Assombração (Diassexual e 

Diageracional) – que apresenta as variáveis diassexual e diageracional 

distribuídas diatopicamente, modelo aplicado com vistas a mapear a vari-

ante de maior ocorrência na fronteira, considerando a dialetologia pluri-

dimensional e relacional, pois o cruzamento de dados, observando duas 

dimensões ou mais, denotam questões linguísticas que se destacam em 
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termos variacionais. Na sequência, a visualização da carta referenciada. 

 

Gráfico II – 

Distribuição das línguas em contato em termos percentuais associados ao uso 

A análise da Carta 34c indica, como fator de maior produtividade, 

a variável sexo para conceito é: “Há pessoas que dizem ter visto os mor-

tos aparecerem para eles. Quando isso acontece, como se chama isso?”. 

Haja vista a variante de maior ocorrência no contexto da fronteira ser as-

sombração, com 42 registros, foi sobremodo mais recorrente na fala das 

mulheres (27) que na dos homens (18). O Gráfico III, a seguir, permite a 

visualização desse dado diassexual. 

As características linguísticas são perceptíveis por meio de análise 

que comprovam influências como as desencadeadas por diferenças etá-

rias (F1/F2), por exemplo. Se, por um lado, o item lexical assombração 

foi predominante na fala feminina, por outro lado, em relação à faixa etá-

ria, foi mais produtiva na fala da segunda faixa etária do Grupo I, brasi-

leiros natos. Em contrapartida, já a variante visão foi mais frequente na 

faixa 2 (F2), no falar dos idosos, já fantasma foi mais recorrente na faixa 

etária 1 (F1), no falar dos jovens. 

A amostragem analisada destaca um falar típico que denuncia o 

espaço plurilíngue no qual o falante brasileiro está inserido, revelando 

características dialetais próprias a toda rede de pontos. 
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Carta 34c: Assombração (Diassexual e Diageracional) 

Resposta à questão 124/QSL- ALF – BR PY 

 
Gráfico III – Distribuição diassexual para a variante assombração 
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4. Considerações finais 

O estudo aqui proposto demonstrou uma diversidade linguística 

significativa – 128 ocorrências para 14 variantes). Essas designações ana-

lisadas permitiram o registro de fatos linguísticos peculiares à fronteira 

Brasil/Paraguai, cuja cartografia revelou a língua em uso e seus aspectos 

culturais de grupos organizados socialmente que fazem uso da linguagem 

para estabelecer comunicação. Isto posto, pois o acervo vocabular da lín-

gua diz respeito à coletividade e a variação linguística que desencadeia 

retrata, por vezes, seu ambiente físico e social. 

Nesse particular, a análise de um vocabulário específico, no con-

texto do plurilinguismo107 desencadeado pelo contato na fronteira Bra-

sil/Paraguai, põe em relevo as semelhanças ou as diferenças linguísticas 

entre indivíduos de espaços geográficos distintos, neste caso, fronteiras 

nacionais, o que pode resultar também em diferenças ou semelhanças 

culturais. 

A análise do corpus constituído permitiu chegar a algumas consi-

derações de ordem geossociolinguísticas: 

i) as variantes para assombração destacam, diatopicamente, que as 

quatro maiores ocorrências – assombração, fantasma, (mau) es-

pírito e visão/visagem – foram recorrentes em toda a rede de 

pontos, excluindo-se apenas (mau) espírito que não foi registra-

da no ponto 02; 

ii) os dados registrados no Quadro II denotam a produtividade para 

o uso da língua portuguesa superior ao uso da língua guarani, o 

que era já esperado. Todavia, para o fato linguístico pora, a sur-

presa girou em torno de sua ocorrência representar uma isoléxi-

ca no lado paraguaio, sem ocorrências no lado brasileira da fron-

teira, mesmo havendo falantes com ascendência paraguaia en-

trevistados nesse território. 

iii) os fatos linguísticos ocheguaã/ojeguãa, husen cheve e pombe-

ro108 também merecem destaque, mesmo sendo ocorrências úni-

                                                         

107 Na acepção de Mackey, 2005. 

108 Dicionarizado como item lexical pertencente ao vocabulário da língua guarani. (GUASCH & OR-
TIZ, 1991) 
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cas, pois assinalam a existência do contato entre o português e o 

guarani; 

iv) as variantes lexicais como visão/visagem, mais presentes nos 

usos do falante idoso, podem apontar para uma mudança em 

curso, assim como a variante fantasma estar mais presente na fa-

la do jovem também pode indicar esse fator de mudança. 

Os dados analisados confirmam a heterogeneidade da língua que 

envolvem, ainda, os processos de variação e mudança linguísticas, os 

quais são intrínsecos ao falar do homem inserido na sociedade. Esse falar 

conduz o interlocutor a, diante de outro sujeito falante, auferir traços dia-

letais que revelam sua origem linguística. Certos efeitos expressivos da 

linguagem nos níveis léxico-semântico, mesmo relativos somente à lín-

gua portuguesa, dão mostras dessa identidade cultural e linguística que 

alcança o falante fronteiriço. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BIDERMAN, Maria Tereza Camargo. Teoria linguística: quantitativa e 

computacional. Rio de Janeiro: LTC, 1978. 

CASSIRER, Ernst. Linguagem e mito. São Paulo: Perspectiva, 1972. 

COMITÊ Nacional do Projeto ALiB. Atlas Linguístico do Brasil: Ques-

tionários 2001. Londrina: EDUEL, 2001. 

DUBOIS, Jean et al. Dicionário de linguística. São Paulo: Cultrix, 2003. 

GUASCH, Antonio (Padre); ORTIZ, Diego (Padre). Diccionario castel-

lano-guarani/guaraní-castellano. 10. ed. Asunción: Centro de Estudios 

Paraguayos “Antonio Guasch”, 1991. 

MACKEY, William Faulkner. Bilingualism and multilingualism / Bilin-

gualismus und Multilingualismus. In: AMMON, Ulrich; DITTMAR, 

Norbert; MATTHEIER, Klaus J.; TRUDGILL, Peter (Orgs.). Sociolin-

guistics: an international handbook of the science of language and socie-

ty = Soziolinguistik. 2. ed. Berlin/New York: Gruyter, vol. 3, n. 2, p. 

1483-1495, 2005. 

REIS, Regiane Coelho Pereira. Variação linguística do português em 

contato com o espanhol e o guarani na perspectiva do Atlas Linguístico-

Contatual da Fronteira entre Brasil/Paraguai (ALF–BR/PY), 2013. Te-

se (Doutorado em Estudos da Linguagem). – Universidade Estadual de 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

534 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

Londrina, Londrina, 2 vol. Disponível em:  

<http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000189169>. 

http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000189169


Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 535 

DONA DE CASA OU DONA DE SI? 

UM ESTUDO SOBRE A REPRESENTAÇÃO FEMININA 
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RESUMO 

Este trabalho visa discutir a imagem do feminino, com base no percurso da mu-

lher e suas conquistas na sociedade e no mercado de trabalho. Assim sendo, nosso ob-

jetivo principal é compreender o papel da mulher na publicidade, ou seja, a constru-

ção da identidade feminina em propagandas antigas e atuais, em anúncios publicitá-

rios de produtos de limpeza. Para análise, portanto, selecionamos sete propagandas 

impressas desde os anos 50 até os anos 2000, que utilizam a imagem da mulher para a 

divulgação comercial dos produtos de limpeza. A investigação é baseada nos pressu-

postos teóricos de Mary Del Priore (2000), Marlene Neves Strey (1997) e Helena Con-

fortin et al. (2003) para o levantamento do percurso histórico da mulher, suas conquis-

tas e evoluções na sociedade, no mercado de trabalho, em casa e, principalmente, no 

universo feminino. Para as análises discursivas, utilizamos a perspectiva do Círculo de 

Mikhail Bakhtin sobre dialogismo e gêneros do discurso, em particular, a concepção 

de estilo. No que se refere à publicidade e propaganda, baseamo-nos nos estudos de 

Iasbeck (2002) sobre o slogan e de Jean Baudrillard (2002) que vincula sociologia à 

semiologia. Desse modo, buscamos compreender a finalidade da utilização da imagem 

da mulher veiculada nas propagandas de limpeza, assim como os diálogos presentes e 

as diferentes vozes inseridas numa análise de propagandas que apresentam temáticas 

reiteradas ou diversas a cada década. 

Palavras-chave: Identidade feminina. Dialogismo. 

Anúncio publicitário. Gênero publicitário. Figura feminina. 

 

1. Introdução 

Na sociedade, desde os tempos mais antigos até a atualidade, exis-

tiram grande diferenças apresentadas entre o homem e a mulher. O termo 

“sexo” era utilizado para distinguir o homem da mulher, mas com o pas-

sar do tempo essa atribuição foi dada ao gênero que tem como função 

tratar a identidade atribuída a uma pessoa de acordo com seu caráter bio-

lógico, sendo o gênero feminino para a mulher e masculino para o ho-

mem. A mulher, como já apresentamos anteriormente, sempre foi consi-
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derada um ser menos privilegiado que o homem, teve menos direitos e 

até mesmo foi tratada como um ser inferior em relação ao homem, ou se-

ja, deveria ser completamente submissa e destinada somente ao lar com o 

papel de esposa/mãe. 

Entretanto, com passar do tempo, a figura feminina ganhou espa-

ço e foi se modificando pouco a pouco. A partir dos anos 50, iniciaram-

se os primeiros movimentos feministas com a propagação da mulher no 

mercado de trabalho e, é a partir desse momento, que as primeiras agên-

cias de propagandas foram instaladas no Brasil (CONFORTIN, 2003). 

Houve uma grande repercussão nesse período, pois grande parte das pro-

pagandas tratavam da imagem feminina ou se dirigia como foco princi-

pal. Os anúncios buscavam introduzir hábitos da higiene, saúde, beleza e 

cuidados com o lar, sendo voltados para o público feminino com o intuito 

de tratar a modernidade e praticidade, como propagandas comerciais de 

cosméticos, cigarros, produtos de limpezas e eletrodomésticos. 

Durante o processo da “criação da identidade feminina”, a publi-

cidade teve e tem um papel fundamental, pois apresentou valores, mu-

danças e desenvolvimento da imagem feminina desde tempos antigos até 

a atualidade. 

Com a propaganda, a mulher passou a ser público-alvo de consu-

mo, devido às novas tecnologias que eram oferecidas e apresentadas, fa-

cilitando, assim, sua vida por meio dos produtos oferecidos e tornando-a 

uma mulher moderna da época. Tudo começou quando o ferro a vapor 

passou a ser substituído pelo ferro elétrico, o fogão preparado a lenha pe-

lo fogão a gás, a batedeira, a enceradeira, o liquidificador, o tanquinho, 

secador de cabelos, aspirador de pó, panelas de pressão e os produtos de 

embalagens plásticas trouxeram à vida das donas de casa um grande con-

forto e praticidade. Por meio da inserção de novos produtos e da tecnolo-

gia, as mulheres passaram a ganhar mais tempo e espaço no mundo, pois 

foi nessa época que a mulher conquistou mais espaço no mercado de tra-

balho, deixando, assim, de ser apenas a mulher dona de casa e se tornan-

do ao mesmo tempo, a dona de casa, mãe, mulher moderna, trabalhadora. 

Outros produtos que tiveram papel fundamental no crescimento da iden-

tidade feminina foram os de limpeza. Com o surgimento do sabão em pó, 

detergente, amaciante e esponjas de aço, as donas de casa se sentiram 

muito mais satisfeitas com os resultados, pois agradavam a todos os 

membros da família com a casa arrumada e roupas perfumadas, porém 

com um diferencial, suas atividades eram realizadas com mais facilidades 

e em menor tempo de produção. Além da limpeza e do trabalho, a mulher 
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passou a se preocupar mais com a estética, ou melhor, dizendo, a mulher 

passou a ter tempo para se preocupar com a aparência e também com o 

vestuário. Produtos como cremes, pó de arroz, batom, blush e rímel tor-

naram-se fundamentais para a valorização da imagem feminina e também 

passaram a ser objetos de consumo indispensáveis. Todos esses tipos de 

produtos foram inseridos no cotidiano feminino, por meio da publicida-

de, pois as propagandas buscavam mostrar tudo o que as mulheres dese-

javam ou que faltava em sua vida e por meio do poder de persuasão atin-

giam o público com grande facilidade. Esses discursos eram apresenta-

dos de forma comovente ou direta, apresentando ao consumidor o porquê 

daquele determinado produto não poder fica fora de sua vida: 

A vida da mulher se transformou muito de quarenta anos para cá. Se na 

década de 60 ela cuidava dos filhos e da casa, hoje faz isso e muito mais. Tra-

balha ganha seu próprio dinheiro, tem poder de consumo para comprar sua ca-

sa, seu carro... Porém, ainda existe uma cultura machista no Brasil. A publici-

dade reproduz essa cultura frequentemente. (GARBOGGINI-SIQUEIRA, 

1995, p. 141) 

Por volta da década de 60, quando surgiu a revista Claudia, a mu-

lher brasileira também começou a demonstrar os seus primeiros passos 

de mudanças. A própria revista promovia debates ao tratar de temas po-

lêmicos como divórcio, pílulas anticoncepcionais, sexo, aborto, cresci-

mento profissional, dicas de maquiagem, moda e emagrecimento entre 

outros temas considerados como modernos e inovadores. A meta da re-

vista era despertar desejo por transformações que levassem à mulher rea-

lizadora e ativa. 

Porém muitas vezes os artigos destas publicações eram escritos 

por homens, já que as mulheres ainda não estavam inseridas no mercado 

de trabalho. Por isso, os temas abordados eram quase sempre machistas 

ou voltados para a felicidade conjugal. 

As revistas femininas de 1950 e 1960 expressavam pontos de vis-

ta masculinos sobre como as mulheres deveriam agir. As publicações 

femininas brasileiras abordavam o amor entre os casais e as obrigações 

das mulheres para manter o casamento. 

Veja abaixo exemplos de frases daquela época publicados na re-

vista: 

A mulher deve estar ciente de que dificilmente um homem pode perdoar 

uma mulher por não ter resistido às experiências pré-nupciais, mostrando que 

era perfeita e única, exatamente como ele a idealizara. (Revista Claudia, 1962) 

A mulher deve estar ciente de que dificilmente um homem pode perdoar 
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uma mulher por não ter resistido às experiências pré-nupciais, mostrando que 

era perfeita e única, exatamente como ele a idealizara. (Revista Claudia, 1962) 

Ainda assim a busca pela liberdade, desenvolvimento profissional 

e intelectual também começou por meio de movimentos feministas do 

mundo ocidental. A partir desse momento, as mulheres emanciparam-se 

e conquistaram maior liberdade de decisão, maior espaço, passaram a se 

preocupar mais com a aparência e com o bem-estar de si próprias, sem 

deixar de lado seus afazeres e deveres. Assim, construiu-se, aos poucos a 

imagem dessa mulher mais independente e retratada na publicidade. 

Como o passar do tempo, a mulher realizou outra conquista, pas-

sou a ser símbolo representativo de marketing, trabalhando em propa-

gandas e anúncios. As propagandas, muitas vezes, construíram a imagem 

feminina, como a mulher esposa, mãe, dona de casa (doméstica) e traba-

lhadora, pois passou a ter o direito de trabalhar e obter seu próprio salá-

rio, ou com a imagem da mulher jovem, solteira e bela que não era ape-

nas considerada como um padrão de beleza e também como ícone impor-

tante que cativava grande parte do olhar masculino. Como já menciona-

mos, a mulher entrou para o mercado de trabalho, aumentando, assim, a 

sua participação no poder econômico. As empresas começaram a focar-se 

no papel que a mulher tinha na sociedade e a investir em publicidade que 

se adequasse e encaixasse ao perfil feminino. Os anúncios enfatizavam 

essa função como benéfica e como uma conquista feminina, pois mostra-

vam a imagem da mulher feliz ao manusear um eletrodoméstico ou um 

produto de limpeza. Em outro, exibiam a mulher perfeita ao utilizar o 

cosmético proposto pela propaganda, configurando a imagem de uma 

mulher independente e mais feminina. (CONFORTIN, 2003) 

 

2. Reflexões sobre gêneros do discurso na perspectiva bakhtiniana 

Os gêneros, de modo geral, contribuem para estabilizar, classificar 

e ordenar as atividades comunicativas pertencentes ao dia a dia das pes-

soas são enunciados que podem modificar com o tempo ou até mesmo 

desaparecerem em função das necessidades e das diferentes esferas da 

utilização da língua. Segundo Mikhail Bakhtin (2003, p. 262), “cada 

enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da lín-

gua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais de-

nominamos gêneros do discurso”. Nesse contexto, os gêneros do discurso 

são infinitos, pois a variedade da atividade humana é inesgotável, e cada 

esfera dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso 
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que vai diferenciando-se e ampliando-se, à medida que a própria esfera 

se desenvolve e fica mais complexa. 

As propagandas de produtos de limpeza, na maioria das vezes, co-

locou a mulher como público-alvo principal. Sua participação era e ainda 

é de grande importância para esse tipo de publicidade, pois é a responsá-

vel pelas tarefas de limpeza e de manutenção da casa, e que ainda está, 

em grande proporção, a cargo delas, tornando, assim, símbolo de repre-

sentação para esse tipo de mercado e comércio. Mesmo na atualidade, em 

que, em alguns casos, as despesas e as tarefas domiciliares são divididas 

entre marido e esposa, a mulher ainda é considerada fundamental e até 

mesmo insubstituível, para lavar, passar, cozinhar, limpar e pela organi-

zação geral. 

Durante muito tempo, a mulher passou a ser objeto de posse do 

homem e necessitava cumprir os padrões exigidos da época, para ser 

considerada a esposa ideal, tendo como função restrita ao mundo domés-

tico, ou seja, era submissa ao seu marido e filhos. Quando alguma mulher 

quebrava esses dogmas, era marginalizada, discriminada e vítima de pre-

conceitos. Desde a infância, as mulheres eram preparadas para o casa-

mento, aprendendo muito cedo a cozinhar, costurar, limpar e a ser uma 

boa esposa. A mãe era responsável por ensinar e “moldar” sua(s) filha(s), 

de acordo com os padrões exigidos e instituídos, além de “vigiá-las” para 

manter a virgindade que, na época, era considerada como um status da 

noiva. 

Era esse o tipo de perfil feminino retratado na publicidade da dé-

cada de 50. A imagem apresentada era a figura feminina que se dedicava 

apenas aos cuidados da casa e família, que não tinha muitas vaidades 

com a aparência física, pois estava focada apenas nos membros familia-

res. 

O produto apresentado na propaganda foi um dos primeiros sa-

bões em pó a chegar ao Brasil, a primeira marca nacional de sabão em pó 

que também era fabricado pela Unilever, a atual fabricante dos produtos 

OMO. 

Segundo o Unilever (2014, online), as iniciais do sabão em pó 

OMO significa “Old Mother Owl”, conhecido como Velha Mãe Coruja, 

termo utilizado para representar e assimilar as qualidades do animal ao 

zelo e ao carinho maternal. A ave chegou a ser utilizada como símbolo de 

representação do produto, na Inglaterra, no início do século 20 chegou a 

ser estampada em diversas embalagens, porém essa versão nunca chegou 
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ao Brasil. 

 

Figura 01. 

 

 

NOVO OMO é diferente – e o mais aperfeiçoado que existe! 3 bons punhados 

formam um molho de espuma abundante, que lava montanhas de roupas e dá brilho à 

brancura! Lave com NOVO OMO – para maior limpeza economia! “Brilhe como dona-

de-casa”! Modernize economicamente, seu sistema de lavar roupas. Mude hoje para o 

NOVO OMO, o moderno detergente! 

Com a chegada da marca Omo no país, grande parte das donas de 

casa passaram a utilizá-lo por oferecer em uma única embalagem um 

produto 4 em 1, que lava, alveja, quara e dá brilho ao mesmo tempo. O 

produto multifunções ficou muito conhecido, por obter sua cor azul tanto 

no produto quanto nas embalagens. Sua difusão foi muito grande no país, 

ao facilitar a vida das brasileiras que, com o seu surgimento, deixaram de 

usar o conhecido anil, usado para alvejar as roupas. A cor azul utilizada 

tanto no produto, quanto nas embalagens, é considerada como marca re-

gistrada e como estratégia de marketing, pois sempre que se pensa em 

sabão azul logo vem à imagem do produto Omo. 

No anúncio, há uma frase de destaque levando o leitor a pensar 

nessa hipótese de lavar roupas sem sabão, como sendo uma ideia quase 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 541 

impossível. Pela concepção dialógica da linguagem, é possível afirmar 

que há uma voz feminina presente, no enunciado representando a voz da 

mulher consumidora do produto, a própria dona de casa questionando a 

possibilidade de se lavar sem utilizar sabão. Em sequência, há a resposta 

do enunciador da propaganda “NOVO OMO! Lava roupas no mesmo 

molho e dá brilho à brancura”. 

Evidencia-se, desse modo, a atitude responsiva ativa concebida 

por Mikhail Bakhtin, pois, como todo enunciado requer uma resposta. 

Nesse caso, há um possível questionamento de uma consumidora e, em 

sequência, a resposta do enunciador desse discurso, denotando um diálo-

go. Por meio desses enunciados, antecipa-se a possível reação da mulher, 

ou seja, sua surpresa diante da constatação dos efeitos do produto veicu-

lado. 

O estilo considerado como escolhas linguísticas no enunciado 

“NOVO OMO é diferente – e o mais aperfeiçoado que existe! 3 bons pu-

nhados formam um molho de espuma abundante, que lava montanhas de 

roupas e dá brilho à brancura!” que significa que não é comum, que é ex-

traordinário e que realiza milagres. Enuncia-se, portanto, que Omo é ca-

paz de limpar como se fosse um milagre, pelo fato de facilitar todo o 

procedimento de lavar roupas, pois anteriormente, era possível somente 

por meio do sabão comum (em pedaços, de pedra). 

Afirma-se ainda que Omo é melhor que os demais, tornando estes 

antiquados, ou seja, ultrapassados. Esse discurso revela a necessidade de 

convencer o consumidor, mostrando-lhe características inovadoras de um 

produto recente no mercado, reafirmando, assim, a concepção bakhtinia-

na de que o enunciado está sempre situado em um determinado contexto 

histórico-social, atendendo às necessidades enunciativas do momento. 

De outro, Omo que também é um sabão, mas diferente, pois, por 

meio das escolhas lexicais tais como “diferente, abundante, e dá brilho à 

brancura”, sobrepõe suas características, alcançando as concepções de 

um produto superior, avançado, o “milagre azul”. Há também as afirma-

ções de que o produto contém todos os valores positivos agregados. 

O enunciatário é instado durante todo o anúncio, por meio do em-

prego do imperativo “Brilhe”, juntamente com os verbos “modernize” e 

“lave”, conjugados no modo imperativo, evidenciando a intenção de 

convite, desafio ou de sugerir que a prova seja feita e que o consumidor 

possa visualizar essa limpeza por meio desse novo produto. 
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Podemos considerar que a cor azul do Omo simboliza a água, que 

é transparente, límpida e pura, sendo capaz de limpar todos os resíduos e 

impurezas, deixando sempre tudo mais claro e harmonioso. O emprego 

do imperativo em “Brilhe” tem a função de sugerir o uso do novo “pro-

duto milagroso”, enquanto o verbo “modernizar” evidencia que quem uti-

lizar o produto, torna-se uma dona de casa atualizada, avançada. No 

anúncio, há também a imagem destacada da embalagem, pois a propa-

ganda está em preto e branco, e apenas a caixa está na cor azul, destacan-

do a simbologia cromática da empresa e do produto. 

Podemos considerar que o anúncio se mantém nas cores preta e 

branca, como cores prevalentes não por ser uma propaganda antiga, mas 

para reforçar a imagem do produto, focalizando, desse modo, a clareza 

das roupas, deixando-as “mais limpas” e mais atraentes ao olhar do 

enunciatário. As cores parecem mais escuras sobre o branco, mais claras 

sobre o preto, pois o branco e os tons claros intensificam as tonalidades 

que estão sobre elas e o preto, enquanto os tons escuros absorvem e re-

duzem a potência das cores que são superpostas. A imagem da mulher, 

dona de casa segurando “toalhas” brancas toda contente e feliz, constrói a 

ideia de que a utilização do produto garante a alegria nesse afazer domés-

tico devido a seu resultado final, tornando este trabalho mais prazeroso. 

Ainda, a mulher que não sabia realizar os afazeres domésticos e 

que não possuía nenhum dote, não era digna de um bom casamento ou 

respeito de marido, caso conseguisse algum. 

Percurso histórico da mulher antigamente, as mulheres não tinham 

o direito de se expressar, eram submissas, deviam se casar, serem mães e 

dedicavam-se totalmente ao lar. Essa vocação era um traço fundamental 

da feminilidade da época, era um processo de educação das mulheres. 

Desde a infância, a mulher era comandada e tinha seus atos decididos pe-

lo pai, em seguida pelo marido e, por fim, pelos filhos, tendo que, muitas 

vezes, suportar o descaso da sociedade. Hábitos como aprender a cozi-

nhar, lavar, passar, costurar, bordar, construir e preparar o enxoval, ouvir 

os sermões do padre, acompanhar a mãe às compras, ao varejo e à missa 

eram muito comuns na construção educacional da mulher (DEL PRIO-

RE, 2000). Ao se tornarem jovens, passavam a viver sob uma constante 

vigilância da família e, principalmente, da sociedade, pois era necessário 

manter os bons costumes para garantir uma boa imagem e também a ética 

e moral da família e da jovem. A evolução das mulheres aconteceu, por 

meio de muitas lutas em prol de direitos e ideais, sendo que, a partir do 

século XVII, iniciaram os primeiros movimentos feministas. Um grande 
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exemplo de revolução da mulher é a Sóror Juana Inés de la Cruz y Arbaje 

(México, 1651 – 1695), que não quis se submeter ao casamento e à ma-

ternidade, pois gostaria de se dedicar aos estudos e, assim, conseguiu seu 

objetivo, destacando-se por seus próprios méritos de escritora. Ela era 

ousada e insubmissa, questionou o sistema imposto da época, pois a Igre-

ja não concordava com o fato de estudar assuntos que não fossem religi-

osos. 

Assim, é possível verificar, por meio das ações dessa mulher, a 

busca pela liberdade e pela igualdade feminina. E, em especial no Brasil, 

no século XX, o direito ao voto foi alcançado pelas brasileiras em 1932, 

sendo que as mulheres que lutavam pela igualdade, conseguiram alcançá- 

-la por volta dos anos de 1979 e 1985. Na metade dos anos 80, no campo 

político, surgiram vários grupos de mulheres trabalhadoras, organizações 

sindicais, associações feministas que, devido à preocupação de melhoria 

das condições de vida, lutavam também pela divisão sexual do trabalho. 

Com isso, conseguiram cargos que antes eram ocupados por homens, 

como nos sindicatos, na política, nas associações etc. No meio rural, as 

mulheres também lutaram por seus direitos, pois não havia uma divisão 

entre as atividades do lar e do trabalho, além da educação dos filhos e a 

vida social. Ainda nesse sentido, o pai ou o marido extrapolava dentro do 

lar e se impunha, negando a participação das mulheres em decisões em 

qualquer ramo. Entretanto, as mulheres frequentavam a Igreja Católica e, 

nela, era considerada como o mais importante meio de solidariedade, re-

agindo contra a injustiça social e reafirmando as condições da mulher ser 

esposa, mãe e do lar. Nesse contexto, determinados grupos de mulheres 

não se esqueceram de suas atividades, como também lutaram pela solu-

ção dos problemas rurais, como o vínculo à terra, dando força aos produ-

tores. Nos anos 80, muitas mulheres tornaram-se sindicalistas ativas e 

reivindicaram pela saúde, pela educação, pela melhoria dos serviços co-

letivos municipais, organizando debates, abaixo-assinados, encontros e 

manifestações. Entraram para essa luta também as professoras, enfermei-

ras, assistentes sociais e médicas. Devido a esses movimentos, nos anos 

80, começou-se a reformular a visão que se tinha da mulher por meio de 

discussões sobre as modificações culturais e jurídicas. Já as mulheres da 

zona urbana começaram as reivindicações (DEL PRIORE, 2000) a partir 

dos anos 60, participando de vários movimentos existentes, como por 

exemplo, em 1968, do “Movimento Nacional contra a Carestia”; em 

1970, do “Movimento de Luta por Creches”, em 1975, criaram os “Gru-

pos Feministas” e os “Centros de Mulheres”. Nesses grupos, questiona-

vam sobre os papéis das mulheres em seus lares, mas nem sempre trata-
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vam da discriminação no mercado de trabalho. 

Tiveram papéis importantes para a redemocratização de códigos 

jurídicos e leis mais coerentes em relação à vida econômica e social da 

mulher, além disso, lutavam contra a violência e a discriminação femini-

na. Surgiu também o grupo chamado “Movimentos de Mulheres Traba-

lhadoras”, em que se evidenciava a vontade de cuidar dos dois mundos: 

do trabalho e do lar. Essas trabalhadoras acreditavam que havia a neces-

sidade de reformular o conceito de feminilidade e, consequentemente, o 

da masculinidade, combatendo o machismo. As sindicalistas rurais tam-

bém lutavam pela igualdade dos sexos. Portanto, o homem deveria modi-

ficar sua concepção sobre o machismo e aceitar que a mulher era capaz 

de assumir responsabilidades iguais as dele, por outro lado, a mulher de-

veria romper com os traços da submissão, que seria conquistada pelo es-

paço da igualdade. Mesmo com esses sindicatos, ainda havia o machismo 

praticado pelos homens, pois, no fundo, entendiam que as mulheres não 

tinham capacidade suficiente para assumir os cargos relacionados à polí-

tica. Mesmo assim, as mulheres não se deixaram intimidar e continuaram 

na batalha por seus direitos. Quando as mulheres começaram a frequentar 

as escolas, a partir do ano de 1871, puderam ser professoras, pois antes 

somente os homens podiam estudar. Nos anos 80, muitas mulheres con-

tribuíram nos sindicatos, dentre elas, as professoras ajudaram nessa re-

formulação. Na Constituição de 1988, surgiram vários direitos trabalhis-

tas para ambos os sexos. 

Além de ter ampliado o tempo de licença maternidade, introduziu-

se a licença paternidade, limites diferentes de idades para a aposentadoria 

de ambos os sexos, direito à mulher ser chefe de família, reciprocidade 

no casamento e igualdade entre eles, além de a mulher ter o direito de re-

gistrar em seu nome títulos de propriedades de terra. Também começa-

ram a mostrar as discriminações que sofriam: os assédios sexuais nos lo-

cais de trabalho, o acesso aos cargos empregatícios não eram somente 

por ter baixa escolaridade ou não ter especialização adequada, as diferen-

ças salariais marcantes entre os sexos, a menor participação feminina em 

atos públicos etc., todos por meio de dados estatísticos. (DEL PRIORE, 

2000). 

 

3. O gênero feminino nas propagandas 

Na sociedade, desde os tempos mais antigos até a atualidade, exis-

tiram grande diferenças apresentadas entre o homem e a mulher. O termo 
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“sexo” era utilizado para distinguir o homem da mulher, mas com o pas-

sar do tempo essa atribuição foi dada ao gênero que tem como função 

tratar a identidade atribuída a uma pessoa de acordo com seu caráter bio-

lógico, sendo o gênero feminino para a mulher e masculino para o ho-

mem. A mulher, como já apresentamos anteriormente, sempre foi consi-

derada um ser menos privilegiado que o homem, teve menos direitos e 

até mesmo foi tratada como um ser inferior em relação ao homem, ou se-

ja, deveria ser completamente submissa e destinada somente ao lar com o 

papel de esposa/mãe. Entretanto, com passar do tempo, a figura feminina 

ganhou espaço e foi se modificando pouco a pouco. A partir dos anos 50, 

iniciaram-se os primeiros movimentos feministas com a propagação da 

mulher no mercado de trabalho e, é a partir desse momento, que as pri-

meiras agências de propagandas foram instaladas no Brasil (CONFOR-

TIN, 2003). Houve uma grande repercussão nesse período, pois grande 

parte das propagandas tratavam da imagem feminina ou se dirigia como 

foco principal. Os anúncios buscavam introduzir hábitos da higiene, saú-

de, beleza e cuidados com o lar, sendo voltados para o público feminino 

com o intuito de tratar a modernidade e praticidade, como propagandas 

comerciais de cosméticos, cigarros, produtos de limpezas e eletrodomés-

ticos. 

 

4. A tríade retórica 

O processo argumentativo pressupõe uma organização de imagens 

mútuas que vão sendo construídas ao longo de todo discurso entre locu-

tor e alocutário. Verifica-se na publicidade a construção dos efeitos de 

sentido, proporcionando uma eficácia discursiva a partir do funciona-

mento dos três elementos da retórica grega: o ethos, o páthos e o lógos. 

Assim, o ethos é o caráter que o orador deve assumir para inspirar confi-

ança no auditório, pois seja quais forem seus argumentos lógicos, eles 

não obtêm sem essa confiança. Acrescenta João Antônio de Santana Neto 

(2005, p. 21): “O ethos visa à influência afetiva, pretendida e exercida 

pelo locutor sobre o alocutário, com a finalidade de nele exercitar afetos 

suaves, visando obter a benevolentia”. Dessa forma, ele deve preencher 

as mínimas condições de credibilidade, mostrar-se sensato, sincero e 

simpático. Ethos é um termo ético, moral, a imagem que o orador deve 

ter diante do auditório, mesmo que não seja a “verdadeira”. O ethos será 

o caráter psicológico e não moral, que o orador deve assumir. Já o pá-

thos, segundo Oliver Reboul (2004, p. 48): “[...] é o conjunto de emo-

ções, paixões e sentimentos que o orador deve suscitar no auditório com 
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seu discurso”. Nesse contexto, a análise dos sentimentos e das paixões é 

derivada da retórica. Assim, ao falar de ethos, fala-se de orador, ao se fa-

lar em páthos, fala-se de auditório e, por fim, ao se falar em lógos, diz-se 

respeito à argumentação do discurso. 

O lógos tem visibilidade nas referidas propagandas, indicado pelo 

argumento dos verbos: “aproveite”, “participe”, “incentive” e “acesse”, a 

palavra procura mostrar imparcialidade, mas durante todo o percurso 

demonstra o contrário. E, assim, para obter o assentimento do auditório, 

utiliza estratégias para persuadir, apelando para a razão, em toda a sua 

dimensão de palavra pensada. A propaganda publicitária, por exemplo, 

que remete a um contexto atual, ao qual a imagem feminina era algo qua-

se inatingível, difícil de ser alcançado, justificando o oferecimento opor-

tunidades. Hoje, talvez com novo panorama histórico, as instituições da 

indústria e marketing abordam outros interesses para despertar e persua-

dir o público-alvo que antes era menos valorizado talvez pelo simples 

machismo da sociedade. 

 

5. Praticidade e modernidade: a união perfeita! 

As propagandas de produtos de limpeza, na maioria das vezes, co-

locaram a mulher como público-alvo principal. Sua participação era e 

ainda é de grande importância para esse tipo de publicidade, pois é a res-

ponsável pelas tarefas de limpeza e de manutenção da casa, e que ainda 

está, em grande proporção, a cargo delas, tornando, assim, símbolo de 

representação para esse tipo de mercado e comércio. Mesmo na atualida-

de, em que, em alguns casos, as despesas e as tarefas domiciliares são di-

vididas entre marido e esposa, a mulher ainda é considerada fundamental 

e até mesmo insubstituível, para lavar, passar, cozinhar, limpar e pela or-

ganização geral. Nas propagandas de alimentícias vemos ao longo dos 

anos que as mulheres não são mais as mesma de antes, hoje elas ganham 

destaque em produtos como cerveja, anteriormente a mulher vinha ao la-

do do produto de alimento para cozinhar para o marido ou filhos, nos di-

as atuais, isso já não se vê com muita frequência, até em produtos diet e 

light as mulheres ganham espaço não só como um símbolo de mulher 

guerreira que cuida de casa de toda a família, mas também como dona de 

si, ela experimenta e dá dicas de saúde. Para outras mulheres, o que po-

demos concluir nos produtos alimentícios é que hoje a mulher não serve 

apenas a família, e sim é dona de si, sabe o que quer e o melhor para ela. 

Abaixo vamos fazer uma breve análise de produtos alimentícios e 
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de limpeza importantes em todo o Brasil e que ganharam destaque ou pe-

la marca do produto ou quem foi à mulher da propaganda. 

 

6. Análise da peça publicitária – Garnier Fructis 

O pathos e o ethos da retórica aristotélica estão presentes na figu-

ra da Bruna Marquezine. O primeiro atinge o público por conta do caris-

ma da atriz, que é querida por boa parte dos brasileiros e, portanto, com a 

imagem dela na propaganda, as pessoas vão analisar melhor a proposta 

da marca. O segundo encontra-se na confiança que a figura de Bruna 

Marquezine passa, por ser uma personalidade que está constantemente na 

mídia e representar atualmente um padrão de beleza no país. Isso influ-

encia a atitude do público com a sua recomendação do produto. E, além 

da confiança passada por Bruna Marquezine, muitas mulheres gostariam 

de ter um cabelo como o seu, e acreditam que comprando os cosméticos 

da marca, alcançarão esse objetivo. Logo, este é também um argumento 

emocional que atinge o público feminino. 

O logos encontra-se na seguinte declaração de Bruna Marquezine 

“Fructis mudou e eu mudei para Fructis”. Isso pode convencer o público 

a experimentar a nova linha da marca, mesmo que já tenha usado e não 

aprovado, pois mostra que o produto melhorou a ponto de Bruna Mar-

quezine escolhê-lo para usar, em meio a tantos outros. 

 
http://www.tetereinaldim.com.br/blog/2014/10/resenha-creme-de-tratamento-apaga-

danos-garnier-fructis/ 

Nessa campanha, há também a presença do maravilhoso, já que 

faz as mulheres acreditarem que terão uma vida próxima à da atriz se uti-

lizarem os produtos da linha Apaga Danos e que independente do cabelo 

http://www.tetereinaldim.com.br/blog/2014/10/resenha-creme-de-tratamento-apaga-danos-garnier-fructis/
http://www.tetereinaldim.com.br/blog/2014/10/resenha-creme-de-tratamento-apaga-danos-garnier-fructis/
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que têm, podem deixá-lo impecável e sem sinal de danos como o da foto 

apenas usando os itens da marca. 

A ideia de colocar Bruna Marquezine como garota propaganda foi 

muito inteligente e uma ótima jogada de uma marca que há muito tempo 

não era tão comentada e procurada no Brasil. 

 

7. Análise de peça publicitária – Seara 

A peça publicitária a ser analisada corresponde à propaganda da 

linha de produtos alimentícios da marca Seara. A partir do ponto de vista 

da retórica aristotélica, encontramos o ethos, pois a marca Seara é famo-

sa, e é reconhecida mundialmente por sua qualidade. Além, é claro, de a 

oradora ser Fátima Bernardes, uma jornalista com muita credibilidade, 

reafirmando, assim, a real qualidade dos produtos. 

 
http://www.historiaunilever.com.br/unilever/timeline/produto/omo 

O logos, o argumento-lógico da peça, está presente no momento 

da escrita da propaganda: “Experimente os produtos Seara. A qualidade 

vai te surpreender”. Em relação aos mecanismos de persuasão, encon-

tram-se argumentos emocionais, na medida em que o anúncio mostra a 

frase bem construída, a garota-propaganda (Fátima Bernardes), e a ima-

gem do produto já feito, despertando irracionalmente a fome no público. 

A cor avermelhada do anúncio prevalece, alinhando-se a do logotipo da 

http://www.historiaunilever.com.br/unilever/timeline/produto/omo
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marca, afirmando, assim, a disposição dos elementos verbais. Há uma 

identificação com a marca, pois o público analisa o produto de acordo 

com Fátima Bernardes, que transmite uma imagem de uma mulher séria. 

O estímulo dos sentidos é claramente observado na imagem da carne so-

bre o prato, estimulando, além da visão, a sensação de tato, olfato e pala-

dar. A associação entre os universos comercial e emocional, na medida 

em que se destacam os produtos da marca, e a imagem da jornalista como 

um fator de adesão do público. 

 

8. Peça publicitária – "porque se sujar faz bem" – Omo 

 
https://pt.slideshare.net/brenobrito/apresentao-de-dissertao-da-brancura-sujeira 

 

Em 1957, a marca Omo, de origem inglesa, foi lançada no Brasil 

pela Lever, nome adotado pela filial da Unilever no País até 1960. A 

campanha “Porque se sujar faz bem”, lançada em 2004, pela Omo Multi-

ação, apresenta os critérios da retórica aristotélica, assim como meca-

nismos de persuasão para atingir o público alvo. Nas peças analisadas, a 

marca intenta um despertar emocional no público-alvo, o que torna per-

ceptível o pathos. Feita com crianças, a campanha retrata a infância, sus-

https://pt.slideshare.net/brenobrito/apresentao-de-dissertao-da-brancura-sujeira
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citando sentimentos favoráveis, que facilitam a aceitação da tese presente 

no slogan. O argumento sensibiliza o consumidor e quebra resistências, 

uma vez que o faz refletir sobre a importância de ser criança. 

Por um tempo, as campanhas da marca eram voltadas para o que-

sito funcional do produto, mas o foco mudou e passou a sensibilizar o co-

ração das consumidoras. Dando ênfase à importância do brincar, a OMO 

firmou uma preocupação com a educação, o que culminou no “Projeto 

Brincar”, entre outras iniciativas da marca, que demonstram responsabi-

lidade social e dão maior credibilidade ao produto, eis o ethos. O logos 

está nesse ideal “ousado” de permitir a sujeira. Encarado como reflexo de 

uma infância recheada de brincadeira e diversão, o argumento é forte, já 

que uma infância feliz tem, de fato, uma ligação com o brincar, com o 

descobrir. Um tombo, um banho de chuva, um sorvete que derreteu são 

memórias boas de uma infância cheia de experiências, das quais as crian-

ças vão se lembrar. 

As cores, a colocação das frases no canto da imagem, dando ênfa-

se à fotografia, são recursos estilísticos que tornam perceptível a forte 

presença do argumento emocional. A frase “Omo Multiação Tanquinho. 

O único detergente em pó que vai além para o seu filho também ir” que, 

além do slogan está na peça, gera uma identificação, pois aproxima o pú-

blico ao afirmar que a marca quer, assim como os pais, que seu filho(a) 

ultrapasse barreiras e tenha um futuro promissor. Quem hoje é mãe ou 

pai, com certeza, vai pensar a infância que teve e, consequentemente, so-

bre a infância que quer que seu filho(a) tenha, pois sabe que isso refletirá 

na vida adulta dele(a). 

A sujeira da roupa toma a forma de uma medalha no peito da cri-

ança, isso é um estímulo aos sentidos (nesse caso a visão). Uma vez que 

ativa a percepção do público, a imagem traz um conteúdo implícito que 

remete novamente ao slogan, e ajuda a enfatizar outra frase presente no 

anúncio: “Toda criança tem direito de enfrentar todo e qualquer obstácu-

lo”. Com peças publicitárias leves, a campanha, de forma bem-sucedida, 

associa cuidado e incentivo e faz mães e pais refletirem sobre a educação 

dos filhos e, também, estarem atentos a esse momento tão bonito e im-

portante que é a infância. 

 

9. Análise da peça do ‘’o boticário” a seguir: 

Ao visualizar a peça publicitária acima, é possível identificar e 
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correlacionar algumas sensações que possuem relação com a identidade 

do produto à mostra. A alegria, feminilidade e liberdade são apresentadas 

através da expressão facial da modelo e das cores abertas. Ao optar por 

uma modelo jovem, a marca atingiu jovialidade. A figura da mulher e a 

pose fotografada conferem sensualidade, felicidade ousadia e beleza. Um 

tropicalismo se nota pela mistura de cores tropicais e pelo desenho de fo-

lhas e temas florais no plano de fundo do anúncio. Essa mudança e mis-

tura das cores fazem com que a peça seja versátil. 

Esse conjunto de características, que são transmitidas aos consu-

midores, condizem com os valores que a marca quer apresentar e isso 

contribui, positivamente, para efetividade da peça. A marca (O boticário) 

é conhecida por ter um compromisso com a beleza, e por fabricar produ-

tos para todas as idades e sexos. Suas campanhas buscam beleza, leveza e 

atingir seu público alvo: a classe média e alta da população. 

A linha MAKE B. (retratada no anúncio) busca atingir mulheres 

através da moda (você linda e na moda). O anúncio analisado segue a 

identidade dessa linha que utiliza como base os valores da acultura con-

temporânea e traz a valorização da mulher e sua pré-disposição para mo-

da e bem-estar. 

 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=276932 

A peça atinge seu objetivo por manter firme a relação entre os va-

lores que, realmente, passam e os que desejam passar. Além disso, os 

textos que aparecem no anúncio confirmam a identidade da marca. A cor 

amarela utilizada nas letras que formam os nomes da marca e da linha 

garante leveza e alegria. Esse anúncio é veiculado em revistas cujo públi-

co alvo engloba o público da marca. A logo fica localizada no final da 

http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=276932
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página direita para se fixar na mente do consumidor que foca seu olhar 

final para essa região do anúncio. 

 

10. Considerações finais 

A mulher destacou-se e ainda continua se destacando devido às 

grandes conquistas na sociedade, seja nos afazeres cotidianos, seja no 

mercado de trabalho. Anteriormente, a mulher não possuía direito às es-

colhas, não tinha voz social, pois, na maioria das vezes, era submissa ao 

homem, dedicando-se apenas aos afazeres domésticos e cuidados com a 

família. As mulheres eram educadas desde a infância para se tornarem, 

no futuro, excelentes donas de casa, pois aquelas que não soubessem co-

zinhar, lavar, passar, não haveriam de arranjar bom marido e bom casa-

mento. 

A publicidade reflete essas mudanças, pois, nas propagandas mais 

antigas, o foco principal eram os afazeres destinados ao lar. Após as lutas 

contra o preconceito, o machismo, a violência, os abusos sexuais nos lo-

cais de trabalho, conquistaram seu espaço na sociedade, sendo mais re-

conhecidas e valorizadas por suas funções, principalmente no campo pro-

fissional. 

A partir da década de 80, tiveram mais oportunidades de estudar, 

dando-lhes, assim, condições para entender e discutir sobre vários assun-

tos, como a política e o futebol, por exemplo, temas esses que eram con-

siderados pertencentes ao universo masculino. A mulher, na publicidade, 

é retratada, primeiramente, como a mãe que cuida do lar e dos filhos e 

que precisa ter menos tempo nos afazeres domésticos. 

Por isso, há a intenção de convencê-las sobre os valores e capaci-

dades do produto anunciado em relação aos demais existentes no merca-

do desde então. Portanto, a mulher mãe do lar é diferenciada nas propa-

gandas. 

Posteriormente, o discurso publicitário passou a mostrar a mulher 

que cuida de si mesma, dona de si e possui menos tempo ainda para os 

afazeres domésticos, pois tem de trabalhar, cuidar da família e de si 

mesma. 

A partir das propagandas da década de 90, as mulheres são retra-

tadas como batalhadoras por seus ideais, exercendo diferentes funções no 

trabalho que, antes, somente eram feitas por homens. 
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Assim, o enunciador dos anúncios de produtos de limpeza e ali-

mentícios tem como intuito discursivo conquistar a confiança das mulhe-

res e, para isso, utilizam recursos verbo-visuais diversos como imagens, 

textos explicativos e expressões, visando persuadi-las por meio da valo-

rização de sua imagem ou das facilidades proporcionadas pelos produtos. 

Por outro lado, é comum ainda a concepção da mulher ligada aos traba-

lhos domésticos, em pleno século XXI. Porém isso vem deixando de lado 

aos poucos. 
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RESUMO 

Neste estudo, analisamos uma cartilha de turismo denominada “Direitos do con-

sumidor: informação para o turista e para o fornecedor”, elaborada pelo PROCON-

MT, como facilitadora de acesso aos textos jurídicos, em língua portuguesa. Aponta-

mos a importância do direito do consumidor – direitos e deveres direcionados aos ci-

dadãos, brasileiros ou estrangeiros, a partir do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC). A análise é empreendida a partir dos pressupostos teóricos de Pierre Bourdieu 

(1989, 1994, 1995, 2003, 2005, 2015), considerando os conceitos centrais tratados pelo 

autor, tais como: campo, capital, habitus e violência simbólica. Também recorremos 

ao aporte teórico de Mikhail Bakhtin (2004) para caracterização e definição do gênero 

discursivo cartilha, bem como as considerações de Luiz Antônio Marcuschi (2003, 

2008) para as questões de intergenericidade, presentes no material. A análise sugere 

que a criação da cartilha minimiza os atritos entre consumidor e prestadores de servi-

ços, pois é um meio facilitador que aproxima os cidadãos da legislação que o cerca, se-

ja em instituição pública ou privada. O gênero, de sequência tipológica injuntiva, di-

minui o distanciamento entre a linguagem jurídica e o cidadão, pois tem caráter ins-

trutivo. Nesse sentido, a violência simbólica, perpetuada pelo poder da linguagem, é de 

certo modo, amenizada, pois caso contrário, a manipulação e sobreposição ficam a 

cargo dos que detém o conhecimento especializado, excluindo o cidadão comum da re-

solução de problemas de forma imediata. 

Palavras-chave: Cartilha jurídica. Linguagem jurídica. Turismo. Bourdieu. 

 

1. Introdução 

O Código de Defesa do Consumidor – CDC, Lei nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990, é um conjunto de normas que regulamenta as rela-

ções de consumo em todas as esferas: a civil, define as responsabilidades 

e os mecanismos para a reparação de danos causados; a administrativa, 

define os mecanismos para o poder público atuar nas relações de consu-

mo; e penal, estabelece novos tipos de crimes e as punições adequadas. 

Essa lei veio para defender e/ou proteger todo cidadão que compra ou 

mailto:fabioport-ufmt@hotmail.com
mailto:camila.lemos.12@gmail.com
mailto:grasinhavs@hotmail.com
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contrata algum serviço, física ou juridicamente que, até então, não exis-

tia. 

Para entender a Constituição Brasileira, o Código de Defesa do 

Consumidor e outras leis vigentes que tratam do assunto e fazem parte do 

ordenamento jurídico brasileiro, faz-se necessário a compreensão da lin-

guagem jurídica, que na maioria das vezes, é tão específica, rebuscada e 

distante do cidadão brasileiro. Desse modo, o direito fica por isso mes-

mo. 

O turismo no Brasil, continua em crescimento, devido suas bele-

zas e encantos naturais é um dos destinos mais requisitados por turistas 

brasileiros e estrangeiros. Sendo assim, muitas vezes, a viagem tão so-

nhada e planejada pode não ocorrer como deveria. Por sua vez, os con-

sumidores buscam por orientação e negociação com os prestadores de 

serviços do pacote turístico, do hotel, das passagens, dentre outros servi-

ços estabelecidos no contrato, e, em algumas vezes, a linguagem especia-

lizada não é acessível ao cidadão comum e/ou estrangeiro, dificultando 

ainda mais o acesso à solução dos problemas de imediato. 

Neste cenário, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH) e do PROCON Mato 

Grosso, com o intuito de amenizar e diminuir os conflitos entre consumi-

dores e fornecedores do turismo, postulou uma cartilha jurídica, ou carti-

lha de turismo, com respeito aos Direitos do Consumidor: Informação 

Para o Turista e Para o Fornecedor como meio facilitador do cidadão 

com a legislação vigente nesse setor. 

Assim sendo, este estudo tem como objetivo central analisar al-

guns aspectos de uma cartilha jurídica, em língua portuguesa, apreciando 

a importância do direito do consumidor, direitos e deveres, a todo cida-

dão e ao fornecedor por meio desse gênero discursivo, como facilitador 

de acesso aos textos jurídicos. A análise é empreendida a partir dos pres-

supostos teóricos de Pierre Bourdieu (1989, 1994, 1995, 2003, 2005, 

2015), considerando os conceitos de campo, capital, habitus e violência 

simbólica, empreendidos pelo autor. 

 

2. A cartilha jurídica e os conceitos de Pierre Bourdieu 

Para a realização desta pesquisa, utilizou-se a edição digitalizada 

da cartilha de turismo, Direitos do Consumidor: Informação Para o Tu-

rista e Para o Fornecedor, disponível no site do PROCON-MT. Adota-
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mos para análise do corpus selecionado, os conceitos teóricos de Pierre 

Bourdieu, citados anteriormente. 

No que tange aos fundamentos jurídicos em benefício dos consu-

midores e da cidadania, temos o Instituto Brasileiro de Defesa do Con-

sumidor – IDEC, criado em São Paulo em 1987, antes da promulgação 

da Constituição da República de 1988 e do Código de Defesa do Consu-

midor, lei n. 8078/90. 

Em referência ao PROCON-MT, órgão público do Governo do 

Estado de Mato Grosso, vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Hu-

manos. Surgiu em 1983 e hoje funciona com quatro postos de atendimen-

tos na capital, Cuiabá-MT, e atende em 27 municípios do Estado: Alta 

Floresta, Alto Paraguai, Alto Taquari, Barra do Garças, Cáceres, Campo 

Novo do Parecis, Campo Verde, Comodoro, Dom Aquino, Guarantã do 

Norte, Jauru, Lucas do Rio Verde, Nobres, Paranatinga, Pedra Preta, Po-

coné, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São José do 

Rio Claro, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Tapurah e Várzea 

Grande. 

Quanto à estrutura organizacional da Superintendência de Defesa 

do Consumidor – PROCON Estadual sofreu uma mudança, atualmente, 

está assim definida: 

 Gerência Técnica. 

 Gerência de Atendimento, Orientação e Conciliação. 

 Gerência de Fiscalização e Controle. 

 Gerência de Suporte Técnico. 

 Gerência de Informação e Divulgação após a publicação do De-

creto nº 161 de 12 de abril de 2007, que perdura até o momento. 

No que se refere à cartilha jurídica, ou cartilha de turismo, foi 

promovida, divulgada e distribuída em 21 de fevereiro de 2014 pelo Go-

verno do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos (SEJUDH) e do PROCON-MT, haja vista o aumento do turis-

mo, serviços prestados em hotéis, bares, transportes e restaurantes, dentre 

outros. Desse modo, ocorreu o aumento significativo do número de re-

clamações junto ao PROCON. 

O gênero discursivo cartilha jurídica possui os propósitos de in-

formar, ensinar, instruir, ordenar e recomendar orientações precisas e re-
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guladoras. Luiz Antônio Marcuschi assevera: 

[...] os gêneros são atividades discursivas socialmente estabilizadas que se 

prestam aos mais variados tipos de controle social e até mesmo ao exercício 

de poder. Numa formulação sucinta, eu diria que os gêneros textuais são a 

nossa forma de inserção, ação e controle social. (MARCUSCHI, 2003a, p. 2) 

Para Mikhail Bakhtin (2004, p. 279), os gêneros discursivos são 

enunciados relativamente estáveis, que podem ser de natureza histórica, 

sociointeracional, ideológica e linguística, e estão sempre se atualizando. 

Nesse sentido, as cartilhas jurídicas são mescladas de gêneros, há uma in-

teração e convivência entre vários deles, pois é um gênero discursivo 

com função de manual, ou seja, de orientação. O que Luiz Antônio Mar-

cuschi (2003, p. 31) analisa e denomina de “intergenericidade”, além da 

presença do que o mesmo autor denomina de heterogeneidade tipológica, 

quando o “gênero realizar sequências de vários tipos textuais” (MAR-

CUSCHI, 2008, p. 166), nesse viés, a cartilha apresenta com maior força, 

a sequência tipológica injuntiva, pois está no âmbito dos manuais instru-

tivos. 

Leonardo Pinheiro Mozdzenski (2006) pondera em relação à hete-

rogeneidade e multimodalidade110 nas cartilhas jurídicas: 

Nas cartilhas jurídicas, essa hibridização intergenérica e multimodal é no-

tória e bastante produtiva, como é possível perceber através das diversas for-

mas organizacionais assumidas. Essa heterogeneidade pode ser observada já a 

partir da própria atribuição de um nome ao gênero: grande parte das cartilhas 

jurídicas autodenomina-se indistinta e alternadamente cartilha, manual, guia, 

livrinho, orientações etc. (MOZDZENSKI, 2006, p. 446) 

A cartilha foi impressa no ano de 2014, e, ainda, encontra-se dis-

ponibilizada online no site do PROCON-MT, com o intuito de informar, 

instruir e orientar os turistas que visitam, pretendem visitar ou sair do Es-

tado de Mato Grosso para qualquer região do país e para prestadores de 

serviços (nacionais ou estrangeiros). Apresenta orientações sobre seus di-

reitos e deveres nessas relações de consumo, de modo que são vigentes 

em toda a nação brasileira. 

As postulações discursivas variam de acordo com a cartilha jurí-

                                                         

110 O texto multimodal ou multissemiótico é definido por Roxane Rojo e Jacqueline Barbosa (2015, 
p. 108) como “aquele que recorre a mais de uma modalidade de linguagem ou a mais de um sistema 
de signos ou símbolos (semiose) em sua composição”. Desse modo, não envolvem só a linguagem 
falada ou escrita, mas outros recursos que auxiliam na produção de sentidos, como gestos, sons, re-
cursos visuais etc. 
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dica e a sua propositura, como o público-alvo. A cartilha de turismo des-

te trabalho consiste em resumos com os pontos mais importantes do apa-

rato jurídico em defesa do consumidor, tendo como público-alvo os con-

sumidores, turistas nacionais e estrangeiros, e os fornecedores, prestado-

res de serviço, nacionais e estrangeiros. Em dezesseis páginas relata o 

Código de Defesa do Consumidor com linguagem verbal, em língua por-

tuguesa, e não verbal como ícones ou imagens, reconhecidamente, uni-

versais. 

 

No entanto, o cidadão, brasileiro ou estrangeiro, que encontra di-

ficuldades para entender uma lei ou um conjunto delas, frequentemente, 

não está preparado para o entendimento do discurso jurídico. Por conse-

guinte, fica à margem e/ou excluído desse tipo de linguagem. No que lhe 

diz respeito, a cartilha jurídica apresenta-se discursivamente com resu-

mos do que é importante na lei e elementos mais resumidos, apresentan-

do uma linguagem menos rebuscada e compreensível, mais próxima aos 

cidadãos leigos. Todavia, Bourdieu afirma que: 

Na realidade, a instituição de um “espaço judicial” implica a imposição de 

uma fronteira entre os que estão preparados para entrar no jogo e os que, 

quando nele se acham lançados, permanecem de facto dele excluídos, por não 

poderem operar a conversão de todo o espaço mental – e, em particular, de to-

da a postura linguística – que supõe a entrada neste espaço social. (BOURDI-

EU, 1989, p. 225) 

Dessa maneira, a cartilha de turismo produzida pelo Governo do 

Estado de Mato Grosso objetiva contribuir para a educação não formal 

do consumidor, despertando o interesse pelos direitos e deveres dos con-

sumidores e prestadores de serviços e suas relações de consumo. Contu-

do, não há concessões de poder ao consumidor sem a compreensão da 

linguagem jurídica viabilizada na cartilha. Trata-se de uma política pú-

blica que tem por finalidade a formação dos cidadãos consumidores. 
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Nesse sentido, não basta existir a cartilha jurídica de turismo, é 

necessário que tenha efetividade e que contribua para a construção da ci-

dadania do consumidor brasileiro. 

O Estado quando propõe uma cartilha jurídica possui a finalidade 

coercitiva de prática linguística e social. Pierre Bourdieu (1996, p. 99) 

conceitua Estado como: 

[...] o resultado de um processo de concentração de diferentes tipos de capital, 

capital de força física ou de instrumentos de coerção (exército, polícia) capital 

econômico, capital cultural, ou melhor, de informação, capital simbólico, con-

centração que, enquanto tal, constitui o Estado como detentor de uma espécie 

de metacapital, com poder sobre os outros tipos de capital e sobre seus deten-

tores. 

A aproximação do cidadão com o ordenamento jurídico proposta 

pelo Governo do Estado de Mato Grosso em conjunto com o PROCON- 

-MT, por meio da cartilha jurídica em estudo, deu-se a partir do momen-

to em que o número de reclamações registradas no PROCON-MT ultra-

passou a normalidade. A criação da cartilha jurídica constitui-se como 

política pública, uma estratégia para atender o cidadão leigo no exercício 

da sua cidadania, mas mantendo o seu poder coercitivo. 

Importante lembrar que o conceito de cidadania brasileira se en-

contra na Carta Magna de 1988, dentre os direitos e garantias constituci-

onais, os direitos do consumidor torna-se essencial no artigo 5º: 

Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natu-

reza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a invi-

olabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à proprie-

dade, nos termos seguintes: 

XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 

A esse respeito, a propositura da cartilha como política pública, 

adveio para contribuir, também, com o controle e manutenção do campo 

existente entre o cidadão comum e o ordenamento jurídico onde estão in-

seridos, imperando assim a violência simbólica, a tradução da linguagem 

jurídica para a linguagem comum acontece, porém não permite mudan-

ças, mas instrui o acesso aos direitos e deveres do cidadão. Com relação 

ao campo, Pierre Bourdieu assevera que: 

A estrutura do campo é um estado da relação de força entre os agentes ou 

das instituições envolvidas na luta ou, se preferir, da distribuição do capital 

específico que, acumulado no decorrer das lutas anteriores, orienta as estraté-

gias posteriores. (BOURDIEU, 2003, p. 120) 

Para Pierre Bourdieu (2000) o que existem são apenas estratégias 
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e investimentos de aquisição, acúmulo e perpetuação do capital simbóli-

co. A cartilha jurídica viabiliza a entrada dos indivíduos no mundo do di-

reito. Todavia, sem essa ‘tradução’ do texto jurídico, é possível que o en-

tendimento de certos aspectos normativos que afetam diariamente às pes-

soas não ocorra. Visto que, através da violência simbólica, as classes de 

domínio econômico impõem a sua cultura aos dominados. 

Nessas condições, em que se relacionam a sociedade e o direito, 

um dos conceitos fundamentais de Pierre Bourdieu é quanto ao habitus 

que constitui: 

O sistema de disposições adquiridas pela aprendizagem implícita ou ex-

plícita que funciona como um sistema de esquemas geradores é gerador de es-

tratégias que podem estar objetivamente em conformidade com os interesses 

objetivos dos seus autores sem terem sido expressamente concebidos para esse 

fim. (BOURDIEU, 2003, p. 125) 

Para Pierre Bourdieu, o poder, o direito, a sociedade, a ideologia 

são formas de poder simbólico. Nessa luta de poderes simbólicos, habi-

tus seria a mediação entre as condições sociais existentes e as ações indi-

viduais, ou seja, entre instituições (grupos) e indivíduos (que podem ser 

grupos também). E o campo, o espaço de poder entre esses grupos, onde 

se desenvolve essas relações de poder. E o grupo dominante estabelece o 

senso comum. Para o autor, a troca linguística, é também uma troca eco-

nômica, pois ocorre em meio à relação de força simbólica que envolvem 

um produtor e um consumidor (BOURDIEU, 1996). O produtor é aquele 

que detém o capital linguístico, consequentemente, está localizado numa 

esfera de poder que permite o comando do jogo e dite as regras que jul-

gar mais adequadas.Vale ressaltar que, para Pierre Bourdieu o campo ju-

rídico legitima os agentes e instituições, ritos, trâmites, ações e regras 

peculiares ao capital jurídico. 

A constituição de uma competência propriamente jurídica, mestria técnica 

de um saber científico frequentemente antinômico das simples recomendações 

do senso comum, leva à desqualificação do sentido de equidade dos não espe-

cialistas...O desvio entre a visão vulgar daquele que se vai tornar “justiciável”, 

quer dizer, num cliente, e a visão científica do perito, juiz, advogado, conse-

lheiro jurídico etc., nada tem de acidental; ele é constitutivo de uma relação de 

poder. (BOURDIEU, 2003, p. 226) 

A cartilha jurídica torna a linguagem jurídica mais acessível, re-

formula e/ou traduz o texto legal em uma linguagem mais próxima do ci-

dadão por meio da escrita e de recursos multimodais, deixando-os mais 

amenos e fáceis de serem lidos e entendidos. Embora haja a aproximação 

com o cidadão comum por meio da cartilha, a aceitação dos rigores da lei 
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continua sendo imposta, nada se muda nessa relação de poder simbólico. 

 

3. Análise 

Para realizarmos a análise de alguns aspectos da linguagem jurídi-

ca quanto à aproximação com a sociedade, reproduzimos alguns trechos 

do Código de Defesa do Consumidor e da cartilha de turismo (cartilha ju-

rídica) Direitos do Consumidor: Informações Para o Turista e Para o 

Fornecedor. (PROCON-MT, 2014) 

O Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de se-

tembro de 1990 é dividido em 08 (oito) capítulos que se referem às rela-

ções de consumo nas esferas civil, administrativa e penal: 

 CAPÍTULO I: Disposições Gerais. 

 CAPÍTULO II: Da Política Nacional de Relações de Consumo. 

 CAPÍTULO III: Dos Direitos Básicos do Consumidor. 

 CAPÍTULO IV: Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Pre-

venção e da Reparação dos Danos. 

 CAPÍTULO V: Das Práticas Comerciais. 

 CAPÍTULO VI: Da Proteção Contratual. 

 CAPÍTULO VII: Das Sanções Administrativas. 

Já o corpus deste estudo, a cartilha: Direitos do Consumidor: In-

formação Para o Turista e Para o Fornecedor se estrutura da seguinte 

maneira: 

1) Transporte aéreo. 

2) Transporte rodoviário. 

3) Hospedagem: Itens verificados pelo PROCON-MT nas ações de 

fiscalização em hotéis e pousadas - composto por 22 (vinte e 

dois) itens. 

4) Pacotes turísticos. 

5) Aluguel de veículo. 
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6) Bares, restaurantes e lazer: Itens verificados pelo PROCON-MT 

nas ações de fiscalização em bares, restaurantes e casas noturnas 

– composto por 18 (dezoito) itens. 

O Código de Defesa do Consumidor apresenta os moldes da retó-

rica dos textos legais no ordenamento jurídico, o número da lei, título, 

capítulo, artigos, incisos, parágrafos e alíneas. Voltado e disponível para 

todo o cidadão brasileiro, em língua portuguesa (língua oficial), na ver-

são online (gratuita) e impressa, gratuitas e vendidas. 

 
Fonte: Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 

<http://www.procon.mt.gov.br/pdf/codigodefesa.pdf> Acesso em: 20-01-2017. 

Na edição da cartilha jurídica, se apresenta um layout com paleta 

de cores sóbrias, e com figuras iconográficas e imagéticas, texto legível, 

claro e resumido, respeitando o público-alvo, jovens e adultos responsá-

veis e/ou emancipados legalmente. Houve uma preocupação do PRO-

CON-MT em selecionar todos os textos no Código de Defesa do Consu-

midor referentes aos direitos e deveres relativos ao Turismo, tanto ao 

consumidor quanto ao fornecedor, numa versão mais simplificada. A car-

tilha jurídica, certamente, se desvencilha do formato jurídico padrão em 

capítulos, artigos e parágrafos. 

http://www.procon.mt.gov.br/pdf/codigodefesa.pdf
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Fonte: Item 4 da Cartilha sobre orientações relacionadas aos pacotes turísticos. 

Disponível em: <http://www.procon.mt.gov.br/pdf/cartilhaturismo.pdf> 

Acesso em: 20-01-2017 

Por sua vez, esse habitus linguístico produz um mercado, que 

funciona em confrontos entre os diversos agentes (consumidores, presta-

dores de serviços e Estado) e nessa relação de poderes, é bem-sucedido 

aquele que satisfatoriamente introjetar nos outros o seu discurso. Aliás, 

quanto a isso, menciona-se novamente a ligação de troca linguística que 

permeia a relação entre produtor e consumidor, no processo de comuni-

cação, em que o êxito do poder simbólico se materializa pela linguagem, 

ou seja, no “reconhecimento das leis no direito, que fundadas no rigor ra-

cional é, nada mais nada menos, que [...] um ato de magia social [...]”. 

(BOURDIEU, 1996, p. 28) 

O vocabulário jurídico, utilizado pelos profissionais do Direito 

(desde os atendentes até o superintendente do PROCON), os debates en-

tre acusação e defesa nas audiências de conciliação do PROCON, as ex-

pressões do latim, constantemente povoando os termos legais nos textos 

dessa natureza, são exemplos de violência simbólica. De maneira geral, 

validam-se a luz dos conceitos aplicados por Pierre Bourdieu, tais como 

“decreta”, “sanciona”, “disposições transitórias”, “coibição”, “infrações 

penais de consumo”, “reparação dos danos”, “ônus da prova”, “caput”, 

“detenção” etc. São termos repletos de conflitos e poder simbólico que 

definem um campo, estabelecem as linhas limítrofes entre os envolvidos 

http://www.procon.mt.gov.br/pdf/cartilhaturismo.pdf
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e seus excluídos. 

A cartilha adota uma linguagem menos rígida e tensa, apresenta as 

leis de modo resumido e pontualmente as mais importantes, como nota-

se no excerto abaixo: 

 
Fonte: Capítulo III do Código de Defesa do Consumidor online. Disponível em: 

<http://www.procon.mt.gov.br/pdf/codigodefesa.pdf> Acesso em: 20-01-2017. 

Nessa medida, a cartilha usa os verbos no infinitivo, como por 

exemplo, “manter”, “emitir”, “disponibilizar” quando se refere aos pres-

tadores de serviços. Em outras situações, o verbo é usado no imperativo, 

em referência ao turista (consumidor), “analise”, “formalize”, “guarde”, 

“solicite”, dentre outros. O verbo no modo imperativo, o que reforça a 

sequência tipológica injuntiva do gênero cartilha, leva o turista a realizar 

uma ação, uma ordem, um conselho, aproximando o cidadão comum 

e/ou leigo da linguagem jurídica. 

http://www.procon.mt.gov.br/pdf/codigodefesa.pdf
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Fonte: Excerto da Cartilha sobre fiscalização de hotéis e pousadas pelo PROCON- 

-MT. Disponível em: <http://www.procon.mt.gov.br/pdf/cartilhaturismo.pdf>. 

Acesso em: 20-01-2017 

Ao elencar os itens, o PROCON-MT emprega e aplica a retórica 

discursiva com cuidado e zelo com os turistas e, de comando e ordem aos 

fornecedores. A missão do PROCON é ter “como missão formular e im-

plantar políticas públicas voltadas para a proteção e defesa do consumi-

dor, com ênfase na Educação para o Consumo, visando à melhoria da 

qualidade de vida do cidadão”. O benefício em prol dos direitos e deve-

res do consumidor e faz com que o texto fique acessível ao entendimento 

de todos. 

Nesse sentido, o PROCON-MT tem apresentado uma demanda de 

atendimentos acima do normal, de acordo com informações do site, uma 

preocupação que suscitou a produção da cartilha jurídica. Visto que, o 

número de casos sobre relação de consumo entre turistas e fornecedores 

está diretamente ligado aos conceitos de Pierre Bourdieu de capital fi-

nanceiro, capital cultural e, principalmente, violência simbólica. 

http://www.procon.mt.gov.br/pdf/cartilhaturismo.pdf
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4. Considerações finais 

Ao analisar a cartilha jurídica “Direitos do consumidor: Informa-

ções para o turista e fornecedor” observou-se que há mais chances de êxi-

to junto aos conflitos existentes nas relações de consumo, certamente, 

por figurar textos mais compreensíveis e agradáveis ao leitor leigo em 

detrimento aos textos legais e retórica discursiva específicas, de difícil 

entendimento que figuram o campo jurídico. Assim, os recursos usados 

como o uso de imagens, cores e organização textual harmoniosa, facili-

tam a leitura e entendimento da linguagem jurídica. 

Todavia, as estratégias linguístico-discursivas de tradição do or-

denamento jurídico permanecem materializadas e institucionalizadas. O 

habitus permite criar essas estratégias individuais ou coletivas, legiti-

mando a violência simbólica. No entanto, a distribuição da cartilha tem o 

propósito de amenizar o distanciamento gerado entre esse ordenamento e 

o público não habituado com a linguagem jurídica. 

Nessa perspectiva, empreitamos algumas reflexões acerca da rela-

ção entre cidadania e consumo, em que o turista é reduzido ao papel de 

consumidor, com necessidade de acesso a essa cartilha jurídica, bem co-

mo outras existentes, viabilizando e garantindo a cidadania. A manuten-

ção da linguagem jurídica enrijecida garante e legitima o campo jurídico, 

um discurso construído socialmente a partir de valores normativos, coer-

citivos e específicos que são fundamentais à perpetuação de dominação e 

da ordem social. Nesse sentido, esse habitus, privilegia alguns grupos da 

sociedade que detém conhecimento suficiente, em detrimento de outros, 

senão geral, com poucas condições de interpretar o significado preciso 

das leis. 

Desse modo, mesmo que ocorra uma aproximação da linguagem 

jurídica e a sociedade, a violência simbólica permanece, impõe sua força 

e dissimula as relações de dominadores e dominados. 
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RESUMO 

Os empréstimos linguísticos são processos naturais de quaisquer línguas que te-

nham contato com outras, e fazem parte do seu desenvolvimento. Uma das entradas 

acontece a partir da necessidade de nomear um objeto não presente em sua cultura 

anteriormente. No português, vêm ocorrendo, com frequência, empréstimos do inglês, 

pelo grande contato com a cultura norte-americana, nomeamos conceitos e objetos 

não antes presentes em nossa cultura, como "Fast food" ou "deletar". Neste caso, te-

mos um equivalente que seria o "apagar", e por razões sociais mantivemos o "dele-

tar", devido ao termo ser muito utilizado no meio digital, impulsiona o uso mantendo 

assim o termo mais falado. Na língua terena, não é diferente. Pelo contato com os "pu-

rútuye" (homem branco), termos novos aparecem na língua. Pelo envolvimento com a 

cultura "estrangeira", surgem necessidades de nomear animais antes não presentes 

como "vaka" para nomear "vaca", conceitos antes não presentes como "alúkaxo" pa-

ra designar o verbo "alugar", entre outros itens de cultura alheia. Por nacionalismo, 

tendemos a olhar com olhos desconfiados para empréstimos, dificilmente a troca de 

termos é unilateral. Os empréstimos enriquecem a língua, mostrando o seu dinamis-

mo. Nosso objetivo é investigar as influências do português na língua terena e as mar-

cas deixadas. 

Palavras-chave: Empréstimo. Português. Terena. 

 

1. Introdução 

O empréstimo linguístico é um processo recorrente em qualquer 

língua natural, ele faz parte de seu desenvolvimento. Uma das entradas 

acontece a partir da necessidade de nomear um objeto não presente em 

sua cultura. No português brasileiro ocorre com frequência empréstimos 

do inglês, provavelmente devido ao contato grande com a cultura norte-

americana, nomeamos conceitos e objetos não antes presentes em nossa 

cultura, como fast food ou deletar. Neste caso, temos um equivalente que 

seria o termo “apagar”, por razões sociais mantivemos o “deletar”, por 

consequência de o termo ser muito utilizado no meio digital, principal-

mente no teclado tradicional que mantem a tecla “delete”, impulsionan-

do o uso e mantendo assim o termo mais falado. Na língua terena não é 

diferente. Pelo contato com os “purútuye” (homem branco) termos e 

conceitos novos aparecem na língua. Pelo envolvimento com a cultura 

mailto:viniciusgs16@gmail.com
mailto:natanielgomes@uol.com.br
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“estrangeira” surgem necessidades de denominar objetos novos, como 

animais antes não presentes na cultura e cotidiano, como “vaka” para 

nomear “vaca”, conceitos antes não presentes como “alúkaxo” para de-

signar o verbo “alugar”, entre outros itens da cultura alheia. Por nacio-

nalismo tendemos a olhar com olhos desconfiados para empréstimos, di-

ficilmente a troca de termos é unilateral, pois o contato se dá em ambas 

as culturas. Os empréstimos linguísticos enriquecem a língua expondo o 

dinamismo da língua. O objetivo deste trabalho é investigar as influên-

cias do português na língua terena e as marcas deixadas. 

 

2. Empréstimos linguísticos 

Para entender os empréstimos linguísticos, utilizamos Nelly Car-

valho “O léxico de uma língua é como uma galáxia, vive em expansão 

permanente [...] ” (CARVALHO, 2002, p. 30), a partir desta citação, po-

demos entender a dimensão dos limites do léxico, ou melhor, dos não li-

mites do léxico. Nelly Carvalho afirma que as expansões decorrem de 

experiências pessoais e sociais que uma comunidade de fala convive. 

A expansão do léxico não fica só a cargo do contato com outra 

cultura, há a criação dentro da própria língua que são chamados de neo-

logismos, estes inovam a forma ou o conceito já existente. 

Analisando os empréstimos pelo viés da sociolinguística, enten-

demos os empréstimos linguísticos como um fator social, considerando 

as justificativas de existência dos mesmos, pura e essencialmente sociais. 

Por meio da fala de um povo, podemos detectar qual língua à influência e 

a relação de poder entre ambas, desta forma, “A língua é o testemunho e 

a prova insofismável do domínio cultural”. (CARVALHO, 2002, p. 37) 

Bloomfield divide os empréstimos linguísticos em três modalida-

des, os íntimos, os culturais e os dialetais. O cultural é derivado de conta-

tos políticos (social, comercial, militar) entre povos, este considerado o 

tipo mais comum de empréstimos. O dialetal está restrito dentro da pró-

pria língua, são as variantes que ocorrem dentro de um mesmo território 

de falantes de uma mesma língua, que tem uma justificativa mais geográ-

fica de sua existência, os conhecidos jargões. O empréstimo intimo ocor-

re com duas línguas convivendo em um mesmo território, que é o caso da 

língua estudada neste trabalho, temos por exemplo, em Mato Grosso do 

Sul, cidades em que há falantes de duas línguas, ainda que a língua indí-

gena fique restrita a aldeia, notamos deste contato, que a maior parte dos 
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empréstimos provém da língua portuguesa, ainda que ambas troquem 

elementos. É importante ressaltar que geralmente as modificações acon-

tecem no léxico da língua, sendo este um sistema que aceita a expansão, 

o objeto novo se adapta a fonologia da língua. (BLOOMFIELD, apud 

CARVALHO, 2002, p. 52) 

Nelly Carvalho divide este processo em quatro partes:  

Palavra estrangeira Estrangeirismo Empréstimos ou Xenismo. 

Sendo assim, a palavra seguirá por dois caminhos, transformando-

se em empréstimo, desta forma, sofrendo alterações em sua forma ou ela 

é aceita da forma em que se origina se tornando um xenismo. 

Crystal define os empréstimos em quatro processos: O emprésti-

mo de palavras (Loan Words) que consiste em importar a forma e signi-

ficado, adaptando-a ao sistema fonológico. O empréstimo mesclado (Lo-

an Blends), este consiste em importar a significação e uma parte da for-

ma. O empréstimo adaptado (Loan shifts), o significado é o mesmo da 

língua coletada, entretanto a forma é nativa. O empréstimo traduzido 

(Loan translations), consiste em traduzir todos os componentes da pala-

vra, tornando a forma nacional por completa. (CRYSTAL, apud CAR-

VALHO, 2002, p. 61) 

Entendemos o estrangeirismo como algo da fala, por meio da uti-

lização cotidiana há a incorporação na língua. Este perde a designação de 

estrangeiro quando tem total incorporação na língua, de forma que o fa-

lante não a note como uma palavra estrangeira, por exemplo, a palavra 

“show” se manteve no português como substantivo ou também como ad-

jetivo. (CARVALHO, 2002, p. 62) 

Ainda na conceituação de empréstimos temos dois tipos, os deno-

tativos e os conotativos. Os denotativos ocorrem opor introdução de um 

objeto ou conceito na cultura, muito comum em línguas indígenas ao en-

trarem em contato com o homem branco, geralmente estes empréstimos 

vêm da cultura dominante para a cultura dominada. O empréstimo cono-

tativo cumpre funções de expressividade, sendo um recurso estilístico, a 

cultura falante adota palavras de outras culturas. (CARVALHO, 2002, p. 

74) 
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3. Sobre a etnia 

Falar sobre língua terena, principalmente quando o recorte são os 

empréstimos linguísticos, requer contar sua história. A língua terena 

sempre teve contato com outras culturas, desta forma, pode-se considerar 

a cultura terena receptiva a cultura alheia, nesta troca cultural a língua 

acaba sendo objeto de troca. 

A origem da etnia terena acontece no chaco paraguaio, onde eles 

tinham contato comercial com outra etnia, os Mbaya, após a guerra do 

Paraguai, que matou muitos terenas, eles tiveram contato com os povos 

africanos, nesta época já havia o contato com os portugueses. A etnia te-

rena sempre manteve contato com outras etnias, não há histórico de iso-

lamento cultural. 

Em dado momento os jovens terenas eram proibidos de falar sua 

língua materna, sendo obrigados a falar somente o português, dessa mes-

clagem surgiram as palavras “aportuguesadas”. (JORDÃO, 2013, p. 2) 

Hoje o cenário e diferente, em algumas aldeias existem escolas 

onde se ensinam português e terena, entretanto, ainda falta incentivo a fa-

la em língua terena, existe o mito de que as crianças que aprendem terena 

terão dificuldades em aprender a língua de prestigio, tal mito deve ser 

combatido para que a língua se mantenha existente, as crianças conse-

guem desenvolver ambas as línguas, mas deve-se ser dado o devido 

apoio. 

 

4. Kalivono 1 E 2 

A gramática mais recente que temos para a língua terena é a Kali-

vono, que pode ser considerada uma introdução a língua terena. Ela não 

explica diretamente a gramática. O público alvo dessa gramática são os 

jovens alunos indígenas, ou até mesmo crianças não indígenas que te-

nham interesse em aprender outra língua, é perceptível no material a real 

preocupação em transmitir a língua para um público não falante. 

Algo que notamos na gramática é miscigenação das duas línguas, 

em alguns momentos são descritas lendas terenas, em outros temos tra-

duções de músicas e texto de cultura brasileira para terena. No momento 

em que temos traduções de português para terena atentamos ao fato de 

haver muitos empréstimos linguísticos, dentre elas, apresento abaixo um 

dos textos presentes onde além de empréstimos linguísticos, notamos a 
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influência do catolicismo dentro da etnia. 

 

ÉXETINA NÁNA’ITI KÁXE 

Enepora xêti koyúhoti ákoti omotóva vitúea yoko motóvone vitúkea ya 

hána’iti káxe. Ako omótova víyoyea, váukea ûti, vipúhikea vóvoku, kámoke-

noyea akenéti, visúkea tamúku yoko valú’okea tikoti, vo’oku viyâ ákonemo 

áuke’e viyoyea enepo váuka ûti, enepo vipuhíkea vóvoku tokópotimo váhere 

ihunóvoti enepo vakamókeno akenéti ákomo malíka yónoku enepo visukâ ne 

tamúku koyuhó koetímo enepo yalu’áka xoko xuve tikóti yokó’okovotimo ya-

ne ákomo yáunatipo. Ya sâpatuna aléluya konókoti vitúkeovo ya kuaturu ôra 

vahíkovoti enepone kalivónohiko ákoti iyukápu isúkoa há’a, enepone áhikeo-

vo ne kalivono kixo’ékoti itúkeovo kohé’exovotimo kónokoamaka yehépo-

ke’exeovo ne xuve tikoti: nâranga, arâha yane’e enómo há’i. 

 

A LENDA DA SEMANA SANTA 

Essa história fala sobre o que nos podíamos e não podíamos fazer na se-

mana santa. Não podíamos chorar, gritar, sair de casa, ouvir musica, bater no 

cachorro ou subir na arvore, porque se chorasse não parava mais, se gritasse, 

ficava com a boca grande, se saíssemos de casa encontrávamos o espírito do 

mal, se ouvíssemos musica o som ia além, se batêssemos no cachorro ele fala-

va conosco e se subíssemos na arvore, machucávamos e não sarávamos mais. 

E no sábado de aleluia tínhamos que acordar quatro horas para tomarmos ba-

nho e aquelas crianças que não acordavam apanhavam de seus pais. O banho 

significava que a criança ficava esperta e também tinha que bater em todas as 

arvores como: laranja, goiaba, etc. Para dar mais frutos. (SILVA, 2016, p. 23) 

Como podemos ver no exemplo acima a lenda da Semana Santa é 

algo que surgiu do contato da etnia com o catolicismo, entretanto, vemos 

uma alteração da lenda, as superstições presentes provêm diretamente da 

etnia. Da parte linguística temos, a princípio, três casos, o primeiro sâpa-

tuna aléluya é a adaptação de dois termos, sábado e aleluia, a transfor-

mação de ambas acontecem para adequação fonética e para que esteja de 

acordo com a escrita terena, assim como, kuaturu ôra e nâranga, em 

kuaturu acontece o empréstimo do numeral quatro, anterior ao contato 

com o homem branco os terenas contavam somente até o numero três, de 

acordo com a cartilha Etnomatemática Terenoe, “Os terenas contavam de 

três em três, para medir a terra a cada três passos, ficavam em uma taqua-

ra para saber o tamanho de suas terras.” (p. 09), sendo assim, após a ne-

cessidade de numerais maiores, surge o empréstimo kuaturu. O ôra é 

grafado desta forma para que mantenha o padrão de escrita estabelecido 

pela FUNAI, sendo somente um fonema para cada representação, o h de 

hora é imperceptível na fala brasileira, entretanto o h em terena tem som 

de rr. Nâranga sofre alterações devido a fonética. 
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Abaixo listo os empréstimos encontrados nos livros Kalivono 1 e 

2, dentre eles existem casos notáveis. 

EMPRÉSTIMOS TERENAS 

KALIVONO 1 

Mbánheiruke Banheiro 

Pástana Pasta de dente 

Símbuluna Símbolo 

Pantaná Pantanal 

Méturuna Metro 

Sesenta Sessenta 

Ndêsenhu Desenho 

Lápihiko Lápis 

Vôgau Vogal 

Sírculaxa Círculo 

Útuburo Outubro 

Njáneru Janeiro 

Mánga Manga 

Mbakati Abacate 

Númeru Número 

Letarahiko Letras 

Mbuneka Boneca 

Kuáduruke Quadro 

Iska Isca 

Ázu Azul 

Fîgura Figura 

Ngeométrica Geométrica 

Tirîangulu Triângulo 

Retangulo Retângulo 

Mbayeru Banheiro 

Sála Sala 

Varandáke Varanda 

Esportihiko Esportes 

Movimentuna Movimento 

Mayu Maio 

Homenágea Homenagear 

 

KALIVONO 2 

Sétemburu Setembro 

Nóvemburu Novembro 

Mársu Março 

Regísturuke Registro 

Aufabétuna Alfabeto 

a mb k nd e ng h i nj l m n o p r s t u z x y nz 

Pirímu Primo 

Sâputuna aléluya Sábado de aleluia 

Ndiferensa Diferença 
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Kebara Kabésa Quebra-cabeça 

Sêmana Semana 

Lûmingu Domingo 

Ike Lûmingo Segunda-feira (após domingo) 

Sâputu Sábado 

Sakola Sacola 

Taránsitu Transito 

Semáfuru Semáforo 

Mbálaum Balões 

Fáixake Faixa 

Tíntake Tinta 

Óituxope Oitavo 

Póuvu Polvo 

Ligexa Ligue 

Vêraum Verão 

Estásauna Estação 

Píki Pequi 

Mbákati Abacate 

Panana Banana 

Vavîra Guavira 

Kâxu Caju 

Nâranga Laranja 

Nove Nove 

Legumi Legume 

Fígura Figura 

Vêrdurahiko Verduras 

Seréyau Cereais 

Porotêinahiko Proteínas 

Líturuna Litros 

Kilúna Quilos 

Leite Leite 

Minútu Minuto 

Sâlake Sala de aula 

Áula Aula 

Mâhom Marrom 

Amarélinha Amarelinha [jogo] 

Foukoloreke Folclore 

Lupîsome Lobisomem 

Singu Cinco 

Garafismu Grafismo 

Dentre os empréstimos encontrados no segundo volume do livro 

Kalivono, kebara kabésa que vem do jogo quebra-cabeça, faz adaptação 

do nome do jogo como um só termo, temos correspondentes para ambos 

os termos em terena, para o verbo quebrar: honó’ekoa,vi. Dividir em pe-

daços, quebrar. Para o substantivo cabeça: tûti. Cabeça dele. Os autores 

optam por transmitir o total, não a ideia isolada de cada termo que com-

pleta o significado original. Dentre os empréstimos, grande parte aconte-

ce para nomear conceitos não antes nomeados, ou que perderam força de 
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significado. 

 

5. Considerações finais 

Analisamos o material mais recente em língua terena, o trabalho 

realizado no livro apresenta um cuidado com a língua terena, há nele uma 

grande quantidade de empréstimos linguísticos, os textos em sua maioria 

são de relatos de indígenas e os exercícios ensinam as crianças a língua 

de seus pais, ao mesmo tempo em que ensinam higiene pessoal, lendas e 

músicas, tanto da cultura terena quanto da cultura brasileira. Os emprés-

timos encontrados neste livro, apresentam características conotativas, de 

forma que os falantes absorvem a palavra estrangeira e a adaptam ao seu 

sistema fonológico e de escrita. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

JORDÃO, Elinéia. Kouhépuneti: língua e cultura terena: empréstimos 

linguísticos na língua terena – Coleta de dados – Educação básica - 546 

Revista Philologus, Ano 19, N° 57 – Supl.: Anais da VIII JNLFLP. Rio 

de Janeiro: CiFEFiL, set./dez.2013. Disponível em:  

<http://www.filologia.org.br/revista/57supl/54.pdf>. 

CARVALHO, Nelly. Empréstimos linguísticos. Recife: Universitária da 

UFPE, 2002. 

SILVA, Denise et al. (Orgs.). Kalivôno; kalihunoe ike vo’um: educação 

infantil indígena terena. Assis: Triunfal, 2016, 2 vol. il. 

SCANDIUZZI, Pedro Paulo. Etnomatemática Têrenoe. 

BUTLER, Nancy Evelyn; EKDAHL, Elizabeth (Bete) Muriel. Aprenda 

terena, vol. 1. Anápolis: SIL, 1979. Versão on-line com atualização da 

ortografia em 2012. Disponível em:  

<http://www-01.sil.org/americas/brasil/publcns/educ/AprTE-V1.pdf>. 

______; ______. Aprenda terena, vol. 2. Anápolis: SIL, 1979. Versão 

on-line em 2014. Disponível em:  <http://www-

01.sil.org/americas/brasil/publcns/educ/AprTE-V2.pdf>. 

EKDAHL, Elizabeth (Bete) Muriel; BUTLER, Nancy Evelyn. Explica-

ção da ortografia terena. Brasília: Sociedade Internacional de Linguísti-

ca, 2007. Disponível em:  <http://www-

http://www.filologia.org.br/revista/57supl/54.pdf
http://www-01.sil.org/americas/brasil/publcns/educ/AprTE-V1.pdf
http://www-01.sil.org/americas/brasil/publcns/educ/AprTE-V2.pdf
http://www-01.sil.org/americas/brasil/publcns/educ/AprTE-V2.pdf
http://www-01.sil.org/americas/brasil/publcns/ling/TEOrtho.pdf


Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

578 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

01.sil.org/americas/brasil/publcns/ling/TEOrtho.pdf>. Acesso em: 28-10-

2016. 

OLIVEIRA, Letícia Reis. Empréstimos linguísticos do português na lín-

gua terena. 2015. Dissertação (de mestrado). UEMS, Campo Grande. 

OLIVEIRA, Carolina Pereira de; FERREIRA, Rogério Vicente. Dicioná-

rio infantil bilíngue terena: observações e apontamentos. Entrepalavras, 

Fortaleza, ano 3, vol. 3, n. esp., p. 89-101, jan/jul.2013. Disponível em: 

<http://www.entrepalavras.ufc.br/revista/index.php/Revista/article/downl

oad/173/197>. 

http://www-01.sil.org/americas/brasil/publcns/ling/TEOrtho.pdf
http://www.entrepalavras.ufc.br/revista/index.php/Revista/article/download/173/197
http://www.entrepalavras.ufc.br/revista/index.php/Revista/article/download/173/197


Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 579 

EMPRÉSTIMOS LINGUÍSTICOS NO PORTUGUÊS DO BRASIL: 

UMA ANÁLISE DA LÍNGUA FALADA 

NO PROGRAMA NAVEGADOR 

Giselle Vasconcelos dos Santos Ferreira (UEMS) 

garotagramatica@yahoo.com.br 

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS) 

natanielgomes@uol.com.br 

 

RESUMO 

O empréstimo linguístico é um processo que resulta na ampliação lexical de uma 

língua e esse fenômeno ocorre com muita frequência nas situações de contato linguís-

tico. Quando uma palavra, oriunda de outra língua, é utilizada na língua de uma co-

munidade é classificada de estrangeirismo. No momento que está palavra é acolhida 

pela língua receptora, passa a ser classificada de empréstimo. No português, várias são 

as palavras vindas do inglês, língua que se tornou fonte contemporânea de emprésti-

mos. No presente trabalho, os anglicismos retirados de recortes das falas dos apresen-

tadores do programa Navegador, transmitido pelo canal a cabo Globo News de 2013 

até 2015, serão analisados segundo as classificações apresentadas por Nelly Carvalho 

(2009). Os conceitos de empréstimos e estrangeirismos serão abordados segundo os 

pressupostos teóricos de Vito Cesar de Oliveira Manzolillo (2001), Nelly Carvalho 

(2009) e Ieda Maria Alves (2004). A adoção de palavras estrangeiras, além de ser um 

fato cultural é também uma necessidade prática do falante e essa necessidade de no-

mear processos e instrumentos utilizando itens alógenos foi constatado na análise rea-

lizada além da percepção de que tanto empréstimos quanto estrangeirismos de origem 

inglesa têm contribuído para ampliar o acervo lexical do português. 

Palavras-chaves: Empréstimo linguístico. Estrangeirismo. Ampliação lexical. 

 

1. Introdução 

Nas situações comunicativas, qualquer falante é capaz de diferen-

ciar as palavras próprias da língua materna daquelas pertencentes a outras 

realidades linguísticas, tais como on-line e internet. Essas palavras que a 

principio, causaram estranhamento quando começaram a ser utilizadas 

pelos falantes do português, hoje, contudo são mais familiares, resultado 

da frequência no uso. 

O estrangeirismo, termo dado ao elemento alógeno utilizado por 

outra comunidade linguística, constitui um fenômeno comum a todas as 

línguas vivas e responsável pela ampliação do léxico de um idioma. 

Considerando que o elemento estrangeiro incorpora em uma lín-

gua receptora por meio da fala, o presente trabalho utilizou como corpus 

mailto:garotagramatica@yahoo.com.br
mailto:natanielgomes@uol.com.br


Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

580 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

recortes das falas dos apresentadores do programa Navegador, transmiti-

do pelo canal a cabo Globo News entre os anos de 2013 e 2015 e que 

apresentava inovações em diversas áreas e como essas descobertas refle-

tiam no cotidiano das pessoas. 

Os itens estrangeiros identificados estão relacionados a áreas da 

tecnologia e informática e são na maior parte, classificados como xenis-

mos, ou seja, são elementos que não sofrem adaptações gráficas quando 

incorporados ao português passando apenas por adaptações fonéticas. 

Esses vocábulos podem ficar no esquecimento, ter o sentido alte-

rado, ser utilizado na forma de tradução, enfim, o destino dos elementos 

estrangeiros é uma incógnita devido ao aspecto dinâmico da língua, mas 

o fato é que eles contribuem para a ampliação e renovação lexical do por-

tuguês. 

 

2. O acervo lexical 

É por meio do léxico de uma língua que o falante consegue nome-

ar as entidades da realidade que o cerca e classifica-las. Algumas vezes, 

porém, para designar um novo objeto, processo ou ação, o falante utiliza 

os mecanismos que a língua oferece para formar palavras, os neologis-

mos, ou adota unidades lexicais estrangeiras, os empréstimos. 

O acervo lexical de uma língua viva jamais pode ser considerado 

pronto. O léxico, segundo Maria Tereza Camargo Biderman, “Constitui 

um vasto universo de limites imprecisos e indefinidos” (1978, p. 139) e 

está em constante ampliação e renovação. Essa particularidade da língua 

faz com que o falante tenha que aprender novas palavras durante a sua 

vida ou utilizar uma forma inédita, resultado da necessidade e da criativi-

dade do falante. 

O léxico “é a somatória de toda a experiência acumulada de uma 

sociedade e do acervo de sua cultura através das idades” (BIDERMAN, 

1978, p. 139). Assim, o léxico é constituído por um processo de acumu-

lação onde palavras utilizadas por uma comunidade linguística unem-se a 

palavras utilizadas por outra comunidade, as palavras usadas na contem-

poraneidade são somadas às palavras antigas, palavras em desuso voltam 

com novo significado, e novas palavras são adotadas por meio dos em-

préstimos linguísticos. 

Impressiona notar a quantidade de palavras de origem estrangeira 
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em nosso idioma. Muitos falantes até se esforçam por não utilizar esses 

itens alógenos em seus discursos, alegando defender o purismo da língua 

ou por aversão a tudo o que é estrangeiro, principalmente vindo da po-

tência americana. Mas, esses falantes são pegos de surpresa falando, ou 

utilizando tais vocábulos, tamanho é o emprego em situações comunica-

tivas pela sociedade. 

Um exemplo é a palavra hashtag que começou a ser usada nas re-

des sociais e caiu no gosto da mídia impressa e pode ser lida em reporta-

gens dos principais jornais e revistas em circulação no Brasil. 

Hashtag é um exemplo de que ao longo da vida, o falante se depa-

ra com diversas palavras novas e nem sempre percebe que estas unidades 

lexicais não estavam disponíveis no acervo do seu idioma. Para Basílio 

"quase sempre fazemos uso automático das palavras, sem parar para pen-

sar nelas. E não nos damos conta de que algumas vezes essas unidades 

com que formamos enunciados não estavam disponíveis para uso". (BA-

SÍLIO, 2007, p. 07) 

Ainda que palavras como hashtag não constem em dicionários do 

porte de Evanildo Bechara (2011) ou Antônio Houaiss (2011), ela já per-

tence ao léxico do português. Mesmo que não venha a ter registro lexico-

gráfico no futuro, e possa até deixar de ser usada, a aceitação do falante 

no momento é um fato real. Conforma cita Vito Cesar de Oliveira Man-

zolillo "Saber se um item lexical “existe” não é preocupação primordial 

dos usuários de um idioma, que, no dia a dia, estão mais interessados em 

comunicar ideias e em transmitir pensamentos". (2001, p. 13) 

É impossível conceber uma língua sem léxico. Para construir suas 

ações linguísticas, o falante necessita dessa matéria-prima, as palavras, 

novas ou antigas, adotadas ou com novos significados para construir 

enunciados e transmitir informações e sentimentos. 

 

3. Itens lexicais estrangeiros 

A adoção de itens lexicais estrangeiros pelo contato linguístico é 

um fenômeno antigo, que ocorre em todas as línguas vivas e é responsá-

vel pela ampliação do acervo lexical de um idioma. 

Nesse mosaico linguístico, o item estrangeiro modela o léxico da 

língua receptora, sofrendo, invariavelmente, adaptações no mínimo foné-

ticas. Sobre esse aspecto, Vito Cesar de Oliveira Manzolillo coloca que 
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na prática é difícil um item estrangeiro não sofrer esse tipo de adaptação, 

“até mesmo em função da dificuldade intrínseca dos falantes de reprodu-

zir certos fenômenos que não fazem parte de sua língua nativa”. (MAN-

ZOLILLO, 2013, p. 436) 

Além da adaptação fonética, o item estrangeiro pode sofrer adap-

tações ortográficas e/ou morfológicas para atender aos padrões normati-

vos da língua receptora. 

A palavra poker, incorporada ao português como pôquer é um 

exemplo de adaptação ortográfica, já no campo morfológico, a integração 

do item estrangeiro é evidenciado nas formações vocabulares por meio 

de processos de derivação e composição. O vocábulo dogão (tipo de ca-

chorro-quente) é um exemplo de adaptação morfológica, além de fonéti-

ca. 

Segundo Nelly Carvalho, “o empréstimo tem sua origem no mo-

mento em que objetos, conceitos e situações nomeados em língua estran-

geira transferem-se para outra cultura” (2009, p. 55). E nesse processo de 

entrada e adaptação a autora estabelece classificações para o elemento es-

trangeiro que serão utilizadas neste trabalho. 

O primeiro aspecto aponta uma classificação conforme a origem 

do empréstimo que pode ser íntimo, quando duas línguas convivem em 

um mesmo território, cultural, o tipo mais encontrado, ocorrendo por 

meio de contatos culturais, sociais e políticos podendo ser mediados por 

canais artificiais como as redes sociais, e os empréstimos dialetais, iden-

tificados entre os falares de uma mesmo língua. 

Ao ingressar em uma língua receptora, o elemento estrangeiro po-

de ser classificado em estrangeirismo, empréstimo ou xenismo. 

O termo xenismo, do grego xen(o) (estrangeiro, estranho) é apon-

tado por Aulete como abuso do que é estrangeiro. Na linguística, é classi-

ficado como uma unidade estrangeira que mantem o aspecto de estran-

geirismo. Nelly Carvalho coloca que são “as palavras que permanecem 

na mesma forma original, apesar da grande frequência de uso” (CAR-

VALHO, 2009, p. 55). O xenismo pode ser observado em diversas pala-

vras estrangeiras que se mantêm graficamente inalteradas, porém, esta 

classificação não consegue ser aplicada na fala. 

Com relação aos termos empréstimos e estrangeirismos, trata-se 

de uma tarefa complexa estabelecer uma distinção entre estes termos. Pa-

ra Eliana Merlin Barros Deganutti de Barros (apud ZANFERRARI) clas-
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sificar uma palavra como estrangeirismo ou empréstimo é um trabalho 

difícil. Isso porque segundo a autora "apesar dos critérios linguísticos 

(adaptação do vocábulo estrangeiro ao padrão da língua), de uso (há mai-

or frequência de uso nos empréstimos) e prático (a presença ou ausência 

dos termos nos dicionários)". (ZANFERRARI, 2006, p. 64) 

No entanto, a autora estabelece que estrangeirismos são “termos 

ou estruturas de uma língua que são sentidos como estrangeiros na língua 

que os recebeu” e empréstimos são “termos ou estruturas de uma língua 

que se adaptaram e se integraram na língua que as recebeu e que, por is-

so, não produzem mais o efeito de estranhamento”. (ZANFERRARI, 

2006, p. 64) 

Nelly Carvalho, valendo-se da dicotomia de Saussure, langue/pa-

role, afirma que enquanto o item estrangeiro é de uso individual (parole), 

é considerado um estrangeirismo. Porém, quando este item passa a ser 

utilizado pela comunidade linguística (langue) é classificado como em-

préstimo. (CARVALHO, 2009, p. 56) 

Ieda Maria Alves também estabelece que para ser considerado 

empréstimo, o item estrangeiro preciso passar pelo crivo da frequência de 

uso. Para a autora, "o emprego frequente de um estrangeirismo (...) é um 

critério para que essa nova forma estrangeira seja considerada parte com-

ponente do acervo lexical português". (ALVES, 1994, p. 79) 

Assim, conforme a frequência de uso e as adaptações sofridas pe-

las palavras e ou termos estrangeiros, estes podem ser considerados em-

préstimos linguísticos. 

Em relação à forma de adoção, o empréstimo pode ser classifica-

do segundo a adaptação fonética, morfológica e/ou ortográfica sofrida. 

Pode ainda ser incorporado à língua por meio de tradução literal sendo 

classificado com decalque. 

Na forma de derivação, o item estrangeiro é analisado sob o as-

pecto etimológico. Nesse tópico, o empréstimo pode ser classificado co-

mo direto, se derivar da língua fonte ou indireto, se for intermediado por 

outra língua. 

O último aspecto é a função, intenção ou necessidade de uso, po-

dendo o empréstimo ser classificado como denotativo ou conotativo. 

Tendo por base os aspectos supracitados e elencados por Nelly 

Carvalho (2009), analisaremos os empréstimos identificados em recortes 
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das falas dos apresentadores do programa Navegador que foi ao ar pelo 

canal Globo News entre os anos 2013 e 2015. 

 

4. Programa navegador 

A criatividade e a inovação estão presentes na sociedade desde as 

mais antigas espécies hominídeas. Nas diversas atividades realizadas pe-

los nossos ancestrais, instrumentos foram inventados para que ações co-

mo a caça ou a pesca fossem bem-sucedidas. E essas descobertas e ino-

vações acompanham e impulsionam a evolução da humanidade. 

Explorar ideias, visando a criação de produtos e mecanismos que 

facilitam o dia a dia das pessoas é o que impulsiona e motiva o homem a 

inovar e pensando em descortinar esse mundo de inovações, a Globo 

News lançou em novembro de 2013 o programa Navegador, apresentado 

por Ronaldo Lemos, José Marcelo Zacchi, Alexandre Youssef e Herma-

no Vianna. 

Navegador mistura tecnologia e inovação apresentando um cená-

rio nunca antes usado em outros programas. Em cena, fica o quarteto ao 

redor de uma bancada que se transforma em uma grande tela touch scre-

en de onde os apresentadores abrem links, plataformas, vídeos e imagens 

mostrando inovações desenvolvidas no Brasil e no mundo e sugerindo 

reflexões sobre o impacto dessas descobertas no cotidiano das pessoas. 

Em um dos programas Hermano Vianna apresentou o livro Movi-

mento, de Wagner Merije, que é resultado de um projeto de educação via 

celular. Nesse livro, cujo título é um cruzamento vocabular entre as pala-

vras mobilidade e movimento, o autor mostra experiências com o uso do 

celular realizadas em salas de aula do mundo inteiro e incentivando o uso 

dessa ferramenta móvel como facilitador da aprendizagem. 

O futuro da mobilidade urbana foi outro tema discutido no pro-

grama que apresentou ideias que divergem daquelas exigidas pela comu-

nidade, tais como melhoria na infraestrutura de transportes ou mais in-

vestimentos em estrutura física como viadutos e autopistas. Há meios de 

solucionar o problema da mobilidade urbana de outras maneiras e para 

isso é preciso repensar as cidades, investindo na organização destas, tor-

nando-as mais eficientes para seus habitantes. 

Destes dois programas, disponíveis no canal You Tube, foram reti-

radas as falas e destas os empréstimos linguísticos para a análise que será 
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apresentada a seguir. 

 

5. Análise dos empréstimos linguísticos 

Do programa sobre o as experiências com o celular em sala de au-

la, foi retirada a seguinte fala: 

1. Esse livro (Mobimento) que está on-line, você pode... ele tem em papel 

também e é bom que as pessoas é... Eu acho que o livro é uma tecnologia tão 

legal, né que não vai desaparecer. É livro em papel mas quem quiser pode bai-

xar o livro de graça na internet. E tem o PDF dele pra quem quiser baixar. 

(Hermano Vianna)111 

A fala abaixo foi retirada durante a apresentação do programa que 

discutiu sobre a organização das cidades como uma forma de melhorar a 

mobilidade urbana: 

2. Eu queria aproveitar e agradecer todo mundo que tem participado com 

a gente através da hashtag que fica no canto. Nós estamos tendo uma ótima 

adesão e as pessoas estão realmente fazendo o programa conosco. E aproveitar 

para reiterar nosso pedido para mandar suas sugestões dessa hashtag pra gente 

fazer o programa número 100. O centésimo programa. (Alexandre Youssef)112 

Os empréstimos que aparecem nas falas foram escritos em itálico 

e serão analisados a seguir tendo por base os aspectos elencados por 

Nelly Carvalho (2009) e já descritos neste trabalho 

 

5.1. On-line 

Origem: externa devido ao contato social, cultural e comercial. 

Passou a ser utilizada por volta de 1950 em referência a computadores. 

No português do Brasil começou a ser utilizado no final do século XX, 

especialmente no contexto da informática e comunicações. Em relação à 

internet, está-se on-line quando a ela se está conectado podendo assim, 

trocar informações, vídeos por meio dela. 

Fase de adoção: empréstimo – o vocábulo é amplamente utiliza-

do pelos falantes do português e encontra-se registrado nos dicionários 

                                                         

111 Fala retirada do programa Navegador disponível no endereço. Disponível em:  
<https://www.youtube.com/watch?v=6cxinZMii6k>. Acesso dia: 12-03-2017. 

112 Fala retirada do programa Navegador disponível no endereço. Disponível em:  
<www.youtube.com/watch?v=npOvL8SIcAg>. Acesso dia 12/03/2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=6cxinZMii6k
http://www.youtube.com/watch?v=npOvL8SIcAg
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Bechara (2011), Houaiss (2011) e Aulete on-line. 

Forma de derivação: direta. O vocábulo deriva diretamente da 

língua fonte – inglês – para a língua receptora. 

Forma de adoção: incorporação da forma original com adaptação 

fonética e ortográfica. Nos dicionários on-line Cambridge e Oxford o 

empréstimo aparece escrita na forma online. Incorporada ao português, 

assumiu a forma on-line com o acréscimo de hífen. 

No recorte da fala de Hermano Vianna, a palavra on-line exerce a 

função de adjetivo, tal como na língua fonte, não havendo assim, adapta-

ção morfológica. 

Segundo a função, intenção ou necessidade de uso: empréstimo 

denotativo e adotado pela sociedade. 

 

5.2. Internet 

Origem: externa devido ao contato social, cultural e comercial. 

Começou a ser utilizada na década de 1970 e é uma forma reduzida de 

internetwork (inter – entre e network – rede, sistema complexo). Internet 

é um sistema ou rede que conecta computadores ao redor do mundo per-

mitindo a troca de informações, oferecendo serviços de pesquisa, bate-

papo virtuais e correios eletrônicos. No português foi introduzida no final 

do século XX e atualmente sofreu outra redução, sendo comum a forma 

net. 

Fase de adoção: xenismo – não houve alteração gráfica da pala-

vra. Nos dicionários Bechara (2011), Houaiss (2011) e Aulete on-line, o 

vocábulo figura como palavra vernácula, sem a grafia em itálico. Houaiss 

e Aulete colocam que, em alguns casos, é registrado com inicial maiús-

cula. 

Forma de derivação: direta. O vocábulo deriva diretamente da 

língua fonte – inglês – para a língua receptora. 

Forma de adoção: incorporação da forma original com adaptação 

fonética e ortográfica. Segundo Aulete. A tradução “rede” está sendo uti-

lizada configurando assim um decalque. 

Segundo a função, intenção ou necessidade de uso: empréstimo 

denotativo com a introdução de um novo processo, imposto pela interpe-

netração e dominação cultural americana e adotado pelos falantes do por-
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tuguês. 

 

5.3. PDF 

Origem: externa de uso exclusivo da área da informática. Abrevi-

ação de Portable Document Format e passou a ser utilizada a partir de 

1993. Trata-se de um formato de arquivo que pode ser lido, navegado, 

impresso, mas não alterado. 

Fase de adoção: empréstimo – o vocábulo é amplamente utiliza-

do pelos falantes do português e encontra-se registrado nos dicionários 

Bechara (2011), Houaiss (2011), mas não consta no Aulete on-line. 

Forma de derivação: direta. O vocábulo deriva diretamente da 

língua fonte – inglês – para a língua receptora. 

Forma de adoção: xenismo com adaptação fonética. O vocábulo 

permaneceu com a mesma grafia da língua fonte, mas a pronúncia da 

abreviação obedeceu aos padrões fonéticos do português. 

Nos dicionários consultados a palavra aparece em itálico e é clas-

sificada como substantivo masculino assim como na língua fonte. 

Segundo a função, intenção ou necessidade de uso: empréstimo 

denotativo e adotado pela sociedade. 

 

5.4. HASHTAG 

Origem: externa devido ao contato social cultural e comercial. In-

corporada no dicionário Oxford em 2014, o termo hashtag (hash – sím-

bolo # em teclado de telefones ou de computador e tag – etiqueta, identi-

ficação) é utilizado para identificar uma palavra ou frase precedida do 

símbolo #. É muito utilizado nas redes sociais, principalmente no Twitter. 

Esse termo também tem sido amplamente utilizado pela mídia. 

Fase de adoção: na grafia é considerado um xenismo por manter 

a mesma forma da língua de origem. É também um empréstimo por ser 

amplamente utilizado pelos falantes do português, porém ainda não se 

encontra registrado nos dicionários Bechara (2011), Houaiss (2011) e 

Aulete on-line. 

Forma de derivação: direta. O vocábulo deriva diretamente da 

língua fonte – inglês – para a língua receptora. 
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Forma de adoção: incorporação da forma original com adaptação 

fonética. Nos dicionários on-line Cambridge e Oxford o empréstimo apa-

rece escrito hashtag, apresentando igual forma no português. Sua função 

morfológica é a mesma nas duas línguas, classificada como substantivo. 

Apesar dos empréstimos recentes aparecerem na mídia impressa em itáli-

co, esta forma não foi utilizada em reportagens da revista Veja: 

“Hashtags como #TemerMachista e #TemerSexista inundaram as reder 

sociais”. (VEJA, 15 de março de 2017) 

Segundo a função, intenção ou necessidade de uso: empréstimo 

denotativo e adotado pela sociedade. 

 

6. Conclusão 

Toda língua viva é mutável, ela não se paralisa. Está sempre reno-

vando e ampliando o seu acervo lexical por meio de mecanismos que a 

própria língua oferece ou por meio do contato linguístico. Segundo Ka-

navillil Rajagopalan “as línguas têm suas vidas próprias. Elas mudam o 

tempo todo. E essas mudanças não são nem para melhor nem para pior, 

mas simplesmente acompanham mudanças que ocorrem em outras esfe-

ras”. (RAJAGOPALAN, 2005, p. 142) 

Essas mudanças citadas pelo autor resultam da fala, do uso da lín-

gua em situações comunicativas. É por meio da fala que itens alógenos 

são introduzidos e/ou incorporados ao léxico de uma língua receptora. 

Um idioma assim transforma-se em um mosaico linguístico, com-

posto também por palavras vindas de outros idiomas e que a princípio 

causam estranhamento ao serem ouvidas ou pronunciadas, mas que com 

a frequência de uso, tornam-se tão familiares, que algumas vezes, nem 

são percebidas como estrangeiras. 

Na análise dos estrangeirismos, retirados de recortes das falas dos 

apresentadores do programa Navegador, pôde-se constatar que todos já 

foram adotados pela sociedade com registros, com exceção de hashtag, 

em dicionários conceituados. Outro fato observado na análise, que se ba-

seou nas classificações elencadas por Nelly Carvalho (2009), foi que a 

maior parte dos elementos estrangeiros não sofreu adaptação gráfica, 

constituindo-se em xenismos, passando apenas por adaptações fonéticas 

para atender aos padrões do português. 

Observou-se, também que todos os elementos estrangeiros identi-
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ficados no corpus estão relacionados às áreas da tecnologia e informáti-

ca, resultado da significativa evolução nessa área no mundo e que reflete 

na língua confirmando a citação feita por Kanavillil Rajagopalan (2005) 

afirmando que as mudanças na língua acompanham as transformações, 

inovações e descobertas nas mais diversas áreas. 
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RESUMO 

Com o intuito de incentivar, propagar e estabelecer a leitura, como uma estrutura 

fundamental, para boa expressividade. Orientar, debater sobre escritores e grandes 

autores da literatura brasileira. Escrever, expor a criatividade de suas autorias, rela-

tiva as pesquisas de classe, com as atividades de linguagens-literatura no ensino mé-

dio, noturno da Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann. São as primeiras po-

esias de autoria. O incentivo para pensar, escrever, apagar, reescrever, ajustar e pos-

tar. Munidos de caneta e papel e com insight férteis, silenciosos, cálidos, buscando o 

algo artístico, nomináveis, ainda poucos fecundos. Articuladas de forma aleatória visa 

mostrar uma poesia sem dimensão, sem formas e conexões, para abrir novas portas e 

enriquecer a dimensão literária no contexto escolar. Aprimoramento da escrita, bem 

como da poética dos alunos do ensino médio da Escola Estadual Maestro Frederico 

Liebermann, da rede estadual de educação. 

Palavras-chave: Literatura. Poesia. Poemas. 

 

1. Introdução 

Diante das atividades diárias na escola, observei que o trabalho 

com literatura tem se tornado uma preocupação. Pois, recentemente ti-

vemos a reestruturação na grade curricular, nas organizações das ho-

ras/aula na aplicação de algumas disciplinas. (Novo Ensino Médio, MEC 

– 22/09/2016), diante dessa situação, fomos obrigados a nos readequar 

com nossas atividades em linguagens, na sala de aula. 

A aplicabilidade nas prerrogativas dos programas estabelecidos no 

ensino médio para a grade curricular, que integram, as disciplinas de lite-

ratura, inclusa em linguagens, (língua portuguesa/literatura), vem se 

transformando e sendo alvo de várias discussões nos meios acadêmicos, 

tais como propor novas formas de trabalho e disseminação da literatura. 

Estes acontecimentos ameaçam práticas literárias nas unidades es-

colares de nosso País. Isto ocorre por diversas características que ultra-

passam nosso objeto em pauta. 

Nesta proposta de apresentação “Ensaio Poético: Primeiras Poesi-

as de Autoria” nos permite levar a criação de novas estratégias e meca-

mailto:wcezaretti@gmail.com
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nismos para fazer com que nossos alunos, se interessem e comecem a 

questionarem e a se apaixonarem, pelas questões filosóficas literárias. 

O professor se estabelece no ponto inicial da formação literária do 

aluno, incentivando, orientando e direcionando primeiramente nas obras 

de cunho infantil, com interesse de fazer que a leitura esteja bem próxima 

nos anos iniciais da alfabetização e letramento (SANTANA & GON-

ÇALVES, 2011). No ensino fundamental, a leitura e as redações são as 

tarefas que se tornam treinos riquíssimos para aprimorar o aprendizado 

da boa escrita. Já no ensino médio, propor ensaios preliminares, inicia-

ções escritas com mais qualidade e abundância de proposições lexicais 

dos alunos (que, por sinal, possuem sempre algo a nos mostrar, a expres-

sar), são formas de estimular e elevar mais e mais o interesse pela leitura. 

Estabelecer a leitura, manter a leitura, como meta, fazendo com 

que esse ato, seja constante e fluente em seu cotidiano, são fatores que 

certamente determinarão suas possibilidades, de construir um acervo ín-

timo, armazenado, desde cedo, para galgar passos mais largos no futuro. 

(RIBEIRO, 2015) 

Evoluir o linguajar, enriquecer sua contextualidade lexical, são 

formas de avanço que a leitura e a literatura proporcionam. 

 

2. Abordagens metodológicas 

Diante desse novo formato estabelecido para o Novo Ensino Mé-

dio – MEC. Programa implantado pelo governo federal em setembro de 

2016, a abordagem e mecanismos de articulação que integrem as novas 

técnicas nas organizações de ensino que interajam ao novo ensino médio, 

nos motivou durante as primeiras aulas do ano letivo de 2017, a nos 

equipar com novas tendências de trabalho tais como: Utilizar o smart 

phone, como aliado e um artifício fundamental de apoio. Pois os jovens 

não “desgrudam” das telinhas e com isso, fazer desse aparelho tecnológi-

co um parceiro, com variadas opções que nos permitem manter o foco 

em especial na leitura e na aprendizagem. (SILVA, 2009) 

O mundo virtual, é um vasto campo para lançarmos, bons aplica-

tivos (APPs), com jogos, relativos a autores, obras e poemas. 

Utilizar também tablets, e-readers, além de ser bastante prático, é 

uma excelente maneira de motivar o aluno e conquistá-lo, para se envol-

ver cada vez mais com a vida literária. 
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Realizamos na sala de tecnologias da escola, leituras relativas ao 

Barroco, Arcadismo, Trovadorismo, buscamos com algumas atividades 

em sala, criar poemas de formato livre, espontâneo, respeitando o mo-

mento de cada um, com seu livre arbítrio nas composições, bem como 

nas articulações rítmicas. 

Daí, surgiu um grande anseio, desses jovens, escreverem e coloca-

rem em prática, suas emoções, sensações, fontes imaginárias que propici-

aram o “Ensaio Poético na Escola”. 

Outras formas e recursos para atrair e estabelecer o interesse e 

buscar o gosto pelas obras literárias é aproveitar a grande paixão desses 

jovens pelas redes sociais e aliar a este mecanismo de grande valor tecno-

lógico, para que o mesmo sirva de ponte, de suporte, a fim de ser utiliza-

do com intuito de proporcionar maior interesse na disciplina. 

Para Maria Fernanda Vieira Rosa (2009), 

Parte da premissa que, hoje, em sua generalidade, a função social da poe-

sia objetiva a aquisição da leitura e da escrita. Dessa forma, o sistema de edu-

cação a utiliza como subsídio às disciplinas escolares, objetivando reforçar 

moralmente os laços familiares, patrióticos e eclesiásticos, tudo com o intuito 

de formar o cidadão para ocupar seu lugar no espaço social e não como possi-

bilidade crítica à estrutura estabelecida. Nosso olhar fundamentado antes em 

uma pedagogia crítica na qual, através da transdisciplinaridade se estabelece 

contatos com poetas de correntes diversas de pensamentos — tenta realizar 

uma breve crítica ao histórico da poesia no Brasil ao tempo em que fazemos 

uma reflexão, acerca dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educa-

ção, por ser esse um instrumento normativo e regulador do ensino destinado 

não só às instâncias governamentais de ensino como às escolas municipais e 

do Estado, e também às creches atreladas ao Estado. Por fim, identificamos 

algumas possibilidades pedagógicas da poesia na escola. Considerando a fun-

ção sociopoética antagônica à techné constante no percurso histórico da poesia 

brasileira. (ROSA, 2009, p. 11) 

Orientados acerca da pesquisa na sala de tecnologias da escola e 

na interação com “sites” específicos, biblioteca de vídeos, arguições e re-

latos, foram se desenrolando, desvendando toda uma serie de informa-

ções e um vasto celeiro de dados, onde na internet e diversos livros, tex-

tos, conseguimos, armazenar em uma pasta e em discos removíveis, para 

exame, debate e organizações do material e assim dar desenvolvimento 

ao projeto em pauta. 
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3. Expressão 

Com a proposta de “postar” o que se pensa e falam, com intuito 

de expressar seu sentimento, emoção, situação e demais anseios, os alu-

nos foram convidados a iniciarem suas atividades, buscando “insight” do 

real, para mesclar com o imaginário, a ficção, o factual, surreal com 

abordagens primárias e tons simples que são provenientes de seu dia a 

dia, de seu viver, de sua vida. 

É interessante que cada um apresenta bagagem diferenciada, ex-

pressões de seu meio, consorte na arte, no esporte, no relacionamento 

amoroso, com suavidade, robustez e poucas peculiaridades nas palavras, 

mas com fervor e força na estética. 

Com toda certeza, os primeiros passos de nossos jovens, são as-

sim: Com ênfase natural, linguagem simbólica e incondicional, apresen-

tam informações de seu cotidiano, baseado em esportes, músicas, amo-

res, que nada mais são o retrato de um ato de conhecimento notório. 

 

3.1. Fernando Pessoa 

Escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais 

agradável de ignorar a vida. A música embala, as artes 

visuais animam, as artes vivas (como a dança e a arte de 

representar), entretêm. A primeira, porém, afasta-se da 

vida por fazer dela um sono; as segundas, contudo, não 

se afastam da vida umas porque usam de fórmulas visí-

veis e, portanto, vitais, outras porque vivem da mesma 

vida humana. 

Não é o caso da literatura. Essa simula a vida. Um 

romance é uma história do que nunca foi e um drama é 

um romance dado sem narrativa. Um poema é a expres-

são de ideias ou de sentimentos em linguagem que nin-

guém emprega, pois que ninguém fala em verso. 

(https://pensador.uol.com.br/autor/fernando_pessoa) 

 

4. Amostras 

Vivia sendo triste 

Triste continuei a ser 

Ao entender minha vida 

A felicidade pude ver 

* 

Vivia sendo triste 

 Esporte...... famosa prática 

que te deixa forte. 

Que seria de nós sem ele? 

Fracos ou fortes? 

Fracos ! 

Mas se Você quer ser forte! 

https://pensador.uol.com.br/autor/fernando_pessoa/
https://pensador.uol.com.br/autor/fernando_pessoa


Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

594 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

Triste continuou a ser 

Ao entender a vida 

A felicidade pôde ver. 

 

Philypy Mizael 

Pratique esporte. 

Não de chances para a morte! 

Tenha uma vida de sorte. 

 

Vitor Dias 

 

Mandaram um E-mail 

resolvi não quis nem ler, 

pensei que era a saudade 

que vinha me ater 

mandaram de novo 

dessa vez não insistiu, 

quando eu estava lendo 

fiquei assustada, 

para sempre partiu, 

deixando- me uma mensagem 

com essas simples palavras 

eu sou o amor 

e não volto já mais. 

 

Silvia Ribeiro 

 Vejo rostos 

Nativos 

Compridos 

Rebeldes 

Divertidos 

Bobos 

Vejo faces 

Inspiradas 

Sombrias 

Desejadas 

Invejadas 

 

Michael Johnny 

 

Start, play 

Agora é aqui 

Sem sentir, 

Sem saída 

Inibida, 

Ferida. 

 

Gabrielle Menezes 

 Pássaros voam 

Eu logo sinto 

O som, a liberdade 

Da natureza eu tenho extinto 

Sem falsidade 

A hora de ser livre 

É agora 

 

Luís Henrique 

 
 

O teclado não dá emoção 

Não transmite paixão 

não dá satisfação 

Digitei, vivi, sorri 

Amei 

 

Thiago Prieto 

 O amor simplesmente acontece 

Simplesmente nasce, 

Simplesmente floresce 

Flui 

Intui 

Vive 

morre 

Simplesmente , simplesmente 

Assim é O amor! 

O amor 

João Victor 

 

Diante de tantas situações 

inusitadas da vida 

o teclado registra 

a melodia compõe 

o ritmo do cotidiano 

a vida se desdobra naturalmente 

os resultados surgem 

 Amanheceu sombrio 

Mormente frio 

Acordei, revivi 

Sorri 

 

Orlando Gustavo 
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conforme a escrita 

 

Marcos Vinicius 

 

Correu tanto atrás 

Que caiu demais 

Não teve chances 

Não viu jamais 

 

Guilherme Picolomini 

 Buscas incessantes 

no bem 

No amor 

na dor 

sempre tem 

fogo 

flor 

amor 

 

Douglas Cassiano 

 

Amante da vida eterna 

Não gozou se quer um instante 

Suba mais alto 

E voe mais adiante 

Voe bem longe 

Onde o pensamento 

Se dobre 

Pobre alma adormecida 

Perto na calada da morte 

 

Karoline Borges 

 Se me falas pra fazer isso 

Faço aquilo 

Faço não 

Faça de novo 

Que estendo-lhe a mão 

Mão amiga 

Mão de força 

Mão de ferro 

Mão de pão 

Queres pegar-me 

E levar-me 

Para o não 

 

Érica Rios 

 
 

Por menor que seja 

seu sonho é importante 

Sonhe com ele 

Sonhe com amante 

Sonho velado 

Na mira do trem 

Sonho repleto 

De amores também 

 

Gabriel Santos 

 Na obscuridade da alma 

reconhece o segredo 

Na felicidade da vida 

é que se conhece o emprego 

Na morte é que se vive 

É que sentimos o feito 

 

Gabrielle Menezes 

 

 

Sei lá 

Contudo disse a ele 

Sei lá, 

Não há firmeza 

Inspira-me, oh fatos 

De espantar a tristeza 

 

Suzzana Pinheiro 

 Encare 

Viva 

Cresça 

Apareça 

Audácia 

não deve faltar! 

 

Hellen Karolyne 
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Vida 
Perfume 

Paz 

Morte 

Vida 

Abundante 

Falante 

Sentida 

 

Marcos Vinicius 

 Permanente 
Insano 

Vida curta 

Eterna 

Luz com você 

Insana imune 

Permanente vida 

Doravante insuna 

 

João Henrique 

 

Ente 

Eloquente 

Vazio, crescente 

Brilhante 

Borbulhante, 

Autoridade 

Ineficaz 

 

Jackeline Borges 

 Pensando, resplandecente 

Invencível 

Esforço 

Foco reflexivo 

 

Ana Beatriz 

 
 

Palavras paralelas 

Invisíveis 

Incrédulas 

Místicas 

Fortes 

Meigas 

Campestres 

 

Thiago Marques 

 Sensação fica 

Aflorada 

Se você não aparece 

Palavras sussurram 

Coração se estabelece 

Nuas, cruas, vivas, luas 

Palavras boas, bonitas 

O coração gosta 

Posta! 

 

Rafaela Vilalva 

 

Sabendo da minha 

Falha 

Procurei te explicar 

Porém 

As barreiras e besteiras 

Eram tantas!!! 

Falhei!!! Me arrependi 

Vivi, sorri!!! 

 

Gabriel Santos 

 Proteja, cereja, lampeja 

Arara, vaca, veado 

Jacaré, mulher, cágado 

Viva a natureza 

Beleza 

 

Gabrielle Menezes 
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RESUMO 

Este trabalho reflete sobre o ensino de língua portuguesa, mais precisamente so-

bre as tensões que envolvem ensino de língua materna e gramática normativa. As ten-

sões se instauram nos mitos relacionados à linguagem no que condiz às as políticas pe-

dagógicas e a sociedade. Vale observar que, a língua não é homogênea como muitos 

acreditam e está em constante mudanças e transformações. Para compreendermos es-

tás mudanças, utilizaremos o aporte teórico da sociolinguística variacionista labovia-

na. A sociolinguística estuda a língua em contexto social, e suas variações. Nesta pers-

pectiva, buscaremos compreender as relações que envolvem o ensino de língua mater-

na e os mitos que desvirtuam um melhor ensino/aprendizagem. 

Palavras-chave: 

Língua portuguesa. Tensões. Gramática normativa. Sala de aula. Sociolinguística. 

 

1. Introdução 

Neste estudo, pretendemos fazer uma reflexão sobre o ensino de 

língua materna na problemática entre ensinar a variante-padrão e a vari-

ante não padrão (estigmatizada) da língua. O ensino de língua portuguesa 

ao longo da história priorizava a gramática normativa tradicional da “arte 

de ler escrever”, com objetivo de ensinar os alunos a leitura e a escrita. 

No entanto, a realidade escolar demostrou a ineficácia dos estudos nor-

mativos e consequentemente o fracasso escolar, derivando, assim, na di-

ficuldade dos alunos em escrever e ler minimamente. 

Um dos equívocos no ensino de língua portuguesa está precisa-

mente relacionado à confusão entre língua e ensino normativo. Os ins-

trumentos tradicionais pedagógicos de ensino da língua priorizam, quase 

que cegamente, o ensino pautado nas regras gramaticais, como forma de 

buscar “a fazer com seus leitores aprendam a falar e escrever corretamen-

te” (POSSENTI, 2004, p. 64), ou seja, na ideologia da hegemonia lin-

guística de uma língua única e invariável. 

mailto:marlenee.eliane@hotmail.com
mailto:natysierra2011@hotmail.com
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No que segue, na década de 60, as pesquisas na área na da socio-

linguística, refutaram as teorias linguísticas que defendiam hegemonia da 

língua. Portanto, a língua não pode ser vista como uma estrutura acabada, 

um conjunto de normas “do certo ou errado” na formação de palavras. 

No entendimento de Irandé Antunes (2007), 

A língua é muito mais que isso tudo. É parte de nós mesmos, de nossa 

identidade cultural, histórica, social. É por meio dela que nos socializamos, 

que interagimos, que desenvolvemos nosso sentimento de pertencimento, a 

um grupo, a uma comunidade. É a língua que nos faz sentir pertencentes a um 

espaço. É ela que confirma nossa declaração: Eu sou daqui. Falar, estudar, ler, 

escrever reafirma nossa condição de gente, de pessoa histórica, situada em um 

tempo e em um espaço. Além disso, a língua mexe com valores. Mobiliza 

crenças. Institui e reforça poderes. (ANTUNES, 2007. p. 22) 

Mas, porém, o prestígio do português padrão, descrito nas gramá-

ticas e nos dicionários e nas diversas esferas sociais e institucionais, não 

se restringe a certos grupos, portanto, atinge a todas as camadas sociais. 

Conforme analisa Stella Maris Bortoni-Ricardo (2005, p. 14): 

O prestígio do associado ao português-padrão é sem dúvida um valor cul-

tural muito arraigado, herança colonial consolidada nos cinco séculos de exis-

tência como nação. Podemos e devemos questioná-lo, desmitificá-lo e de-

monstrar sua realidade e seus efeitos perversos na perpetuação das desigual-

dades sociais, mas negá-lo, não há como. 

Apesar de todas as pesquisas na área da ciência da linguagem, em 

especial da sociolinguística e sua expansão para os documentos oficiais 

de educação, a dificuldade está na transposição para a prática em sala de 

aula. A questão não é ensinar ou não a gramática normativa, mas como 

ensinar, e o que levar em conta, para um melhor ensino/aprendizagem. 

Assim, no espaço escolar há uma inquietação por parte dos pro-

fessores de língua portuguesa em relação ao que ensinar aos falantes na-

tivos de língua materna. Portanto, há várias perguntas não respondidas 

sobre o ensino da língua materna, que precisamos considerar para des-

mistificar ou desconstruir práticas pedagógicas arcaicas. 

É que, de fato, existe uma “crise” sobre a realidade linguística no 

ensino de língua materna no “contexto escolar formal” brasileiro. Por-

quanto, a exemplo, a polêmica que envolveu o livro didático “Por uma 

vida melhor” da coleção “Viver, aprender”, da professora Eloísa Ramos. 

A polêmica estava na aceitabilidade dos fenômenos variáveis de concor-

dâncias verbais contida no livro didático. As questões sobre variações 

linguísticas são mal compreendidas pela sociedade e até pelos meios pe-

dagógicos de ensino. 
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Os meios escolares, a saber, as políticas pedagógicas, professores, 

coordenadores não podem ignorar as diversidades linguísticas, como 

também, aceitar um ensino tradicional baseado em mitos de uma língua 

homogênea estática e sem vida. A disciplina de língua portuguesa é a ba-

se de ensino de linguagens nas escolas, portanto, é necessário desmistifi-

car velhas práticas. 

Sirio Possenti (2004, p. 17) é taxativo: 

Talvez deva repetir que adoto sem qualquer dúvida (quase evidente) de 

que o objetivo da escola é ensinar o português padrão, ou, talvez exatamente, 

o de criar condições para que ele seja aprendido. Qualquer outra hipótese é um 

equívoco político-pedagógico. 

De fato, o ensino da variante-padrão, é um direito inalienável dos 

educandos das escolas públicas. Mas, contudo, os alunos de escolas pú-

blicas, em sua maioria são provenientes de comunidades carentes, com 

pouco ou nenhum acesso aos bens culturais. Porém, há de considerarmos 

que estes trazem consigo as variantes linguísticas de suas comunidades 

ou grupos sociais. 

Vale dizer que os alunos dominam a língua materna, o que eles 

não dominam é a variante-padrão da língua, ensinada no contexto escolar 

predominantemente escrita. No entanto, o ensino da norma-padrão “do 

certo e do errado” parece para alguns educandos uma língua “alienígena” 

desconhecida, um português inatingível. 

Assim sendo, há um equívoco em “acreditar que o conhecimento 

da gramática normativa é o suficiente” para adquirir a competência co-

municativa. Ora, na realidade, o ensino de língua materna, deveria obje-

tivar como fator principal o desenvolvimento da competência comunica-

tiva, ou seja, “a capacidade do usuário de empregar adequadamente a 

língua nas mais diversas situações de comunicação”. (Cf. FONSECA & 

FONSECA, 1977, p. 82) 

Assim, consideramos que é papel da escola, por conseguinte, re-

considerar/repensar o ensino de língua materna, levando em conta as va-

riações linguísticas existentes na língua, como também, o acesso ao mai-

or número possível de gêneros textuais. 

Vale ressaltar, as publicações dos Parâmetros Curriculares Naci-

onais na década de 90, “que representaram um avanço no ensino de lín-

gua portuguesa”. De fato, as mudanças se deram a partir da concepção 

distinta entre língua e linguagem. Concepção incorporada da linguística, 

independente da tradição normativa, com objetivo específico de permitir 
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ao aluno o desenvolvimento da “competência linguística e discursiva”. 

Assim, não se justifica tratar o ensino gramatical desarticulado 

das práticas de linguagem. É o caso, por exemplo, da gramática que, en-

sinada de forma descontextualizada, tornou-se emblemática de um con-

teúdo estritamente escolar, do tipo que serve para ir bem na prova e pas-

sar de ano uma prática pedagógica que vai da metalinguagem para a lín-

gua por meio de exemplificações, exercícios de reconhecimento e memo-

rização, o de terminologia. 

Em função disso, discute-se se há ou não necessidade de ensinar 

gramática. Mas essa é uma falsa questão: a questão verdadeira o que, pa-

ra que e como ensiná-la. (PCN, 1998) 

Com a implantação das teorias linguísticas nas universidades bra-

sileiras, nos últimos anos, motivaram inúmeras pesquisas e publicações 

na área de língua e linguagem. O ensino de língua portuguesa descontex-

tualizado do texto, isto é, baseado somente na gramática normativa, pas-

sou a ser questionado com o amparado dos Parâmetros Curriculares Na-

cionais. 

Um dos motivos de repetência e evasão escolar estavam direta-

mente relacionados com o ensino arcaico tradicional da gramatica nor-

mativa, descontextualizada do texto. Além disso, com a introdução dos 

gêneros textuais (dissertativos), o texto passou a ser a principal unidade 

básica ensino/aprendizagem. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 17) 

discorrem sobre os efeitos da nova realidade social e suas consequências 

para o ensino: 

A nova realidade social, consequente da industrialização e da urbanização 

crescentes, da enorme ampliação da utilização da escrita, da expansão dos 

meios de comunicação eletrônicos e da incorporação de contingentes cada vez 

maiores de alunos pela escola regular colocou novas demandas e necessida-

des, tornando anacrônicos os métodos e conteúdos tradicionais. Os índices 

brasileiros de evasão e de repetência inaceitáveis mesmo em países muito 

mais pobres são a prova cabal do fracasso escolar. 

As mudanças sociais pressionaram as políticas pedagógicas a re-

pensar ensino de língua, mas a cultura da hegemonia linguística persistiu 

no meio da escolar. Como escreve Marcos Bagno (1999, p. 62), 

É muito comum, também, os pais de alunos cobrarem dos professores o 

ensino dos “pontos” de gramática tais como eles próprios os aprenderam em 

seu tempo de escola. E não falta casos de pais de alunos que protestam vee-
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mentemente contra professores e escolas que, tentando adotar uma prática de 

ensino da língua menos conservadora, não seguiram rigorosamente “o que está 

nas gramáticas” Conheço gente que tirou seus filhos de uma escola porque o 

livro didático ali adotado não ensinava coisas “indispensáveis” como “antô-

nimos”, “coletivos” e “análise sintática”. 

É de suma importância que coordenadores pedagógicos e profes-

sores compreendam as diretrizes pedagógicas vigentes de ensino/aprendi-

zagem de língua portuguesa. Mas, porém, e infelizmente as mudanças no 

ensino de língua portuguesa está somente na teoria não há grandes mu-

danças na prática em sala de aula. 

Assim, o estudo foi organizado, em conformidade com as ciências 

da linguagem e principalmente pelo viés da sociolinguística. Que contri-

buirá para desmitificar os mitos, no que rege o ensino de língua portu-

guesa. Uma vez que o ensino normativo, descontextualizado, é criticado 

não somete por professores e linguistas, mas também, do ponto de vista 

dos documentos oficiais da educação, há exemplo, os Parâmetros Curri-

culares Nacionais. 

 

2. Breve história da sociolinguística e sua importância para o ensino 

de língua materna 

Na década de 1960, o estruturalismo e o gerativismo eram as duas 

correntes teóricas em ascensão nos estudos linguísticos. Assim, a corren-

te estruturalista, tendo como principal autor Ferdinand de Saussure, e a 

partir de seus estudos com objetos e métodos definidos, elevou-se a lin-

guística ao status de ciência. No que segue, o americano Noam Chomsky 

percussor da teoria gerativista, propôs a linguagem como universal inato 

à espécie humana. 

No entanto, apesar da importância dessas duas abordagens teóri-

cas para a linguística contemporânea, todavia, elas excluíram de seus es-

tudos as influências externas da língua, tanto as sociais, como as históri-

cas. 

Assim, tanto o estruturalismo como o gerativismo estudavam a 

língua uma realidade abstrata, segundo a qual era desvinculada de fatores 

sócias e históricas. No entanto, em oposição a essas duas correntes lin-

guísticas é que desponta a sociolinguística nos Estados Unidos na década 

60, representada por Willian Labov. 
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Desse modo, a sociolinguística laboviana, ocupa-se das variações 

linguísticas mais especificamente nas vertentes da teoria da variação ou 

mudança linguística. "A sociolinguística é uma das subáreas da linguísti-

ca e estuda a língua em uso no seio das comunidades de fala, voltando a 

atenção para um tipo de investigação que correlaciona aspectos linguísti-

cos e sociais". (MOLLICA, 2004, p. 9) 

Assim, na concepção da sociolinguística, é impossível desvincular 

a língua de sua função sociocomunicativa. Compreende-se, assim, que o 

seu estudo se faz no espaço interdisciplinar, na fronteira entre língua e 

sociedade, na interação concreta da língua, visto que essa apresenta um 

caráter heterogêneo. 

Consideramos que a língua é um veículo de comunicação, um 

produto de interação social, assim sendo, não está cristalizada ou estática 

no tempo e no espaço. Portanto, ela é heterogênea e pode variar em dife-

rentes níveis, tanto no nível linguístico como no extralinguístico, depen-

derá do contexto social ao qual o falante está inserido. 

Segundo Fernando Tarallo (1997, p. 8), “em toda a comunidade 

de fala são frequentes as formas de variação [...]”, a essas formas em va-

riação dá-se o nome de “variantes”. As “variantes linguísticas” são, por-

tanto, diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo con-

texto, e com o mesmo valor de verdade. 

Os estudos e análises sociolinguísticos das variáveis linguísticas, 

leva-nos a acompanhar a evolução da língua e a sistematizar as regras 

gramaticais baseadas na interação concreta dos falantes, assim tornando o 

estudo de língua materna mais produtiva. 

Assim, uma das grandes contribuições da sociolinguística é no 

campo educacional, na busca da valorização de grupos sociais desfavore-

cidas pelos meios educacionais e políticos. Os grupos sociais são rejeita-

dos e discriminados por conta de seu comportamento linguístico. Pode-se 

afirmar que a injusta distribuição de bens culturais, principalmente das 

formas valorizadas de falar, é paralela à distribuição iníqua de bens mate-

riais e de oportunidades. (BORTONI-RICARDO, 2005. p. 14) 

No Brasil, as diferenças linguísticas socialmente condicionadas 

não são reconhecidas ou levadas em conta pelas políticas pedagógicas. A 

escola está condicionada a ensinar a língua da cultura dominante; “tudo 

que se afasta desse código é defeituoso e deve ser eliminado” (BORTO-

NI-RICARDO, 2005, p. 14). O que leva a um outro problema: o precon-
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ceito linguístico. 

Segundo Marcos Bagno (1999. p. 16), o preconceito linguístico 

no Brasil está arraigado em nossa cultura, na tradição de estudos filológi-

cos e gramaticais, assim no conceito irreal da “unidade linguística”. 

Esse mito é muito prejudicial à educação porque, ao não reconhecer a 

verdadeira diversidade do português falado no Brasil, a escola tenta impor sua 

norma linguística como ela fosse, de fato, a língua comum a todas os 160 mi-

lhões de brasileiros, independentes de sua idade, de sua origem geográfica, de 

sua situação socioeconômica, de seu grau de escolarização etc. 

Enfim, os meios educacionais de educação não podem ignorar as 

diferenças sociolinguísticas, assim, os educandos precisam estar consci-

entes que existem duas ou mais maneiras de dizer a mesma coisa. São 

formas alternativas de comunicação distintas e percebidas no meio social 

entre a variante de prestigio ou a estigmatizadas. 

Os alunos que chegam à escola falando “nós cheguemu”, “abrido” e “ele 

drome”, por exemplo, têm que ser respeitados e ser valorizadas as suas peculi-

aridades linguístico-culturais, mas têm o direito inalienável de aprender as va-

riantes do prestígio dessas expressões. Não se lhes pode negar esse conheci-

mento, sob pena de se fecharem portas, já estreitas, de ascensão social. 

(BORTONI-RICARDO, 2005, p. 15) 

 

3. Língua portuguesa no Brasil 

Para compreendermos a prática de ensino de língua portuguesa e 

os mitos que a perpassam, faz necessário, antes de mais nada, considera-

mos as pressões e influencias de Portugal na colonização do Brasil. As-

sim, uma das armas mais potentes de um colonizador sobre um povo ou 

nação é através da imposição de sua língua, uma vez que é instrumento 

de dominação é aniquilamento cultural. 

Haja vista, o território brasileiro era habitado por várias tribos in-

dígenas de diferentes dialetos. Portanto, os portugueses, necessitavam es-

tabelecer contatos com as tribos indígenas, com a finalidade de explora-

ção e dominação desses povos. Em razão disso, trouxeram consigo os Je-

suítas para catequizar e escolarizar “as pobres almas” selvagens e sem 

cultura. 

Além disso, os africanos escravizados e trazidos para o Brasil, 

eram providos de diferentes tribos e em muitos casos de etnias rivais. 

Portanto, uma estratégia de controle para evitar que eles se comunicas-

sem ou rebelassem contra seus opressores. O domínio estabelecia através 
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da imposição da língua do colonizados e o apagamento de suas línguas 

pátrias. 

A língua tupi, passou a ser a língua de comunicação do cotidiano 

da colônia, assim, alcançando todas camadas sociais: negros, indígenas, 

mulheres, crianças, religiosos etc. 

Assim, na segunda metade do século XVII, a língua portuguesa 

passa a ser oficializada, sacramentando o domínio de Portugal sobre as 

colônias. A reforma cria a primeira rede leiga de ensino, assim expulsa os 

Jesuítas, estabelece um ordenamento político e administrativo, resultando 

numa nova política linguística e cultural. 

Portanto, a língua portuguesa passou a ser oficial, marginalizando 

e excluindo as línguas indígenas e africanas, estas representantes das ca-

madas coloniais dominadas e excluídas. 

Acontece, porém, que a língua portuguesa brasileira, por conse-

guinte passou por transformações naturais das línguas, misturas das lín-

guas indígenas e africanas; tais influências se concretizaram na formação 

da língua portuguesa. Devido a esses fatores o português brasileiro pas-

sou a ser diferenciado da língua lusitana. 

Porém, “a ideologia aristocratizante do Brasil colônia passou ao 

Brasil independente e ainda predomina até hoje: teima-se em desconhe-

cer o Brasil pluriétnico, pluricultural, plurilíngue”. (SILVA, 2004, p. 65) 

Vale ressaltar que, segundo Marcos Bagno: 

Ora, a verdade é que no Brasil, embora a língua mais falada pela grande 

maioria da população seja o português, esse português apresenta um alto grau 

de diversidade e de variedade, não só por causa da grande extensão territorial 

do país – que gera as diferenças regionais, bastante conhecidas e também ví-

timas, algumas delas, de muito preconceito [...] (BAGNO, 1999, p. 16) 

No que condis a reforma pombalina foi determinante para o esta-

belecimento da língua portuguesa como oficial, fortalecendo o Brasil 

como nação. Mas infelizmente o ensino era somente para uma camada da 

população brasileira oriundas de classes privilegiadas. Que em suma, se-

guia os padrões educacionais de Portugal, assim sendo, desprezando a 

língua portuguesa como um bem cultural a ser seguido. 

Nas décadas de 60 e 70, houve no Brasil profundas mudanças so-

ciais e culturais, a classe operária reivindicou seus diretos, assim oportu-

nizando a seus filhos o direto à educação. Porém, com a entrada das ca-

madas populares na escola, “falantes de diferentes variedades da mesma 
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língua”, surgia então um outro problema. Esses deparam-se com uma ou-

tra língua desconhecida de seu cotidiano a variante padrão tradicional en-

sinada na escola. 

Por fim, apesar das profundas mudanças sociais brasileira, na en-

trada das camadas populares no senário escolar. Há exemplo, da reforma 

pombalina e sua imposição de uma língua única de caráter excludente, 

transferiu-se para as práticas de ensino exclusivo normativo de cultura 

dominante. 

 

4. Língua e gramática normativa 

Nas palavras de (LUFT, 2009, p. 65), uma das principais causas 

de um ensino de língua materna mal orientada, na escola tradicional, é o 

pressuposto de que o aluno não sabe a língua. Isso leva a concentrar o es-

forço em “ensinar” coisas, sobretudo teoria gramatical e regras. 

Um dos grandes equívocos no ensino de linguagem, por parte da 

maioria das pessoas e até nos meios educacionais, é a confusão entre en-

sino de língua e ensino de gramática normativa. Há de se convir que há 

uma diferença não somente entre ensino de língua materna e ensino de 

gramática normativa, mas também de gramática para gramática. 

Portanto, a língua é viva, muda continuamente, não de uma hora 

para outra, mas ao longo dos séculos. Cabe neste contexto, compararmos 

o português do latim, no qual ocorreram mudanças nas estruturas da sin-

taxe, léxico etc. Assim, o processo de mudança se dá em um dado mo-

mento, no qual determinados léxicos ou estruturas estão propensas a mu-

danças linguísticas. 

De fato, é que de modo geral, leigos e até alguns professores de 

língua portuguesa, equivocadamente, acreditam que o ensino de gramáti-

ca está somente relacionado à prescrição de regras de sintaxe, fonologia, 

morfologia etc. E mais ainda, que existe somente a gramática normativa, 

ou seja, que prioriza a parte escrita da língua, renegando a oralidade. Por-

tanto, vê-se que há inúmeros subsídios para reforçar o preconceito lin-

guístico, assim reforçando a imagem negativa que o brasileiro tem de si 

mesmo “o de que não sabe português”. Ou que português é uma língua 

difícil de ser estudada ou falada. Segundo Marcos Bagno (1999, p. 16), 

afinal, se formos acreditar no mito da língua única, existem milhões de 

brasileiros sem terra, sem escolas, sem teto, sem trabalho, sem saúde, 

também existem milhões de brasileiros sem língua. 
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5. Considerações finais 

Haja vista, sobre a variação linguística no ensino de língua mater-

na, que ela é produto de décadas de estudos e reflexões, com diretrizes 

que relacionam os estudos da variação linguística nas temáticas do ensi-

no de português, mas, também, na realidade linguística de nossa socieda-

de. 

Apesar de fundamentações e saberes técnicos sobre a língua e seu 

funcionamento, percebe-se que não houve mudanças significativas e cul-

turais na sociedade em geral, mas principalmente na educação escolar. 

Percebe-se que há um “discurso conservador que rechaça a ideia que a va-

riação linguística deva estar nas diretrizes da educação básica”. De outro lado, 

está a mídia que não tem conseguido, não sei se por ignorância ou má fé dar 

um tratamento adequado ao tema e condena, até raivosamente, nossa formula-

ção geral, condenação que, toma como alvo não o que nossa formulação diz 

de fato, mas os o que jornalistas pensam que diz. (FARACO, 2015. p. 20) 

As pressões sociais e culturais impedem os avanços nas práticas 

escolares de ensino de língua, e ainda predomina o ensino da norma-

padrão. “A escola é norteada para ensinar a língua da cultura dominante; 

tudo que se afasta desse código é defeituoso e deve ser eliminado”. 

(BORTONI-RICARDO, 2005. p. 14) 

Portanto, o ensino normativo de regras e nomenclaturas, não dão 

espaço às diversidades linguísticas, pois estas não se adequam ao padrão 

normativo, o que leva ao desprestigio e a estigmatização dos falares dos 

alunos, levando ao que chamamos de preconceito linguístico. Maurizio 

Gnere, afirma que a língua é o único lugar em que a discriminação é 

aceita. 

Para Sirio Possenti (2004, p. 35), é possível dizer com todas as le-

tras que todas as variedades são boas e corretas, e que funcionam segun-

do as regras tão rígidas quanto se imagina que as regras da “língua clás-

sica dos maiores autores”. As variedades não são, pois, erros, mas dife-

renças. 

Assim, as políticas pedagógicas deveriam considerar seriamente 

as diversidades linguísticas existentes no português brasileiro, também 

como forma de ensino. Apesar de observamos nos livros didáticos e nos 

referenciais pedagógicos o tratamento das variações linguísticas. Mas, de 

forma vaga, sem grandes contribuições para o ensino em sala de aula, as-

sim sendo, dependerá também em parte do professor e consequentemente 
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da sua formação para aplicabilidade no ensino/aprendizagem. 

Vale ressaltar, que o problema não é ensinar ou não a variante pa-

drão no contexto escolar. Segundo Irandé Antunes (2007, p. 167): 

Língua e gramática podem ser uma solução se aprendemos a apreciar a 

recriação da língua cada vez que a gramática varia, cada vez que ela se subme-

te às condições de uso e se deixa levar pelos propósitos de quem a usa; quer 

dizer; se não deixamos que a gramática assuma o comando absoluto de tudo e 

saia do seu lugar de adjuvante; de companheira, apenas, cuja presença é ne-

cessária, mas não, suficiente. 

Assim sendo, gramática e língua precisam ser ensinadas conjun-

tamente, respeitando cada qual os seus limites e insuficiências. Os equí-

vocos no ensino de linguagem se dão na falta de conhecimento científica: 

no que é língua, seu funcionamento e nas implicações sociais e pedagó-

gicas de usos. 

Cabe ao professor a tarefa de direcionar as práticas pedagógicas 

de ensino condizentes à realidade dos educandos, dando-lhes o direito às 

escolhas linguísticas apropriadas para determinados contextos sociais. 

Por fim, o papel da escola é desmistificar tudo aquilo que não pas-

sa pelo viés da ciência da linguagem, os mitos e pressões externas não 

podem influenciar o ensino de língua materna. Mais precisamente, o pa-

pel da escola é dar condições para que o educando adquira competência 

comunicativa, ele deverá escolher a roupagem linguística que melhor se 

adapte ao seu contexto social. 
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RESUMO 

A sociedade contemporânea se caracteriza por um momento de “descentração” 

identitária influenciada por fatores como a globalização, sendo que um dos elementos 

a ser considerados nesse processo é a relação entre língua e cultura. Com base nisso is-

so, podemos afirmar que é cada vez mais comum as interinfluências entre os povos. É 

o que ocorre, por exemplo, com o estrangeirismo, que equivale ao uso de palavras de 

origem estrangeira para as quais não existe correspondência na língua portuguesa. 

Tendo em conta esse contexto, este artigo analisa o emprego de estrangeirismos na le-

tra da música “Samba do approach”, de Zeca Baleiro. O objetivo é investigar de que 

modo como os estrangeirismos são utilizados na referida canção, considerando os efei-

tos estilísticos destas palavras. É o caso, por exemplo, dos termos: light, palavra ori-

unda da língua inglesa que quando utilizada na língua portuguesa é classificada como 

um adjetivo de dois gêneros e de dois números que significa “algo mais leve ou menos 

complexo”; e trash, palavra originada no inglês e que, no Brasil, é categorizado como 

um substantivo comum e traduzida como “lixo”; que se encontram inseridos na letra 

da canção a ser utilizada como campo de pesquisa. A pesquisa, nesse caso, é de cunho 

bibliográfico, tendo em vista que será realizada a partir da consulta a pesquisas e teo-

rias de outros autores, como Stuart Hall (2014), Claudia Aparecida Ferreira Gonçal-

ves et al (2011) e Irandé Antunes (2009). 

Palavras-chave: Estrangeirismos. Samba do approach. Língua portuguesa. 

 

1. Introdução 

Este artigo estuda o uso dos estrangeirismos na língua portuguesa 

e a influência deste na composição linguística e cultural brasileira, utili-

zando como base para isto a música "Samba do Approach", de Zeca Ba-

leiro. Nesse caso, partimos do princípio de que língua, cultura e identida-

de são indissociáveis, a exemplo do que defendem autores como Irandé 

Antunes (2009) e Lidiane Pereira Coelho e Diana Pereira Coelho de 

Mesquita (2013). Mencionamos essa relação justamente porque não é 

possível pensar em uma língua desvinculada da cultura ou da identidade 

do povo que a utiliza como falante. Do mesmo modo, compreender ca-
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racterísticas da composição identitária da população brasileira pode auxi-

liar no entendimento da influência dos estrangeirismos no vocabulário 

desse povo. 

Para embasar esta pesquisa serão coletadas informações bibliográ-

ficas, bem como dados em sites de internet de onde serão obtidos concei-

tos-chave a serem utilizados no decorrer desta pesquisa. Dentre os auto-

res cujas pesquisas serão utilizadas, vale destacar Carlos Alberto Faraco 

(2010) e Miguel Ventura Santos Gois (s./d.). A partir destes e de outros 

autores que serão mencionados ao longo do texto, será feita a análise de 

alguns estrangeirismos que constituem a letra da música "Samba do Ap-

proach", de Zeca Baleiro, em que é possível encontrar uma vasta quanti-

dade de palavras estrangeiras, algumas constantemente inseridas em nos-

sa fala cotidiana. 

Ao desenvolver este trabalho, visamos verificar de que modo e até 

que ponto os estrangeirismos se encontram inseridos no cotidiano do bra-

sileiro e se esta inserção é, na maior parte de seus resultados, positiva ou 

negativa. Ademais, buscaremos discutir questionamentos como: quanto o 

português é afetado pelo emprego intensivo de palavras estrangeiras den-

tro da língua portuguesa? Cabe acrescentar que durante as análises, tam-

bém serão levados em consideração os efeitos estilísticos do emprego 

dos estrangeirismos na canção. 

Para realizarmos a análise dos dados coletados através da pesquisa 

bibliográfica utilizaremos a abordagem qualitativa, que é definida por 

Mirian Goldenberg (1997) como aquela que não se preocupa com valores 

representativos numéricos, mas sim com a compreensão real de determi-

nado grupo ou fator social. Ademais, de acordo com o autor, os pesqui-

sadores que utilizam a pesquisa qualitativa fazem oposição à utilização 

de um único modelo de pesquisa em todas as ciências. 

Para melhor organização do estudo aqui realizado, este texto está 

estruturado da seguinte maneira: no primeiro tópico, esclarecemos quais 

os procedimentos metodológicos adotados durante a pesquisa. Em segui-

da, em outro tópico, discutimos aspectos teóricos relativos aos estrangei-

rismos, como a conceituação e as discussões acerca da inserção destes 

elementos na língua portuguesa. No tópico seguinte apresentamos a aná-

lise de alguns dos estrangeirismos contidos na canção, relacionando o 

uso dos estrangeirismos a aspectos culturais do povo brasileiro. Por fim, 

no último tópico expomos as considerações finais, que apontam mais 

uma vez para a complexidade e indissiociabilidade da relação língua e 
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cultura como elemento que interfere na agregação de palavras estrangei-

ras ao vocabulário dos brasileiros. 

 

2. Procedimentos metodológicos 

A realização desta pesquisa ocorreu sob a perspectiva da metodo-

logia qualitativa, pois os valores representativos numéricos não foram o 

foco do estudo, e sim o real entendimento de certo grupo ou fator social, 

como destaca Mirian Goldenberg (1997). No caso da análise que fize-

mos, significa dizer que os fatores essenciais ao estudo não foram quanti-

ficações acerca do uso dos estrangeirismos, mas sim as implicações do 

emprego destas palavras pelo povo brasileiro. 

Neste estudo, partimos da análise de "Samba do Approach" para a 

compreensão do estrangeirismo em um contexto muito mais amplo, o dos 

falantes brasileiros de modo geral. Especificamente quanto ao total de 

palavras que serão analisadas na música, é necessário esclarecer só serão 

analisados cinco vocábulos, escolhidos aleatoriamente, uma vez que a 

canção possui um número muito variado de estrangeirismos, e o estudo 

de cada uma destas palavras de modo detalhado demandaria um espaço 

que se torna inviável para a estrutura do trabalho que ora apresentamos. 

É válido frisar que o estudo que fizemos é uma pesquisa explica-

tiva (SILVEIRA & CÓRDOVA, 2009), pois tem interesse em compre-

ender fatores determinantes ou contribuintes para a ocorrência de um fato 

ou fenômeno, em vez de apenas descrever alguns elementos da realidade. 

Em outras palavras, buscamos, a partir da discussão dos fatores que in-

fluenciam no uso dos estrangeirismos, compreender características dos 

falantes da língua portuguesa. 

Por fim, cabe ainda destacar que a coleta e análise dos dados fo-

ram feitas tendo como base a realização de pesquisas bibliográficas, oca-

sião em que buscamos elementos como conceitos acerca dos estrangei-

rismos, além de publicações que destacassem a relação existente entre 

língua e cultura. A pesquisa bibliográfica, de acordo com Denise Tolfo 

Silveira e Fernanda Peixoto Córdova (2009), é a que faz uso de material 

textual já analisado por outros pesquisadores, diferenciando-se por isso 

da pesquisa documental, que se caracteriza por se constituir de fontes de 

pesquisa ainda não analisadas, como tabelas e estatísticas, entre outros. 
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3. Implicações culturais do uso de estrangeirismos na língua portu-

guesa 

A sociedade contemporânea vive um momento de intensas inte-

rinfluencias entre grupos sociais e étnicos nos mais variados âmbitos: 

econômico, geográfico, cultural, entre outros. Stuart Hall (2014), ao dis-

correr sobre esse momento, fala sobre dois fenômenos que compreende-

mos como decisivos para a construção do cenário descrito: a globalização 

e a fragmentação identitária. Através da globalização, estreitam-se as 

fronteiras culturais, econômicas e até mesmo as geográficas entre os di-

versos povos, já que este é um processo essencialmente homogeneizador 

(CORACINI, 2003), em que praticamente nada é de domínio exclusivo 

de um único povo, permanecendo isolado do restante do mundo. Isso, 

por sua vez, influencia diretamente na construção do sujeito moderno, 

que antes visto como alguém centrado ao redor de uma única identidade, 

hoje é visto, sobretudo para correntes como a de Stuart Hall (2014), co-

mo alguém que pode ter múltiplas identidades. 

Embora o foco deste trabalho não seja a globalização nem identi-

dade, estes fatores auxiliam na compreensão do fenômeno de inserção de 

palavras de origem estrangeira na língua portuguesa, que é a forma como 

Claudia Aparecida Ferreira Gonçalves et al. (2011) define os estrangei-

rismos. Isso porque, por meio da compreensão do que ocorre a partir da 

globalização, é possível considerar que, além de todas as influências 

mencionadas no parágrafo anterior, as fronteiras linguísticas também se 

atenuam consideravelmente. Isso não quer dizer, entretanto, que os es-

trangeirismos são de exclusividade da era contemporânea. Pelo contrário: 

o estrangeirismo, conforme aponta Celso Ferrarezi Júnior (2008), faz 

parte do processo de evolução de qualquer língua, tendo em vista que não 

há uma língua que não tenha nenhuma influência de outras em sua com-

posição. E quando falamos em língua, temos como base a concepção de 

Ismael de Lima Coutinho, que a define como “a linguagem particular-

mente usada por um povo”. (COUTINHO, 1976, p. 24) 

Walter Henriette (1997), em uma análise histórica das línguas 

ocidentais, vai além quanto a essa questão e compara as línguas a “es-

ponjas”, uma vez que estas absorvem elementos estrangeiros, e algumas 

vezes os integram tão profundamente a sua estrutura vocabular que nem 

é possível saber de onde veio determinada palavra. Para Walter Henriette 

(1997), todas as línguas doaram, e todas receberam elementos de outras. 

No caso da língua portuguesa, algumas destas palavras se arraigam tão 

profundamente no vocabulário que as origens estrangeiras pouco são re-
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cordadas. É o caso de vocábulos como deletar, advindo da palavra de 

origem inglesa delete. Após integrar o vocabulário da língua portuguesa, 

deletar se transformou em verbo, e passou a ter conjugação própria. 

Especificamente no caso do português brasileiro, Ismael de Lima 

Coutinho (1976) fala de algumas das maiores influências recebidas pelo 

português luso que chegara ao Brasil com os colonizadores. Nesse caso, 

o autor destaca a existência de componentes indígenas e africanos, além 

de elementos americanos provenientes, em sua maior parte, do caribe 

(Antilhas, Venezuela e Guiana), taíno (Haiti), Nauatale (México), mapu-

che (Chile) e quíchua (Peru). Esse panorama apresentado por Ismael de 

Lima Coutinho (1976) permite antever a riqueza de “empréstimos” lin-

guísticos estrangeiros feitos pelo português brasileiro. 

Nesse ínterim, cabe uma vez mais mencionar Celso Ferrarezi Jú-

nior (2008), que, além de reafirmar a existência de uma vastidão de es-

trangeirismos na língua portuguesa, considera que esse processo possui 

dois lados: um positivo e outro negativo. De acordo com o autor, os em-

préstimos linguísticos são produtivos quando a palavra estrangeira a ser 

inserida no vocabulário não possui correspondente semântico na língua 

em que será adicionada. Por outro lado, reforça Celso Ferrarezi Júnior 

(2008), se há na língua uma palavra com sentido similar à que se preten-

de inserir, os efeitos são, de modo geral, negativos, uma vez que cada 

vocábulo é um produto cultural, e se uma palavra nacional é preterida em 

função de um estrangeirismo, esse registro cultural pode “se perder” caso 

a palavra já existente na língua caia em desuso. 

Há ainda quem seja mais radical ao avaliar o emprego de estran-

geirismos na língua portuguesa. É o caso do parlamentar Aldo Rabelo, 

citado por Claudia Aparecida Ferreira Gonçalves et al. (2011), que elabo-

rou e tentou aprovar um projeto de lei (nº 1676, de 1999) visando a 

“promoção, proteção, defesa e uso” da língua portuguesa. O simples uso 

das palavras que apresentamos entre aspas já permite visualizar o tom de 

insatisfação em relação aos estrangeirismos que permeia boa parte do 

projeto, e que é confirmado em diversos trechos, como o que apresenta-

mos abaixo, extraído de Claudia Aparecida Ferreira Gonçalves et al. 

(2011, p. 26): 

Art. 5º Toda e qualquer palavra ou expressão em língua estrangeira posta 

em uso no território nacional ou em repartição brasileira no exterior a partir da 

data da publicação desta lei, ressalvados os casos excepcionados nesta lei e na 

sua regulamentação, terá que ser substituída por palavra ou expressão equiva-

lente em língua portuguesa no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de 

registro da ocorrência. 
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Isso porque, uma vez que a língua, por seu caráter indissociável 

em relação à cultura e à identidade de cada povo, não pode ser “protegi-

da”, sobretudo das influências de outras línguas. Pelo contrário: esse tipo 

de influência é inerente à língua. Já era mesmo na Antiguidade, devido a 

fatores como as conquistas territoriais, e tende a permanecer sendo um 

processo constitutivo das línguas, uma vez que a globalização, conforme 

mencionamos anteriormente, atenua as fronteiras geográficas, linguísti-

cas e culturais entre os diversos grupos sociais. 

Além disso, é necessário considerar que por trás do emprego dos 

estrangeirismos, há questões políticas e culturais que não podem ser ig-

noradas. E a mais contundente destas questões é o fato de que o Brasil 

possui a tendência de supervalorizar elementos estrangeiros, como desta-

ca Miguel Ventura Santos Gois (s./d.), que menciona o fato de que o po-

vo brasileiro, desde a época da colonização, valorizava elementos cultu-

rais de outros povos, principalmente os de hegemonia cultural e econô-

mica. Para o autor, durante o período de colonização, os brasileiros supe-

restimavam o estilo de vida do português. Posteriormente, essa admira-

ção passou a ser conferida aos franceses, para, logo mais, se dirigir aos 

elementos provenientes dos Estados Unidos. 

Ademais, é necessário considerar ainda que a língua foi, desde o 

início da sociedade humana, e ainda é utilizada como um instrumento de 

dominação de povos (GONÇALVES et al., 2011). Esse fato pode ser no-

tado, por exemplo, no início da ascensão do Império Romano, quando o 

povo dominado era forçado a falar a língua que lhes era imposta pelos 

romanos, o latim vulgar. Semelhante fato ocorreu com a colonização da 

América por espanhóis e portugueses, que se impuseram nas terras ame-

ricanos e passaram a dominar tanto os territórios que eram que eram co-

lonizados quanto a língua dos povos ao impor-lhes um novo idioma. 

Outro aspecto concernente aos estrangeirismos que suscita discus-

sões é a conceituação. Um exemplo é Antônio Geraldo da Cunha (2003 

apud SANTANA, 2011), que afirma haver uma diferença entre estran-

geirismo e palavras estrangeiras. Para este autor, o estrangeirismo ocorre 

quando a palavra de origem estrangeira é incorporada ao idioma, e se 

adapta integralmente a ele, como ocorre com o vocábulo futebol, origina-

do de foot-ball, de origem anglicana. Se, por outro lado, a palavra ainda 

não está completamente integrada ao novo idioma, é uma palavra estran-

geira e não um estrangeirismo, a exemplo do vocábulo show, que apesar 

de amplamente utilizado na língua portuguesa, permanece como na lín-

gua inglesa, de onde este advém, sem ter sido adaptado graficamente ao 
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português brasileiro, como ocorreu com o exemplo anterior. 

Porém essa diferenciação não é unanimidade entre os estudiosos. 

Há autores que, ao discorrerem sobre o assunto, optam por não fazer di-

ferenciação entre ambos os termos, como José Pedro Machado (1994 

apud SANTANA, 2011). Neste trabalho, seguindo a tendência destes úl-

timos autores, optamos por não fazer distinção entre palavras estrangeiras 

e estrangeirismos, uma vez que ao menos para a pesquisa que desenvol-

vemos, não há claras vantagens em estabelecer tais parâmetros classifica-

tórios. 

 

4. Análise de estrangeirismos na canção samba do approach 

A canção "Samba do Approach" foi comporta pelo cantor e com-

positor Zeca Baleiro, tendo se tornado uma canção de conhecimento na-

cional, visto que o número de pessoas que não a conhecem é relativa-

mente pequeno se comparado ao número de indivíduos que conhecem. 

Para melhor compreensão da canção e do contexto em que se dá a análise 

deste artigo, expomos abaixo a letra da música em estudo, sendo que op-

tamos por destacar as palavras e expressões estrangeiras para dar ênfase 

ao tema deste estudo: 

SAMBA DO APPROACH 

Venha provar meu brunch 

Saiba que eu tenho approach 

Na hora do lunch 

Eu ando de ferryboat... 

 

Eu tenho savoir-faire 

Meu temperamento é light 

Minha casa é hi-tech 

Toda hora rola um insight 

Já fui fã do Jethro Tull 

Hoje me amarro no Slash 

Minha vida agora é cool 

Meu passado é que foi trash... 

Fica ligado no link 

Que eu vou confessar mylove 

Depois do décimo drink 

Só um bom e velho engov 

Eu tirei o meu greencard 

E fui prá Miami Beach 

Posso não ser pop-star 

Mas já sou um noveau-riche... 

 

Eu tenho sex-appeal 

Saca só meu background 

Veloz como Damon Hill 

Tenaz como Fittipaldi 

Não dispenso um happyend 

Quero jogar no dream team 

De dia um macho man 

E de noite, dragqueen... 

 

(Zeca Baleiro) 
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Como já explicado no capítulo anterior, neste estudo analisaremos 

apenas cinco vocábulos estrangeiros utilizados na letra da canção "Samba 

do Approach", sendo eles: brunch, approach, lunch, light e trash. Mas 

para compreendermos o contexto de onde foram retiradas estas palavras, 

buscamos apresentar também alguns aspectos básicos das demais pala-

vras e expressões estrangeiras utilizadas na música, como pode ser ob-

servado no quadro abaixo: 

Palavra/Expressão Significado Exemplo 

Damon Hill Antigo piloto de F1 Eu corro como Damon Hill. 

Approach Aproximação 
Precisamos fazer um appro-

ach com o novo cliente. 

Background Fundo; segundo plano 
Dessa vez estamos no 

background. 

Miami Beach Praia de Miami Vamos para Miami Beach? 

Brunch 
Refeição intermediária entre o al-

moço e o café da manhã 
Devemos comer brunch. 

Cool Legal  Isso é muito cool. 

Drag queen Homem que se veste como mulher Ele é uma drag Queen. 

Drink Bebida  Quer um drink? 

Ferryboat Tipo de barco Vamos andar de ferryboat? 

Fittipaldi Antigo piloto de F1 Você parece o Fittipaldi. 

Green card Visto americano Cadê o seu Green card? 

Happy end Final feliz Teremos nosso happy end. 

Hi-tech Alta tecnologia Isso é hi-tech. 

Insight Discernimento; esclarecimento Você não tem insight? 

JethroTull Banda de Rock Eu curto Jetro Tull. 

Light Algo mais leve 
Os clientes podem pedir cap-

puccinos light. 

Link Ligação  Nós temos um link. 

Lunch Almoço  Está na hora do lunch. 

Man Homem  Vou ser um grande man. 

My love Meu amor Você é my love. 

Noveau-riche Novo rico  Ele parece um noveau-riche. 

Pop-star Estrela popular Eu sou uma pop-star. 

Savoir-faire Habilidade; esperteza Você tem muito savpir-fare. 

Sex-appeal Atraente do ponto de vista sexual 
Meus olhos são meu sex-

appeal. 

Slash 
Ex-vocalista da banda americana 

Guns’n Roses 
Você canta como Slash. 

Dream team Seleção americana de basquete 
Gosto de assistir os jogos do 

Dream team. 

Trash Lixo; escória 
Remova esse trash do seu 

computador. 

Fonte: ASSIS (2009) 

A respeito das palavras selecionadas para a análise, buscaremos 
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destacar fatores como os aspectos culturais e as alterações de sentido de 

cada uma a partir do momento em que passam a ser utilizadas na língua 

portuguesa. Para isso, optamos por analisá-las de modo individual, desta-

cando cada particularidade para somente então unir os resultados obtidos 

de forma a conseguirmos atingir os objetivos deste estudo. 

A primeira palavra a ser analisada será o termo approach, que po-

de ser observado no título da canção. Em um sentido literal, o termo ap-

proach pode ser compreendido como aproximação ou abordagem e é ori-

undo da língua inglesa. O termo, na língua inglesa, foi originado através 

da palavra aprochier do francês, que, por sua vez, deriva do latim apro-

piare. 

Acerca deste termo podemos destacar que possui, segundo Brito 

et al. (2008), uma utilização que vai além do sentido lexical na letra da 

música, sendo constantemente utilizado como o sinônimo de um compor-

tamento norte-americano, sendo que, segundo os autores, esse sentido 

pode ser notado na frase: “Tu tem approach?”, pois esta retrata a in-

fluência estrangeira “de modo sutil, musical, considerando a amizade en-

tre dois sujeitos”. (BRITO et al., 2008, p. 3) 

Em relação ao significado, na maior parte dos ambientes onde a 

palavra é utilizada o termo não possuiu muitas alterações de sentido, 

sendo que na maior parte das situações é usado com o sentido de aproxi-

mação. 

A segunda palavra a ser estudada é brunch, que advém, assim 

como a anterior, da língua inglesa e é usada para nomear uma refeição 

realizada entre o café da manhã e o almoço. Outro sentido similar para o 

termo é o de uma refeição realizada por alguém que acordou após o horá-

rio do café da manhã, sendo que esta deve entre as dez horas da manhã e 

as quatro horas da tarde. 

De acordo com o site conceito.de, o termo brunch não se encontra 

nos dicionários de língua portuguesa, mas nem por isso deixa de ser con-

siderado um estrangeirismo, visto que é amplamente utilizado pela co-

munidade lusófona. O termo surgiu no Reino Unido, mas se tornou co-

nhecido amplamente através da comunidade americana, que o adotou 

como parte do seu dia a dia. 

Na letra da canção de Zeca Baleiro, a palavra em questão não pos-

sui alteração de sentido, assim como no uso dos brasileiros em geral, vis-

to que esta é, geralmente, utilizada em ambos os ambientes como um si-
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nônimo de uma pequena refeição fora do horário do almoço e do café da 

manhã. 

O próximo termo a ser analisado é o lunch, também oriundo da 

língua inglesa e cujo sentido encontra-se em proximidade com a palavra 

anterior. No caso deste termo, podemos compreendê-lo como o almoço, 

sendo que, nas pesquisas realizadas em sites e artigos da internet, este 

significado não sofreu alterações. A palavra lunch é uma versão reduzida 

do termo luncheon. 

Na música em análise, o termo é utilizado em seu sentido original, 

simbolizando o almoço. É importante ressaltar que a escolha do termo 

pelo compositor se deu, principalmente, pelo desejo de obter um efeito 

estilístico que destacasse as palavras estrangeiras na canção, visto que es-

te termo em especial não possui um alto grau de utilização na língua por-

tuguesa. 

O quarto termo a ser estudado é a palavra light, que é muito utili-

zada no ramo alimentício. A palavra em questão advém da língua inglesa 

e pode ser traduzida como: claro; leve; delicado; algo mais leve ou me-

nos complexo. No Brasil, é muito utilizada também como uma expres-

são, como na frase “Hoje eu estou light”, onde o falante quer afirmar que 

se encontra tranquilo. 

Na letra da canção em estudo, a palavra light é usada para expres-

sar que o personagem retratado na música possui um temperamento tran-

quilo, para isso ele opta pela expressão “meu temperamento é light”. 

Apesar de ser muito comum no cotidiano dos brasileiros, o termo em 

questão, na maior parte do tempo, é utilizado como sinônimo de tranqui-

lidade e não com o seu real significado. 

A quinta e última palavra a ser avaliada é o termo trash. Esse ter-

mo é oriundo da língua inglesa e pode ser traduzida como lixo ou refugo. 

Essa palavra pode ser facilmente encontrada no meio da informática para 

se referir aos lixos eletrônicos, mas isso não significa que não possa ser 

usada em outros meios. Na letra da canção, o termo foi utilizado como 

um recurso estilístico, visto que este não é de uso comum no dia a dia 

dos brasileiros. 

Ao analisarmos as informações a respeito dos cinco vocábulos 

expostos acima, podemos notar que quase todas as palavras utilizadas na 

canção poderiam ser substituídas por termos da língua portuguesa sem 

que o sentido das expressões fosse alterado, isso porque grande parte das 
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expressões não é de uso tão comum na linguagem oral dos brasileiros. 

Acerca do uso dos estrangeirismos, podemos notar que é um fato 

que se encontra inserido firmemente na cultura brasileira, visto que a so-

ciedade brasileira atual possui a influência de outras línguas e culturas 

desde a sua formação inicial, sendo que essa influência teve início com a 

colonização e persiste até os dias atuais. 

 

5. Considerações finais 

Após estudar cada um dos cinco vocábulos escolhidos para nos 

aprofundarmos nesta pesquisa, observamos que o uso deles na canção 

Samba do approach ocorreu não por falta de um correspondente na lín-

gua portuguesa, mas como um recurso estilístico para proporcionar uma 

maior visibilidade da música no cenário musical brasileiro. 

Além disso, podemos notar que a música não se restringe a uma 

mera tentativa de o compositor se fazer notar no âmbito musical, mas 

pode ser vista também como uma crítica contextualizada do uso exagera-

do de estrangeirismos pela população brasileira, isso porque não são ra-

ras as vezes em que optamos por utilizar palavras estrangeiras mesmo 

havendo correspondentes para elas em nossa língua materna. 

É importante ressaltarmos que as conclusões aqui apresentadas fo-

ram elaboradas ao observamos os dados teóricos aqui estudados, levando 

em conta tanto os autores que falam acerca do tema, quanto as palavras 

que compõem a letra da canção Samba do approach. 

Por fim, concluímos que os estrangeirismos, dentro da canção em 

estudo, foram utilizados como recurso estilístico, mas que fora dela, isto 

é, no cotidiano brasileiro, é usada por influência da própria cultura brasi-

leira que se tornou, de certa forma, dependente de outras culturas e lín-

guas, sendo que são constantes as situações em que recorremos a elemen-

tos culturais e linguísticos de outras nações. 
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RESUMO 

O uso dos jargões pelos evangélicos tem sido algo peculiar e inconfundível que os 

torna em uma comunidade “separada” até mesmo dentro do seu próprio meio em vir-

tude das diversas vertentes e denominações existentes. Buscamos entender pelo viés da 

sociolinguística tal fenômeno considerando que o seu contexto social e histórico influ-

encia nas variedades da língua e manifestações da fala, conforme afirmam José Lemos 

Monteiro e Louis Jean Calvet. Para isso, veremos concomitantemente como foi a tra-

jetória dos evangélicos no Brasil, desde a chegada do protestantismo, fundação das 

primeiras igrejas e também como a “explosão” pentecostal ajudou a aumentar a 

quantidade de seus fiéis no país. Essa ascensão consta nos dados das pesquisas e amos-

tras de institutos como Data Folha e IBGE. Com isso, podemos traçar um perfil de su-

as características para definir e delimitar, não somente em qual ambiente os jargões se 

manifestam com maior frequência, mas também como essa linguagem peculiar carac-

teriza seus louvores, se, comparados com louvores de outras vertentes ou denomina-

ções. Atualmente, entre o público mais jovem, percebe-se a presença de estrangeiris-

mos nas suas músicas, conforme os dados colhidos na última Marcha para Jesus 

(2016) realizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

Palavras-chave: Jargões. Gírias. Sociolinguística. Variedades linguísticas. Evangélicos. 

 

1. Introdução 

De acordo com José Lemos Monteiro (2008), não é nenhuma no-

vidade afirmar que há uma relação entre a língua e a sociedade. Decerto, 

o homem é um ser social e a linguagem é a ferramenta usada para a sua 

comunicação, interação e manifestação cultural no meio em que faz par-

te. Neste ciclo de relação encontram-se: o sujeito, o social, e a língua 

(langue), três elementos essenciais para haver uma variação linguística 

que é expressa através do discurso (parole). 

A língua pode apresentar características que são condicionadas 

pela forma de pensar do falante, ou seja, o ambiente externo pode afetá-

la. Portanto, se algum sujeito é inserido ou se inclui em um grupo social, 

após adotar os valores, preferências e práticas deste determinado ambien-

te, a língua é afetada. Logo, manifesta os efeitos da condição em que se 

encontra o falante. Segundo William Labov (1968), “[...] a forma de 
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comportamento linguístico muda rapidamente quando muda a posição 

social do falante”. (LABOV, apud MONTEIRO, 2008, p. 20) 

A maneira de como cada um se expressa, está relacionada com 

sua história, experiências e os fatores que os cerca, por exemplo, a ori-

gem do sujeito pode ser percebida pelo seu sotaque. Além disso, de acor-

do com Yonne Leite e Dinah Callou: 

É através da linguagem que uma sociedade se comunica e retrata o conhe-

cimento e entendimento de si própria e do mundo que a cerca. É na linguagem 

que se refletem a identificação e a diferenciação de cada comunidade e tam-

bém a inserção do indivíduo em diferentes agrupamentos, estratos sociais, fai-

xas etárias [...]. (LEITE & CALLOU, 2002, p. 7) 

Por outro lado, o dialeto, as gírias e os jargões usados ou não usa-

dos pelo falante, também podem definir ou delimitar em qual grupo (so-

cial, cultural, religioso etc.), o sujeito pertence, desse modo, as variações 

linguísticas estão ligadas ao seu contexto social. 

Devido a essas variações, a sociolinguística tem um papel funda-

mental para que se entenda essas diversidades linguísticas. Num dos seus 

estudos, William Bright (1966) em uma conferência, afirma que “a varia-

ção ou a diversidade não é livre, mas que é correlata às diferenças sociais 

sistemáticas" (BRIGHT, apud CALVET, 2002, p. 29). Essas variedades 

são condicionadas pelo meio social e adotada pelo falante. 

José Lemos Monteiro (2008) ao citar os estilos de fala, faz alusão 

à teoria de Chaica (1982) pois, para haver uma interação entre os interlo-

cutores “faz-se necessário compatibilizar o estilo e a identidade social 

dos falantes”. E isso pode acarretar aproximação ou distanciamento dos 

envolvidos, principalmente àqueles que querem fazer parte dessa comu-

nidade. José Lemos Monteiro ainda lembra que, segundo Chaica, “o esti-

lo engloba também usos ritualizados da linguagem, como as formas de 

saudação (greetings), de tratamento (address), entre outras”. (MONTEI-

RO, 2008, p. 68) 

O modo de falar do crente tornou-se marca peculiar desta comu-

nidade e muitas vezes é estigmatizada na mídia, principalmente em pro-

gramas humorísticos, sendo alvo de imitações constantes do seu jeito de 

falar que hoje em dia é algo inconfundível, não somente pelos jargões 

mas também pela entonação vocal. William Labov (1972) afirma que, 

quando essas formas de variantes linguísticas ficam marcadas pela socie-

dade, elas podem ser definidas como estereótipos, pois são “variantes 

que constituem patrimônio de um grupo específico e sobre as quais atu-
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am atitudes ou crenças”. (MONTEIRO, 2008, p. 66) 

Nos textos bíblicos em português, percebemos uma narrativa mui-

to curiosa em que a peculiaridade do falar cristão já estava marcada na 

fala dos discípulos de Jesus. Por exemplo, às vésperas da crucificação de 

Jesus Cristo, Pedro o seguia de longe às escondidas para não ser preso, 

mesmo assim, ele foi reconhecido como discípulo e um dos fatores que 

ajudou em seu reconhecimento foi a sua fala, Mateus narra da seguinte 

forma: “E, daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a 

Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denun-

cia”.113 (BÍBLIA, ARC, Mateus, 26.73, grifo nosso) 

Portanto, a relação entre língua e sociedade, mostra que o com-

portamento linguístico também varia de acordo com as mudanças ocorri-

das ao longo da história, ou seja, as mudanças culturais, sociais e com-

portamentais, de cada geração é refletida através da linguagem, “pode-se 

supor que certas atitudes sociais ou manifestações do pensamento sejam 

influenciadas pelas características que a língua da comunidade apresenta” 

(MONTEIRO, 2008, p. 17). Ora, a língua pode definir de que grupo so-

cial o falante faz parte e, não somente isso, ela também pode definir até 

mesmo a sua posição ideológica em relação às polêmicas e questões mais 

complexas de uma sociedade. 

 

2. Breve visão panorâmica do protestantismo, pentecostalismo e ne-

opentecostalismo 

A Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero, tem o seu 

período mais importante em Wittenberg, no ano de 1517, quando ele se 

manifestou publicamente contra o discurso do monge João Tetzel que 

praticava vendas de “perdão” aos fiéis. Lutero, após o seu sermão em 

oposição a Tetzel, publicou suas noventa e cinco teses à entrada da igreja 

do Castelo, em virtude disso, ele foi declarado herege e excomungado 

pela igreja católica. 

De acordo com Elben Magalhães Lenz César (2000), após 38 anos 

da reforma protestante, chegou no Brasil uma caravana ecumênica vinda 

da França com alguns missionários protestantes e no dia 21 de março de 

                                                         

113 Bruno Destefani traduziu da seguinte forma: “Pouco tempo depois, os que estavam por ali chega-
ram a Pedro e disseram: "Certamente você é um deles! O seu modo de falar o denuncia". (Mateus 
26.73) - Nova Versão Internacional. Sociedade Bíblica do Brasil, 2000. 
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1957 foi organizada a primeira Santa Ceia evangélica à maneira calvinis-

ta no Brasil. Na constituição de 1824 confirmou o catolicismo como a re-

ligião oficial do Império, entretanto, permitiu a realização de cultos do-

mésticos por outras religiões com a ressalva de que não tivesse aparência 

exterior de templo, isto é, não poderia haver cruz, torres ou sinos, nada 

que se assemelhasse aos templos protestantes europeus. 

O uso da cruz na parte exterior dos prédios foi expressamente proibido. 

Um ponto interessante a ser notado na história é que muitos evangélicos no 

Brasil continuam inflexivelmente opostos ao uso da cruz em seus templos, 

julgando ser contra os seus princípios. Na verdade, porém, a proibição tem 

origem nas provisões deste trabalho não tendo absolutamente nada a ver com 

as tradições protestantes. (CAIRNS, 1995, p. 361) 

Com os movimentos missionários e migratórios surgiram as pri-

meiras igrejas no Brasil, iniciando com os alemães, a Igreja Evangélica 

de Confissão Luterana foi fundada em 1824. Em seguida, missionários 

americanos fundaram a Igreja Congregacional do Brasil (1855) e a pri-

meira Igreja Presbiteriana (1863), mas apenas em 1903 que foi fundada a 

Igreja Presbiteriana Independente no Brasil. Os norte-americanos em 

1882 enviaram seus primeiros missionários batistas que organizaram os 

trabalhos de evangelização e, em 1907 foi fundada, em Salvador, a Pri-

meira Igreja Batista no Brasil. 

No ano de 1910 foi fundada a Igreja Cristã do Brasil, considerada 

a primeira vertente pentecostal brasileira; porém, foi com a Assembleia 

de Deus, em 1911, fundada pelos batistas suecos Vingren e Berg, que o 

movimento pentecostal tomou sua maior proporção devido ao seu evan-

gelismo, pois eles não pregavam somente a salvação em Jesus Cristo, 

mas também o batismo com o Espírito Santo que era evidenciado pelo 

falar em línguas. (CÉSAR, 2000) 

O movimento pentecostal cresceu tão rápido que o Brasil, em 

1947, tornou-se o terceiro país no mundo com maior número de evangé-

licos pentecostais, chegando a uma estimativa de cem mil fiéis. Em 1967, 

seis anos após a comemoração do jubileu de ouro da Assembleia de Deus 

no Maracanãzinho, o Brasil sediou no Rio de Janeiro a VIII Conferência 

Mundial Pentecostal contando com a presença das maiores lideranças 

pentecostais da época. No seu encerramento, teve 150 mil pessoas reuni-

das no Maracanã, segundo a reportagem publicada em agosto de 1967 na 

primeira capa do jornal Mensageiro da Paz. 

Com efeito das cruzadas evangélicas e as campanhas de evangeli-

zação foram surgindo novas denominações. A Igreja do Evangelho Qua-
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drangular (International Church of The Four-Square Gospel) iniciou no 

Brasil em 1951, posteriormente foram fundadas as igrejas pentecostais 

Brasil para Cristo (1955) e Deus é Amor (1962). 

O missionário canadense Walter Robert McAlister fundou a Igreja 

de Nova Vida (1964), dela saíram líderes das principais vertentes ne-

opentecostais, como Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino 

de Deus (1977) e R.R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça 

de Deus (1980), Aproximadamente, no período em que surgiam essas 

duas denominações, também iniciava o movimento neopentecostal. Em 

seguida foi fundada a Igreja Apostólica Renascer em Cristo (1986) e 

mais adiante, a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra (1992). De-

pois, surgiram diversas comunidades evangélicas e houve um crescimen-

to alarmante, pelos bairros e periferias, de denominações independentes 

com características pentecostais. (ARAUJO, 2016) 

 

3. As teorias do movimento pentecostal 

Segundo Isael de Araujo (2016) existem três teorias para explicar 

o movimento pentecostal no Brasil: a teoria das ondas, a teoria dos sur-

tos e a teoria da ênfase. Comparando a primeira (do norte-americano 

David Martin trazida e adaptada no Brasil por Paul Freston) e a segunda 

(do sociólogo Antonio Gouveia), podemos chegar a uma mesma ideia. 

Em suma, a primeira fase surgiu em 1910 e 1911, período que foram 

fundadas as principais vertentes pentecostais e caracterizou-se pelo ba-

tismo no Espirito Santo. A segunda fase iniciou nas décadas de 50 e 60 e, 

não foi mais caracterizada pelo batismo no Espírito Santo, mas pela cura 

divina e milagres. 

Por fim, a terceira fase surgiu na metade da década 70 e tomou 

força nos anos 1980. De acordo com o sociólogo Antonio Gouveia, é o 

surto do neopentecostalismo, caracterizado pelos cultos de libertação pa-

ra expulsar demônios, manifestando os traços maniqueísta, expressa nes-

se dualismo que consiste na luta do bem (Deus) contra o mal (Satanás) e 

na teologia da prosperidade. 

Por outro lado, para a terceira teoria, os líderes das principais de-

nominações adotaram os temas destacados nas teorias anteriores ao de-

correr do período histórico e, em cada fase do movimento pentecostal, 

deram mais ênfase a esses temas deixando os outros em segundo plano. 

(ARAUJO, 2016) 
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4. Pesquisas e amostras apontam o crescimento evangélico no Brasil 

Dados da última pesquisa realizada e publicada pelo Data Folha 

em dezembro de 2016, mostram que atualmente 22% dos brasileiros são 

evangélicos pentecostais e 7% não pentecostais, somando um total de 

29% de evangélicos no Brasil. O número de católicos de acordo com a 

pesquisa é de 50%; os umbandistas, candomblecistas e ateístas somam 

1% cada. Entre os demais entrevistados 14% declararam-se sem religião, 

2% são espíritas e 2% dividem-se entre as outras religiões. 

As amostras do IBGE não deixam dúvidas quanto ao aclive dos 

evangélicos, ameaçando cada vez mais a hegemonia católica que em 

1872 era de 99,72% da população brasileira. Nessa época ainda estava 

surgindo as primeiras igrejas evangélicas no Brasil e, por herança da co-

lonização, o catolicismo era a religião oficial no país. Em 1890 os evan-

gélicos aparecem pela primeira vez no anuário estatístico do IBGE com 

143.743 de fiéis (apenas 1% da população nacional). Em 1940, a quanti-

dade de evangélico passou para 1.074.857 (equivalente a 2,61%), um 

crescimento expressivo de 647,76% em 50 anos. Essa arrancada do cres-

cimento evangélico também se deve muito à Constituição de 1891, que 

garantiu a liberdade de culto religioso a todos os cidadãos (Artigo 73, § 

3°) e ao surgimento do pentecostalismo no Brasil. 

Comparando com a pesquisa do Data Folha no ano de 2010 que 

registrou um total de 24% de evangélicos (18% pentecostais e 6% não 

pentecostais) e 63% para os católicos (considerando a margem de erro 2 

pontos percentuais), percebe-se praticamente os mesmos números do 

censo registrado pelo IBGE (2010) de 22,16% para os evangélicos e 

64,63% para os católicos. 

 

5. Bíblia: A origem da maioria dos jargões evangélicos 

Atualmente, existem várias versões da Bíblia até mesmo com lin-

guagens mais jovens e atualizadas para os dias de hoje. Entretanto, a ver-

são mais usada ainda é a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida 

que após converter-se ao evangelho e com grande habilidade linguística, 

deu início em 1645 a sua tradução protestante do Novo Testamento a 

partir de versões holandesa, espanhola, italiana e latina vulgata. Em 1663 

passou a usar como base o Textus Receptus (de origem bizantina) perten-

cente aos “manuscritos ocidentais”, conforme relata o texto editado por 

Philip Wesley Comfort (1998). 
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De acordo com Luiz Antônio Giraldi (2008), a tradução do foi 

concluída em 1676, mesmo apresentando problemas e demora no proces-

so de revisão foi impressa a sua primeira edição no ano de 1681. Em vir-

tude disso, vários erros foram encontrados e teve de ser feita imediata-

mente uma nova revisão114 que levou mais de dez anos para ser concluída, 

assim, somente em 1693, surge a segunda edição revisada do traduzido 

para o português. Em 1670, João Ferreira de Almeida já se dedicava à 

tradução do Antigo Testamento. Contudo, com seu falecimento aos 63 

anos de idade, no ano de 1691, a sua tradução ficou incompleta e, subse-

quentemente foi concluída pelo pastor Jacobus Akker em 1694. Entretan-

to, só após ter a sua tradução revista, o Antigo Testamento foi publicado 

em 1753 e a edição completa da Bíblia foi publicada em 1819, contendo 

o Antigo e o Novo Testamento. 

Entre 1894 e 1898 iniciou uma nova revisão da Bíblia traduzida 

por João Ferreira de Almeida, sendo patrocinada pela Sociedade Bíblica 

Americana e pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Nesse perí-

odo surgiu uma das versões mais utilizadas e preferidas pelos evangéli-

cos no Brasil (a principal fonte de origem dos jargões evangélicos), a 

Edição Revista e Corrigida que, em seguida, passou por uma revisão en-

tre o período de 1945 a 1959. Com o patrocínio inicial das Sociedades 

Bíblicas Unidas, o trabalho foi concluído pela Sociedade Bíblica do Bra-

sil (fundada em 1948). Essa revisão foi posteriormente denominada de 

Edição Revista e Atualizada, tendo seus textos “melhorados” a partir dos 

manuscritos gregos. (COMFORT, 1998) 

 

6. Alguns jargões utilizados nas conversações cotidianas 

A comunidade evangélica e, principalmente, grande parte da ver-

tente pentecostal, caracteriza-se pelo seu falar, de acordo com Peter Bur-

ke: “O uso do jargão por um determinado grupo social é um dos meios 

mais potentes de inclusão e exclusão” (BURKE, 1997, p. 23). Os jargões 

utilizados pelos fiéis pentecostais em conversações cotidianas e em suas 

músicas, definem as características de uma linguagem peculiar utilizada 

por esse grupo. Algumas palavras de origem bíblica são adaptadas ao 

contexto atual e, em determinados casos, podem ganhar significados di-

                                                         

114 A tradução de João Ferreira de Almeida não possuía muita preocupação com a sua harmoniza-
ção, mas os textos eram traduzidos de forma mais literal e sob influência da edição de Beza. (COM-
FORT, 1998) 
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ferentes. Separamos alguns jargões para analisarmos. Vejamos: 

 

6.1. A paz do Senhor 

Essa saudação (muito usada pelos crentes mais antigos) ainda é 

bastante utilizada115, entretanto, atualmente, também ganha a variação de 

A paz! ou somente Paz! Essa última é usada de forma mais íntima e in-

formal, ou seja, quando o cristão está em uma situação mais formal, por 

exemplo, visitando outra igreja ou denominação, a preferência é o uso da 

primeira forma. Essa saudação é uma variante bíblica originada no anti-

go116 testamento e, posteriormente, ratificada por uma determinação im-

posta por Jesus a seus discípulos quando os enviou a uma missão de pro-

pagação do reino de Deus e, com isso, anunciar a Sua vinda. Jesus profe-

riu a seus discípulos (dentre outras) a seguinte recomendação: “E, em 

qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Paz seja nesta casa.” (BÍ-

BLIA, Lucas, 10. 5, grifo nosso) 

 

6.2. Tá na carne 

A palavra “carne” não era indicada pelo termo sarx que na maio-

ria das vezes possuía o mesmo conceito do termo basar, usado no Antigo 

Testamento, referindo-se a parte do corpo, corpo inteiro e a existência fí-

sica do homem (DOUGLAS, 2006). Ou, conforme as epístolas paulinas, 

à natureza humana ainda comandada pelas paixões que aprisionam o ho-

mem ao pecado. Com isso, opõe-se à vontade e ao Espírito de Deus. O 

apóstolo Paulo dizia que “a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito, 

contra a carne; e estes se opõem um ao outro; para que não façais o que 

quereis”. (BÍBLIA, Gálatas, 5. 17, grifo nosso) 

Quando o cristão afirma que alguém é carnal ou tá na carne ele 

                                                         

115 Nas igrejas pentecostais como Assembleias de Deus e denominações independentes que adotam 
a mesma liturgia de culto proporcionando ao membro oportunidades para trazer uma breve mensa-
gem, contar um testemunho ou cantar um hino, a saudação muito comum e bastante formal é: “Eu 
saúdo a amada igreja com a Santa e Gloriosa Paz do Senhor!”, seguidamente a igreja responde 
“Amém”. Também é encontrada algumas variações dessa saudação como: “Eu saúdo a igreja com a 
Paz do Senhor!”, ou, “Eu saúdo os irmãos com a Paz do Senhor, Amém?!”. 

116 O termo shalon é uma saudação de origem hebraica que significa paz. Também é um dos nomes 
de Deus “aplicado por Gideão ao altar que erigiu em Ofra, Yahweh-Shalom” que significa “o Senhor 
é paz” (DOUGLAS, 2006, p. 337). 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 631 

quer dizer que essa pessoa ainda vive segundo seus próprios desejos e es-

tá sendo contrário à vontade divina, principalmente se essa pessoa for 

cristã. O termo da carne também é usado para qualificar uma profecia, 

por exemplo: quando algum irmão entrega uma profecia a outro e esse 

outro considera que tal profecia não foi da parte de Deus, então ele diz 

que essa profecia foi da carne. 

 

6.3. Fechar a boca do leão 

É usada quando um cristão se sente ameaçado, perseguido e injus-

tiçado, ou está sendo acusado de algo que não seja verdade por motivo de 

inveja. Sendo assim, quando o crente usa esse termo, ele coloca sua fé na 

justiça divina a seu favor, crendo que Deus vai fechar a boca do leão, 

conforme ocorrido em uma passagem bíblica quando Daniel é jogado in-

justamente na cova dos leões, todavia, Deus não permitiu que ele fosse 

devorado. (BÍBLIA, Daniel, 6. 1-28) 

Apóstolo Paulo também usa essa expressão quando estava sofren-

do perseguições e resistências às suas pregações, entretanto, ele conclui 

dizendo que Deus o ajudou e o fortaleceu, devido a isso ele ficou “livre 

da boca do leão”. (BÍBLIA, 2Timóteo, 4. 17c) 

 

6.4. Ter um livramento 

A palavra livramento na Bíblia pode significar escape, salvação, 

resgate por escravidão ou remissão, por exemplo, expressa salvação 

quando Deus lutava a favor do seu povo, em ocasiões que normalmente 

os hebreus seriam facilmente derrotados por outros povos mais podero-

sos do que eles. Esse termo é equivalente a ter sorte (usado pelo não 

evangélico) em uma situação de risco (assalto, acidente etc.), ou seja, al-

go de ruim que seria certo em acontecer e, por um detalhe inesperado, 

não acontece, ou numa situação em que seria impossível à pessoa sair 

ilesa e, por um milagre, é exatamente isso que ocorre, nesses casos, o 

cristão não diz que teve sorte, mas que teve um livramento. 
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6.5. Jacozada 

A palavra jacozada117 é um neologismo evangélico que surge atra-

vés de uma derivação sufixal do nome Jacó, personagem da narrativa bí-

blica que por nascer agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú, recebe o 

nome de ya’aqov da raiz hebraica ‘qb que significa “ele agarrava” ou 

“suplantador” sendo uma variação de “segurar pelo calcanhar, dominar” 

(DOUGLAS, 2006). Segundo o Dicionário Houaiss (2001), a palavra 

“suplantador” vem do verbo “suplantar” no latim suplantare e significa: 

fazer uma pessoa perder seu lugar/privilégio e ocupar essa posição. Jacó 

conseguiu o direito de primogenitura118 ao enganar seu irmão Esaú (BÍ-

BLIA, Gênesis, 25. 29-34) e a seu pai Isaque. (BÍBLIA, Gênesis, 27. 1-

40). Devido a isso, o termo jacozada refere-se ao ato praticado por uma 

pessoa com o intuito de iludir ou enganar a alguém para levar vantagem. 

 

7. Os jargões nas músicas pentecostais 

De acordo com os levantamentos verificados anteriormente, po-

demos definir que a vertente pentecostal é a que mais utiliza os jargões 

evangélicos, tanto em seu falar cotidiano como nas pregações e músicas 

que marcam os seus cultos religiosos e são ouvidas constantemente pelos 

membros dessa comunidade cristã. Podemos constatar que os pentecos-

tais são a grande maioria da totalidade de evangélicos no Brasil, entretan-

to, dentro da própria vertente pentecostal há aqueles grupos que são mais 

caracterizados pelo seu falar, com a utilização expressiva dos seus jar-

gões, e, também há aqueles que utilizam apenas os termos mais comuns 

usados pela maioria dos evangélicos. Como exemplo, para demonstrar 

essa diferença, fizemos algumas comparações nas músicas desses dois 

grupos pentecostais. 

Uma parte dessas músicas são conhecidas como hinos, corinhos 

de fogo, reteté e a outra como louvores de adoração. Enquanto que a 

primeira é mais marcada pelo uso dos jargões, a segunda é mais marcada 

pelo uso de uma linguagem mais suave e poética. Percebemos também 

entre os jovens neopentecostais e de outras denominações evangélicas 

                                                         

117 Podemos conferir o uso dessa palavra em uma pregação na Igreja Batista Gênesis. Disponível 
em: <http://ibgenesis.com.br/canais/audios/nao-faca-jacozada> Acesso em: 30-03-2017. 

118 O filho primogênito tinha o direito ao dobro da herança e as melhores bênçãos, e também possuía 
o direito assumir a responsabilidade como chefe/representante da família. 

http://ibgenesis.com.br/canais/audios/nao-faca-jacozada
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que a linguagem é mais atual e renovada, até mesmo com o uso de ter-

mos “mundanos”, conforme são denominados pelos evangélicos mais 

tradicionais. Vejamos algumas comparações: 

Música 1 (Corinho de fogo) 

(...) Essa fornalha não vai te queimar 

Entre no fogo no fogo com Jeová 

Essa fornalha não vai te queimar 

Entre no fogo no fogo com Jeová 

Olha esse varão, olha esse varão 

Dance com varão, dance com varão 

Olha esse varão, olha esse varão 

Dance com varão, dance com varão (...) 

(JESUS, 2010) 

A letra dessa primeira música foi baseada no Antigo Testamento 

numa narrativa bíblica que se encontra no livro de Daniel, no momento 

em que os judeus Hananias, Misael e Azarias são lançados na fornalha de 

fogo ardente por não cumprirem a ordem de se prostrarem diante da está-

tua levantada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. (BÍBLIA, Daniel, 3. 

1-23) 

Entretanto, segundo a narrativa, nada acontece aos três judeus por 

permanecerem fieis a Deus. Além disso, é visto um quarto homem dentro 

da fornalha que os protege do fogo (BÍBLIA, Daniel, 3. 25). De acordo 

com Donald C. Stamps (1995)119, o quarto homem da fornalha poderia 

“ter sido um anjo ou uma manifestação pré-encarnada de Cristo”, sendo 

que a segunda hipótese é a mais aceita na vertente pentecostal. 

Segundo John Davis Douglas (2006) a palavra fogo é representada 

por ‘esh no Antigo Testamento, podendo significar uma combustão que 

gera o fogo de forma artificial. No entanto, a palavra fogo, na Bíblia, po-

de aparecer com significados diferentes e, além de seu uso básico, tam-

bém representa a manifestação de Deus, o Seu castigo contra o pecado, 

símbolo do Espírito Santo, elemento usado para purificação, ou aflição. 

Nessa música a palavra fogo carrega o sentido metafórico de afli-

ções e provações causadas pelos problemas cotidianos, assim, o cristão 

não precisa temer ao enfrentá-los, mas deve manter sua fé em Deus que 

sempre estará ao seu lado, tendo em vista que o fogo é necessário para 

                                                         

119 Autor das notas de estudos contidas na Bíblia de Estudo Pentecostal. 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

634 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

sua purificação. A palavra varão é muito usada na tradução de João Fer-

reira de Almeida, referindo-se ao sujeito adulto do sexo masculino, o 

mesmo ocorre para varoa aludindo a uma mulher que já alcançou a idade 

adulta. No caso da música, a partir da segunda estrofe dos versos 5 ao 8, 

varão também pode estar se referindo a um anjo do Senhor ou ao próprio 

Jesus Cristo. 

As duas palavras expressas nessa música (fogo e varão) quando 

estão juntas criam uma expressão do jargão evangélico que é: varão/va-

roa de fogo ou, sua variante, irmão/irmã tocha, fazendo referência ao 

cristão que após passar pelo processo de provação e muita oração, está 

cheio do poder de Deus que flui através da sua vida, esses irmãos/irmãs 

também podem ser conhecidos como canela de fogo (aquele que busca 

muito poder de Deus por meio da oração). 

A música que veremos a seguir, assim como a primeira, é baseada 

em um texto bíblico, mas do em uma narrativa de Mateus e posterior-

mente de Marcos e João, discípulos de Jesus. Vejamos: 

Música 2 (Louvor de adoração) 

Se o sol se pôr 

E a noite chegar 

Tu és quem me guia 

Se a tempestade me alcançar 

Tu és meu abrigo 

Se o mar me submergir 

A tua mão 

Me traz à tona pra respirar 

E me faz andar 

Sobre as águas (...) 

(SACER, ARCANJO & FONSECA, 2007) 

Segundo o evangelho de Mateus, após a multiplicação dos pães, 

Jesus deu ordem aos seus discípulos para que o aguardassem no barco 

enquanto que ele se despedia da multidão. Depois de dispensar o povo 

Jesus foi orar sozinho no monte e com isso o dia se foi, esse anoitecer es-

tá expresso nos dois primeiros versos da segunda música. Conforme o 

texto bíblico, os discípulos aguardaram por Jesus enfrentando o mar agi-

tado até à quarta vigília da noite120. (BÍBLIA, Mateus, 14. 22-36). 

                                                         

120 Donald C. Stamps (1995) explica que a noite se dividia em quatro vigílias de três horas cada, 
dando um total de 12 horas que iam das 18h até 6h da manhã. Mesmo assim, os discípulos rema-
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Ainda de acordo com o texto, havia um vento contrário e as ondas 

os empurravam para longe, mesmo assim, eles continuavam remando 

contra a maré para não se afastarem muito da margem. Então, Jesus ao 

perceber essa dificuldade foi ao encontro deles andando sobre as águas. 

Nesse trajeto Cristo se identifica aos seus discípulos porque eles o con-

fundiram com um fantasma, inesperadamente, Pedro (um dentre eles) pa-

ra ter certeza que era mesmo seu Mestre foi encontrá-lo andando sobre as 

águas seguindo as orientações de Jesus. 

Mas, Pedro ao observar as ondas em sua volta e sentindo o forte 

vento, começou a afundar, pois teve medo. Então, Jesus o segurou pela 

mão não permitindo que ele se afogasse. Essa parte pode ser percebida de 

forma bem sutil nos versos música (vv. 6 ao 10), entretanto, diferente da 

primeira música, a segunda não explora os jargões, mas uma linguagem 

mais poética em uma mensagem implícita, de tal forma que qualquer 

pessoa (mesmo sem conhecer a passagem bíblica) consiga entendê-la. 

A mensagem expressa nas duas músicas são muito parecidas e en-

fatizam que Deus estará ao lado dos seus servos nos momentos de perse-

guições, tribulações e angústias. Ambas encorajam ao cristão para não 

fugir das suas dificuldades e encará-las com fé e sem medo, pois Deus 

nunca o abandonará. A primeira música faz essa apologia de forma mais 

direta usando o verbo no imperativo, como podemos observar nos versos 

da primeira estrofe (vv. 1 ao 4), enquanto que a segunda música expressa 

de forma indireta e subentendida, com o uso da primeira pessoa para que 

a mensagem fique mais íntima e pessoal, a linguagem usada também é 

mais suave e requintada. 

Portanto, assim como o fogo não pôde queimar os judeus que en-

traram na fornalha, a água também não pôde afogar Pedro quando entrou 

no mar, pois em ambos os casos estava o Senhor para salvá-los. Esses 

elementos usados literalmente em cada narrativa bíblica tomam um for-

mato metafórico nas músicas para expressar que os problemas cotidianos 

não vão derrotar o cristão que manter sua fé em Deus. São ideias seme-

lhantes que usam elementos, ritmos e formas linguísticas diferentes, de 

acordo com Fernando Tarallo: "Em toda comunidade de fala são frequen-

tes as formas linguísticas em variações. (...) ‘Variantes linguísticas’ são, 

portanto, diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo 

                                                                                                                   

ram contra a maré até a quarta vigília (período entre 3h e 6h), apesar da demora de Cristo, eles não 
desistiram e continuaram remando contra as ondas. 
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contexto, e com o mesmo valor de verdade". (TARALLO, 1986, p. 8) 

Alguns elementos dessa linguagem adotada pelos evangélicos 

pentecostais podem usar o mesmo significante, mas com significado di-

ferente dependendo do contexto e qual ênfase quer transmitir na mensa-

gem. O termo fogo na maioria das músicas de reteté é usado com sentido 

de poder e unção de Deus, por exemplo: 

Música 3 (Corinho de fogo) 

(...) É mistério, é tremendo, é reteté de Jeová. 

Mas eu só vou sair daqui 

Depois que o fogo me queimar 

Vai queimando, vai queimando, 

vai queimando, vai queimando, vai (...) 

(MACIEL, 2011) 

No caso dessa terceira música, fogo contrapõe totalmente a ideia 

da primeira música, se antes dizia “não vai te queimar” (JESUS, 2010), 

na terceira música o autor expressa a partir do segundo verso o desejo de 

ser “queimado”, isto é, o fogo nesse caso não é mais um elemento com 

sentido negativo, mas positivo como dádiva, bênçãos ou poder de Deus, 

logo, seria considerado fogo santo. Por outro lado, na quarta música, esse 

mesmo desejo é exposto de forma diferente com uma linguagem mais 

poética, observe: 

Música 4 (Louvor de adoração) 

(...) Faz fluir teus rios em mim 

quero estar na Santo Lugar 

Eis me aqui...entrego minha vida a Ti 

Como oferta em Teu Altar 

Em Espírito, em verdade 

Vimos, ó Senhor, te adorar 

Tua Glória e Majestade 

Derrama hoje aqui neste lugar 

(ALVES, 2001) 

O autor também recorre aos elementos bíblicos para expressar os 

seus desejos pessoais, mas ao transmiti-los a linguagem se configura 

mais sofisticadamente, como se fosse uma oração íntima direcionada a 

Cristo usando adjetivos que exaltam as qualidades divinas com a finali-

dade de comover o coração de Deus. Essa é a principal característica dos 

louvores de adoração, e os que diferencia dos corinhos de fogo/reteté. 
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8. Estrangeirismos na música gospel 

Na Marcha para Jesus realizada em Campo Grande (MS) em 

2016, tendo sua concentração inicial na Praça do Rádio, o público era na 

sua maioria jovens e quase todas as músicas tocadas no evento traziam 

uma linguagem renovada e atual inclusive com o uso de estrangeirismos. 

O cantor que mais agitou o público gospel foi o DV PV, devido a isso, 

separamos uma de suas músicas para exemplificarmos, essas variações. 

Vejamos: 

Música 5 (Eletrônica jovem) 

(...) Pode vir mais um que cabe 

Alegria verdadeira vibe positiva 

É só pra quem tem Jesus na sua vida 

Então entra no clima com a mão pra cima 

Por isso dance e não se canse, dance nesse amor 

Sinta a vibe que invade nesse calor (...) 

(DJ PV, 2015) 

Vibe é uma palavra emprestada do inglês com o sentido na música 

de vibração positiva. Segundo o Dictionary Cambridge, vibe é muito 

usado informalmente não só como substantivo, referindo a atmosfera que 

envolve o ambiente ou o estado de espírito de uma pessoa; mas também 

como verbo (com ou sem objeto) que se refere ao sentimento que envol-

ve um determinado lugar, uma pessoa, ou até mesmo parte de uma músi-

ca. Essa inclusão do estrangeirismo traz uma nova configuração na lin-

guagem da música gospel. 

O último verso da música inicia com um verbo no imperativo e 

em seguida, após o artigo, vem a palavra inglesa. O verso traz a seguinte 

recomendação: “Sinta a vibe que invade esse calor” (DJ PV, 2015). En-

tretanto, numa música pentecostal de reteté é muito comum escutarmos a 

mesma recomendação em expressões como “receba aí ...o toque do va-

rão” (VERAS, 2011), de outro modo, em um louvor de adoração pode 

ser ouvido uma mensagem parecida com as duas anteriores, mas com 

uma linguagem diferente, como é cantado na introdução antes de iniciar a 

letra oficial da música Nuvem de Glória: “Levante suas mãos... adore ao 

Senhor” (CHAGAS, 2008). Portanto, não importa de que forma seja dito, 

mas como a linguagem é recebida e usada por cada integrante dessa co-

munidade, pois quem transforma a língua mantendo-a viva e funcionan-

do é o falante e as suas relações sociais. 
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9. Considerações finais 

Nesta pesquisa, buscamos, mediante às análises teóricas da socio-

linguística, entender as variações da linguagem e, por meio dos dados co-

letados, comparar a particularidade do falar cristão dentro da sua própria 

comunidade evangélica, não havendo nenhuma intenção depreciativa. 

Não foi verificado a autenticidade nas questões doutrinárias, tampouco 

abordamos a veracidade quanto aos seus ensinamentos teológicos, mas 

apenas foi avaliado e mencionado os fatores doutrinários que diferenciam 

cada comunidade com a única finalidade de nos auxiliar na compreensão 

do conteúdo linguístico pertinente à pesquisa, examinando os dados his-

tóricos por meio de suas transformações e diferenças apenas com intuito 

científico. 

Desse modo, para entender esse fenômeno, analisamos os jargões, 

gírias e expressões usados nos discursos da comunidade evangélica e, em 

particular, dentro da vertente pentecostal. Percebe-se que, quando uma 

determinada pessoa se torna participante de um grupo qualquer, ela é 

“pressionada” (por si própria) a adotar as práticas e o falar deste meio so-

cial para se aproximar e interagir com os seus demais integrantes. Isso 

não é diferente ao neófito, quando se converte a uma determinada deno-

minação. Nota-se também que dentro do próprio meio evangélico há di-

ferenças no falar de acordo com cada denominação (Batista, Presbiteria-

na, igrejas pentecostais e neopentecostais) quanto ao uso dos jargões ou a 

até mesmo a ausência deles. 
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RESUMO 

Neste artigo, pretendemos analisar os discursos presentes na letra da música "Je-

sus é palestino", a qual faz parte da trilha sonora do filme Ó paí ó, tomada como obje-

to de estudo para identificar os discursos presentes, as vozes e a questão dos sujeitos 

discursivos. A fundamentação teórica é a análise do discurso francesa pecheutiana, 

abordagem da qual nos servimos, sobretudo, na exploração dos conceitos de condições 

de produção, e formação discursiva, para a análise dos aspectos acima referidos. Para 

isso, passearemos pelas origens do Bando de Teatro Olodum, a produção do filme e 

sua divulgação, pela história do bairro Pelourinho, situado no Centro Histórico baia-

no na cidade de Salvador, assim como pelos principais pressupostos teóricos da análi-

se do discurso, até chegarmos propriamente à análise realizada. Pode- se afirmar que 

os resultados apontam para uma formação discursiva tocada pela ideologia relaciona-

da à denúncia sobre a condição do povo negro, e de seus descendentes, no país. A letra 

também apresenta, ao ser relacionada com as cenas do filme, fortes efeitos de sentido. 

Conclui-se que a letra, juntamente com as imagens, faz eclodir sentidos e significações 

de denúncia e protesto. 

Palavras chave: Ó paí ó. Análise do discurso. Trilha sonora. Pelourinho. 

 

1. Introdução 

Neste artigo, pretendemos analisar os discursos presentes na letra 

da música "Jesus é palestino", a qual faz parte da trilha sonora do filme Ó 

paí ó, através da perspectiva da análise de discurso francesa. Por meio do 

levantamento e da leitura dessa letra, analisaremos quais são os sujeitos e 

enunciadores dessa letra e o que essa letra diz sobre o Pelourinho e sobre 

os moradores do Pelourinho. Têm como objetivos estudar a letra de uma 

das canções que compõe a trilha sonora do filme Ó paí ó, do ponto de 

vista da análise do discurso francesa pecheuxtiana: para estudar os senti-

dos aí atribuídos e buscar suas relações com o local onde se passa o fil-

me: Bairro Pelourinho, em Salvador. Nesse sentido já foi feito o levan-

tamento de algumas letras das músicas que compõem a referida trilha so-

nora. A partir das leituras e análises dessa letra se fará o levantamento de 

regularidades aí encontradas para que se possa analisar a questão do sen-

tido e dos sujeitos aí inscritos. 
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Sabe-se que o bairro Pelourinho, situado na cidade de Salvador 

(BA) é um dos pontos turísticos mais visitados e conhecidos do Brasil, 

mas assim como outros bairros da cidade, ele também apresenta proble-

mas, problemas bem conhecidos por seus moradores. O filme Ó paí ó re-

trata um pouco do cotidiano dos moradores do Pelourinho, e toda essa 

história também é refletida nas artes de uma maneira geral, sobretudo, 

nas músicas, daí o interesse no estudo da letra dessa música para apreen-

der os discursos presentes. Surge assim o meu questionamento: quais 

discursos estão contidos nessa letra do filme Ó paí ó? A análise da letra 

emergente da trilha sonora do filme Ó paí ó, que se passa no Pelourinho, 

faz-se interessante devido à proximidade com o meu trabalho de inicia-

ção científica, o qual foi desenvolvido, durante a minha graduação no 

curso de letras vernáculas e literaturas de língua portuguesa, na Universi-

dade do Estado da Bahia, campus I, entre 01 de agosto de 2011 e 31 de 

julho de 2012, e que abordou a própria comunidade do Pelourinho. Outro 

ponto de interesse por este tipo de estudo se fez pela minha afinidade, e 

envolvimento, com a área das artes, mais especificamente as artes cêni-

cas e, principalmente, sonoras. Além disso, faz-se importante estudar um 

pouco da história do Pelourinho a partir da peça de teatro/cinema Ó paí 

ó! Que se originou no grupo de Teatro Olodum, um grupo nascido no 

próprio Pelourinho, e que fala de si mesmo. É algo bastante instigante, 

interessante, fazer a análise desses sentidos/significações, atravessados 

pela ideologia, presentes nessa letra, assim como ouvir as várias vozes 

contidas na letra da canção. A análise do discurso é uma perspectiva de 

estudo de linguagem que permite a análise dos discursos contidos nessa 

letra, isto é, a análise dos sentidos/significações presentes nessa letra. De 

um modo distinto da leitura de conteúdo a que se está habituado, as per-

guntas básicas então são: O que se diz nessa letra do Pelourinho e como 

se diz? Como essa letra significa o Pelourinho e sua comunidade? Quem 

são os sujeitos enunciadores desses dizeres sobre o Pelourinho, nessa le-

tra? 

 

1. A fundamentação teórica: a análise de discurso francesa 

Michel Pêcheux foi um filósofo envolvido com os debates em 

torno do marxismo, da psicanálise e da epistemologia na França dos anos 

sessenta do século XX. A disciplina análise do discurso, por ele fundada, 

permite fazer o estudo sobre as letras dessas músicas, trazendo à tona o 

modo como os sentidos são ali postos. Para a análise do discurso, o sen-

tido (que para a análise de discurso é construído, ele não existe a priori), 
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os sujeitos (na perspectiva da análise de discurso o sujeito não é o sujeito 

em si, mas tal como existe sócio- histórico interpelado pela ideologia), as 

condições de produção (a instância verbal de produção do discurso: o 

contexto histórico-social, os interlocutores, o lugar de onde falam e a 

imagem que fazem de si, do outro e do referente), a interdiscursividade 

(relação de um discurso com outros discursos) e a memória discursiva 

(torna possível a toda formação discursiva fazer circular formulações an-

teriores, já enunciadas) são conceitos a serem levados em consideração 

nas análises da língua (gem). Em nosso caso, o objeto de análise são os 

dizeres que estão presentes nas letras das canções constitutivas da trilha 

sonora do filme referido. 

A análise do discurso francesa luta contra qualquer tipo de crista-

lização do conhecimento, ela é interdisciplinar. Segundo Helena Hathsue 

Nagamine Brandão (2004, p. 103): "Ela opera com o conceito de ideolo-

gia que envolve o princípio da contradição que está na base das relações 

de grupos sociais, cujas ideias entram em confronto, numa correlação de 

forças: considera também as noções de interpelação/ assujeitamento e de 

aparelhos ideológicos de Estado que governam, regulam essas relações”. 

 

2. Pressuposto teórico 

A análise do discurso se constitui no interior das consequências 

teóricas estabelecidas por três rupturas que estabelecem três novos cam-

pos do saber: a que institui a linguística, a que constitui a psicanálise e a 

que constitui o marxismo. A linguística traz a contribuição a respeito da 

não transparência da língua, o marxismo fala que o homem faz a sua his-

tória, e essa não lhe é transparente, e a psicanálise diz que é o sujeito que 

se coloca como tendo sua opacidade, ele não é transparente nem para si 

mesmo. A análise de discurso tem seu método e seu objeto próprios que 

tocam os bordos da linguística, da psicanálise, do marxismo, porém não 

se confundem com eles. Essas são as condições históricas do apareci-

mento da análise de discurso. Ela se faz entre a linguística e as ciências 

sociais, interrogando a linguística que pensa a linguagem, porém exclui o 

que é histórico- social e interrogando as ciências sociais na medida em 

que estas não levam em consideração a linguagem em sua materialidade. 

No discurso temos a presença do social e do histórico de forma associa-

da. Michel Pêcheux disse que o discurso é mais que uma transmissão de 

informação, ele é um efeito de sentidos entre locutores. As condições de 

produção na análise de discurso acontecem incluindo os sujeitos e a situ-
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ação; a situação compreende as circunstâncias da enunciação, o aqui e o 

agora do dizer, ou seja, o contexto imediato, e abrange também o contex-

to sócio-histórico, ideológico. O sujeito em análise de discurso não é um 

sujeito empírico, ele ocupa a posição de sujeito projetada no discurso, 

posição sujeito discursiva. A unidade na análise de discurso é o texto, po-

rém não é o texto como na análise de conteúdo, mas sim discursivamen-

te, o texto produz sentido. 

Segundo Eni Puccinelli Orlandi, o discurso é a palavra em movi-

mento: 

A análise de discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, 

não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do 

discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, 

de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em mo-

vimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem 

falando. 

Quando se pensa no texto em funcionamento, liga- se- o a sua ex-

terioridade. Ao coletar um “material” para análise o analista irá primeiro 

tomar a parte bruta do material, o bruto linguístico, e procederá à des-su-

perficialização do mesmo, obtendo o objeto discursivo, esse objeto cor-

responde ao material de análise. Em seguida o analista trabalhará sobre o 

objeto discursivo procurando identificar que relação é estabelecida entre 

este e as formações ideológicas. Assim chegamos ao processo discursivo. 

Michel Pêcheux define o processo discursivo como o sistema de substi-

tuição, paráfrases, sinonímias, etc. que funcionam entre elementos lin-

guísticos em uma formação discursiva dada. O sentido de uma palavra, 

expressão, proposição não existe em si mesmo, porém é determinado pe-

las posições ideológicas presentes no processo sócio-histórico no qual as 

palavras, expressões, proposições são (re)produzidas. As formações dis-

cursivas são a projeção das formações ideológicas na linguagem. Forma-

ção discursiva é aquilo que pode e deve ser dito numa formação ideoló-

gica dada. Os indivíduos são interpelados em sujeitos-falantes pelas for-

mações discursivas que representam na linguagem as formações ideoló-

gicas que lhes são correspondentes. O discurso, a ideologia e a lingua-

gem são três campos de conhecimento ligados. O discurso é a materiali-

dade específica da ideologia e a língua é materialidade específica do dis-

curso. Quanto ao sentido não existe uma essência do sentido, ele é sem-

pre uma relação ligada ao conjunto de formações discursivas. Essa última 

forma um complexo, o interdiscurso, com dominante. O interdiscurso é 

constituído de todo dizer já dito, é o saber, a memória discursiva. É pre-

ciso que uma determinada palavra já faça sentido para que ela tenha sen-
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tido, isso é o que se chama de historicidade. A forma- sujeito é a forma 

de existência histórica de qualquer indivíduo, agente das práticas sociais, 

o sujeito é interpelado em sujeito pela ideologia, pelo simbólico. Daí sur-

ge a forma- sujeito histórica. 

A interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se dá pela 

identificação do sujeito com a formação discursiva que o domina. Existe 

uma contradição em relação à constituição do sujeito, a contradição que o 

constitui é essa: ele está sujeito à (língua) para ser sujeito de (o que diz). 

Não existe nem sentido nem sujeito se não houver assujeitamento à lín-

gua. Ou seja, para dizer o sujeito submete- se à língua. O indivíduo é in-

terpelado em sujeito pela ideologia. A análise de discurso trabalha entre o 

possível e o historicamente determinado. A memória discursiva é traba-

lhada pela noção do interdiscurso. Saber discursivo. É o já dito que cons-

titui todo dizer. Ela é constituída pelo esquecimento. Não temos controle 

de como os sentidos se formam em nós, sujeitos. Todo dizer se acompa-

nha de um dizer já dito e esquecido que o constitui em sua memória. Esse 

conjunto de enunciações já ditas e esquecidas é chamado de interdiscur-

so. 

O texto é a unidade significativa da análise de discurso. Ele é um 

objeto linguístico- histórico, não é apenas um conjunto de enunciados 

portadores de significações, ele é um processo que se desenvolve de múl-

tiplas formas em determinadas situações sociais. O texto não é uma uni-

dade fechada, pois ele tem relação com outros textos, com suas relações 

de produção e com sua exterioridade constitutiva. Em análise de discurso 

a interpretação está ligada, relacionada com a questão da ideologia. A 

linguagem não é transparente em análise de discurso, mas sim expor-se à 

opacidade do texto, explicitar como um objeto simbólico produz senti-

dos. 

Existem dispositivos da interpretação, eles ajudam a trabalhar a 

discursividade, a espessura linguístico-histórica da linguagem. São dois 

tipos de dispositivos: o dispositivo teórico da interpretação que é consti-

tuído pelas noções de princípios da análise de discurso (noção de discur-

so como efeito de sentidos, noção de interdiscurso etc.) e o dispositivo 

analítico da interpretação que é o dispositivo que cada analista constrói 

de cada análise específica. O dispositivo analítico é determinado pelo 

dispositivo teórico. Esse faz o deslocamento de uma leitura tradicional 

para uma leitura que relaciona o dizer com outros dizeres. O analista tem 

como finalidade compreender o processo de produção de sentidos insta-

lado por uma materialidade discursiva. O trabalho de um analista de dis-
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curso é mostrar como funciona um objeto simbólico, como os processos 

de significação trabalham qualquer que seja o texto. O que nos interessa 

no discurso não é a sua forma- empírica, nem sua forma abstrata, mas sua 

forma material, isto é, a forma constituída pela sua relação com a histó-

ria. 

 

3. O filme “Ó paí ó” e onde ele acontece 

O filme Ó paí ó se passa na comunidade do Pelourinho, bairro lo-

calizado no Centro Histórico da cidade de Salvador. Pelourinho, primeiro 

grande centro cultural do Brasil, símbolo da colonização portuguesa do 

Brasil. A expressão “Pelourinho” incorporou- se a um enorme espaço ur-

bano, quase equivalente ao que se convencionou denominar centro histó-

rico de Salvador, e sendo cada vez mais aceita sua expansão, confundem- 

se as denominações Pelourinho e centro histórico, tornando- se difícil 

distingui-las. Quem vem na Bahia quer conhecer esse lugar encantador 

que conta tantas histórias, mas a maioria das pessoas nem imaginam a 

história de decadência vivida por essa parte do centro histórico. Os pri-

meiros processos de decadência enfrentados pelo Pelourinho estão liga-

dos com o processo de abandono dos centros das cidades brasileiras pelas 

camadas de alta renda. Na medida em que a capital baiana, Salvador, 

crescia como uma cidade comercial e burocrática, dos séculos XVI aos 

XVIII, o Pelourinho ia se tornando o centro da aristocracia colonial, 

cheio de ricos edifícios residenciais, religiosos e militares, assim como 

exemplares da arquitetura colonial e barroca. Mas com a descoberta do 

ouro em Minas Gerais entre outros acontecimentos, a capital do Brasil 

deixa de ser a cidade de Salvador e passa a ser a cidade do Rio de Janei-

ro, iniciando o processo de declínio do Pelourinho. Esse processo de de-

terioração avançou a partir do século XIX por causa da especulação imo-

biliária fora de seus limites e das obras públicas oriundas do nascimento 

do urbanismo moderno. Houve então o abandono processual da área pe-

las atividades econômicas e pela população de alta renda. 

Na década de 1970 o governo decide construir um novo centro 

administrativo, o CAB, nas proximidades do aeroporto internacional da 

época, consolidando dessa maneira o processo de deterioração do Pelou-

rinho, o centro histórico perde assim a sua importância como centro polí-

tico- administrativo. Boa parte das construções estava deteriorada, na dé-

cada de 1980. Inclusive muitos casarões desmoronando. O Pelourinho 

começou a ser visto como um lugar onde o perigo, a prostituição, a sujei-
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ra e o tráfego de drogas eram bem presentes. A área passou a abrigar uma 

população pobre, de baixa escolaridade, que fixou residência na área de 

forma precária. Em 1986, o centro histórico foi classificado como patri-

mônio mundial. Alguns casarões foram restaurados, e alguns prédios, 

como restaurantes, foram construídos. Mas o processo de renovação do 

Pelourinho mudou de rumo mesmo foi quando o Governo do Estado da 

Bahia decidiu intervir de forma pesada. O Pelourinho apresentava um po-

tencial turístico muito grande, e o governo estava ciente disso. O governo 

faz a revitalização, iniciada em 1992, tendo como governador, Antonio 

Carlos Magalhães, revitalização essa que não é só física, é física e co-

mercial. Mais de 400 casarões foram restaurados, e também apareceram 

restaurantes, lojas, bares, livrarias, ateliers de artistas e instituições, tanto 

públicas como privadas. As obras proporcionaram uma série de achados 

arquitetônicos, muitas características de casarões foram preservadas. Sem 

dúvida, a partir daí, o Pelourinho começou a atrair um número bem mai-

or de pessoas, em 1991 recebeu um milhão de visitantes. 

O filme retrata a comunidade do Pelourinho de hoje, é uma forma 

de denúncia. O Pelourinho dos postais e da poesia não corresponde à rea-

lidade do bairro. O que se tem é o Pelourinho do tráfico, da violência, da 

prostituição, do medo. Há o contraste entre a baiana que vende acarajé, o 

garoto que vende fitas do Bonfim e o povo que vive em cortiços espalha-

dos pela comunidade. Um povo que vive aterrorizado com a criminalida-

de. Tais moradores são marginalizados em detrimento do preconceito, e 

não têm oportunidades, sofrem ainda descaso por parte do estado. 

 

4. O que diz a canção do filme "Ó paí ó" 

Jesus é palestino 

(timbalada) 

Jesus desde menino 

É palestino 

É palestino 

Jesus desde menino 

É palestino 

É palestino 

Ralé é 

Ralé é 

Ralé é 

Ralé 

50 talibãs no bando 

E Zé na romaria 

O mundo vai se transformando 

Perfume de Maria 

E com trabalho e contrabando 

Nas ruas da Bahia 

A gente é solução se amando 

Tá quente a guerra fria 

Jesus desde menino 

É palestino 

É palestino 

Jesus desde menino 

É palestino 

É palestino 

Ralé é 
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A canção "Jesus é palestino" foi composta por Carlinhos Brown, 

Gerônimo Santana e Alain Tavares, cantada pela banda Timbalada; essa 

música possui apenas uma estrofe, a qual descreve fatos referentes aos 

problemas sociais presentes no estado da Bahia. A canção evoca questões 

históricas e religiosas. O trecho da música que diz: "Jesus desde menino 

é palestino, ralé é" é a primeira questão histórica a se destacar. Trata-se 

de um paralelo estabelecido entre o considerado filho de Deus para o 

cristianismo, Jesus, de nascimento judeu, conforme a História, e um pa-

lestino. Neste momento faz-se referência ao conflito atual vivido entre os 

povos palestinos e israelitas, sendo que os palestinos representam o lado 

mais fraco, maltratado, ou seja, a 'ralé' citada na canção. Ralé, segundo o 

dicionário, significa: "1) Camada inferior da sociedade; relé, plebe, escó-

ria social, gentalha, gentinha. 2) Populacho, poviléu, vulgo, zé-povinho. 

3) Animal, que pode ser presa das aves de rapina". 

Na canção há um povo baiano considerado em condições seme-

lhantes aos palestinos que hoje vivem conflitos fortes com outras nações, 

no Oriente Médio. No trecho que fala: 

50 talibãs no bando e Zé na romaria, 

o mundo vai se transformando, perfume de Maria. 

Há uma referência aos 'talibãs', que são um movimento fundamen-

talista islâmico nacionalista que se difundiu no Paquistão e considerado 

uma organização terrorista pela Rússia, pelos Estados Unidos e pela Uni-

ão Europeia, representando o lado ruim, a parte negativa da sociedade 

baiana, enquanto o "Zé, um substantivo próprio, cognome de José, muito 

representativo da população mais pobre da Bahia, se dedica a uma roma-

ria", um ritual que evoca sentidos religiosos de peregrinação e de fé. 

Os versos “o mundo vai se transformando/perfume de Maria”, 

evocam, mais uma vez a presença de uma questão religiosa, corroboran-

do os sentidos de religiosidade já trazidos pela palavra romaria, uma pe-

regrinação religiosa feita por um grupo de pessoas a uma igreja ou a um 

local considerado santo. Por razões diversas se realiza uma romaria que 

pode ter por finalidade o pagamento de uma promessa, um pedido de 

graça divina ou simplesmente a devoção; sendo assim aí temos a ideia de 

fé, de esperança, de um povo (baiano) que luta apesar de todas as dificul-

dades. Já no trecho da música que diz: "e com trabalho e contrabando nas 

ruas da Bahia, a gente é solução se amando, tá quente a guerra fria”. 

Ressalta-se que a solução desses problemas e destas condições, 

uma guerra fria que está quente, a guerra da desigualdade social, da vio-
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lência, do caos vivido por essa população, está na união do povo, no 

amor, em meio a tudo. 

A música é tocada acompanhando o momento em que acontece a 

cena da morte dos personagens Cosme e Damião, duas crianças, vividos 

pelos atores Vinícius Nascimento e Felipe Fernandes, filhos da persona-

gem dona Joana, vivida pela atriz Luciana Souza. Eles são exterminados 

por um policial, vivenciado pelo ator Gustavo Mello, que faz a segurança 

do local. Age por dinheiro, a mando de comerciantes locais, retratando a 

violência presente no bairro Pelourinho. É como se garotos tivessem sido 

sacrificados assim como Jesus foi sacrificado; o Jesus que desde menino 

é palestino, é da ralé, é pobre. Como é trazido na canção, estes meninos 

representam o Jesus palestino da Bahia. Há uma posição sujeito que fala 

de um povo que vem sendo sacrificado na Bahia, desde tempos imemori-

ais, do mesmo modo como foi Jesus. 

 

5. Conclusão 

É bastante interessante conhecer um pouco das vozes presentes na 

letra da música "Jesus é palestino", parte da trilha sonora do filme referi-

do, através da análise do discurso francesa. A letra traz a questão da de-

núncia. A denúncia da crueldade social vivenciada por um povo esperan-

çoso que almeja por liberdade. Retrata a história e o sofrimento de um 

povo, a dura realidade vivida por eles. 

A letra da música "Jesus é palestino", fala deste povo como o lado 

sacrificado, o povo imolado, assim como aconteceu a Jesus e acontece 

aos meninos assassinados no filme estudado; fala-se aí também da espe-

rança de mudança a partir do viés do amor, da fé. 

A letra apresenta fortes efeitos de sentidos ao ser relacionada com 

as cenas do filme. A letra analisada, de alguma maneira, acaba soando 

como se fosse um grito dos baianos que sofrem essas mazelas (muitos 

dos quais estão e são moradores do Pelourinho e outros se alojam em ou-

tros “pelourinhos” na cidade de Salvador), um grito de libertação, ecoan-

do na sociedade brasileira. Um grito preso na garganta durante séculos, 

um grito que diz não à opressão. 

As imagens exibidas no filme estão, de alguma forma, comparti-

lhando os sentidos contidos na letra da canção. E vice-versa. Há uma in-

teração entre as duas formas de linguagem para a intensificação dos efei-

tos de sentidos. 
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Há uma leitura que se fez do filme, muito divulgada na mídia, na 

época de sua divulgação, a respeito do seu caráter festivo e carnavalesco, 

pode-se opor, certamente, uma outra visão do filme Ó paí ó, quando se 

atenta para este compartilhamento entre as linguagens das letras das can-

ções de sua trilha sonora e as imagens e sequências do filme em que es-

sas canções surgem; e juntas, letras e imagens, fazem explodir sentidos e 

significações fortes de denúncia e protesto. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRANDÃO, Helena Hathsue Nagamine. Introdução à análise do discur-

so. 2. ed. Campinas: UNICAMP, 2004. 

CUNHA, Juliane Guimarães. O discurso abolicionista no século XIX: 

processos argumentativos nos textos do diário da Bahia de 1884. 2012. 

Dissertação (de mestrado). – Universidade Estadual da Bahia, Salvador. 

Disponível em:  <http://www.ppgel.uneb.br/wp/wp-

content/uploads/2012/04/cunha_juliane.pdf>. Acesso em: 17-06-2013. 

KLUG, Melânia Buchweitz. Língua portuguesa: minidicionário escolar. 

1. ed. Blumenau: Vale das Letras, 2010. 

MALERONKA, Fabio; COHN, Sérgio. Márcio Meirelles, secretário de 

cultura da Bahia. Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Ser-

gio Cohn no dia 02 de maio de 2010, em São Paulo. Disponível em:  

<http://docplayer.com.br/5864606-Marcio-meirelles-secretario-de-

cultura-da-bahia.html>. Acesso em: 22-03-2013. 

MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Anna Christina. (Orgs.) Introdução à 

linguística: domínios e fronteiras, vol. 2. São Paulo: Cortez, 2001. 

OLODUM, Bando de Teatro Blog. Tempo – Senhor Soberano. Disponí-

vel em:  <http://bandodeteatro.blogspot.com.br/2010/11/tempo-senhor-

soberano.html>. Acesso em: 22-03-2013. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Introdução às ciências da linguagem: discur-

so e textualidade. Campinas: Pontes, 2006. 

______. Análise de discurso. Princípios e procedimentos. 7. ed. Campi-

nas: Pontes, 2007. 

PAIXÃO, Alissan Santos da. A heterogeneidade significativa do discurso 

urbano da cidade do Salvador: uma leitura do Pelourinho. XVI Jornada 

de Iniciação Científica da UNEB, Salvador, 2012. 

http://www.ppgel.uneb.br/wp/wp-content/uploads/2012/04/cunha_juliane.pdf
http://www.ppgel.uneb.br/wp/wp-content/uploads/2012/04/cunha_juliane.pdf
http://docplayer.com.br/5864606-Marcio-meirelles-secretario-de-cultura-da-bahia.html
http://docplayer.com.br/5864606-Marcio-meirelles-secretario-de-cultura-da-bahia.html
http://bandodeteatro.blogspot.com.br/2010/11/tempo-senhor-soberano.html
http://bandodeteatro.blogspot.com.br/2010/11/tempo-senhor-soberano.html


Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 651 

FORMAÇÃO IDEOLÓGICA E OS EFEITOS DE SENTIDO 

PRESENTES EM DIÁRIO DE UM DETENTO, 

DE RACIONAIS MC’S 

Maiara Cano Romero Pereira (UEMS) 

maiara.cano@hotmail.com 

Naiara de Lima Moro (UEMS) 

naiara.lmoro@gmail.com 

Natalina Sierra Assêncio Costa (UEMS) 

sierra@uems.br 

 

RESUMO 

O presente estudo tem como principal objetivo apresentar considerações a respei-

to da formação ideológica na música “Diário de um Detento”, do grupo de rap brasilei-

ro Racionais MC’s. Será um trabalho de cunho bibliográfico; dessa forma, adotamos 

a perspectiva da análise do discurso de linha francesa, tomando como base os estudos 

de Eni Puccinelli Orlandi e Michel Pêcheux, entre outros autores. Procura-se, assim, 

compreender os sentidos produzidos pela canção, a partir do contexto histórico em 

que a composição foi realizada. A canção, que faz parte do álbum “Sobrevivendo no 

Inferno" (1997), retrata a invasão policial ao presídio do Carandiru e ao subsequente 

evento conhecido como Massacre do Carandiru, por intermédio de anotações que 

constavam no diário do ex-detento Jocenir. 

Palavras-chave: Análise do discurso. Ideologia. Música. Rap. 

 

1. Considerações iniciais 

O ano de 1992 teve como marco político o primeiro impeachment 

sofrido por um presidente brasileiro, Fernando Collor de Mello, que foi 

também o primeiro presidente eleito democraticamente após o período de 

ditadura militar no Brasil (1964-1985). Ademais, um episódio na Casa de 

Detenção de São Paulo, popularmente chamada de Carandiru, choca o 

país e se torna um marco no sistema prisional brasileiro: o Massacre do 

Carandiru. 

Diante dessa conjuntura, o rapper Mano Brown, do grupo Racio-

nais MC’s, juntamente com o ex-detento Josemir José Fernandes Prado, 

mais conhecido por Jocenir, escreveram posteriormente a canção Diário 

de um Detento, que veio a se tornar uma das maiores e mais conhecidas 

músicas do rap brasileiro. 

Levando em consideração tal contexto e tal composição, o presen-

mailto:maiara.cano@hotmail.com
mailto:naiara.lmoro@gmail.com
mailto:sierra@uems.br
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te trabalho tem como objetivo analisar a formação ideológica e, por con-

seguinte, os efeitos de sentidos gerados por essa canção. Para tanto, utili-

zaremos como base teórica a análise do discurso de linha francesa, a fim 

de realizar o estudo anteriormente citado. 

 

2. Condições de produção 

2.1. O Massacre do Carandiru 

No dia 2 de outubro de 1992 estava sendo realizado um jogo do 

campeonato interno do Pavilhão Nove, na Casa de Detenção de São Pau-

lo, popularmente conhecida como Carandiru, por ser localizada no bairro 

homônimo da zona norte da capital paulista. O P-9 era “habitado” pelos 

presos primários, ou seja, por aqueles que haviam cometido pela primeira 

vez um crime – seja furto, roubo, tráfico, homicídio, entre outros – e al-

guns ainda aguardavam por seu julgamento. 

Enquanto a partida ocorria, nos andares superiores outros detentos 

organizavam as celas. Até que “inesperadamente, como ocorrem os acon-

tecimentos mais graves nas cadeias, o Barba brigou com o Coelho na rua 

Dez do segundo andar do pavilhão, um armado de faca, o outro com um 

pedaço de pau” (VARELLA, 1999, p. 280). O motivo da discórdia é in-

certo: enquanto uns afirmaram que se tratava de dívida, outros disseram 

ser discussão sobre o futebol, entre tantas outras possibilidades. O jogo 

foi paralisado e, como de costume, a maior parte dos detentos se posicio-

nou. Cada qual defendendo seu lado, começou a troca de ameaças; muni-

dos com quaisquer equipamentos ou materiais que julgavam servir, inici-

ou-se uma luta descontrolada. A partir daí, outros detentos novatos inici-

aram uma rebelião, em que pediam melhorias nas condições em que vivi-

am. 

Já prevendo o pior, os funcionários procuraram fazer com que os 

detentos voltassem às suas celas, mas o ato foi em vão e naquele momen-

to a confusão estava instalada. De acordo com os carcereiros que traba-

lhavam nesse dia, a Polícia Militar, ciente do que ocorria, ordenou que os 

funcionários se retirassem do pavilhão. No entanto, outras fontes afirma-

ram que os guardas, assustados com a possibilidade de se tornarem re-

féns dos detentos que se rebelavam, optaram por deixar seus postos. 

O então diretor da Casa de Detenção, Ismael Pedrosa, ainda ten-

tou dialogar com os presidiários e iniciar uma negociação, que foi, se-

gundo a Polícia Militar, ignorada pelos presos. Outra versão afirma que 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 653 

os detentos ensaiaram uma rendição, entregando suas armas, mas o gesto 

foi visto como agressão contra os policiais, que prosseguiram com a in-

vasão. 

Foram cerca de 320 oficiais121 que adentraram o P-9, conforme a 

Promotoria. O que diz o comandante responsável pela operação, coronel 

Ubiratan Guimarães, todavia, é que apenas 86 policiais invadiram o Pavi-

lhão Nove. 

Após embates, mortes e uma verdadeira destruição no pavilhão, 

aproximadamente às 17h houve a rendição dos detentos. Alguns dos pre-

sos preferiram procurar refúgios nas celas, onde muitos foram mortos. 

Segundo relatos, os mortos foram empilhados e, naquele momento, uma 

alternativa dos sobreviventes foi de se camuflarem entre os corpos sem 

vida de seus colegas, na tentativa de se preservarem. 

No dia 2 de outubro de 1992, morreram 111 homens no pavilhão Nove, 

segundo a versão oficial. Os presos afirmam que foram mais de duzentos e 

cinquenta, contados os que saíram feridos e nunca retornaram. Nos números 

oficiais não há referência a feridos. Não houve mortes entre os policiais mili-

tares. (VARELLA, 199, p. 294) 

A invasão, que tinha como objetivo controlar a rebelião dos deten-

tos, resultou em um dos eventos mais cruéis e violentos da história do 

sistema prisional do mundo, conhecido como Massacre do Carandiru. 

Posteriormente ao ocorrido, a Polícia Militar foi acusada de alterar o lo-

cal da chacina, a fim de destruir provas importantes que pudessem com-

prometer algum oficial em específico. 

 

2.2. O contexto político 

Luiz Antônio Fleury Filho era o governador do estado de São 

Paulo na época da invasão ao Carandiru que resultaria no massacre; du-

rante todo o seu governo, impulsionou o uso de ações vigorosas e impe-

tuosas da polícia para com a população. 

O governador Fleury não havia adotado uma política de segurança pública 

que viesse a coibir a violência policial ilegal. Essa tendência é verificada pelos 

números de civis mortos pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, ascen-

dentes de 1990 a 1992. Em 1990, foram 585 civis mortos pela PM-SP. Em 

1991, foram 1140. Em 1992, 1359. (OLIVEIRA, 2005) 

                                                         

121 Informação retirada do site <http://super.abril.com.br/historia/como-foi-o-massacre-do-carandiru>. 
Acesso em: 02-12-2016. 

http://super.abril.com.br/historia/como-foi-o-massacre-do-carandiru
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Além disso, o Massacre do Carandiru ocorreu na véspera das elei-

ções municipais, o que provavelmente levou ao atraso na comunicação 

das notícias acerca do caso e à omissão do verdadeiro tamanho de tal ma-

tança. 

 

3. O gênero 

3.1. Rap 

O rap é um estilo musical surgido na Jamaica, por volta de 1960. 

Na década de 1970, em razão da crise econômica e social no país, muitos 

jamaicanos imigraram para os Estados Unidos, levando junto o rap. Des-

se modo, o gênero se espalhou e se tornou popular em outro país. O gê-

nero servia não apenas para diversão; mas, em uma época marcada pela 

exclusão social que sofriam os negros nos Estados Unidos, o rap passou 

a ser utilizado como uma forma de denúncia, como uma forma de ex-

pressar as dificuldades nas vidas dos moradores de bairros periféricos, 

em grandes cidades, como Nova Iorque. 

No Brasil, o rap chegou na década de 1980. Muitos brasileiros re-

lutaram em aceitar o gênero, pois o associavam com periferia e violência. 

Mesmo assim, na década de 1990, o rap começou a conquistar as rádios e 

a indústrias, e assim continua até hoje: como um estilo musical ouvido no 

mundo inteiro. 

Dentre os primeiros rappers nacionais que fizeram sucessos, po-

demos citar: Gabriel, O Pensador, Câmbio Negro e Racionais MC’s. 

 

3.2. Breve introdução à história de Racionais MC’s 

Um dos conjuntos brasileiros de rap mais influentes no nosso país 

é o grupo Racionais MC’s, formado em 1988 e composto por quatro in-

tegrantes: Mano Brown (Pedro Paulo Soares Pereira), Ice Blue (Paulo 

Eduardo Salvador), Edi Rock (Edivaldo Pereira Alves) e KL Jay (Kleber 

Geraldo Lelis Simões). 

O primeiro disco do grupo, Holocausto Urbano (1990) contém as 

canções Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis, cujas letras apresentam 

denúncias ao racismo e à miséria da periferia de São Paulo. Após três 

anos, o grupo lançou o segundo LP chamado Escolha Seu Caminho. 

No final de 1997, foi lançado o álbum Sobrevivendo no Inferno 
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que vendeu mais de 500 mil cópias. Com esse álbum, o grupo deixou de 

ser conhecido somente na periferia paulista para fazer sucesso em outras 

localidades da cidade e entre outros grupos da sociedade. 

Em 2002, lançaram Nada como um dia após o outro dia. E em 

2006, veio o primeiro DVD do grupo: 1000 trutas, 1000 tretas. Após oito 

anos sem lançamentos, em 2014 o grupo lançou um álbum de estúdio, in-

titulado Cores & Valores. 

Suas músicas têm como característica principal a denúncia de ra-

cismo, preconceito, drogas, exclusão social e brutalidade da polícia, prin-

cipalmente nas periferias. 

 

4. Análise de discurso de linha francesa 

A análise de discurso de linha francesa surgiu na década de 1960, 

tendo como principal representante Michel Pêcheux. Adotando como 

“tripé” teórico o marxismo, a linguística e a psicanálise, a análise do dis-

curso não procura saber o que está sendo dito, mas procura analisar como 

o texto significa e, por meio das construções ideológicas presentes em 

cada texto, busca o “não dito”. A análise deve ser feita de forma crítica e 

reflexiva, para que o discurso não se transforme, inconscientemente, em 

“análises de aspectos puramente linguísticos nem o dissolvam num traba-

lho histórico sobre a ideologia”. (BRANDÃO, 2006, p. 103) 

Na análise de discurso, a língua passa a ser vista como um aconte-

cimento, um marco para o homem, que é visto como um sujeito influen-

ciado diretamente pelo contexto histórico em que está inserido. Tal como 

a linguagem, que só é suscetível de ter significação porque está inscrita 

na história. Assim, o sentido de um determinado discurso depende de 

quem o produz e/ou daquele que o compreende. A partir daqui, é possí-

vel afirmar que, para a análise de discurso, o sentido não está exclusiva-

mente nas palavras, ou nos enunciados, mas sim na exterioridade e nas 

condições em que aquele enunciado foi produzido. 

No entanto, alguns sentidos específicos acabam por nos afetar 

mais do que outros, fato que, segundo Eni Puccinelli Orlandi (2009, p. 

34) “certamente o fazemos determinados por nossa relação com a língua 

e a história, por nossa experiência simbólica e de mundo, através da ideo-

logia”. Ou seja, tudo o que é dito está associado com o pensamento, que, 

por sua vez, está atrelado com o mundo e consequentemente com a ideo-

logia de cada sujeito. 
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Nesse sentido, compreende-se que o sujeito é um indivíduo que 

foi interpelado por sua ideologia e ocupa um lugar, que é o espaço de on-

de enuncia, isto é, emite o seu discurso. 

Em vista disso, é possível compreender que as formações discursivas es-

tão imbricadas às formações ideológicas, uma vez que é a ideologia que for-

nece, segundo Pêcheux (1997), as evidências que fazem com que uma palavra 

ou um enunciado queiram dizer o que realmente dizem, de modo que é 

no/pelo discurso que a ideologia se materializa e produz efeito, o qual será 

suscitado conforme a formação discursiva e às condições de produção em que 

o discurso se inscreve. (AGRA; CARVALHO & AZEVEDO, 2014) 

Pode-se entender, portanto, que a ideologia é a responsável por 

fornecer sentidos aos fatos, de forma que “adentre” o local de onde cada 

sujeito fala, e, assim, os fatos se tornarão mais compreensíveis para os 

sujeitos. 

Discutido por José Luiz Fiorin (1998), o conceito de formação 

ideológica retoma os conceitos de formação social e formação discursiva. 

Enquanto o primeiro corresponde às classes sociais, à segmentação da 

sociedade, o segundo se refere à forma material de uma visão de mundo. 

[...] cada formação ideológica corresponde uma formação discursiva, que é um 

conjunto de temas e de figuras que materializa uma dada visão de mundo. Es-

sa formação discursiva é ensinada a cada um dos membros de uma sociedade 

ao longo do processo de aprendizagem linguística. É com essa formação dis-

cursiva assimilada que o homem constrói seus discursos, que ele reage lin-

guisticamente aos acontecimentos. Por isso, o discurso é mais o lugar da re-

produção que o da criação. Assim como uma formação ideológica impõe o 

que pensar, uma formação discursiva determina o que dizer. Há, numa forma-

ção social, tantas formações discursivas quantas forem as formações ideológi-

cas. (FIORIN, 1998, p. 32) 

Assim, podemos compreender a formação ideológica como o ins-

trumento que molda a visão de mundo de cada sujeito e/ou grupo. Le-

vando em consideração que a linguagem é a materialização da ideologia, 

ou seja, a forma que algo abstrato encontra para se tornar material, con-

clui-se, então, que toda formação ideológica implica em uma formação 

discursiva. 

Segundo Helena Hathsue Nagamine Brandão (2006, p. 42) “(...) 

se processo discursivo é produção de sentido, discurso passa a ser o es-

paço em que emergem as significações”. Logo, compreende-se que a lín-

gua é uma condição para a existência do discurso, pois esse depende da-

quele para deixar a esfera do especulativo e ganhar materialidade, e é no 

processo discursivo que encontramos os efeitos de sentido. 
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5. Análise 

Tendo como aporte teórico a análise do discurso de linha francesa 

e já feitas as devidas considerações a seu respeito, trataremos de analisar, 

no presente item, a canção Diário de um Detento, do grupo de rap Raci-

onais MC’s, presente no álbum Sobrevivendo no Inferno, de 1997. Ade-

mais, de acordo com avaliações realizadas pela revista musical Rolling 

Stone Brasil122, a canção figura em 52º lugar na lista das 100 maiores 

músicas brasileiras123, enquanto o álbum se encontra em 14º entre os 100 

maiores discos brasileiros124. 

Todas as canções presentes no disco apresentam letras impactan-

tes, que tratam sobre da vida na periferia da cidade de São Paulo e abor-

dam assuntos como desigualdade social, miséria e racismo. 

Segundo Michel Pêcheux (1997, p. 161), as formações ideológi-

cas são materializadas pelas formações discursivas e, assim, os sujeitos 

são representados por seus discursos, isto é, os sujeitos são “produtos” da 

interpelação da ideologia nos indivíduos. Dessa forma, pode-se identifi-

car na canção a postura dos compositores: de luta contra a injustiça, desi-

gualdades sociais e raciais, além de sua posição questionadora quanto ao 

sistema penitenciário brasileiro. 

Para realizar a análise de Diário de um Detento, destacaremos tre-

chos que julgamos mais relevantes, de forma a ilustrar os diferentes efei-

tos de sentidos que são produzidos nessa música. Deve-se ressaltar que a 

canção foi composta a partir de relatos recolhidos por Jocenir, o ex-

detento coautor da canção, enquanto esteve preso no Complexo do Ca-

randiru, de 1994 a 1998. 

A seguir, iniciaremos a apresentação dos trechos, seguidos pela 

                                                         

122 Rolling Stone Brasil é uma revista publicada no Brasil desde outubro de 2006, sendo uma das 
versões internacionais da revista americana Rolling Stone. De frequência mensal, seu slogan é “a 
maior revista de entretenimento do mundo”. 

123 A Rolling Stone Brasil publicou, em outubro de 2009, uma edição comemorativa de três anos da 
revista, na qual destacava as 100 maiores músicas brasileiras de todos os tempos. Segundo a co-
missão julgadora, as 100 canções selecionadas “atestam a perenidade da nossa música”. 

124 Também realizada pela Rolling Stone Brasil, a lista dos 100 maiores discos da história da música 
brasileira foi publicada em outubro de 2007; baseada no voto de 60 profissionais do meio musical. 
Os critérios adotados foram “valor artístico intrínseco e importância histórica, ou seja, o quanto o ál-
bum influenciou outros artistas”. 
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análise isolada de cada um. 

Trecho 1: 

São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8h da manhã. 

Aqui estou, mais um dia. 

Sob o olhar sanguinário do vigia. 

Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. 

É possível perceber que a canção é em forma de carta, como se 

fosse redigida a alguém que está fora do presídio. Logo no início, retrata 

o dia anterior à invasão e como é o dia a dia na penitenciária. O medo e a 

insegurança pairam no local, mesmo com a presença da polícia, que não 

assegura nenhum direito aos detentos. Estes sentem o temor de poderem 

ser agredidos e até mesmo mortos pelos policiais. 

Trecho 2: 

Na muralha, em pé, mais um cidadão José. 

Servindo o Estado, um PM bom. 

Passa fome, metido a Charles Bronson. 

Os vigias dos presídios são, em geral, pessoas comuns que traba-

lham na polícia militar e, por isso, servem ao estado. Portanto, o “cida-

dão José”, retratado no primeiro verso do trecho em destaque, é apenas 

mais um indivíduo que recebe ordens e acredita ter uma responsabilidade 

perante a sociedade, no entanto é somente uma “marionete” do estado. 

Além disso, na comparação dos policiais com o ator Charles 

Bronson, no terceiro verso do trecho, os compositores tentam ilustrar o 

“poder” que os policiais militares acreditam ter para instaurar a ordem, 

tal como os personagens vividos pelo ator. A postura policial é criticada, 

pois apesar de seguirem a lei e serem os encarregados de cuidar da vida 

de tantos outros cidadãos, os policiais recebem um salário mísero e traba-

lham em situações precárias, ou seja, também são vítimas do sistema, 

mas se deixam iludir por uma autoridade que acreditam ter. 

Trecho 3: 

Ratatatá, mais um metrô vai passar. 

Com gente de bem, apressada, católica. 

Lendo jornal, satisfeita, hipócrita. 

Com raiva por dentro, a caminho do Centro. 

Olhando pra cá, curiosos, é lógico. 

Não, não é não, não é o zoológico 

Minha vida não tem tanto valor 

quanto seu celular, seu computador. 
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A estação de metrô Carandiru, uma das estações da linha-1 do 

metrô de São Paulo, fica ao lado do espaço onde era a Casa de Detenção. 

A partir do segundo verso desse trecho, inicia-se uma crítica aos 

usuários do metrô, em sua maioria trabalhadores, que fingiam estar satis-

feitos com a vida que levavam, mas eram, internamente, consumidos por 

um sentimento de raiva (do trabalho, da família, da vida, no geral), por 

isso há o uso, no terceiro verso, do adjetivo hipócrita. Essas pessoas não 

encontram uma forma de mudar o modo em que vivem, por medo de 

perder o pouco que têm, e acabam "empurrando" essa vida limitada, em 

que apenas recebem ordens; assim, vão se transformando em fantoches 

do sistema. 

De dentro dos vagões, as pessoas que utilizavam o metrô conse-

guiam ver o presídio, as pequenas janelas e os detentos de cada cela. 

Quem passava pela estação Carandiru, costumava olhar na direção da 

penitenciária com interesse. Nesse sentido, a comparação entre o presídio 

e o zoológico, no sexto verso, parece bastante pertinente: tal como no zo-

ológico, onde os animais são observados em jaulas, os usuários do metrô 

observam os presos em suas pequenas celas. Além disso, em ambos os 

casos, animais e detentos representam um risco à vida dessas pessoas que 

levam uma vida comum. 

Nos dois últimos versos do trecho, fica claro que o próprio preso 

sabe que sua existência recebe um valor escasso perante a sociedade, e 

que qualquer equipamento eletrônico é mais proveitoso e relevante que 

sua vida. Encontra-se, aqui, uma crítica à sociedade, que enaltece mais o 

consumo, o dinheiro e o poder, do que a vida de um ser humano. 

Trecho 4: 

Ladrão sangue bom tem moral na quebrada. 

Mas pro Estado é só um número, mais nada. 

Nove pavilhões, sete mil homens. 

Que custam trezentos reais por mês, cada. 

Antes da prisão, cada pessoa recebe um tratamento diferenciado. 

O respeito conquistado, geralmente na região em que vive, popularmente 

conhecida como "quebrada", não tem nenhum significado ou valia após a 

detenção, onde todos são tratados da mesma forma, não importando o seu 

passado e/ou sua história. O "número", presente no segundo verso do tre-

cho, refere-se ao número de identificação que cada detento recebe logo 

que chega ao presídio. Aos olhos do governo, o preso é apenas "mais 

um". Assim, nota-se o total descaso com que são tratados os presos, que 
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passam a serem vistos como números e não mais como pessoas. 

No terceiro verso há uma pequena descrição do presídio do Ca-

randiru, que era formado por nove pavilhões e habitado por mais de sete 

mil homens, que superlotavam a prisão, construída para apenas três mil e 

quinhentos detentos. O custo para manter cada preso era, de acordo com 

o governo, por volta de mil e trezentos reais. Todavia, pelas péssimas 

condições em que viviam os presos, imagina-se que o custo de cada um 

seja muito menor. 

Trecho 5: 

Amanheceu com sol, dois de outubro. 

Tudo funcionando, limpeza, jumbo. 

De madrugada eu senti um calafrio. 

Não era do vento, não era do frio. 

Acertos de conta tem quase todo dia. 

Ia ter outra logo mais, eu sabia. 

O massacre do Carandiru ocorreu no dia 2 de outubro de 1992. 

Pela manhã, nesse dia, o presídio funcionava normalmente, com 

limpeza e entrega dos materiais (de higiene, vestuário, entre outros) que 

cada família enviava aos detentos. Por conhecerem o dia a dia da deten-

ção, os presos já sentiam quando algo estava prestes a ocorrer. Porém, 

não podiam imaginar a dimensão que tomaria mais um "acerto de conta", 

já que era algo que ocorria cotidianamente. 

Trecho 6: 

Fumaça na janela, tem fogo na cela. 

Fudeu, foi além, se pã!, tem refém. 

Na maioria, se deixou envolver 

por uns cinco ou seis que não têm nada a perder. 

Dois ladrões considerados passaram a discutir. 

Mas não imaginavam o que estaria por vir. 

Como apresentado anteriormente, a discussão entre dois detentos 

(Barba e Coelho), cujo verdadeiro motivo é um grande ponto de dúvida, 

foi o que começou a movimentar o presídio naquele 2 de outubro. Apro-

veitando do fato, alguns poucos detentos iniciaram uma rebelião a fim de 

reivindicar melhores condições. No fim, mais da metade do pavilhão 9 já 

estava envolvida na confusão. Nenhum dos presos imaginava, no entan-

to, o que aconteceria na sequência. 
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Trecho 7: 

Era a brecha que o sistema queria. 

Avise o IML, chegou o grande dia. 

A partir desse trecho, apreende-se que o governo precisava apenas 

de um motivo para realizar a invasão, cujo desfecho seria o massacre. 

Vale lembrar, também, que a Casa de Detenção estava com superlotação, 

o que reforça a ideia de uma chacina ter sido vista previamente como 

uma possibilidade de diminuir o número de detentos que ali estavam. 

No segundo verso, o verbo "avisar" passa a impressão de que esse 

episódio que visava eliminar parte da população carcerária já era espera-

do, e só deveriam recordar ao IML125 de São Paulo que chegariam muitos 

corpos para reconhecimento. 

Trecho 8: 

Depende do sim ou não de um só homem. 

Que prefere ser neutro pelo telefone. 

Ratatatá, caviar e champanhe. 

Fleury foi almoçar, que se foda a minha mãe! 

Cachorros assassinos, gás lacrimogêneo... 

quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio! 

Nessa passagem da música, percebe-se a indiferença de Luiz An-

tônio Fleury Filho, governador de São Paulo na época, para com os pre-

sos e a situação. Ele deixa a decisão para o comandante da operação, co-

ronel Ubiratan Guimarães, que opta, como citado anteriormente, por 

prosseguir com a invasão. Dessa forma, o efeito produzido por esse tre-

cho da canção é o de total desinteresse do governador com o cenário, que 

sabe da possibilidade de um massacre ocorrer, mas prefere não fazer ne-

nhuma intervenção, deixando a responsabilidade para outra pessoa. 

A partir do último verso desse trecho, o sentido percebido é de 

que as mortes dos detentos eram incentivadas, vistas como prêmios entre 

os policiais. 

                                                         

125 O Instituto Médico Legal, conhecido como IML, é o instituto responsável em fornecer bases para o 
julgamento de causas criminais. Uma das funções do IML é a necropsia, exame realizado após a 
morte de um indivíduo. No entanto, a maior parte do atendimento é dada a pessoas vivas após so-
frerem acidentes, agressões, entre outros traumas. 
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Trecho 9: 

O ser humano é descartável no Brasil. 

Como modess usado ou bombril. 

Cadeia? Guarda o que o sistema não quis. 

[...] 

Ratatatá, Fleury e sua gangue 

vão nadar numa piscina de sangue. 

Dessa forma, o principal sentido perceptível na composição é que 

o massacre teve como objetivo essencialmente “livrar” a sociedade de 

indivíduos que não colaborariam com o crescimento econômico e apenas 

gerariam gastos e despesas para o governo. Ou seja, parte daqueles que 

não pudessem colaborar para a produção, característica do capitalismo, 

seriam “eliminados”. Assim, o massacre foi a forma encontrada pela po-

lícia (e pelo governo) não só de diminuir a superlotação do presídio, mas 

de tirar esses indivíduos “inválidos” da sociedade. 

Trecho 10: 

Mas quem vai acreditar no meu depoimento? 

Como era de se esperar, no entanto, tudo o que saiu na mídia foi a 

partir da versão da polícia militar de São Paulo. A voz dos detentos é 

desprezada, pois eles não são considerados parte da sociedade. 

Desse modo, por meio do rap, procurou-se fazer com que a voz 

dos excluídos fosse ouvida. O gênero foi utilizado, nessa canção, para 

espalhar a versão de um acontecimento de determinada parte da socieda-

de que sofria com desigualdades, incertezas e inseguranças, como é pos-

sível perceber nos trechos da música que foram destacados. 

 

6. Considerações finais 

Desde a década 1990 até hoje, Racionais MC’s é considerado um 

dos grupos de rap mais influentes do nosso país. As letras de suas can-

ções representam a vida dos jovens negros e pobres da periferia de São 

Paulo, além de abordar temas como preconceito, violência, e exclusão 

social. 

Tendo a canção Diário de um Detento como o nosso objeto de 

análise discursiva, pode-se apreender que pela produção da letra o sujeito 

está num papel de empenho social, manifestando um sujeito interpelado 

pela ideologia de igualdade (racial e social). A música ilustra o massacre 

do Carandiru na visão dos detentos, colocando em choque as versões di-
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vulgadas sobre o assunto, já apresentadas anteriormente nesse trabalho. 

A vivência do ex-detento Jocenir na Casa de Detenção de São 

Paulo, somada aos relatos e depoimentos recolhidos durante o tempo em 

esteve preso, de 1994 a 1998, deu origem ao livro “Diário de um Deten-

to”. Neste, o autor narra como conheceu o rapper Mano Brown e como 

foi o processo de composição da canção homônima. Dessa forma, pode-

mos dizer que o rap foi o meio encontrado para que fosse ouvida a voz (e 

a versão) da minoria, ou seja, dos detentos. 

Ademais, é importante ressaltar que para o analista do discurso, a 

canção e/ou o texto não tem um único significado fixo, e que são muitas 

as possibilidades de haverem outras interpretações e outros sentidos so-

bre a canção, pois cada um tem as suas formações discursivas e ideológi-

cas. 
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RESUMO 

Nessa abordagem objetivamos apresentar algumas considerações teóricas a res-

peito do circuito curricular mediado por gêneros (CCMG), conjunto de metodologias 

sugeridas para o ensino dos gêneros textuais/discursivos à luz da linguística sistêmico-

funcional (LSF). Nossa principal referência teórica é a linguística sistêmico-funcional, 

pois somos motivados pelas possibilidades de contribuições ao ensino de línguas, con-

forme a sua proposta inicial, de origem australiana. Somada a isso, a perspectiva soci-

ofuncional com a qual a linguística sistêmico-funcional concebe a língua (gem) pode 

contribuir de maneira satisfatória para o desenvolvimento das habilidades de leitura e 

escrita dos atores envolvidos em contextos de formação. Nessa perspectiva, também 

consideramos alguns pressupostos dos estudos do letramento, em especial o linguísti-

co, pois partimos do pressuposto de que o conhecimento das marcas gramaticais pode 

se tornar uma ferramenta importante para se entende e produzir textos. A metodolo-

gia que adotamos nesse trabalho é de natureza bibliográfica, partindo do princípio de 

que o diálogo teórico que tentamos travar é fruto de leituras desenvolvidas sobre a li-

teratura científica especializada. O circuito curricular mediado por gêneros prevê 

uma série de passos metodológicos que visam favorecer o desenvolvimento das poten-

cialidades linguísticas, por intermédio do uso de textos diversos, algo ainda muito ino-

vador e desafiador para o contexto de ensino brasileiro. 

Palavras-chave: Ensino de língua. Linguística sistêmico-funcional. Letramento. 

 

1. Introdução 

Uma pedagogia da escrita será uma pedagogia que 

visa, não ao domínio da escrita enquanto sistema nota-

cional, de fixação/representação das unidades sonoras 

mínimas da fala (os fonemas), mas uma pedagogia que 

visa, além do domínio da escrita enquanto sistema nota-

cional, ao domínio de técnicas de produção de textos 

cultural e situacionalmente adequados aos contextos de 

uso, neles reconhecendo pertinência, adequação e quali-

dade. (GOUVEIA, 2014, p. 205) 

No cenário educacional brasileiro, muitas são as inquietações que 

os pesquisadores da área da linguagem demonstram em relação ao ensino 

de língua portuguesa nas escolas. Dentre essas inquietações, podemos ci-

tar a dificuldade de se ensinar gramática dentro de uma situação contex-

mailto:brunogomespereira_30@hotmail.com
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tual concreta do uso linguístico, a periferização do ensino dos gêneros 

textuais/discursivos em detrimento de um ensino moldado unicamente na 

noção de tipologia textual, entre outras. 

As problemáticas citadas acima culminam, consequentemente, em 

uma escrita mecanizada, longe de ser uma habilidade capaz de incentivar 

a ressignificação das capacidades de leitura e atribuição de sentido por 

parte do aluno. 

As palavras de Carlos Alberto Marques Gouveia (2014), que 

constituem a epígrafe desse trabalho, apontam para uma concepção de 

escrita como habilidade capaz de relacionar o texto produzido ao seu 

contexto de uso. Ou seja, o que Carlos Alberto Marques Gouveia chama 

de “pedagogia da escrita” se aproxima da noção de um conjunto de fato-

res metodológicos que possam incentivar o aluno a perceber que a escrita 

é, na verdade, uma materialização linguística de ideologias presentes do 

contexto da enunciação. É nesse momento que articulamos o argumento 

do autor à ideia proposta pelo circuito curricular mediado por gêneros, 

procedimentos metodológicos adotados pela teoria social da linguística 

sistêmico-funcional. Tais procedimentos ainda são pouco discutidos no 

Brasil. 

Dessa maneira, nosso objetivo, nessa abordagem, é fazer uma 

breve apresentação teórica do circuito curricular mediado por gêneros, 

tentando perceber como esse circuito pode oferecer subsídios para o en-

sino de gêneros textuais/discursivos nas escolas brasileiras. 

Nesse trabalho, não temos a intenção de travar uma discussão teó-

rica densa a respeito da definição e distinção de gêneros na linguística 

sistêmico-funcional. Por isso, optamos pela nomenclatura gênero textu-

al/discursivo. Para maiores informações, consultar os trabalhos de Su-

zzane Eggins (2004), Wagner Rodrigues Silva e Elaine Espíndola (2013), 

Edna Cristina Muniz da Silva (2014), só para citar alguns. 

Além dessa Introdução, esse trabalho é constituído pelas seguin-

tes partes: Panorama Teórico da linguística sistêmico-funcional; O Cir-

cuito Curricular Mediado por Gênero; Algumas Articulações com a Lin-

guística Aplicada; Considerações Finais e as Referências. 

 

2. Panorama teórico da linguística sistêmico-funcional 

A linguística sistêmico-funcional é uma teoria linguística, de ori-
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gem australiana, que foi criada pensando diretamente em influenciar o 

ensino de língua inglesa e, com isso, contribuir para a ressignificação das 

habilidades de leitura e escrita desse idioma. No cenário brasileiro, a lin-

guística sistêmico-funcional ainda é pouco relacionada ao ensino, se 

compararmos com países que têm o inglês como língua materna. 

A linguística sistêmico-funcional tem perfil pragmático e entende 

que a língua é um produto social a partir do momento que mantém, com 

o meio em que é utilizada, uma relação indissociável. Portanto, para a 

linguística sistêmico-funcional, a significação da língua depende direta-

mente das condições de interação em que é utilizada. Logo, trata-se de 

um sistema sociossemiótico126 capaz de diagnosticar o contexto em que é 

utilizada. 

Assim, dizemos que a língua é sistêmica, tendo em vista que sua 

natureza sociossemiótica depende de fatores internos e externos a ela na 

construção de sua significação. É também funcional, porque a língua 

passa a ter uma função social no momento em que é utilizada em uma si-

tuação interacional. 

Em suma, entendemos que a linguística sistêmico-funcional parte 

de uma situação concreta de uso da língua para compreender a funciona-

lidade da linguagem em uma situação social específica. Não é nossa in-

tenção, nesta proposta de investigação, discutirmos exaustivamente a 

respeito da definição de linguística sistêmico-funcional. Para maiores in-

formações, pode-se conferir os trabalhos de Michael Alexander Kirkwo-

od Halliday (1994); Michael Alexander Kirkwood Halliday e Christian 

Matthias Ingemar Martin Mathiessen (2004); Michael Alexander 

Kirkwood Halliday e Christian Matthias Ingemar Martin Mathiessen 

(2014); Suzzane Eggins (2004); Geoff Thompson (2014); só para citar 

alguns. 

Como é possível perceber, a linguística sistêmico-funcional é uma 

abordagem que se desenvolve em torno da ideia de contexto. Este, por 

sua vez, é problematizado nos estudos sistêmico-funcionais dada a abs-

tração como é percebido. Estamos nos referindo ao que se convencionou 

                                                         

126 O termo sociossemiótica se refere à língua/linguagem como elemento de significação, tendo, 
pois, seu sentido construído dentro de uma situação social e real de uso. Para Michael Alexander 
Kirkwood Halliday, a língua é apenas um instrumento sociossemiótico que age concomitantemente 
com outros instrumentos, também semióticos e sociais, no processo de interação humana. (Cf. HAL-
LIDAY & HASAN, 1989) 
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chamar de Contexto de Cultura e Contexto de Situação. Dizemos em 

abstração devido ao fato de, mesmo sendo ideias diferentes sobre contex-

to, são interdependentes. Por isso, é impossível demarcarmos com preci-

são o alcance exato de cada um. 

A figura abaixo ilustra a relação existente entre Contexto de Cul-

tura e Contexto de Situação em linguística sistêmico-funcional. Trata-se 

de um esquema traduzido de Suzzane Eggins (2004, p. 111) e utilizado 

por Bruno Gomes Pereira (2014, p. 55). 

 
Figura 1: Contexto de cultura e contexto de situação. Fonte: Eggins (2004) 

De acordo com a figura acima, o contexto de cultura é o contexto 

mais amplo, onde é possível abarcar todas as características culturais que 

podem influenciar as escolhas linguísticas, tais como fatores econômicos, 

ideológicos e sociais de produção do texto. É neste contexto que o usuá-

rio da língua escolhe o gênero textual com o qual vai se interagir naquele 

meio. Tentando estabelecer uma interface com o ensino, entendemos que 

o contexto de cultura deve servir como ponto de partida para o professor 

da escola básica repensar sua metodologia. Entender a cultura do aluno é 

peça chave para o início de um ensino redimensionado. Assim, entende-

mos que o contexto de cultura engloba fatores como o cenário social e 

logístico da cidade em que o aluno está situado. Nesse sentido, em sua 

pesquisa de mestrado, Bruno Gomes Pereira (2014) parte da realidade 

cultural e social do município de Conceição do Araguaia (PA) para en-
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tender a escrita de professores em formação inicia das licenciaturas127. 

Já o contexto de situação é um contexto menor, localizado dentro 

do contexto de cultura, onde há materialização do gênero textual por 

meio do registro. Estamos entendendo por registro a “reorganização de 

recursos linguísticos em determinado contexto”. (THOMPSON, 2014, p. 

56; tradução nossa)128 

Nesse sentido, estamos entendendo que o contexto de situação é o 

contexto da sala de aula em si, onde o professor poderá tentar usar os 

procedimentos metodológicos do circuito curricular mediado por gêne-

ros, com vistas a uma “pedagogia da escrita” mais consciente e reflexiva, 

como nos aponta Carlos Alberto Marques Gouveia (2014) na epígrafe 

desse trabalho. 

É impossível demarcarmos com precisão o alcance exato dos con-

textos em linguística sistêmico-funcional. Portanto, o que estamos enten-

dendo como contexto de cultura e contexto de situação é uma medida pu-

ramente metodológica. 

É no momento da materialização do gênero textual, no caso no 

contexto de situação, que a língua faz uso do que a linguística sistêmico-

funcional chama de variantes de registro: campos, relação e modo. 

Estas variantes contribuem para o processo de significação da lín-

gua, agindo simultaneamente na materialização do gênero, o que reforça 

o caráter sistêmico da linguagem. Tais variantes estão diretamente atrela-

das ao que Michael Alexander Kirkwood Halliday chama de metafun-

ções. Nesse sentido, Wagner Rodrigues Silva endossa que “a identidade 

do gênero em um texto é reconhecida pelo exame de variáveis de regis-

tro, das etapas dos gêneros presentes no texto e do padrão léxico-

gramatical do texto”. (SILVA, 2014, p. 239) 

No quadro 1, especificamente nas duas primeiras colunas, esbo-

çamos as três variantes de registro e suas metafunções correspondentes. 

                                                         

127 A pesquisa de Bruno Gomes Pereira (2014a) investiga a escrita de relatórios de estágio supervi-
sionado em licenciaturas paraenses, em especial letras, matemática e pedagogia. Assim, trava dis-
cussões sobre o contexto acadêmico e não escolar, como estamos propondo nesse artigo. Entretan-
to, em ambos os casos, partimos da ideia de escrita enquanto materialização de fatores contextuais 
onde os textos são produzidos, bem como a ideia de escrita enquanto prática de letramento. 

128 No original: “... recognizable configurations of linguistic resources in certain contexts”. (THOMP-
SON, 2014, p. 56) 
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Na terceira coluna, apresentamos a realização léxico-gramatical129 de ca-

da uma. Observemos o quadro abaixo: 

VARIÁVEIS 

DE REGISTRO 

METAFUNÇÕES SISTEMA 

GRAMATICAL 

Campo Ideacional TRANSITIVIDADE 

Relação Interpessoal MODO 

Modo Textual TEMA 

Quadro 1: Variáveis de Registro e Metafunções. Fonte: Pereira (2014b) 

Conforme o quadro acima, cada metafunção percebe a oração de 

maneira diferenciada. O campo, primeira variante de registro listada, dá 

ênfase à metafunção ideacional que é materializada pelo sistema de tran-

sitividade. Trata-se da relação entre termos regentes e regidos que consti-

tuem o padrão oracional. Estes termos são, gramaticalmente, identifica-

dos como processos, participantes e circunstâncias. Esta metafunção 

compreende a oração como elemento de representação do mundo. Assim, 

as escolhas léxico-gramaticais representam o contexto de cultura e de si-

tuação de quem as manipula. 

A variável de registro relação dá origem à metafunção interpes-

soal. Esta, por sua vez, realiza-se no texto por meio do sistema de modo 

que, gramaticalmente, explicita a relação entre os enunciadores. Portanto, 

é possível dizer que a oração é estudada, aqui, como elemento de troca 

entre atores sociais em uma dada situação interativa. 

Por fim, a variável modo está centrada na metafunção textual, ma-

terializada pelo sistema de tema. Gramaticalmente, esta metafunção é 

expressa pela relação entre tema e rema, elementos gramaticais que cau-

sam relações de coerência e coesão no texto ao expressar ideias dadas 

e/ou novas, respectivamente. Aqui, a oração é vista como mensagem, re-

caindo ao texto em si a maior ênfase. 

 

3. O circuito curricular mediado por gêneros 

O circuito curricular mediado por gêneros consiste em um mape-

amento de sugestões metodológicas que visam uma pedagogia da escrita 

do gênero textual/discursivo capaz de conduzir ao aluno a um estágio 

avançado de leitura e escrita de textos. Trata-se de uma medida desen-

                                                         

129 Para Leila Barbara e Célia Maria Macêdo de Macedo (2009) a léxico-gramática engloba fatores 
sintáticos, morfológicos, fonológicos, semânticos e pragmáticos da língua. 
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volvida pela Escola de Sidney, na Austrália, buscando compartilhar ex-

periências de ensino e de aprendizagem entre professores, alunos e lin-

guistas. (Cf. GOUVEIA, 2014; SILVA, 2014) 

Dada a sua preocupação com o ensino, alguns linguistas aplicados 

no Brasil buscam dialogar com as premissas australianas e, com isso, ten-

tam readaptar o modelo do circuito curricular mediado por gêneros, da 

Escola de Sidney, à realidade do ensino no cenário do Brasil. Wagner 

Rodrigues Silva (2015), em seu texto “Gêneros em Práticas Escolares de 

Linguagens: Currículo e Formação do Professor”, contextualiza o papel 

do circuito curricular mediado por gêneros no cenário de investigação 

das práticas escolares brasileiras e argumenta que a escolha pelo circuito 

é uma medida pertinente, visto que se adequa às demandas do “paradig-

ma vigente para o ensino do português como língua materna”. (SILVA, 

2015) 

Abaixo, segue uma versão do circuito curricular mediado por gê-

neros traduzida do inglês para o português por Wagner Rodrigues Silva 

(2015). Outras traduções para o português também podem ser conferidas 

nos trabalhos de Edna Cristina Muniz da Silva (2014) e Carlos Alberto 

Marques Gouveia (2014). 

Notamos, no circuito transposto acima, a proposta de organização 

em três etapas: modelagem; negociação conjunta de texto e construção 

do texto de forma independente. Tais etapas são distintas, porém indisso-

ciáveis, tendo em vista o caráter processual do desenvolvimento da habi-

lidade de escrita. Além disso, também compreendemos que a organiza-

ção do circuito curricular mediado por gêneros pode sofrer adaptações 

face à especificidade do contexto de cultura e do contexto de situação, 

conforme adiantamos anteriormente. 

A postura metodológica sugerida pelo circuito curricular mediado 

por gêneros é baseada na escolha de gêneros diversos que, por intermédio 

da realização do circuito, possam viabilizar a escrita do gênero âncora. 

(Cf. SILVA, 2015) 

A etapa intitulada modelagem tem o contexto de cultura como 

motivador para o início dos procedimentos. Nesse caso, o professor da 

escola básica deve considerar fatores socioculturais dos alunos para pla-

nejamento das aulas subsequentes. Para isso, é necessário captar elemen-

tos exofóricos que possam justificar a escolha dos gêneros textuais/dis-

cursivos a serem trabalhados. Carlos Alberto Marques Gouveia (2014) 

acredita que essa etapa do circuito promove uma desconstrução do gêne-
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ro âncora para depois, no decorrer do processo, o aluno consiga entender 

os procedimentos para sua produção, de maneira mais consciente e preci-

sa. 

 
Figura 2: Circuito Curricular Mediado por Gênero. Fonte: Silva (2015) 

Na negociação conjunta de texto, o professor serve como incenti-

vador da pesquisa sobre o gênero âncora. Ou seja, deve-se incentivar o 

aluno a pesquisar sobre o gênero estudado, buscando entender o papel 

social desse gênero na realidade do aluno. Nesse estágio, o professor tem 

liberdade para pensar em metodologias que possam contemplar a propos-

ta dessa face. Assim, o contexto de situação é o principal orientador para 

os procedimentos tomados nessa fase. A intenção é que os alunos sejam 

preparados para a produção do gênero textual/discursivo trabalhado, sen-

do, nesse sentido, uma etapa intermediária entre o diagnóstico prévio da 

turma e a efetiva produção do texto. 
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Na etapa construção do texto de forma independente, espera-se 

efetivamente a produção do texto âncora pelo aluno. A diferença entre 

essa etapa e a anterior é que nesta, em especial, a produção do gênero 

textual/discursivo deve ocorrer individualmente, para que o professor 

consiga visualizar os resultados acarretados pela metodologia do circuito. 

O conhecimento das características léxico-gramaticais do gênero 

estudado pode ajudar o aluno no momento da produção independente do 

texto. Nesse caso, estamos próximos da noção de letramento linguístico 

da linguística sistêmico-funcional. Acreditamos que o conhecimento e o 

uso reflexivo das pistas gramaticais podem ajudar o aluno a desenvolver 

uma escrita mais crítica e engajada socialmente. (Cf. McCABE & 

WHITTAKER, 2006) 

Partindo desse pressuposto, Carlos Alberto Marques Gouveia 

acredita que os procedimentos do circuito curricular mediado por gêneros 

devam levar o aluno a refletir sobre a relação entre a léxico-gramática e o 

conteúdo do texto, pois as escolhas lexicais e gramaticais causam dife-

rentes sentidos, a depender do gênero textual/discursivo trabalhado (cf. 

GOUVEIA, 2014). Logo, essas medidas podem ajudar o aluno a desen-

volver seu domínio sobre a prática de leitura e produção textual do gêne-

ro, bem como sobre a funcionalidade social do texto. 

 

4. Algumas articulações com a linguística aplicada 

Nesse trabalho, assumimos a ideia de linguística aplicada não co-

mo uma disciplina, mas sim como uma postura problematizadora de se 

construir ciência no âmbito acadêmico (cf. SIGNORINI, 1998). Assim, a 

linguística aplicada é, por natureza, uma maneira inter/trans/indisciplinar 

de se enxergar o objeto de pesquisa por meio de diferentes óticas. Essa 

concepção problematiza a “vida social, na intenção de compreender as 

práticas sociais nas quais a linguagem tem papel crucial”. (MOITA LO-

PES, 2006, p. 102) 

Outro ponto a ser considerado na promoção desse diálogo entre o 

circuito curricular mediado por gêneros e a linguística aplicada é a con-

tribuição ao processo de ensino e aprendizagem no contexto de ensino de 

línguas. Nesse sentido, encontramos nessa relação um meio frutífero para 

os estudos da linguagem em uma perspectiva interdisciplinar, pois a lin-

guística aplicada oferece subsídios para complexificarmos a produção do 

conhecimento através de uma postura antipositivista de análise dos fe-
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nômenos da linguagem. (Cf. MOITA LOPES, 2013) 

Por fim, pensamos que os estudos do letramento, em suas diversas 

manifestações (cf. KLEIMAN, 2007; KLEIMAN, 2008; SOARES, 2000; 

só para citar alguns), talvez sejam os principais mecanismos de aproxi-

mação do circuito curricular mediado por gêneros e as especificidades do 

processo de ensino de línguas no cenário brasileiro, face à ênfase dada 

aos fenômenos da linguagem em contextos formais e informais de uso. 

 

5. Considerações finais 

Conforme já dissemos, os procedimentos do circuito curricular 

mediado por gêneros ainda são pouco discutidos no Brasil. Entretanto, na 

tentativa de nos adequarmos às exigências de pesquisa do paradigma 

emergente, pensamos que tal circuito possa nos oferecer novas possibili-

dades metodológicas para o ensino de língua portuguesa, com vistas a 

ressignificação da escrita de gêneros textuais/discursivos. 

Para isso, é necessário que a escola, enquanto principal instituição 

de ensino esteja aberta para o reconhecimento de novas possibilidades 

metodológicas que possam ajudá-la em uma pedagogia da escrita mais 

consistente e coerente com as atuais demandas e ensino. Pensamos que 

as diretrizes do circuito curricular mediado por gêneros sejam inovadoras 

e que, provavelmente, possam render ganhos ao letramento do aluno, 

tendo em vista sua proposta de redimensionamento da leitura e da escrita. 
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UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O 9º ANO 
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martins_gs@yahoo.com.br 

 

RESUMO 

O comumente, os indivíduos entram em contato com uma infinidade de gêneros 

textuais que circulam socialmente. Esses gêneros são adaptados a partir das situações 

comunicativas em que os indivíduos se encontram. Compreende-se, assim, que quanto 

mais gêneros um indivíduo é capaz de reconhecer e produzir, possivelmente, terá um 

nível de competência discursiva mais apurada. Frente a esse quadro, a escola tem co-

mo papel realizar um trabalho com os diferentes gêneros nas aulas de língua portu-

guesa, visto que os indivíduos falam, leem e escrevem por meio de um conjunto infini-

to de textos. O foco do trabalho se pauta em uma discussão teórica sobre os gêneros 

textuais no espaço escolar, mais especificamente, uma proposta de sequência didática 

para o gênero editorial. Para a elaboração do texto, recorrer-se-á a diferentes teóricos 

como: Luiz Antônio Marcuschi (2002), Mikhail Bakhtin (2003) Joaquim Dolz, Michèle 

Noverraz e Bernard Schneuwly (2004), Baltar (2007), Valdete Aparecida Borges An-

drade e Viviane Raposo Pimenta (2011), entre outros. 

Palavras-chave: Gênero editorial. Sequência didática. Espaço escolar. 

 

1. Considerações iniciais 

O ensino de língua portuguesa tem privilegiado o ensino dos gê-

neros textuais em detrimento aos tipos textuais no período contemporâ-

neo. De acordo com as concepções defendidas por Valdete Aparecida 

Borges Andrade e Viviane Raposo Pimenta (2011), o contexto acadêmi-

co atual é marcado pela presença de uma infinidade de pesquisas que 

abordam não só os gêneros escritos, mas também os gêneros orais, bus-

cando conhecê-los em nível estrutural e/ou nível de conteúdo. Obviamen-

te, que esses gêneros são concebidos a partir das práticas sociais de um 

determinado indivíduo, de um grupo e de uma sociedade. 

Frente a esse contexto, os professores começam a aprender e a de-

senvolver o ensino dos gêneros textuais no espaço escolar, tendo em vis-

ta que defendem a ideia de que os alunos terão suas competências discur-

sivas asseguradas por meio do domínio de um determinado gênero que 

será, obviamente, associado a outros gêneros em diferentes esferas de 

comunicação. Segundo os dados descritos nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, as diferentes práticas de trabalho com a linguagem deverão 

privilegiar: 

mailto:martins_gs@yahoo.com.br
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o domínio da expressão oral e escrita em situações de uso público da lingua-

gem, levando em conta a situação de produção social e material do texto (lu-

gar social do locutor em relação ao(s) destinatário(s); destinatário(s) e seu lu-

gar social; finalidade ou intenção do autor; tempo e lugar material da produção 

e do suporte) e selecionar, a partir disso, os gêneros adequados para a produ-

ção do texto, operando sobre as dimensões pragmática, semântica e gramati-

cal. (BRASIL, 1998, p. 49) 

A proposta do Parâmetros Curriculares Nacionais em relação ao 

trabalho com a linguagem, muitas vezes, não se desenvolve de forma efi-

ciente, pois uma gama significativa dos professores ainda está limitada 

aos conteúdos propostos pelos livros didáticos e com o seu cumprimento 

na íntegra. Também há situações em que os próprios professores não se 

sentem preparados para a ministração dos conteúdos referentes aos gêne-

ros textuais devido a deficiência teórica e prática de sua formação aca-

dêmica. 

Embora todos esses fatos se materializem, a abordagem dos gêne-

ros textuais se faz extremamente significativa, uma vez que o processo de 

comunicação se dá por meio dos gêneros, adaptando-se as diferentes es-

feras de comunicação em que os membros de uma determinada comuni-

dade linguística se envolvem. 

Ao se fazer uma referência ao espaço escolar, os alunos necessi-

tam reconhecer, produzir e apreciar os diferentes gêneros que emergem 

nas diversas esferas da atividade humana, tendo em vista que esses são 

constituintes das práticas sociais das comunidades linguísticas. 

Do ponto de vista das práticas sociais, os gêneros são constituídos 

por um conjunto infinito de textos, já que os indivíduos falam, leem e es-

crevem, fazendo uso dessa diversidade de textos. Assim, pode-se dizer 

que o ensino de um determinado gênero poderá corroborar para a com-

preensão de outros que pertencem a diferentes esferas comunicativas. 

Cabe mencionar que as pessoas que têm o domínio sobre uma determi-

nada língua, em situações específicas, poderão ter dificuldade na leitura e 

na elaboração de um gênero em particular. Devido a todos esses aspec-

tos, o ensino/aprendizagem dos gêneros textuais deverá se desenvolver 

dentro do espaço escolar. 

Ao se levar em consideração as necessidades descritas pelos Pa-

râmetros Curriculares Nacionais, desde sua primeira edição, o presente 

artigo propõe um trabalho com o gênero editorial. O desenvolvimento da 

pesquisa se baseia nas concepções de Joaquim Dolz e Bernard 

Schnewuly (2011) acerca da sequência didática. Esta é definida pelos au-
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tores como um “conjunto de atividades escolares organizadas de maneira 

sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”. (DOLZ & 

SCHNEWULY, 2011, p. 82) 

Para a elaboração deste trabalho, inicialmente, apresentar-se-á um 

pressuposto teórico a respeito dos gêneros textuais e as sequências didá-

ticas, embasando-se em conceitos defendidos por Mikhail Bakhtin 

(2003), Luiz Antônio Marcuschi (2002), Joaquim Dolz, Noverraz e Ber-

nard Schneuwly (2004). Em seguida, construir-se-á uma definição do gê-

nero editorial e a proposta de sequência para que seja aplicada no 9º ano. 

 

2. Os gêneros textuais no espaço escolar e a sequência didática 

Os gêneros textuais são constituídos por um conjunto infinito de 

textos que se materializam em diferentes práticas sociais nas quais os in-

divíduos se envolvem em sua vida social, principalmente, quando se pen-

sa nas novas tecnologias como a internet. Diante desse quadro é possível 

que se tenha acesso a uma diversidade de gêneros textuais como: editori-

al, artigo de opinião, carta do leitor, carta de reclamação, reportagem, no-

tícia, e-mail, blog etc. 

Devido a essa diversidade e a infinidade de práticas sociais em 

que se materializam os gêneros textuais, os documentos oficiais: os Pa-

râmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, 1998) e as Diretrizes 

Curriculares Estaduais – DCE (PARANÁ, 2008) orientam que o ensino 

escolar deve, prioritariamente, valorizar as práticas sociais em que os in-

divíduos se envolvem, ou seja, os alunos devem ter acesso aos gêneros 

que se deparam com frequência como um texto instrucional ou notícia, 

como também gêneros mais complexos como o editorial, que é constituí-

do de particularidades que devem ser compreendidas pelos alunos, verifi-

cando-se o suporte no qual é veiculado e suas intenções discursivas. Para 

Mikhail Bakhtin (2003) ao se dominar um gênero textual em sua plenitu-

de, tem-se mais condições de produzi-lo em sua individualidade, enten-

dendo-o como um objeto singular de comunicação e de produção discur-

siva de ideologia. 

Ao se abordar o ensino dos gêneros textuais no contexto escolar é 

importante diferenciá-lo do ensino dos tipos textuais. De acordo como 

Luiz Antônio Marcuschi (2002), os tipos textuais são formados por um 

conjunto finito de textos – narração, dissertação, descrição, injunção e 

exposição. Cabe ressaltar que esses textos obedecem a paradigmas, prin-
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cipalmente, na esfera estrutural, por exemplo, todo texto dissertativo é 

constituído de um parágrafo introdutório, em que se apresenta o tema e a 

tese que será defendida; posteriormente, há a fase do desenvolvimento 

em que há a exposição dos argumentos a favor da tese; além desses as-

pectos, todas as dissertações são constituídas de um parágrafo de conclu-

são, no qual se apresenta uma retomada da tese, do argumento principal e 

também uma possível proposta de solução à problemática. Os tipos tex-

tuais de forma geral seguem paradigmas: lexicais, sintáticos, tempos ver-

bais e relações lógicas. 

Os gêneros textuais como já especificado são constituídos por um 

conjunto infinito de textos como: carta do leitor, carta de reclamação, 

carta de solicitação, carta, aberta, editorial, artigo de opinião, notícia, 

conto, fábula, entre outros. Todos os gêneros textuais devem ser pensa-

dos em uma perspectiva de práticas sociais, verificando-se os usos soci-

ais e os comunicativos que os indivíduos fazem em seu cotidiano. Cons-

tata-se, assim, que o ensino dos gêneros textuais na escola tem como 

função conduzir os alunos a produzirem textos orais e escritos, contem-

plando a dinamicidade da língua/linguagem. 

Para Joaquim Dolz, Michèle Noverraz e Bernard Schneuwly 

(2004), o ato de comunicação por meio de situações de oralidade e escri-

ta devem ser ensinados de forma sistematizada pela escola. De acordo 

com os autores em questão, essa sistematização é denominada de se-

quência didática. Esta é constituída por uma sequência de módulos de 

ensino, levando-se em conta as situações contextuais e textuais, as quais 

contribuem para a organização e reflexão de práticas de linguagem que 

envolvem a produção de um texto. Essas práticas de linguagem que se 

materializam nos textos são valorizadas a partir da apropriação e recons-

trução dos sentidos que são elaborados pelos produtores e receptores. 

De acordo com Joaquim Dolz, Michèle Noverraz e Bernard 

Schneuwly (2004), o sistema didático é constituído da seguinte base es-

trutural: apresentação da situação, que é formada pela apresentação do 

gênero e a descrição da tarefa que deve ser realizada pelos discentes; ela-

boração do gênero textual oral ou escrito, denominado de produção inici-

al. Neste momento, o docente tem condições reais de avaliar o desempe-

nho de seus alunos, podendo articular atividades e exercícios que podem 

sanar as dúvidas e melhorar o desempenho individual e conjunto dos dis-

centes. No momento final da produção, “o aluno pode pôr em prática os 

conhecimentos adquiridos e, com o professor, medir os progressos alcan-

çados”. (DOLZ, NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004, p. 98) 
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Na concepção desses autores, o professor deverá elaborar uma se-

quência didática a partir das situações contextuais em que os alunos se 

enquadram, pois o processo de fala, escrita e leitura são variáveis, depen-

dendo das escolhas comunicativas dos envolvidos. 

De acordo com Valdete Aparecida Borges Andrade (2012), uma 

sequência didática se organiza em torno dos seguintes procedimentos: 

a) Apresentação da situação: O professor define com os alunos qual a modalidade a 

ser trabalhada, se oral ou escrita; para quem o aluno vai escrever; qual o gênero 

a ser trabalhado; e a forma que terá essa produção, se para rádio, televisão, pa-

pel, cartaz, jornal [...]; além disso, o professor define os conteúdos a serem de-

senvolvidos; 

b) Produção inicial: Nesta parte, o aluno o faz a primeira formulação do texto, que 

pode ser tanto individual como em grupo. Este é apenas um apenas um esboço 

em que irá se verificar as dificuldades dos alunos, as quais deverão ser sanadas 

nos módulos. 

c) Módulos 1,2,3...: A quantidade de módulos não é definida previamente, isto é, 

estes serão quanto forem necessários. Há de se trabalhar nesta etapa as dificul-

dades encontradas pelos alunos para saná-las antes da produção final. Nos mó-

dulos, os quais se desenvolvem a partir de três princípios: (i) trabalhar proble-

mas de níveis diferentes, tais como o lexical, o sintático, o semântico, dentre ou-

tros; (ii) variar as atividades e exercícios; e (iii) capitalizar as aquisições), o pro-

fessor deverá dar instrumentos necessários para que os alunos sanem as dificul-

dades encontradas na primeira produção; 

d) Produção final: Como o nome diz, esta parte da sequência é reservada à produ-

ção final. O aluno põe em prática o que realmente aprendeu nos módulos. Nesse 

momento, o aluno já deve possuir o controle sobre sua produção, saber o que 

fez, como fez e por que fez. Ao se trabalhar com as sequências didáticas, os pro-

fessores disponibilizam aos alunos instrumentos necessários para que eles te-

nham domínio e reconheçam uma grande quantidade de gêneros inseridos nas 

mais variadas práticas sociais. (ANDRADE, 2012, p. 4) 

Diante desse quadro, defende-se o conceito de que se os alunos 

reconhecerem e dominarem os gêneros textuais, efetivamente, terão suas 

competências discursivas mais desenvolvidas. Segue, na sequência, a de-

finição do gênero editorial e uma proposta de sequência didática para 

aplicação no 9º ano. 

 

3. O gênero textual editorial 

O gênero textual editorial, na perspectiva de Melo (2004), tem 

como função primordial defender a opinião de uma empresa ou veículo 

de comunicação acerca temas: políticos, sociais, culturais e/ou econômi-
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cos, pertencendo a esfera da tipologia textual dissertativa, uma vez que 

seu foco é elencar argumentos que justifiquem a postura assumida. 

Para a elaboração desses argumentos, os editores do texto fazem 

uso de aspectos como: compreensão, refutação, sustentação e negociação 

da temática do editorial. Os produtores dos textos argumentativos criam 

efeito de sentidos em seu interlocutor, levando este a aderir ou refutar o 

ponto de vista apresentado. Como a finalidade do editorial é analisar, 

avaliar e responder a uma questão por meio da argumentação, tradicio-

nalmente, os produtores empregam argumentos distintos em cada pará-

grafo como: 

a) Argumento de autoridade: embora o produtor do editorial seja 

uma autoridade em relação ao que é dito, ele faz uso de outras 

vozes em seu texto com objetivo de reafirmar seu ponto de vista 

sobre a temática. 

b) Argumento de consenso: é um ponto de vista universal e 

proposições que demarcam evidencias como, por exemplo, o 

fato de que: “O governo federal deve investir mais em educação 

e saúde”; 

c) Argumento de provas concretas: é tipo de argumento tem como 

função mostrar aos interlocutores do texto que seu ponto de 

vista é verídico. Para esse objetivo traz fatos, dados estatísticos, 

exemplificações e elementos figurativos; 

d) Argumento de competência linguística: o enunciador do texto 

emprega uma linguagem adequada a situação de interlocução, 

ou seja, emprega vocábulos, formas verbais e locuções os quais 

têm como função a interação entre locutor e interlocutor 

discursivo. 

O editorial pode ser organizado estruturalmente em três princí-

pios: situação-problema, discussão e solução. 

a) Situação-problema: é a fase relacionada à apresentação da 

temática e de sua problematização social, antecipando uma 

contextualização dos fatos que serão discutidos ao longo do 

texto; 

b) Discussão: é a etapa em que se expõe os argumentos a favor do 

ponto de vista escolhido para a defesa. De acordo com Guedes 

(2002), o editorial se opõe à dissertação, pois, nesta tipologia, o 
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produtor traz argumentos a favor da posição assumida e também 

demonstra que o posicionamento contrário é inadequado. 

Diferentemente, do gênero editorial que apresenta fatos 

concretos, dados estatísticos, exemplificações, sequências 

narrativas, descritivas e explicativas; 

c) Solução-avaliação: é o momento em que se apresenta uma 

resposta a questão proposta, o enunciador do discurso pode 

optar tanto para uma reafirmação da posição assumida quanto 

para a apreciação da temática. 

Além desses aspectos argumentativos, Baltar (2007) defende a 

concepção de que o produtor de textos argumentativos como, por exem-

plo, o editorial deixa pistas da 

opção retórica de organização de seu texto, lançando mão de operadores lógi-

cos de argumentação, apresentando a tese de forma que as proposições mais 

impactantes tenham relevo sobre as menos impactantes, conduzindo o seu in-

terlocutor para uma conclusão lógica derivada dos argumentos apresentados 

como verdades a serem por ele validadas. (BALTAR, 2007, p. 157) 

Fica evidente, nesse fragmento, que o processo interacional é me-

diado pela visão que o produtor do texto elabora acerca de seus interlocu-

tores, pois é a partir desses princípios que o articulador do texto escolhe 

o que dizer, o quanto dizer e como fazer tal procedimento. Quanto à lin-

guagem empregada no editorial, o produtor pode optar por uma aborda-

gem mais comum, isto é, escolher unidades lexicais utilizadas com fre-

quência pelos usuários da linguagem e construções sintáticas mais sim-

plicistas; também o produtor do gênero textual editorial deve empregar 

uma linguagem mais sofisticada, ou seja, unidades linguísticas mais ela-

boradas/raras e estruturas sintáticas complexas. Obviamente que essas 

escolhas serão determinadas pelo público-alvo e pelas práticas sociais 

que envolvem o editorial. Em busca de estabelecer a coerência e coesão 

textual, o produtor lança mão de operadores argumentativos - elementos 

linguísticos que estabelecem relações de sequencialidade do discurso - 

como: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, já que, pois, porque, vis-

to que, entre outros; e elementos dêiticos que retomam léxicos, constru-

ções, conceitos e realizam marcações temporais e espaciais como: este, 

aquele, neste momento, agora, aqui, lá, de agora em diante, entre outros. 

Para Jean-Paul Bronckart (2009), todo texto segue princípio orga-

nizacional que pode ser denominado de folhado textual, este é formado 

por três camadas superpostas: a infraestrutura textual, os mecanismos 
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textuais e os mecanismos enunciativos. Tais aspectos organizacionais são 

constatados gênero textual editorial. 

Na primeira camada, tem-se a infraestrutura do texto que é forma-

da pelo plano geral do texto, pelos tipos de discurso que se concretizam, 

pela modalidade de articulação entre os diferentes discursos e pela se-

quencialização dos fatos apresentados. Ao se seguir esses conceitos de-

fendidos por Jean-Paul Bronckart (2009), torna-se evidente que o plano 

geral de um editorial traz à tona um conjunto de informações que reve-

lam o conteúdo temático, o qual é perceptível por meio de uma leitura e 

também pode ser codificado em resumo. O discurso, por sua vez, faz re-

ferência à reflexão do discurso teórico. Já os modos de articulação e a se-

quencialização são constituídos por uma abordagem de cunho argumen-

tativa como: premissa; argumentos, contra-argumentos, entre outros. 

A segunda camada do folhado textual – nível intermediário – é 

formada dos mecanismos de textualização, enquadrando-se nessa catego-

rização: a conexão, a coesão nominal e a coesão verbal. A conexão é res-

ponsável pela articulação interna do texto, seguindo os princípios de hie-

rarquia, ela é elaborada a partir de organizadores textuais como: em se-

guida, em um primeiro momento, primeiramente, por último, na sequên-

cia, outro procedimento etc. 

Já a coesão textual é constituída pelos pronomes e/ou sintagmas 

nominais que são empregados para: a introdução do tema; substituição 

e/ou retomada de um elemento linguístico que já se materializa no texto, 

por exemplo, esta, essa situação, tal fato, nesta abordagem, etc. A coesão 

verbal tem como foco priorizar a organização dos argumentos que se 

manifestam no texto, para que isto se desenvolva, há uma preocupação 

com os tempos verbais, levando-se em conta suas relações com os advér-

bios e organizadores textuais. No editorial, os tempos verbais predomi-

nantes são o presente e o futuro, partindo do pressuposto que o discurso 

teórico elabora uma relação entre o que se materializa - a temática e os 

argumentos que fundamentam o ponto de vista do produtor do texto - e 

os fatos que poderão se desenvolver a partir da aceitabilidade ou negativa 

do leitor. 

Seguindo os princípios defendidos por Jean-Paul Bronckart 

(2009), a última camada do folhado textual é formada pelos mecanismos 

enunciativos: as vozes e as modalidades. Ao se referir as vozes que se 

desenvolvem ao longo do editorial, essas são empregadas como argu-

mentos que reafirmam por meio de ideias, de conceitos e discursos o 
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ponto de vista do articulador o texto. Já as modalidades segundo Jean-

Paul Bronckart (2009) estão envolvidas diretamente com o conteúdo te-

mático veiculado nos editoriais, sendo organizadas nas seguintes modali-

dades: lógica, deôntica, apreciativa e pragmática. 

A modalidade lógica corresponde à avaliação do conteúdo temáti-

co o qual constitui as proposições que formam tanto microestrutura quan-

to a macroestrutura do texto. Essa avaliação é estabelecida com base em 

conteúdos relacionados ao mundo objetivo, julgando-os como: certos, 

possíveis, prováveis, eventuais, necessários, etc. Já modalidade deôntica 

tem como função avaliar os elementos que constituem o conteúdo temá-

tico, levando em conta os valores, opiniões e regras sociais. Tais aspectos 

são vistos como uma obrigação social ou seguidores das normas sociais. 

A terceira modalidade, por sua vez, está centrada em uma visão do mun-

do subjetivo, tendo como função avaliadora apresentar um ponto de vista 

sobre o que é dito, julgando os fatos como bons, maus ou estranhos. A 

modalidade pragmática é responsável pelo julgamento do processo, colo-

cando em pauta as relações entre o poder-fazer, o querer-fazer e o dever-

fazer. Todas as modalidades descritas se manifestam no editorial tanto na 

exposição dos argumentos quanto na finalização do texto. É válido lem-

brar que elas podem permear todo o texto. 

Outro aspecto significativo do gênero editorial é que o produtor 

faz uso do presente do indicativo, pois se discute temas atuais e que soli-

citam discussões sociais, também há a possibilidade da utilização do pre-

térito, principalmente, em situações explicações, apresentação de dados 

estatísticos e evidências. Segundo Francisco Alves Filho (2006), os edi-

toriais são constituídos por uma autoria 

muito bem delimitada e estabilizada no atual momento, ela já passou por mu-

danças significativas. Indício disso é o que ocorreu no jornalismo opinativo, 

nos EUA, no século XIX, quando, segundo Beltrão (1980), o editorial era as-

sinado pelo editor do jornal – embora com uso apenas das iniciais do seu no-

me – e era escrito para expressar a sua opinião pessoal. Somente tempos de-

pois é que o editorial passou a ser usado para expressar uma opinião represen-

tada como de caráter institucional. Esse caráter de autoria institucional possui, 

hoje, em diversas culturas, uma alta estabilidade, embora tenhamos encontra-

do alguns casos que se afastam da força centrípeta que a regula. (ALVES FI-

LHO, 2006, p. 84) 

Apropriando-se dos conceitos de Boff, Koche & Marinello 

(2009), quando discute a materialidade do gênero editorial, pode-se de-

fender o princípio que editorial é 

constituído de outros discursos sobre os fatos comentados e de antecipação 
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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” (2002, p. 179). Assim, 

evidencia-se a dialogicidade no processo de produção: o autor coloca-se no 

lugar do leitor, e antevê suas posições para poder refutá-las. Ele justifica suas 

afirmações, tendo em vista possíveis questões ou conclusões contrárias, susci-

tadas pelo destinatário. (BOFF, KOCHE & MARINELLO, 2009, p. 5) 

Cabe destacar que o gênero textual editorial é exposto em diferen-

tes veículos de comunicação como: revistas, jornais, livros didáticos, pe-

riódicos, webjornalismo e pesquisas científicas. Apesar das muitas possi-

bilidades de divulgação, o editorial busca discutir questões sociais e atu-

ais como: economia, política, cultura e/ou cientificidade. O responsável 

por esse gênero textual é o editorialista, porém há a possibilidade de ou-

tros profissionais ou estudantes de diferentes áreas do conhecimento pro-

duzirem o gênero, desde que esses tenham um engajamento para discutir 

um determinado tema/assunto. O editorial é direcionado às classes A, B e 

C, tendo em vista que o gênero tem sua divulgação em veículos que pres-

supõe sujeitos letrados e que se interessam por questões sociais. 

 

4. Uma proposta de sequência didática para o gênero editorial 

A proposta de sequência didática será direcionada ao 9º ano. 

 

4.1. Apresentação da situação 

a) O professor apresentará aos alunos dois editorias, questionando 

os alunos sobre as principais características dos textos que serão 

lidos; 

b) Propor aos alunos a elaboração de um editorial. Inicialmente, o 

professor apresentará vários temas que tenham importância so-

cial e que esteja voltado ao público-alvo, ou seja, adolescentes 

entre 13 e 14 anos. Em princípio, os leitores do editorial serão os 

colegas da turma e, posteriormente, os alunos da instituição de 

ensino e a comunidade escolar em geral, pois os textos farão 

parte de um jornal impresso da escola; 

c) O professor organizará a sala em equipes, estas serão determi-

nadas pelo docente. Após essa etapa, os alunos poderão escolher 

uma das temáticas sugeridas para iniciarem a produção escrita; 

d) Os alunos trarão as produções textuais para serem lidas pelos 
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outros colegas de sala; 

e) Todos participarão da pesquisa e das produções; 

 

4.2. A primeira produção 

a) Construir conhecimentos sobre a temática que os discentes fica-

ram encarregados de organizarem o editorial. Os alunos poderão 

recorrer a pesquisas em livros diversificados, na internet e em 

discussões com outras pessoas que façam ou não parte do grupo; 

b) Requisito básico: os alunos necessitam conhecer amplamente os 

traços do gênero editorial e também a temática que discutirão; 

c) Os alunos terão 4 encontros para confeccionarem o texto e tam-

bém para intervirem nos textos do colegas de sala. 

 

4.3. Pontos que podem sugerir dificuldades na elaboração do gê-

nero textual editorial 

Os alunos, efetivamente, podem construir um gênero que tenha 

sido solicitado pelo professor. Na fase da leitura do texto e da correção 

pelos outros discentes e pelo professor, faz-se necessário que se atente 

para questões como erros ortográficos, acentuação, concordância verbal, 

concordância nominal, progressão textual e organização sintática das 

sentenças. Nesse momento, o professor poderá verificar quais são as 

principais dificuldades das equipes e da sala em geral. O docente poderá 

fazer os encaminhados nas equipes individualmente e, depois, um co-

mentário geral dos editoriais para a sala. 

 

4.4. Atividades e exercícios diversificados 

a) MODULO 1 – pensar em aspectos relacionados às característi-

cas do gênero, à finalidade do gênero, à imagem do produtor e à 

imagem do receptor. 

b) MÓDULO II – obter informações sobre o conteúdo/concretizar 

pesquisas/fazer anotações/elaborar resumos e esquemas de escri-

ta (preparação). 

c) MÓDULO III – planejar a estrutura do gênero textual editorial. 
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d) MÓDULO IV – realizar o texto escrito/vocabulário adequado/ 

adequação de tempos verbais empregados para compor o texto/ 

organizadores textuais para introduzir os argumentos e estrutura 

do texto. 

 

5. Variação de atividades e exercícios 

5.1. São pontos de referência 

– Ler editoriais de jornais, revistas e sites (observar as principais 

marcas do gênero, o conteúdo temático, a finalidade do texto, as 

escolhas lexicais, escolhas sintáticas e os aspectos argumentati-

vos). 

– Fazer uma comparação entre os editoriais presentes em jornais, 

revistas e sites, verificando principalmente questões referentes 

às organizações textuais que foram articuladas de acordo com os 

objetivos dos veículos de comunicação em questão. 

 

5.2. Tarefa simplificada de produção de textos 

– A partir de sequências mencionadas, reorganizar resumos e es-

quemas que norteiem a produção escrita; 

– Elaborar sequências do texto escrito; 

– Realizar várias leituras do editorial elaborado pela equipe, pres-

supondo possíveis questionamentos; 

– Utilizar dicionários (virtuais e não virtuais). 

 

6. Esquema de elaboração do gênero editorial 

Na fase anterior à elaboração do gênero editorial, faz-se significa-

tivo que a equipe escolha o ponto de vista que irá defender ao longo do 

texto acerca da temática que foi escolhida previamente, tendo em vista 

que o gênero traz o posicionamento de um grupo de editores que repre-

sentam um veículo de comunicação. Frente a essa situação, a equipe de-

verá traçar alguns aspectos que deverão constituir o seu texto como no 

esquema abaixo: 
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Texto escrito 

– título 

Suporte – 

Jornal im-

presso 

Produtor 

do edito-

rial 

Finalidade 

– O que 

pretendo? 

Destinatário 

– Para 

quem? 

Assunto a ser 

exposto (O 

que?) 

O título deve-

rá estar dire-

tamente rela-

cionado à te-

mática esco-

lhida. 

Importante 

que os alu-

nos tenham 

consciência 

que o texto 

fará parte de 

um jornal 

impresso. 

Alunos 

do 9º 

ano. 

Os objeti-

vos irão 

variar de 

acordo 

com a te-

mática. 

Os colegas 

de turma e a 

comunidade 

escolar no 

geral. 

Exemplo: Os 

conflitos dos 

adolescentes 

no século 

XXI. 

Esquema do editorial que irá compor o jornal impresso escolar 

Os grupos escolherão as temáticas que serão desenvolvidas no 

editorial. Embora se entenda que os grupos optarão por temas que julgam 

mais interessantes ou que tenham mais conhecimento, as equipes terão 

que realizarem uma pesquisa sobre a temática em: jornais, livros, revis-

tas, internet, entre outros. O professor organizador do trabalho sugerirá 

que os alunos solicitem auxílios de professores de outras disciplinas. Os 

discentes deverão levar em considerações as contribuições que esses pro-

fissionais podem trazer ao trabalho, tendo em vista que trarão conceitos 

mais científicos. Para exemplificar esse fato, um professor de biologia 

tem mais condições teóricas de discutir o porquê as doenças sexualmente 

transmissíveis se desenvolvem em maior escala na população jovem. 

 

7. Produção final 

Os alunos apresentarão ao professor e os demais colegas de sala a 

versão final do editorial produzido pelo grupo, lembrando que os textos 

constituirão o jornal impresso produzido pelo colégio, juntamente, com 

outros gêneros produzidos em outras séries e níveis de ensino. Nesse 

momento, dar-se-á a avaliação somativa de todas as etapas que constituí-

ram o processo de ensino/aprendizagem do gênero editorial em contexto 

escolar. O docente fará uso de uma ficha contendo a “avaliação formati-

va” para facilitar o trabalho do professor e auxiliar na percepção dos dis-

centes acerca dos itens avaliados. O ensino do gênero editorial possibili-

tará que os alunos entendam que alguns textos não trarão a opinião de 

apenas um indivíduo, mas, sim, de um grupo de indivíduos que represen-

tam um determinado meio de comunicação. 

Abaixo segue a ficha de avaliação: 
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O fato principal escolhido está de acordo com o suporte, ou seja, um 

jornal de circulação nacional/regional/local? 

OK  REVER 

Respeitou-se o contexto sócio-histórico do momento para a definição 

do fato principal? 

  

O editorial tem um destinatário claro? (governo, sociedade, igreja, 

etc.)? 

  

O papel social, enquanto editorialistas de um jornal, está adequado à li-

nha editorial do jornal que representa? 

  

Fica claro o objetivo do editorial ao lê-lo?   

Utilizam-se os movimentos retóricos típicos do editorial, ou seja, o fato 

noticiado ou evento, a explanação, a avaliação e a moral? 

  

Olhando melhor os parágrafos e estruturas frasais menores, utilizam-se 

mecanismos de conexão (em especial a função de empacotamento, li-

gação e encaixamento, mais frequentes no editorial)? 

  

Os verbos em sua maioria estão no presente e no pretérito perfeito?   

A linguagem e o estilo estão adequados ao gênero?   

Utilizam-se vozes para respaldar nosso editorial (vozes de personagens, 

sociais, etc.) 

  

Utilizam-se modalizadores que marcam tanto a nossa posição, bem 

como reforçam argumentos? 

  

O título do editorial é composto por frases nominais e é objetivo?   

Ficha avaliativa adaptada (FRANCO & HILA, 2007, p. 97). 

 

8. Considerações finais 

O presente trabalho tem como intuito propiciar que os alunos do 

9º tenham habilidade para elaborar e ler textos de cunho argumentativo 

nas diferentes esferas sociais em que os indivíduos se encontram. Para 

esse objetivo, construiu-se uma proposta de sequência didática a partir do 

gênero editorial que poderá ser aplicada no ensino fundamental e ensino 

médio, possibilitando, assim, que os alunos dominem os aspectos desses 

gêneros não só em relação ao reconhecimento, mas também em relação 

ao processo de produção. 

O trabalho com o gênero editorial corrobora para o aprimoramen-

to das habilidades relacionados ao ato de opinar sobre os diferentes temas 

que circulam socialmente. Assim, reitera-se a necessidade do trabalho 

com o gênero editorial, tendo em vista que a opinião que será veiculada 

nesse texto representa o ponto de vista de um grupo, ou seja, do meio de 

comunicação o qual representa. Cabe destacar que ao realizar o ensino do 

gênero editorial no espaço escolar, os alunos realizaram associações com 

outros gêneros ou tipos textuais de caráter opinativo como: carta do lei-

tor, carta aberta, artigo de opinião, dissertação, entre outros. 
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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo descrever o tutorial como um novo gênero textual 

advindo das práticas sociais e demonstrar a sua utilização como objeto de ensino em 

sala de aula, tematizando, portanto, o gênero textual tutorial em vídeo, publicados em 

sítios da internet, como ferramenta e objeto de ensino em aulas língua portuguesa do 

6º ano do ensino fundamental. O aporte teórico que sustenta este estudo é Mikhail 

Bakhtin (1997), Bernard Schneuwly; Joaquim Dols e Michèle Noverraz (2004), Or-

lando Vian Jr. e Rodrigo Esteves de Lima-Lopes (2005), Jean-Paul Bronckart (1999, 

2006), Lev Semionovich Vygotsky (2007), Adair Vieira Gonçalves (2007), Adair Vieira 

Goncalves; Cláudia Lopes Nascimento Saito e Elvira Lopes Nascimento (2010), Sue-

der Santos de Souza e Ederson Luís Silveira (2014) e Adair Vieira Gonçalves e Mario-

linda Rosa Romera Ferraz (2014). Embasada no Interacionismo Sociodiscursivo e por 

meio de análise de exemplares recolhidos em sítios da internet, esse texto torna-se mo-

delo didático, propondo atividades que contemplam as três capacidades de linguagem 

(a de ação, a discursiva e a linguístico-discursiva). Essas atividades podem contribuir 

para que o aluno se torne um sujeito produtor e leitor ativo não só do gênero em des-

taque como de outros aos quais tem acesso nas diferentes práticas sociais das quais 

participa. 

Palavras-chave: Ensino de gênero. Tutorial em vídeo. Interacionismo. Sociodiscursivo. 

 

1. Introdução 

Perceber a interação dos jovens e crianças com as novas tecnolo-

gias é algo cada vez mais comum, uma vez que, para eles, a comunicação 

perpassa o uso de ferramentas digitais. O professor do ensino fundamen-

tal, em sua prática na sala de aula, pode e deve aproveitar essa motivação 

tendo em vista trabalhar a língua portuguesa em suas aulas. Pensando 

nisso, seleciona-se aqui para estudo de um gênero muito utilizado pela 

nova geração em seu cotidiano: o tutorial em vídeo, conceituado na fun-

damentação teórica do artigo. O presente estudo, vale dizer, é fruto de re-

flexões desenvolvidas na disciplina gêneros discursivos/textuais e práti-

cas sociais, ministrada pela Profa. Dra. Maria Aparecida Resende Ottoni 

e cursada no 1º. semestre de 2016 do Programa de Mestrado Profissional 

em Letras da Universidade Federal de Uberlândia. 

mailto:ellis.321ale@gmail.com
mailto:cidottoni@gmail.com
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O artigo aborda o tutorial em vídeo como possibilidade de traba-

lho pedagógico com gênero textual, gênero da esfera digital, sendo ele 

pensando como objeto e ferramenta de ensino. Os objetivos do trabalho 

são: (I) descrever o tutorial em vídeo como um gênero textual na nossa 

sociedade; (II) modelizar um tutorial em vídeo, tornando-o objeto de en-

sino, possibilitando seu uso como base de atividades voltadas para o pro-

cesso de ensino-aprendizagem; (III) apresentar uma proposta de trabalho 

com esse gênero para o 6º ano do ensino fundamental. 

Para aprofundar nossos estudos sobre o gênero em questão, repor-

tamo-nos a Jean Paul Bronckart, teórico da aquisição e didatização da 

linguagem. Suas pesquisas deram origem à teoria do interacionismo so-

ciodiscursivo. Para o pesquisador, sua teoria é mais que a aliança entre a 

linguística, a psicologia e a sociologia: é uma visão interdisciplinar da 

linguagem. Para chegar a essa teoria, Jean Paul Bronckart (2006) realizou 

vários estudos sobre concepções de ensino e embasou-se em teóricos 

como: Mikhail Bakhtin (1997), quanto a gêneros do discurso; Lev Se-

mionovich Vygotsky (2007), com o sociointeracionismo; e Bernard 

Schneuwly, Joaquim Dols, Michèle Noverraz (2004) tratando da sequên-

cia didática. 

Segundo a teoria do interacionismo sociodiscursivo de Jean Paul 

Bronckart (2006), há três capacidades de linguagem a serem desenvolvi-

das no trabalho com o gênero, são elas: a capacidade de ação, a capaci-

dade discursiva e a capacidade linguístico-discursiva (GONÇALVES & 

FERRAZ, 2014). É no entremeio dessa abordagem que o presente traba-

lho com o gênero textual tutorial em vídeo se configura. 

Para usar o tutorial em vídeo no processo ensino-aprendizagem, 

realizou-se um levantamento de alguns exemplares do gênero, os quais 

foram analisados pelo professor, num trabalho de planejamento anterior 

às aulas ministradas, tendo em vista as especificidades do gênero, for-

mando-se o quadro de capacidades de linguagem de Adair Vieira Gon-

çalves e Mariolinda Rosa Romera Ferraz (2014). Com esse quadro “em 

mãos”, a sequência didática, segundo Bernard Schneuwly, Joaquim Dols 

e Michèle Noverraz (2004) foi elaborada tendo em vista a sua futura 

aplicação na turma de 6º ano do ensino fundamental. Além desse quadro, 

utilizamos a lista de constatações apresentada por Bernard Schneuwly, 

Joaquim Dols e Michèle Noverraz (2004), que segundo os autores torna a 

reescrita textual mais acessível ao aluno, já que ele pode recorrer a ela 

para reorganizar seu texto. 
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Para um trabalho com gênero textual, é importante para o aluno 

que um parceiro mais experiente, no caso o professor, possa trabalhar 

junto com ele na produção de um texto modelar, já que este texto é algo 

novo. Pensando em atender a esse princípio, agregamos uma das ações 

do modelo de ensino em ciclo, da perspectiva sistêmico-funcional da es-

cola de Sidney: a construção conjunta (VIAN JÚNIOR & LIMA-LO-

PES, 2005). A construção conjunta tem como objetivo proporcionar a 

troca de experiência entre os alunos e o professor a fim de que possam 

produzir um texto coletivamente. Com esse misto de modelos de ensino, 

acredita-se ser possível aproveitar, de cada abordagem, o que é necessá-

rio para responder à demanda de ensino/aprendizado e trabalho com o 

gênero tutorial em vídeo na sala de aula do ensino fundamental. As abor-

dagens foram apropriadas dessa forma aqui proposta tendo em vista 

atender especificidades do público heterogêneo ao qual é oferecida. 

Quanto à estrutura, após introdução segue a fundamentação teóri-

ca onde serão aprofundadas as teorias citadas acima. Em seguida, anali-

sa-se o gênero em pesquisa, formalizando o quadro de capacidades de 

linguagem baseado nas características do gênero elegido para estudo e 

elementos básicos. A partir disso, apresenta-se a proposta de sequência 

didática elaborada como sugestão de trabalho em sala de aula. Por últi-

mo, seguem as considerações finais. 

 

2. Interação e produção de relações sociais por meio dos gêneros: 

uma breve fundamentação 

O ser humano é essencialmente social, vive em sociedade. Em to-

da e qualquer atividade na qual queira se envolver, portanto, precisará da 

linguagem, ou seja: é por meio da linguagem que o sujeito interage com 

outros sujeitos. Essa interação condiciona as atividades sociais; logo, os 

discursos serão elaborados em consonância com a necessidade de cada 

atividade. A diversidade de necessidades humanas produz uma enorme 

variedade de discursos compondo, ao mesmo tempo, uma elaboração in-

dividual e coletiva de textos – a que Mikhail Bakhtin (1997) refere como 

“gêneros do discurso”. 

Há grande variedade de gêneros –tanto quanto há variedade de re-

lações humanas na sociedade, pois são, de fato, muito variadas as neces-

sidades comunicativas, e o ser humano vai abandonando gêneros existen-

tes ou modificando estes quando novas situações de interação social rei-

vindicam adaptações no discurso. Como ressalta Mikhail Bakhtin (1997, 
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p. 282), a “língua penetra na vida através dos enunciados concretos que a 

realizam, e é também através dos enunciados concretos que a vida pene-

tra na língua”. Em outros termos, o homem precisa da língua para sobre-

viver em sociedade, porém a língua também não sobrevive sem esses 

movimentos e mudanças historicamente decorrentes. Se assim não o for, 

ela deixa de ser o que é: ferramenta de sociabilidade do sujeito, nas práti-

cas sociais, interações, e resultante do pensar e viver em sociedade. Se-

gundo Mikhail Bakhtin (1997), um gênero pode ser analisado sob três 

aspectos: temático, estrutural e estilístico. Nesses vários usos que o sujei-

to faz dos gêneros do discurso, ora temos um discurso individual, ora co-

letivo. Essa análise pode ser feita com estudo do estilo do gênero, uma 

vez que o estilo está imbricado ao tema e à estrutura composicional, co-

mo aponta Mikhail Bakhtin (1997): 

Uma dada função (científica, técnica, ideológica, oficial, cotidiana) e da-

das condições, específicas para cada uma das esferas da comunicação verbal, 

geram um dado gênero, ou seja, um dado tipo de enunciado, relativamente es-

tável do ponto de vista temático, composicional e estilístico. O estilo é indis-

sociavelmente vinculado a unidades temáticas determinadas e, o que é particu-

larmente importante, a unidades composicionais: tipo de estruturação e de 

conclusão de um todo, tipo de relação entre o locutor e os outros parceiros da 

comunicação verbal (relação com o ouvinte, ou com o leitor, com o interlocu-

tor, com o discurso do outro etc.). (BAKHTIN, 1997, p. 284) 

Como se pode perceber, a função do gênero implica a relativa es-

tabilidade de um dado gênero. Mikhail Bakhtin (1997) aponta, também, 

algo importante quanto aos gêneros: eles não são necessariamente escri-

tos, mas – consideradas as múltiplas formas de interação humana – são 

resultantes das relações humanas, sociais, podendo ser, também, gêneros 

orais do discurso, algo relevante para o presente estudo. 

Possuímos um rico repertório dos gêneros do discurso orais (e escritos). 

Na prática, usamo-los com segurança e destreza, mas podemos ignorar total-

mente a sua existência teórica[...] A comunicação verbal na vida cotidiana não 

deixa de dispor de gêneros criativos. Esses gêneros do discurso nos são dados 

quase como nos é dada a língua materna, que dominamos com facilidade antes 

mesmo que lhe estudemos a gramática. (BAKHTIN, 1997, p. 301) 

Isso posto, vale dizer que o aprender e o saber precisam passar a 

ter sentido concretizado na elaboração de textos, em que o enunciador se 

posiciona como protagonista do processo. Isso acontece quando o profes-

sor rompe as barreiras curriculares e leva para sala de aula um gênero do 

discurso pertencente às práticas cotidianas de seu aluno; esse ensino 

aproxima a teoria da prática. É desse tipo de concepção de linguagem e 

ensino que o interacionismo sociodiscursivo de Jean Paul Bronckart 
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(2006) trata. Segundo ele, “são as interações professor/aluno que consti-

tuem o centro da atividade educacional”. (BRONCKART, 2006, p. 228) 

Além de Mikhail Bakhtin (1997), pressupostos vygotskyanos fun-

damentam o presente trabalho no que diz respeito à relação entre sujeito 

e sociedade, considerando que o sujeito inserido na sociedade adquire 

ferramentas para sua interação. Dentre essas ferramentas, salientamos a 

linguagem, a qual colabora para a mediação das relações entre os indiví-

duos. Segundo Lev Semionovich Vygotsky (2007), a linguagem é o prin-

cipal mediador na formação e desenvolvimento humano. Para o autor, 

“aprendizado e desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primei-

ro dia de vida da criança” (VYGOTSKY, 2007, p. 95). Logo, o sujeito 

não inicia seu desenvolvimento com ensino formal, pois desde seu pri-

meiro contato com outro sujeito, por meio da fala e instrumentos, a cri-

ança se relaciona com o seu meio e com as outras pessoas. Daí decorre a 

concepção de mediação de que fala Lev Semionovich Vygotsky (2007), a 

qual foi incorporada à teoria Interacionista Sociodiscursiva de Jean Paul 

Bronckart (1999). Para o autor, a mediação é fundamental no processo de 

ensino. Segundo ele, as pesquisas vygotskyanas: 

mostraram que a linguagem da criança, no início exclusivamente meio de co-

municação com o social, a seguir, conservando plenamente suas característi-

cas externas de oralização, torna-se um instrumento de controle dos próprios 

comportamentos (linguagem egocêntrica); depois que perde suas propriedades 

externas, torna-se uma linguagem interior, um discurso em relação a si mes-

mo, um instrumento de ação sobre suas próprias representações ou, ainda, um 

pensamento. (BRONCKART, 1999, p. 55) 

Em função disso, ao analisarmos o uso da linguagem feito pelos 

alunos no gênero textual tutorial em vídeo, torna-se perceptível a impor-

tância da valorização do potencial criativo e interativo do ponto de vista 

sociodiscursivo desse gênero, posto estar ele inserido de modo tão natu-

ral e produtivo na realidade dos alunos e percebendo-se que os mesmos 

utilizam a língua como recurso para ampliar a comunicação com interlo-

cutores, partilhando, assim, saberes em comum. Segundo Adair Vieira 

Gonçalves e Mariolinda Rosa Romera Ferraz (2014), o sujeito vale-se da 

língua para satisfazer necessidades suas em sociedade, fazendo, assim, 

parte de um grupo social. Dessa forma, a linguagem apresenta dois ní-

veis: o macrossocial e o micropsicológico. Logo, é nas interações sociais 

(nível macrossocial) que o indivíduo, através de uso das ferramentas lin-

guísticas, alcança seu objetivo individual (nível micropsicológico) pro-

duzindo seus discursos. 

Voltando o foco para o ensino, de acordo com Adair Vieira Gon-
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çalves e Mariolinda Rosa Romera Ferraz (2014), o professor precisa ini-

cialmente construir o modelo didático do gênero textual em estudo, ob-

servando seus elementos estáveis. Para o autor, esse procedimento “po-

tencializa a competência comunicativa dos indivíduos no processo de en-

sino aprendizagem” (GONÇALVES & FERRAZ, 2014, p. 72). Nesse 

sentido, a análise do gênero textual (escrito ou oral, audível e/ou visual) 

na escola possibilita ao aluno entender e valorizar as práticas sociais em 

que estão inseridos, uma vez sendo considerado que todo e qualquer gê-

nero de discurso pode vir a ser tornar objeto de ensino, sendo aproveitado 

pedagogicamente todo o potencial sociodiscursivo e interacional a partir 

da análise de seus aspectos temáticos, estruturais e estilísticos. Outro fa-

tor de interesse para a escola quanto aos gêneros – e comprovado na apli-

cação da sequência didática, a que se propõe falar mais adiante, é que as 

crianças e adolescentes conseguem assimilar com muita rapidez e suces-

so os gêneros do discurso pertencentes à esfera digital ou midiática, o 

que constitui um ponto positivo para a educação em tempos de tantos de-

safios e transformações para os processos educativos. 

 

3. Tutorial em vídeo: análise de um gênero da esfera digital 

Na literatura sobre gêneros textuais, o tutorial é caracterizado co-

mo gênero. Para esse estudo, elege-se duas perspectivas a partir das quais 

se entende o tutorial em vídeo como gênero. A primeira, Letícia Cortelle-

te Melo (2014), apresenta o tutorial escrito, impresso, presente como par-

te do texto da revisa juvenil como um gênero marcado por sua função 

próxima ao “manual de instrução”, com indicação de procedimentos vi-

sando um objetivo específico. Apontamentos gerais estão presentes, 

aponta a autora, mas o passo a passo instrutivo, o “como fazer” determi-

nada tarefa ou reagir em alguma situação específica é o ponto marcante 

do gênero. Letícia Cortellete Melo (2014) aponta que o tutorial presente 

na revista juvenil é “quase um derivado das receitas” (MELO, 2014, p. 

45), mas abordando temas variados, objetivos variados a cada tutorial. O 

“quê fazer” e “como fazer” é o que pesa como função no tutorial em re-

vista juvenil. 

Em uma outra perspectiva, Márcio Sales Santiago, Maria da Gra-

ça Krieger e Júlio César Rosa de Araújo (2014, p. 01) que abordam o tu-

torial no contexto das redes sociais, aponta que “entende-se o tutorial 

como um texto especializado, repleto de termos, cujo objetivo é instruir 

um indivíduo ou um conjunto de indivíduos que necessitam de determi-
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nadas orientações para operacionalizar uma ferramenta informatizada, 

como uma rede social”. Abaixo estão quatro exemplares do gênero en-

contrados no sítio “YouTube” da internet, os quais foram selecionados 

para a pesquisa e apresentam temática do dia das mães. A temática foi se-

lecionada tendo em vista a proximidade da data e necessidade de produ-

zir um presente comemorativo para as mães. Seguem os links: 

https://www.youtube.com/watch?v=HWPV_6xrZkw; 

https://www.youtube.com/watch?v=vxg7E95PM9Q; 

https://www.youtube.com/watch?v=u3yRH89nBvE; 

https://www.youtube.com/watch?v=5eczixeQM94. 

Tomando, então, o gênero tutorial em vídeo para uma breve análi-

se, temos: quanto ao tema: há tutorial de maquiagem, de jogos da inter-

net, de uso se softwares, de corte de cabelo e muitos outros; quanto à es-

trutura composicional: o tutorial geralmente possui título, saudação e 

despedida, apresentação do enunciador, apresentação do objetivo do ví-

deo e dos materiais necessários; há, ainda, a explicação dos procedimen-

tos e música ao fundo (elemento opcional); quanto ao estilo apresenta 

linguagem informal, porém sem linguajar vulgar, uma vez que o sujeito 

do discurso tem uma imagem pública a ser preservada tendo em vista a 

função da enunciação. O tutorial em vídeo acompanha o esquema coleti-

vo dos tutoriais, porém apresenta modelos de apresentação individuais, 

aqui denominadas formas de apresentação. Em outros termos, as unida-

des temáticas determinam o estilo que orientará as unidades composicio-

nais, tendo em vista a intenção instrutiva, explanativa e injuntiva do gê-

nero. Algumas formas de apresentação são recorrentes: o tutorialista 

apresenta-se em frente à câmera e se mostra visualmente ao interlocutor 

ao falar; o tutorialista se posiciona atrás da câmera e o interlocutor visua-

liza apenas as mãos do enunciador executando os procedimentos repas-

sados; o tutorialista apresenta-se parcialmente em frente à câmera e não 

mostra o rosto ao falar para o interlocutor; não há oralização da explica-

ção dos procedimentos, que aparecem em legendas. Essas são algumas 

formas, dentre outras. 

A partir de exemplares de tutorial em vídeo selecionados para o 

trabalho, partiu-se para a construção do quadro de capacidades, no qual é 

necessário apresentar os contextos de produção do gênero, os elementos 

da estrutura composicional e sua organização sintático-semântica. Se-

gundo Adair Vieira Gonçalves e Mariolinda Rosa Romera Ferraz (2014, 

https://www.youtube.com/watch?v=HWPV_6xrZkw
https://www.youtube.com/watch?v=vxg7E95PM9Q
https://www.youtube.com/watch?v=u3yRH89nBvE
https://www.youtube.com/watch?v=5eczixeQM94
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p. 72), “[...] o agrupamento [é possibilitado] pela estabilidade de tais as-

pectos em situações comunicativas semelhantes”. Esses aspectos são 

nomeados pelo autor por capacidades de linguagem, nas quais têm-se: 

contextos de produção referindo-se à capacidade de ação; elementos da 

estrutura composicional referindo-se à capacidade discursiva; organiza-

ção sintático-semântica referindo-se à capacidade linguístico-discursiva. 

 
Quadro 01 –Capacidades de linguagem. 

Adaptado do Quadro de Capacidade, de Gonçalves e Ferraz, 2014 

A partir de observação dos elementos estáveis presentes nos 

exemplares e seguindo o mesmo modelo de quadro de capacidades de 

Adair Vieira Gonçalves e Mariolinda Rosa Romera Ferraz (2014, p. 76), 

apresentamos abaixo quadro organizado para o gênero tutorial em vídeo, 

onde colocamos nossas análises acerca dos elementos presentes neles. 

Para Goncalves, Cláudia Lopes Nascimento Saito e Elvira Lopes Nasci-

mento (2010), esse tipo de prática na qual o professor analisa exemplares 

de gêneros com os alunos em sala não é corrente nos sistemas educacio-

nais de nosso país, e a ausência desse tipo de profissional indicia a neces-

sidade de investimento em formação continuada por parte do professor, a 

fim de que ele amplie sua concepção de língua, de gramática, de texto e 

de objeto de ensino. O professor precisa estar constantemente observan-

do o contexto social em que está inserido seu aluno, os textos que circu-

lam, refletindo sobre para que servem e o que as pessoas fazem com os 

textos no cotidiano das práticas sociais. Segundo Goncalves, Cláudia Lo-

pes Nascimento Saito e Elvira Lopes Nascimento (2010), a observação e 

análise do professor precisa 

ir além dos elementos linguísticos do texto e considerar os extralinguísticos, 

ou seja, as condições que ensejaram a sua produção enquanto enunciado; os 

fatores pragmáticos envolvidos que lhe deram sustentação e condições para a 

concretização discursiva, dando-lhes identidade e funcionalidade – o que se 
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apresenta em estreita relação com os pressupostos da perspectiva funcional 

dos estudos linguísticos. (GONCALVES; SAITO & NASCIMENTO, 2010, p. 

1000) 

Todo esse trabalho de observação e análise feito pelo professor 

potencializa o ensino do gênero na sala de aula; munido do quadro de ca-

pacidades, o professor passa a olhar o texto do aluno além dos seus as-

pectos gramaticais e estruturais, ao mesmo tempo em que colabora com o 

trabalho de correção das produções realizadas pelos alunos, já que, a par-

tir do quadro, o professor pode montar a chave de correção do gênero 

textual. 

Feito isso, faz-se necessário organizar as atividades para que os 

alunos possam analisar e produzir o gênero tutorial em vídeo. Para a sis-

tematização, trabalha-se com a sequência didática de Bernard Schneu-

wly, Joaquim Dols & Michèle Noverraz (2004) em sua totalidade, com-

posta por quatro etapas: (I) apresentação da situação de produção textual; 

(II) produção do texto inicial; (III) módulos/atividades e (IV) produção 

final, em que são contempladas atividades de escuta, leitura, escrita e re-

escrita. 

Segundo Sueder Santos de Souza e Ederson Luís Silveira (2014), 

na proposta da Escola de Sidney também há quatro etapas: (I) negociação 

do campo (tópico); (II) desconstrução; (III) construção conjunta; e (IV) 

construção independente. A etapa aproveitada na presente intervenção é a 

construção conjunta, em que os alunos e professores coletivamente es-

crevem um exemplar do gênero em estudo. Essa atividade será imple-

mentada na quarta etapa da sequência didática proposta, tendo em vista 

as razões mencionadas à anteriormente e ratificadas a seguir. Aqui se 

considera importante mesclar as etapas das duas abordagens por se en-

tender que, no processo de ensino-aprendizagem, toda e qualquer propos-

ta que colabore para o sucesso do aluno é, uma vez adaptada, pertinente, 

e que o professor não deve ficar “preso” a uma ou outra corrente pedagó-

gica, e sim aproveitar de cada uma aquilo que, em determinada situação, 

é favorável ao aprendizado de seu aluno. No decorrer de cada etapa da 

nossa proposta de trabalho com o gênero tutorial em vídeo, decidiu-se 

utilizar mais um meio de potencialização do ensino, a chamada lista de 

controle ou constatações que, segundo Bernard Schneuwly, Joaquim 

Dols e Michèle Noverraz (2004) consiste em um cartaz, afixado na sala 

de aula, exposto em todo transcorrer das atividades, no qual são anotadas 

todas as observações acerca das análises a fim de que o aluno a utilize na 

reescrita da produção final do gênero. A lista de controle ou constatações 
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é uma ferramenta utilizada como lembrete de aspectos importantes a se-

rem rememorados pelos alunos para assimilação dos elementos do gêne-

ro em estudo. 

Todos estes pressupostos, aportes e constituintes teóricos colabo-

raram para a criação da proposta de intervenção que será apresentada lo-

go mais. 

 

4. A proposta de ensino-aprendizagem 

A proposta de ensino-aprendizagem apresentada nesta seção foi 

elaborada a partir dos estudos feitos sobre gêneros textuais, elencados na 

seção anterior deste artigo, a fim de que alunos de 6º ano do ensino fun-

damental, nas aulas de língua portuguesa, pudessem analisar e produzir o 

gênero tutorial em vídeo. O tempo previsto para a execução das ativida-

des é de 12 aulas e os alunos devem ter conhecimento prévio de internet, 

gravação de vídeo e sobre textos injuntivos, como uma receita, por 

exemplo. Para as aulas, é necessário um notebook com internet, um da-

tashow, caixas de som, filmadora, câmera fotográfica ou celular com câ-

mera, cartolina para cartaz, pincel e textos/atividades xerocados. A se-

quência didática foi organizada em quatro etapas, com 01 atividade na 

primeira etapa (apresentação da situação de produção); 01 atividade na 

segunda etapa (produção do texto inicial); atividades sob demanda na 

terceira etapa;03 atividade na quarta etapa (produção do texto final, rees-

crita e avaliação). 

Como objetivos específicos, a sequência didática busca que os 

alunos: I) pesquisem vídeos tutoriais no meio virtual; II) identifiquem os 

elementos do gênero tutorial em vídeo, considerando as condições de 

produção (capacidades de ação, discursiva e linguístico-discursiva) e III) 

reflitam sobre o uso de recursos linguísticos, sonoros, imagéticos (dentre 

outros), específicos desse gênero. 

Seguindo, então, a sequência didática segundo Bernard Schneu-

wly, Joaquim Dols e Michèle Noverraz (2004), na primeira aula o pro-

fessor apresenta a situação de produção textual. No caso da proposta aqui 

apresentada, a apresentação da situação de produção textual é feita por 

meio de algumas perguntas para que a turma se envolva na proposta de 

estudar tutorial em vídeo. 
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Após essa atividade de sondagem dos conhecimentos prévios, a 

produção inicial constará da atividade 1 da segunda etapa e tem o papel 

fundamental de nortear o trabalho do professor na elaboração dos módu-

los, as atividades futuras na sequência didática. No quadro 03, seguem as 

orientações para a produção. 

 

Importante ressaltar, a gravação é feita em sala de aula e o conhe-

cimento que os alunos têm sobre esse gênero serão revelados nessa pro-

dução inicial. 

A terceira etapa conta com três módulos. Para o módulo 1, da ter-

ceira etapa, foram elaboradas atividades que contemplam a capacidade de 

ação, ou seja, “os contextos de produção em que os gêneros surgem e se 

adaptam” (GONÇALVES & FERRAZ, 2014, p. 72). São atividades que 

levam o aluno a pensar como surgiu o gênero, para que ele serve, quem 

são os interlocutores, qual é o suporte utilizado por eles e, ainda quais 

temas podem ser abordados no tutorial em vídeo. 
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Nessa etapa da sequência didática, já é possível utilizar a lista de 

constatações (GONÇALVES, 2007), anotando os conhecimentos prévios 

dos alunos, e que será atualizada a cada atividade que traga um aspecto 

novo e importante para a reescrita da produção final do tutorial em vídeo. 

Esse recurso é bem simples, necessitando apenas de cartolina e pincel, 

com os quais a professora e os alunos vão anotar as conclusões a que 

chegarem sobre como é o gênero em estudo. 
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No módulo 2, a sequência didática vem trazendo atividades que 

fazem o aluno refletir sobre os recursos linguísticos utilizados pelo tuto-

rialista como: a linguagem informal, as formas verbais usadas, a presença 

do vocativo, de advérbios e de adjetivos. A atividade abaixo é um exem-

plo disso e considera os verbos, sendo suprimidas as demais atividades 

em razão do espaço do artigo. As demais atividades seguem a mesma li-

nha. 

Sugere-se que, após esses exercícios os alunos sejam orientados a 

assistirem aos tutoriais e anotarem as frases que denotam instrução. 

 

Nessa fase da sequência didática, adicionamos o módulo 3 para 

utilizar uma das etapas da proposta da Escola de Sidney, a chamada 

“construção conjunta” (SOUZA & SILVEIRA, 2014). Esta atividade 

funciona como mais uma oportunidade para os alunos de produção do tu-

torial em vídeo, com a vantagem de poder colocar em prática todos os es-

tudos realizados até esse momento da sequência e ainda poder contar 

com a participação do professor, o mediador mais experiente na elabora-

ção de todo processo, após uma jornada de trabalho com o gênero, o que 

é inovador na proposta dessa sequência e resulta em reflexão conjunta 

munida de conhecimentos adquiridos. 

A atividade é desenvolvida com negociações feitas entre os alunos 

para decidirem coletivamente sobre todos os aspectos da condição de 

produção. Posteriormente, monta-se um projeto de texto, o qual será ora-

lizado no vídeo. Nesse momento os alunos devem ser orientados a utili-

zar os recursos linguísticos estudados, dentre outros, os quais podem ser 

conferidos com facilidade na lista de constatações. Posteriormente, o co-

letivo de alunos deve organizar os recursos necessários para a gravação, 

escolher o aluno que apresentará o tutorial em vídeo e finalmente, filmar 

o vídeo. 

Terminados os módulos, a sequência didática entra na etapa final 

(quarta etapa), na qual consta a produção final, a reescrita (que aqui no-

meamos refilmagem) e a publicação em um canal online. A primeira ati-
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vidade dessa etapa consiste em refilmar o tutorial em vídeo com o objeti-

vo de instruir jovens da escola a confeccionarem o presente de dia das 

mães, conforme foi proposto na primeira produção, entretanto – nesse 

momento – os alunos podem colocar em prática tudo que sistematizaram 

sobre o gênero. 

A segunda atividade da quarta etapa é a auto avaliação a partir de 

uma lista de controle, em que o aluno vai checando se seu vídeo apresen-

ta todas as especificidades do gênero. 

O objetivo do tutorial em vídeo está bem definido? 

O enunciador consegue enunciar sua mensagem aos seus inter-

locutores? 

O vídeo está adequado ao suporte? 

A estrutura composicional está adequada ao gênero? 

Faz uso de linguagem oral, escrita, gestual e/ou imagética? 

A linguagem está apropriada ao interlocutor? 

Faz uso de alguma forma verbal que exprime comando? 

Faz uso de advérbios para marcar a sequência do passo-a-

passo? 

Utiliza vocativo para tratar o interlocutor? 

Utiliza adjetivos para enfatizar as qualidades do objeto ensina-

do? 

Quadro 07 – Lista de Controle. Baseado no quadro de lista de controle, 

de Adair Vieira Gonçalves e Mariolinda Rosa Romera Ferraz, 2014 

Após revisão do aluno em seu vídeo, o professor recebe o vídeo 

para avaliá-lo e sugerir possíveis alterações, as quais devem ser efetuadas 

pelo aluno, e assim o vídeo fica pronto para a fase da divulgação. Esta 

pode ser feita numa rede social ou numa seção de cinema para a escola. 

Em suma, essa proposta didática é o resultado de estudos e pes-

quisas acerca dos gêneros textuais, com os quais cumprimos o objetivo 

de modelizar o tutorial em vídeo, um gênero textual raríssimo nas salas 

de aula de língua portuguesa. E ainda mais, a proposta cumpre o objetivo 

de tornar o tutorial em vídeo um objeto de ensino, concretizado nas ativi-

dades que contemplam as três capacidades de linguagem. 

 

5. Considerações finais 

Este trabalho vem trazendo uma ferramenta já conhecida do pú-

blico docente para um gênero textual pouco estudado, o tutorial em ví-

deo. Um dos objetivos alcançados foi mostrar que este gênero é, de fato, 
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passível de caracterização como gênero, e que assim sendo pode ser mo-

delizado por meio de levantamento de seus elementos estáveis. Em se-

guida, pudemos mostrar um conjunto de atividades que formam uma su-

gestão de trabalho para a sala de aula. Entretanto, o mais importante é 

percebermos que as aulas de língua portuguesa podem e devem estar, 

também, a serviço da análise e produção de textos do dia a dia do nosso 

aluno. Essa prática torna-o cada vez mais preparado para protagonizar na 

sociedade, haja vista que prepará-lo para a vida quer dizer instrumentali-

zá-lo para utilizar todos os recursos que nossa língua dispõe. 
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RESUMO 

Este artigo objetivou evidenciar formas de heterogeneidade mostrada, analisando 

o funcionamento textual de construções escritas por moradores do município de Es-

trela de Alagoas sobre o tema das variantes toponímicas na nomeação da referida 

unidade político-administrativa municipal alagoana, compreendendo estes textos co-

mo objeto constitutivamente polifônico e dialógico. Quanto aos métodos empregados, 

além de estudos bibliográficos, utilizamos a pesquisa de campo e como fundamentação 

teórica às análises, foram utilizados como autores basilares: Jacqueline Authier-Revuz 

(1990, 2004); Mikhail Bakhtin (1986, 2010); Sonia Aparecida Lopes Benites (2002); 

Oswald Ducrot (1987) e Ingedore Grunfeld Villaça Koch (2003, 2014). Os resultados 

evidenciaram que as manifestações de heterogeneidade, nas construções analisadas, se 

mostraram pela polifonia de locutores nos enunciados por meio das formas de arrazo-

ado de autoridade e de aspeamento. Na primeira, os locutores recorreram ao argu-

mento por autoridade, citando personalidade eclesiástica, política ou matriarcal. Já na 

segunda, as aspas foram utilizadas como estratégia para marcar os topônimos não ofi-

ciais Bola e Estrela, caracterizando um comportamento avaliativo em relação ao uso 

da toponímia paralela. 

Palavras-chave: 

Texto e discurso. Aspeamento. Argumento por autoridade. Topônimo. 

 

1. Introdução 

Ao nomear os municípios de Alagoas, construímos um recorte le-

xical da toponímia alagoana, onde os sentidos atribuídos aos nomes de 

localidades estão relacionados diretamente ao contexto de sua produção e 

de sua recepção. Assim, em termos de sua funcionalidade descritiva ou 

narrativa, o aparecimento, a mudança ou a permanência destes topônimos 

são permeados por um conjunto de elementos de natureza simbólica li-

gados à subjetividade do nomeador e, geralmente, estão associados a epi-

sódios que se referem a algo do mundo extralinguístico que se cristali-

zam na tradição oral das comunidades, atuando como meio de construção 

de conhecimentos sobre o homem e sua relação com o meio circundante, 

fortalecidas em uma memória toponímica de consecutivas gerações. 

A nomenclatura geográfica, em foco neste escrito o nome de mu-

mailto:petrus2017@outlook.com
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nicípio, se constitui em duas frentes: a toponímia institucional que é re-

gistrada em documentos do governo e reconhecida oficialmente pela ad-

ministração pública e a toponímia paralela que se constitui no conjunto 

de topônimos não-oficiais utilizados pelos moradores na designação de 

uma localidade. A relação entre o uso das toponímias, a distinção oficial 

e paralela e as questões socioculturais podem determinar as formas de 

compreensão e discursivização sobre esse uso. 

É relevante descartar que os nomes populares de cidades, geral-

mente, são estigmatizados por um dado grupo social, a pesar de serem 

constitutivos do léxico toponímico da língua. Eles apresentam uma exis-

tência de fato, porém à margem da toponímia institucionalizada que é 

tomada como padrão de correção na designação de uma dada localidade 

e permeada por juízos de valor. Neste escrito, apropriamo-nos do concei-

to de léxico toponímico idealizado por Aparecida Negri Isquerdo (2012, 

p. 116) “como o conjunto de unidades lexicais investidas da função de 

nome próprio de lugar que podem reunir formas do vocabulário comum, 

alçadas à categoria de topônimos”. 

No caso do município alagoano de Estrela de Alagoas, percebe-

mos o uso de três nomes na prática linguareira; ora os moradores usam os 

topônimos populares Bola e/ou Estrela, ora usam o topônimo oficial Es-

trela de Alagoas, constituindo-se, assim, uma variação denominativa na 

região. Daí surgiu o nosso interesse em investigarmos como o homem, 

alocado num dado espaço físico do Nordeste do Brasil, estado de Alago-

as, tendo a sua disposição essas possibilidades de escolhas lexicais, no-

meia o referido município. Além disso, na área dos estudos do texto e do 

discurso, como moradores de Estrela de Alagoas manifestam em suas 

materialidades textuais escritas a aceitaçao ou reprovação quanto ao uso 

dos topônimos paralelos. 

Considerando que a linguagem é constitutivamente heterogênea, 

opaca, polifônica e dialógica, e ainda que a palavra é por definição plu-

rissignificativa podendo abrigar vários sentidos e conotar esquemas se-

manticamente opostos, quando empregada por grupos sociais diferentes, 

ela é ressignificada, conforme seja utilizada por um ou por outro grupo 

social. Este artigo busca evidenciar as formas de heterogeneidade mos-

trada - analisando o funcionamento textual de construções escritas por 

moradores do município de Estrela de Alagoas sobre o tema das varian-

tes toponímicas na nomeação da referida unidade político-administrativa 

municipal alagoana – a partir de manifestações evidenciadas em enunci-

ados linguísticos concretos produzidos por locutores estrelenses. 
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Com efeito, buscamos interpretar as regularidades nestas produ-

ções, problematizando: (i) Como se dá a heterogeneidade de vozes do su-

jeito e como as vozes que ele deixa aparecer no enunciado podem estar 

marcadas nestes textos? (ii) Como a força polifônica do aspeamento e do 

argumento de autoridade (arrazoado) são mobilizados pelos locutores no 

funcionamento textual para convergir ou divergir sobre o uso de varian-

tes denominativas? 

Quanto aos métodos empregados, além de estudos bibliográficos, 

utilizamos a pesquisa de campo e como fundamentação teórica às análi-

ses, foram utilizados os autores basilares: Jacqueline Authier-Revuz 

(1990, 2004), Mikhail Bakhtin (1986, 2010), Sonia Aparecida Lopes Be-

nites (2002), Oswald Ducrot (1987) e Ingedore Grunfeld Villaça Koch 

(2003, 2014). As análises se restringem aos mecanismos linguísticos. 

Nosso corpus de análise, constitui-se de vinte e seis questionários 

estruturados com três perguntas abertas sobre a temática do uso dos to-

pônimos Bola, Estrela e Estrela de Alagoas na designação da referida 

unidade político-administrativa municipal alagoana aplicados a morado-

res da localidade. Para este estudo, fizemos um recorte de algumas res-

postas destes textos. 

Os entrevistados convidados a participar deste estudo estão distri-

buídos nas faixas etárias entre dezesseis e quarenta e sete anos, dos sexos 

masculino e feminino, com ensino médio completo ou em andamento, 

uma vez que pretendíamos trabalhar com textos escritos. A aplicação do 

questionário ocorreu no período compreendido de oito a dezesseis de 

agosto de 2016. 

Este artigo está dividido em três seções: a primeira busca situar o 

leitor no universo desta pesquisa. Para tais fins, apresentamos breves in-

formações sobre o município Estrela de Alagoas, destacando alguns as-

pectos geo-históricos relevantes para nossa análise; a segunda traz a fun-

damentação teórica que norteará este estudo, abordando, de forma conci-

sa, os principais conceitos que serão utilizados para subsidiar a análise e 

interpretação de nossos dados e, por fim, na terceira seção, finalizamos 

este trabalho apresentando a análise e os resultados das interpretações 

dos textos investigados, pondo em foco o funcionamento textual das 

formas de heterogeneidade de aspeamento e arrazoado de autoridade. 
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2. Uma breve mirada geo-histórica para o município de Estrela de 

Alagoas: situando o universo da pesquisa 

As informações dessa seção foram retiradas da Enciclopédia de 

Municípios de Alagoas. (2012). 

No âmbito dos aspectos geográficos, o atual município Estrela de 

Alagoas está localizado na mesorregião geográfica do Agreste Alagoano, 

fazendo parte da microrregião geográfica de Palmeira dos Índios, é limi-

tado ao norte pelo município de Bom Conselho (PE); ao sul pelo municí-

pio de Igaci; a leste pelo município de Palmeira dos Índios; a oeste pelos 

municípios de Minador do Negrão e Cacimbinhas. Estendendo-se territo-

rialmente por 259,8 km² e contava com 17 254 habitantes. A densidade 

demográfica é de 66,4 habitantes por km² em seu território. Ele se desta-

ca pelas festividades, tendo como principais: a Festa do Caju, as come-

morações de sua Emancipação Política e a Festa do Padroei-ro São João 

Batista. 

Historicamente, quando ainda era povoado, antes de sua emanci-

pação político-administrativa, pertencia ao município de Palmeira dos 

Índios, era conhecido pela denominação Bola, em razão de existirem na 

região muitos exemplares de animais selvagens, entre os quais se desta-

cava o Tatu-Bola – denominação comum para as espécies de tatu do gê-

nero Tolypeutes Tricinctus conhecida como tatu-bola-da-caatinga. 

Em 1952, o padre Ludgero, sacerdote da congregação religiosa 

dos padres do Sagrado Coração de Jesus da paróquia de Palmeira dos Ín-

dios, celebrou a primeira missa do então povoado Bola e, vendo a neces-

sidade da população de instrução escolar, trouxe a primeira escola, que 

começou a funcionar em casa de Honorato Gonzaga, tendo como instru-

tora a professora Laura. 

No dia 9 de janeiro de 1959, por ideia do Sr. Luiz Duarte, foi cri-

ada a primeira feira-livre, o que concorreu para um maior desenvolvi-

mento e prosperidade do aglomerado rural. Tempos depois, por sugestão 

do padre Ludgero, tendo em vista o progresso que o povoado alcançou 

em pouco tempo de existência, ocorreu a primeira mudança toponímica e 

o local passou a ser denominado pelo topônimo de Estrela. Cumpre pon-

tuar que quando um topônimo primitivo é substituído por outro nome é 

porque, provavelmente, o nome anterior já não atende aos ideais de um 

dado grupo social. Conta a tradição popular que o padre Ludgero teria di-

to na justificativa para a mudança: “(...) esta localidade é uma estrela bri-

http://www.wikialagoas.al.org.br/index.php/Palmeira_dos_%C3%8Dndios
http://www.wikialagoas.al.org.br/index.php/Palmeira_dos_%C3%8Dndios
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lhante”. (MENDONÇA, 2012, p. 342) 

Ao passar o tempo, o movimento pela emancipação político-admi-

nistrativa foi crescendo entre os líderes da comunidade e a população, 

concretizando-se com a criação do novo Município que recebeu o nome 

de Estrela de Alagoas em 05 de outubro de 1989, pelo artigo 41, inciso 

V, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Es-

tadual, desmembrado de Palmeira dos Índios, Cacimbinhas e Minador do 

Negrão. Constituído do distrito sede e sua emancipação em 05 de outu-

bro de 1992, tendo como seu primeiro prefeito, Sr. Adalberon Alves Du-

arte, tomado posse no dia 01 de janeiro de 1993, data da instalação ofici-

al do Município. 

 

3. Fundamentação teórica 

Como forma de situarmos epistemologicamente as interpretações 

e resultados que serão apresentados, se faz mister pontuarmos alguns 

conceitos-base para nossa discussão que possibilitaram chegarmos às 

considerações finais a respeito do funcionamento textual de manifesta-

ções de heterogeneidade mostrada no corpus examinado. 

 

3.1. Linguagem, sujeito e texto 

A concepção de sujeito da linguagem está, necessariamente, rela-

cionada à noção de língua que se adote. Há, basicamente, três perspecti-

vas de se compreender a linguagem. (KOCH, 2003). É relevante destacar 

que não estamos considerando essas três concepções de língua ou lin-

guagem de maneira estanque, excludentes ou em um processo de evolu-

ção, mas como uma forma de didatização. 

A primeira que compreende a linguagem como a expressão do 

pensamento é de base lógica e está presenta na tradição gramatical nor-

mativa e prescritiva do certo ou errado. Essa concepção ver o sujeito psi-

cológico, da consciência individual, colocando a expressão como uma 

atividade primária (construída no interior da mente), que ao ser externa-

da, se configura apenas como tradução. 

A segunda concepção observa a linguagem de forma mais linear, 

como um sistema rígido que obedece a regras para se efetivar enquanto 

linguagem, tornado possível a comunicação entre emissor e receptor. É 

de base estruturalista e tem a noção de valor como princípio fundamental. 
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Assim, compreende a linguagem como sistema de estrutura, instrumento 

de comunicação e está ligada à ideia de um sujeito (pre)determinado, as-

sujeitado ao sistema. Essa concepção norteou os estudos estruturalistas 

da linguística moderna e o Círculo Linguístico de Praga. 

Já na terceira concepção, a linguagem é compreendida como lugar 

social de interação e corresponde a noção de sujeito como entidade psi-

cossocial de caráter ativo, participante do processo. É nessa terceira ver-

tente que este trabalho se insere, compreendendo que a linguagem é de 

natureza social, portanto ideológica. Ela é constitutivamente polifônica e 

dialógica. 

Em decorrência desse pressuposto, adotamos o princípio dialógico 

do chamado Círculo de Bakhtin, saindo de uma abordagem estruturalista, 

exterior ao indivíduo e analisável isoladamente e se encaminhando para 

uma abordagem em que o sujeito é constituído por heterogeneidade de 

vozes que trazem os traços ideológicos responsáveis por interpelar um 

indivíduo em sujeito, ocupando lugares e posições de sujeito que as prá-

ticas discursivas constroem para ele. Nessa perspectiva bakhtiniana, 

compreende-se que a língua: 

não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas nem pela 

enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produ-

ção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enun-

ciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade fun-

damental da língua. (BAKHTIN, 1986, p. 123) 

Isso significa dizer que, ao estudar a relação entre o eu e o outro, 

o teórico russo estabeleceu a ideia de que o dialogismo é o modo de fun-

cionamento real da linguagem e, consequentemente, a dialogia como 

princípio constitutivo do enunciado. Compreendendo o enunciado como 

“a unidade de comunicação integrada num acontecimento comunicativo 

concreto realizado por um falante ou escrevente”. (VILELA & KOCH, 

2001) 

Com efeito, pensamos a linguagem como prática social funda-

mentalmente marcada pelo dialogismo e do modo como ela é afetada por 

fatores históricos e sociais, i. e., entendida como prática ideológica, no 

sentido bakhtiniano, que reflete e refrata os processos históricos de arti-

culação das relações sociais. 

Quanto à concepção de texto, compreendemo-nos como a intera-

ção entre sujeitos com objetivos sociocomunicativos, no qual não temos 

um produto acabado, mas em processo, então, adotamos a noção apresen-
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tada por Ingedore Grunfeld Villaça Koch (2014, p. 30): 

Um texto se constitui enquanto tal no momento em que os parceiros de 

uma atividade comunicativa global, diante de uma manifestação linguística, 

pela atuação conjunta de uma complexa rede de fatores de ordem situacional, 

cognitiva, sociocultural e interacional, são capazes de construir, para ela, de-

terminado sentido. 

Com efeito, são vários os aspectos multiculturais que configuram 

um texto, pois o falante aciona uma complexa rede de fatores ao produzi-

lo de forma escrita ou falada. Logo, o texto é compreendido como pro-

cesso e se constitui no próprio lugar de interação. Nessa perspectiva, os 

possíveis sentidos e seus efeitos não estão no próprio texto, mas se cons-

trói a partir dele. Assim, todo texto apresenta um caráter dialógico e re-

sulta do encontro de várias vozes. Considerando esse aspecto dialógico, a 

palavra “é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se 

apoia (sic) sobre mim numa extremidade, na outra se apoia (sic) sobre o 

meu interlocutor” (BAKHTIN, 2010, p. 113), ou seja, a palavra é deter-

minada por quem a emite e também por quem a recebe. 

Seguindo esse entendimento, o texto é compreendido não como 

um produto acabado, mas como um processo, “resultado de operações 

comunicativas e processos linguísticos em situações sociocomunicativas” 

(BENTES, 2012). É essa a noção de texto aqui abraçada. 

 

3.2. Polifonia enunciativa 

Considerando que o conceito de polifonia, de certa forma, está li-

gado aos conceitos de dialogismo e heterogeneidade enunciativa, já que 

ambas as noções buscam distinção entre o eu e o outro. Neste artigo, re-

corremos à teoria polifônica da enunciação, especificamente à noção de 

polifonia de locutores (dupla enunciação) idealizado por Oswald Ducrot 

(1987) para examinarmos as formas de heterogeneidade enunciativa mos-

trada de aspeamento e de arrazoado de autoridade. 

O referido linguista francês, em consonância com Mikhail Bakh-

tin, contesta o pressuposto da unicidade do sujeito falante da enunciação, 

ou seja, polemiza que cada enunciado possui somente um autor e desen-

volve uma abordagem linguística da polifonia, dando continuidade à re-

flexão de Mikhail Bakhtin sobre o dialogismo e a enunciação como acon-

tecimento correspondente à produção de enunciado, abordagem análoga 

àquela de Émile Benveniste. 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

716 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

Nessa direção, Oswald Ducrot parte da noção de polifonia de Mi-

khail Bakhtin, que a considerava como uma categoria do texto literário 

de Dostoiévski e empregou o termo polifonia para nomear dois tipos de 

literatura: a dogmática, do tipo monológica, e a carnavalesca, popular ou 

polifônica. No entanto, se fasta da concepção bakhtiniana, uma vez que 

Mikhail Bakhtin aborda a polifonia dentro do universo enunciativo de um 

texto literário. Já Oswald Ducrot opera num nível linguístico, indicando, 

através dele, a possibilidade de um desdobramento enunciativo dentro do 

próprio enunciado, à maneira de uma encenação teatral em que atuam di-

ferentes personagens. 

Para Oswald Ducrot há dois tipos de polifonia: de locutores (mais 

de um locutor num mesmo enunciado) e a de enunciadores (mais de um 

enunciador num mesmo enunciado). Assim, fazendo uma distinção entre 

locutor de enunciador. 

Percebemos que, na perspectiva ducrotiana, a heterogeneidade de 

vozes se estabelece com base no desdobramento da figura do locutor em 

outras figuras enunciativas, podendo, assim, tornar audíveis outras vozes 

através da sua, introduzindo o conceito de interpretação polifônica quan-

do o ato ilocutório de asserção é atribuído a um personagem diferente do 

locutor (DUCROT, 1987). Nesse contexto, ele aponta três características 

do sujeito: 1) ser dotado de toda atividade psicofisiológica necessária à 

produção do enunciado e, ao mesmo tempo, de realizar a atividade inte-

lectual que está subjacente à produção do enunciado e que envolve a 

formação de julgamentos, a escolha lexical, o uso de regras gramaticais 

etc.; 2) ser o autor, a origem dos atos ilocucionários realizados na produ-

ção do enunciado e 3) ser designado em um enunciado pelas marcas de 

primeira pessoa seja por um verbo cujo sujeito é “eu”, seja como proprie-

tário dos objetos qualificados como “meus”, ou ainda, como aquele que 

se encontra no lugar denominado “aqui”. 

Nas palavras de Sonia Aparecida Lopes Benites (2002, p. 62), pa-

ra entendermos esses dois tipos de polifonia, é necessário compreender-

mos que para o Oswald Ducrot, o locutor 

é o ser apresentado como responsável do enunciado. É a ele que se refere o 

pronome eu e as outras marcas de primeira pessoa presente no discurso. Esse 

locutor, ser do discurso, é diferente do sujeito falante, ser empírico, que é um 

elemento real da experiência, uma representação externa da fala, estranha 

àquela veiculada pelo enunciado. 

Assim, na perspectiva ducrotiana, em um mesmo enunciado se 

apresentam diversos sujeitos com estatutos linguísticos distintos: o do lo-
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cutor, o do sujeito empírico e o do enunciador. Para este estudo, interes-

sa-nos apenas evidenciarmos as vozes de locutores marcadas nos textos 

no que diz respeito aos seus pontos de vistas quanto ao uso das variantes 

toponímicas Bola e Estrela. 

 

3.3. Formas de heterogeneidade enunciativa mostrada 

Apropriamo-nos do conceito apresentado pela linguista francesa 

Jacqueline Authier-Revuz (1990 e 2004) de heterogeneidade enunciativa. 

Para referida autora, esta noção é postulada a partir da concepção de he-

terogeneidade enunciativa mostrada - processos de representação, num 

discurso, de sua constituição, identificando explicitamente o outro, deli-

neado no interior da própria enunciação - e de heterogeneidades enuncia-

tiva constitutiva - processos reais de constituição de um discurso. 

No âmbito das manifestações de heterogeneidade enunciativa 

mostrada, Jacqueline Authier-Revuz (1990, p. 26) explica-nos que se tra-

ta de “formas linguísticas de representação de diferentes modos de nego-

ciação do sujeito falante com a heterogeneidade constitutiva de seu dis-

curso”. E são classificadas em formas marcadas e não-marcadas. A pri-

meira consiste na aquela que está explicitamente representada no discur-

so, que mostra o lugar do outro de forma unívoca, já a segunda se refere 

àquela onde o outro é dado a reconhecer sem marcação unívoca. Dentro 

do quadro das heterogeneidades mostradas postulado por Jacqueline Au-

thier-Revuz (1990), para este estudo, interessa-nos as noções de formas 

marcadas de aspeamento e argumento de autoridade (arrazoado de auto-

ridade). 

 

3.3.1. Aspeamento 

O aspeamento é uma das formas de polifonia de locutores. Para-

fraseando Jacqueline Authier-Revuz (2004), o uso das aspas se constitui 

em marcas de uma manobra metalinguística de distanciamento, no seio 

do discurso. Com efeito, a palavra que é aspeada no fio do enunciado se 

estabelece para o receptor como objeto, o qual terá que dotá-la de res-

ponsabilidade, a fim de preencher o sentido que lhe é dado. Ou seja, ao 

utilizar-se das aspas, o locutor faz uso das palavras aspeadas a fim de 

desvelar a sua posição no seio do discurso. 

Sendo assim, aspear uma palavra é, simultaneamente, comentá-la, 
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com diferentes conotações possíveis como de ironia, fidelidade, isenção 

de responsabilidade, condescendência entre outras, apontando para a pre-

sença do outro num processo polifônico na superfície discursiva do texto. 

No dizer de Sonia Aparecida Lopes Benites (2002, p.61), esse recurso 

“representa a evidenciação gráfica da heterogeneidade mostrada, na su-

perfície do texto”, revelando a alteridade graficamente. 

 

3.3.2. Argumento de autoridade 

Ao tratar sobre polifonia, Oswald Ducrot (1987) faz a distinção 

entre autoridade polifônica e arrazoado por autoridade. Para o referido 

autor, a autoridade polifônica está presente na polifonia de enunciadores, 

enquanto o arrazoado por autoridade se encontra na polifonia de locuto-

res. 

Para perspectiva ducrotiana, no arrazoado por autoridade, o locu-

tor responsável pelo discurso L1 traz outro locutor para o discurso L2, 

com o qual se identifica: “L assevera que há uma asserção de P por X” 

(DUCROT, 1987, p. 148). L2 é a figura que representa a autoridade, que 

L1 traz para o seu discurso como prova do que está asseverando. 

Nessa mesma direção, a forma de heterogeneidade enunciativa 

mostrada marcada denominada de argumento por autoridade descrita por 

Jacqueline Authier-Revuz (1990) consiste em citar uma autoridade cons-

tituída em sua área de atuação e, portanto, funcionado como um fiador do 

ponto de vista anunciado. 

Com efeito, a autoridade invocada tem que ser reconhecida como 

autoridade pelos seus pares e, ainda, os especialistas referenciados tem 

que concordarem entre si para que não haja contradição e enfraqueça os 

argumentos utilizados. Esses sujeitos, referenciados como autoridades 

inquestionáveis, são, portanto, previamente eleitos e selecionados por 

uma suposta competência, como também pelo prestígio, pela reputação 

que determinado indivíduo possui socialmente, especialmente a partir da 

posição hierárquica corporativa e/ou social que detêm. 

Oswald Ducrot (1987, p. 140) apresenta, ainda, dois tipos particu-

lares de argumentação por autoridade: a autoridade polifônica, direta-

mente inscrita na língua, e o raciocínio por autoridade, tipo de demons-

tração, como a indução, a recorrência e a analogia. Em razão da natureza 

deste artigo, não trataremos dessas questões. 
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4. Análise e resultados 

Nesta seção, apresentaremos as análises de um recorte de enunci-

ados linguísticos, selecionados a partir das produções textuais escritas 

nas respostas dos questionários, que constituíram o corpus deste trabalho. 

Compreendendo estes textos como objeto heterogêneo constitutivamente 

dialógico e polifônico. Como também que a modalidade escrita dispõe de 

vários recursos para identificar a presença do outro como força argumen-

tativa polifônica. 

Julgamos suficiente a apresentação de até quatro exemplos de 

ocorrências, quando possível, para ilustrarmos as reflexões aqui apresen-

tadas de cada forma de heterogeneidade mostrada, já que, a nosso enten-

der, se tornaria desaconselhável um número maior de exemplificações 

por sobrecarregar o texto. 

 

4.1. O aspeamento como manifestação de heterogeneidade mos-

trada marcada em textos escritos por moradores de Estrela 

de Alagoas sobre a toponímia paralela. 

Evidenciamos o aspeamento como uma das formas de heteroge-

neidade enunciativa mostrada marcada utilizadas estrategicamente na su-

perfície das seguintes construções textuais (01), (02), (03) e (04). 

 

TEXTO 01: 

 

No texto (01), quando é dado o comando para responder a primei-

ra questão, na qual é perguntada qual dos nomes Bola, Estrela ou Estrela 

de Alagoas é usado para se referir a sua cidade e a qual razão dessa esco-

lha, a resposta parece ser guiada pelo índice de pertencimento e consti-

tuição identitária dos moradores da cidade marcadas no texto pelas ex-

pressões (...) sempre conheci; (...) um nome carioso (...) tatu bola é nosso 

símbolo. 
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Nessa construção, o locutor responsável pelo enunciado defende o 

uso do topônimo paralelo Bola e marca sua subjetividade no texto pela 

primeira pessoa “eu”.130 Em quanto tal, se coloca apresentando proposi-

ções de opinião sempre conheci assim, (...) eu particularmente gosto (...). 

Nesse sentido, percebemos que há um primeiro enunciado, assumido pe-

lo locutor, e reforçado em seguida pelos enunciados e também um nome 

carioso que usamos, e também pelo tatu bola é nosso símbolo (...) eu 

particularmente gosto do nome bola que trazem argumentos para apoiar 

sua posição de aceitação ao uso da variação denominativa. 

Compreendemos que o uso das aspas no topônimo “Bola” confi-

gura uma forma de heterogeneidade mostrada marcada na superfície do 

texto de um posicionamento divergente com a voz institucional (repre-

sentada pelo reconhecimento do topônimo oficial pela Administração 

Pública) na seleção do nome do município. Assim, ao aspear “Bola”, o 

locutor emiti um julgamento sobre esse topônimo, argumentando por 

meio de seu conhecimento histórico, enciclopédico (que podem ser mais 

ou menos amplo, no caso da denominação toponímica de Bola, em razão 

de existirem na região, à época, de muitos animais das espécies conheci-

da como tatu-bola-da-caatinga) e a representação do mundo extralinguís-

tico pelo linguístico em relação ao item lexical Bola (...) também pelo ta-

tu bola, é nosso símbolo. É esse conhecimento de mundo que nos permite 

perceber e estabelecer a coerência global nesse texto (01). 

 

TEXTO 02: 

 

Diferentemente do texto anterior (01), quando perguntada qual a 

melhor forma entre os nomes Bola, Estrela ou Estrela de Alagoas para 

nomear a sua cidade, evidenciamos que o locutor traz um posicionamen-

to que cria efeitos de sentidos de reprovação à toponímia paralela, (...) 

quando falamos “bola” ou “estrela” as pessoas não sabem nem o estado 

                                                         

130 Acreditamos que as construções em primeira pessoa, nos textos analisados, podem ter sido influ-
enciadas, também, pelo comando da pergunta. 
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que pertence, ou seja, uma posição social marcada pelos aspeamento nos 

topônimos paralelos na superfície textual. 

Partindo do pressuposto que o dialogismo envolve relações, que 

podem ser contratuais ou polêmicas, acordo ou desacordo, entendimento 

ou desentendimento, conciliação ou luta, etc. Os efeitos de sentidos cons-

truídos no enunciado (02) fazem alusão à noção de afronta, ao desrespei-

to à condição de município, desqualificando os topônimos populares 

“Bola” e “Estrela”, rejeitando quaisquer possibilidades de aceita-

ção/aprovação de uma variação denominativa nesse jogo polifônico. 

Evidenciamos que o uso das aspas como forma de heterogeneida-

de mostrada marcada, enfatizada por duas vezes no texto (02) pontuando 

os topônimos populares, sinaliza para quem escreve e para quem lê a in-

tencionalidade do locutor em convergência com a voz institucional e di-

vergente ao uso dos topônimos paralelos. Daí inferimos que o aspeamen-

to é utilizado como estratégia para que se possa reconhecer a intenção 

comunicativa do locutor na eleição lexical toponímica (...) quando fala-

mos “Bola” ou “Estrela” as pessoas não sabem nem o Estado que per-

tence. 

Com base em Marcuschi (2008), a intencionalidade está ligada 

aos objetivos pretendidos pelo produtor do texto. Com efeito, o locutor 

aponta e enfatiza para a presença do outro na superfície discursiva do 

texto. Ele se posiciona, revelando sua intenção de traçar indícios de ava-

liação e emiti um juízo de reprovação diante do uso dos vocábulos “Bo-

la” e “Estrela”, usando o recurso do aspeamento. 

 

TEXTO 03 

 

No texto (03), quando perguntada qual seria a opinião sobre as 

pessoas que usam a toponímia popular para nomear a sua cidade, o locu-

tor, no jogo polifônico de entendimento e desentendimento, se marca a 

partir da perspectiva do outro nos enunciados: algumas pessoas estão er-

radas porque usam essa forma diferente (...) e outras estão certas porque 

(...) em um embate dialógico em sua atitude comunicativa. Porém, não 

defende uma posição categórica, mas modaliza seu discurso conforme os 
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grupos sociais que utilizam os topônimos paralelos. 

Nesse sentido, no primeiro enunciado o locutor rejeita o uso da 

toponímia paralela reforçando a ideia da estigmatização, argumentando 

que a utilização do topônimo popular Bola, às vezes, traduz um valor 

irônico e sarcástico, em relação à condição de cidade do então povoado. 

No entanto, quando a palavra é usada pelas pessoas mais velhas traduz 

um sentimento de pertença, recuperando o valor cultural da origem da lo-

calidade marcada no topônimo Bola. Logo, evidenciamos, nestes enunci-

ados, que as vozes do institucional e do popular e suas representações 

perpassam por uma disputa de posições de acordo ou desacordo, aceita-

ção ou recusa, colocadas em cena pelo locutor nesses enunciados. 

Mais uma vez evidenciamos o uso do aspeamento, neste caso (03) 

ele traduz a função demarcatória desse embate de avença ou desavença, 

marcando um estranhamento quanto ao seu uso da palavra “Bola” e os 

efeitos polifônicos de sentido por ela produzida. 

Cumpre lembramos, ainda, que os sentidos não são pré-estabeleci-

dos, mas construídos e depende do contexto sócio-histórico-ideológico 

para se estabelecerem, logo este signo toponímico no enunciado ganha 

interpretações de acordo com a perspectiva ideológica dos grupos sociais 

no momento da enunciação. 

A palavra é a arena onde se disputa os valores sociais contraditó-

rios, lugar de lutas que “refletem os conflitos de classe no interior do 

mesmo sistema: comunidade semiótica e classe social não se recobrem. ” 

(BAKHTIN, 2010, p. 14). Com efeito, a linguagem se torna o lugar de 

debate e de conflito e, consequentemente, o léxico toponímico também. 

 

TEXTO 04 

 

Nesse texto (04), quando perguntado qual o nome é usado pelo 

entrevistado para se referir a sua cidade e a razão dessa escolha, a respos-

ta parece ser guiada pelo conhecimento formal do locutor marcada no 
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texto pelas expressões (...) já aprendi a história da cidade pequeno e na 

época (...) as pessoas não usam mais o termo bola, evidenciamos nesses 

enunciados que o locutor, diferentemente do texto (01), defende o uso da 

toponímia oficial como índice de pertencimento. 

Ele enquanto tal é o ser apresentado como responsável do enunci-

ado e coloca sua voz se posicionando na superfície do texto por meio de 

marcas de primeira pessoa, enfatizando seu ponto de vista (...) por que eu 

já aprendi (...) eu era pequeno as pessoas já não usavam mais o termo 

“Bola”. Mais uma vez, há o uso do aspeamento na forma lexical alterna-

tiva “Bola” emitindo um juízo sobre esse topônimo e se posicionando, 

estrategicamente, diante dessa seleção toponímica. 

Ao analisamos os textos (01), (02), (03) e (04), podemos afirmar 

que há uma regularidade no uso das aspas nestas construções. Seguindo 

essa linha de pensamento, podemos dizer que os locutores utilizam a 

forma de aspeamento do tipo conotação autonímica para pontuar grafi-

camente um julgamento sobre os topônimos populares e se posicionar 

perante eles nos enunciados. 

A nosso ver, isso se evidencia quando o recurso de aspeamento 

não foi utilizado também para destacar graficamente o topônimo oficial 

Estrela de Alagoas em nenhum dos textos que constituíram nosso corpus, 

mas para aspear sempre os topônimos paralelos “Bola” ou “Estrela”. Se 

assim for, as aspas podem estar caracterizando um comportamento de es-

tranhamento em relação à toponímia paralela, ao topônimo popular, visto 

à margem da institucionalização, logo o aspeamento como manifestação 

de heterogeneidade mostrada marcada não é utilizado de maneira neutra 

ou despropositado, mas como uma relevante estratégia de posicionamen-

to no funcionamento de textos escritos por moradores de Estrela de Ala-

goas sobre a toponímia paralela. 

 

4.2. O arrazoado por autoridade como manifestação de hetero-

geneidade mostrada marcada em textos escritos por mora-

dores de Estrela de Alagoas sobre a toponímia oficial e pa-

ralela. 

Identificamos o argumento de autoridade (arrazoado por autorida-

de) como uma das formas de heterogeneidade enunciativa mostrada mar-

cada nas seguintes construções textuais (05), (06) e (07). 
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TEXTO 05 

 

Nesse texto (05), quando perguntada qual a melhor forma entre os 

topônimos Bola, Estrela ou Estrela de Alagoas para nomear a cidade, o 

locutor advoga em entendimento com uso da toponímia institucionaliza-

da, recorrendo ao argumento por autoridade. 

Nessa construção, há um primeiro enunciado assumido pelo locu-

tor em defesa do uso do topônimo oficial: Estrela de Alagoas, por que foi 

o nome escolhido por o padre que auxiliou no crescimento da cidade, e 

reforçado em seguida pelo enunciado além do que, o próprio nome em si 

torna a cidade mais conhecida para apoiar sua posição. 

O locutor traz como marca de heterogeneidade mostra na superfí-

cie textual a figura de um eclesiástico, nome muito conhecido e respeita-

do na região, como prova do que está asseverando: Estrela de Alagoas, 

por que foi o nome escolhido por o padre (...). 

Interessante destacar a presença do artigo definido no sintagma 

nominal o padre, sinalizando que não é qualquer padre ou um padre des-

conhecido, recuperando assim o argumento por autoridade que faz alusão 

à figura eclesiástica local do padre Ludgero, sacerdote da congregação 

religiosa dos padres do Sagrado Coração de Jesus da paróquia de Palmei-

ra dos Índios, que celebrou a primeira missa no povoado, em 1952, e que 

propôs a mudança toponímica de Bola para o nome Estrela, sugestão aca-

tada pela comunidade e, posteriormente em 1993, institucionalizada na 

instalação oficial do Município. 

Nessa direção, o locutor atribui ao referido religioso poder de au-

toridade oriundo das representações que a Instituição Igreja possui, a par-

tir de uma posição hierárquica que detêm perante este grupo social. Ele 

mobiliza no funcionamento textual a figura do padre Ludgero para dar 

apoio a sua posição conciliadora ao uso do nome oficial Estrela de Ala-

goas. 

E ainda, em foco o texto (05), pontuamos que o locutor recorre – 

http://www.wikialagoas.al.org.br/index.php/Palmeira_dos_%C3%8Dndios
http://www.wikialagoas.al.org.br/index.php/Palmeira_dos_%C3%8Dndios
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nas relações paradigmáticas léxico-semânticas - ao uso do modificador 

adverbial mais no trecho (...) torna a cidade mais conhecida como recur-

so linguístico para sinalizar sua posição de aceitação em favor da voz ins-

titucional da toponímia oficial. Com efeito, enfatiza seu ponto de vista no 

enunciado utilizando esse advérbio anteposto à palavra conhecida como 

força argumentativa polifônica que contribuem, discursivamente, para 

um efeito de sentido no enunciado, ou seja, a cidade quando nomeada pe-

la toponímia oficial, torna-se mais reconhecida, mais respeitada, não 

apenas conhecia. 

 

TEXTO 06: 

 

Nesse texto (06), como resposta para a mesma pergunta mobiliza-

da no texto (05), o locutor também defende o uso da toponímia oficial, 

recorrendo ao argumento por autoridade. Em sua construção, há um 

enunciado, assumido pelo locutor Estrela de Alagoas pois é o nome que 

seu Adalberon escolheu, e reforçado em seguida pela adjetivação intensi-

ficada é mais bonito para apoiar sua escolha lexical e sua posição de 

convergência ao uso da toponímia oficial. 

Nessa direção, o locutor responsável pelo discurso L1 traz outro 

locutor para o discurso L2, com o qual se identifica, recuperando a figura 

do primeiro prefeito do município, Sr. Adalberon Alves Duarte, empos-

sado no dia 01 de janeiro de 1993, data da instalação oficial da referida 

unidade político-administrativa municipal do Estado de Alagoas. 

Assim, nesse enunciado, para imprimir maior credibilidade ao seu 

dizer, o locutor atribui à posição socioeconômica e, sobretudo, política 

do referenciado um poder de legalidade, de autoridade inquestionável, 

fruto de uma marca de status político-social que o mesmo possui na regi-

ão, especialmente a partir da posição hierárquica que detêm dentro dessa 

comunidade. 

Interessante observamos que para sustentar sua opinião com rela-

ção ao topônimo oficial, o locutor faz uso também dos modificadores ad-
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vérbio e adjetivo (...) é mais bonito com o intuito de efetuar a comunica-

ção desejada, recorrendo ao modificador mais intensificando a adjetiva-

ção avaliativa bonito mostrada na superfície textual e aumentando a esca-

la argumentativa do predicado ao qual é aplicado no enunciado. 

Para Sonia Aparecida Lopes Benites, (2002, p. 136) “o atributo ou 

especificação, em geral, não estão propriamente no ser a que o adjetivo 

se refere, mas na imagem que o sujeito dele faz”. Seguindo esses passos, 

podemos dizer que o locutor faz uso dos modificadores, estrategicamen-

te, no funcionamento textual quando pretende exaltar, valorizar a topo-

nímia institucionalizada e, consequentemente o uso do topônimo oficial 

Estrela de Alagoas, sobrepondo-se a voz popular nesse jogo polifônico. 

 

TEXTO 07: 

 

No texto (07), exemplificamos mais um caso em que o locutor, vi-

sando a validar seu ponto de vista no enunciado, a torná-lo mais verossí-

mil sobre a importância da institucionalização do topônimo Estrela de 

Alagoas sinaliza para o argumento por autoridade. 

Em sua construção, o locutor em quanto tal coloca sua voz no 

funcionamento do texto usando a primeira pessoa (...) quando eu era pe-

quena a minha mãe mim falou, constituindo-se na língua em sua subjeti-

vidade, marcada no texto pela primeira pessoa “eu”, “minha” e “mim”. 

Além disso, ele usa o recurso da repetição lexical do topônimo oficial Es-

trela de Alagoas (...) antes era Bola mas passou a ser cidade e é chama-

da de Estrela de Alagoas, a nosso ver, como forma de marcar sua posi-

ção no que diz respeito ao uso da toponímia oficial na construção hetero-

gênica do texto. 

Consideramos a figura materna, em nossa sociedade ocidental, 

como uma personalidade institucionalizada socialmente como autorida-

de. Sendo assim, o texto (07) contém a função locutor mencionado que 

lança mão da autoridade materna, constituída socialmente pelo poder ma-

triarcal de mandar ou proibir associado à confiabilidade. 
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Podemos perceber também que há uma hierarquia entre os locuto-

res, uma vez que foi L1, que colocou em cena L2 minha mãe mim falou 

(...), que é responsável, apenas pela segunda parte do enunciado (...) an-

tes era Bola mas passou a ser cidade e é chamada de Estrela de Alagoas, 

enquanto que L1 é responsável por todo o enunciado. 

Nessa direção, o interlocutor/leitor é conduzido a uma determina-

da conclusão, a fim de aceitar uma ideia específica defendida pelo locu-

tor. Logo, ele encontrou no argumento por autoridade uma forma estraté-

gica de argumentar que direciona para o êxito da tarefa de convencer. 

Ao analisamos os textos (05), (06) e (07), podemos afirmar que há 

uma regularidade, quanto ao uso do argumento de autoridade (arrazoado 

por autoridade). Assim, podemos dizer que o locutor utiliza um argumen-

to capaz de silenciar o outro ou fazer prevalecer seu ponto de vista, estra-

tegicamente, no funcionamento textual sempre que pretendem sobrepor a 

voz popular no jogo polifônico, imprimindo maior força argumentativa 

em suas construções, visando validar seu posicionamento convergente ao 

uso do nome oficial Estrela de Alagoas na designação do referido muni-

cípio. O locutor utiliza argumentos e fundamentando-os com as vozes au-

torizadas e reconhecidas como vozes de autoridade. 

Nessa direção, o locutor recorreu ao argumento por autoridade, 

seja recuperando uma figura religiosa (padre Lugdero), política (Adalbe-

ron Duarte) ou matriarcal (mãe), sempre em defesa das relações contra-

tuais do ponto de vista institucional, dito de outra forma, da aprovação, 

aceitação, acordo etc. do uso do topônimo oficial Estrela de Alagoas em 

reprovação, recusa, desacordo etc. à variação denominativa, aos topôni-

mos populares Bola e Estrela usados pela comunidade no cotidiano. 

Com efeito, evidenciamos que se associa o status de cidade, a no-

ção de crescimento urbano ou a ideia de progresso à institucionalização 

de seu topônimo oficial que é reconhecido pelo Estado e registrado em 

documentos da administração pública nas vozes que o locutor deixa apa-

recer nos enunciados. 

Destacamos, ainda, que esse tipo de heterogeneidade de vozes dos 

textos (05), (06) e (07) em que L2 é portador do mesmo ponto de vista de 

L1 não seria um caso de polifonia para Mikhail Bakhtin, pois este teórico 

não considerava como polifônico o discurso em que a voz da personagem 

(L2) é portadora do mesmo ponto de vista do autor (L1). No entanto, 

Oswald Ducrot considera polifonia, discordando assim, do teórico russo. 
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5. Considerações finais 

Finalizamos este artigo, ressaltando que as manifestações de hete-

rogeneidade se mostraram pela polifonia de locutores no funcionamento 

textual, tendo sua origem em sujeitos falantes moradores do município de 

Estrela de Alagoas, que apresentaram uma intenção comunicativa assu-

mida por locutores nos enunciados - espaços de lutas entre vozes sociais 

- sobre o uso da toponímia paralela. 

As análises mostraram a relação entre as formas de construção da 

argumentação sobre o uso da toponímia e a vinculação sociocultural dos 

sujeitos com a forma de designar o espaço onde vivem. 

É importante frisarmos que, o locutor não é um sujeito empírico 

produtor do enunciado, mas uma figura enunciativa que convocaram de-

terminados pontos de vista. Além disso, o que está explícito na superfície 

textual se apresenta como um importante componente da construção do 

sentido do texto, porém não é o único fator na construção desses efeitos 

de sentido. 

Os recortes textuais analisados se caracterizaram como objeto 

constitutivamente polifônico e dialógico, nos quais a heterogeneidade de 

vozes sociais do popular e do institucional, entre outras, e as representa-

ções que esses grupos sociais fazem dessas variantes denominativas se 

manifestaram por formas de heterogeneidades mostradas marcadas de 

aspeamento, argumento de autoridade e modificadores, sinalizando posi-

cionamentos e atribuindo efeitos de sentidos de aceitação e/ou negação 

dessa característica toponímica do município Estrela de Alagoas. 

No âmbito do aspeamento, destacamos que esse recurso não é uti-

lizado de forma aleatória, uma vez que o locutor por meio das aspas emiti 

um julgamento sobre esses nomes e se posiciona perante eles. 

Conforme a análise do corpus, há uma regularidade no uso do as-

peamento, i. é., foi sempre utilizado como estratégia para marcar os to-

pônimos não-oficiais “Bola” e “Estrela”, caracterizando um comporta-

mento de julgamento avaliativo em relação à toponímia paralela na hete-

rogeneidade de vozes. 

Quanto ao argumento de autoridade, pontuamos que para impri-

mir maior força argumentativa polifônica, visando a validar seu discurso, 

os locutores recorreram à autoridade eclesiástica (padre Lugdero), à polí-

tica (Adalberon Duarte) ou uma autoridade matriarcal (mãe), sempre em 
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defesa do ponto de vista institucional. É bem provável, que essas esco-

lhas estejam relacionadas às representações de prestígio, às posições de 

hierarquia socioeconômico e histórico-cultural que essas figuras goza-

vam nesse grupo social, podendo, então, justificar/determinar essas esco-

lhas em seus enunciados. 
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RESUMO 

Este artigo pretende discutir como a hierarquia de gênero, raça e classe direcio-

nou as mulheres negras para a fronteira dos acontecimentos. Nesse sentido, destaca-

remos o impacto identitário de algumas escritoras negras norte-americanas, subli-

nhando que a opressão racial e de gênero influenciou a própria condição existencial 

das autoras que se valem de tantas experiências traumáticas para resistir, questionar 

os papéis sociais da mulher negra e desorientar as forças caucasianas e masculinas que 

ainda imperam. 

Palavras-chave: Identidade. Racismo. Mulher negra. Literatura. 

 

1. Introdução 

Entre aqueles que estão ao largo da sociedade e tentam validar a 

história de seu passado, estão os negros, que mesmo depreciados por não 

se encaixarem nos padrões impostos, buscam superar as barreiras do pre-

conceito reforçando sua identidade cultural. Sobre essa cultura, torna-se 

fundamental enfocar que a mulher negra é parte indispensável no desen-

volvimento e compreensão da trajetória singular desse grupo étnico. Sis-

tematicamente rejeitadas, as afrodescendentes trazem em si não apenas 

um gênero marginalizado pelo patriarcalismo, mas também uma cor que, 

na sociedade ocidental, devido ao contexto do passado escravocrata, dis-

tingue quem é opressor e quem é oprimido. Nesse sentido, é resistindo à 

desfavorável situação já explicitada que as mulheres carregam o legado 

da discriminação, e buscam sobrepujar as adversidades do sexismo e do 

preconceito racial. 

De fato, refletir acerca da condição da mulher negra na sociedade 

se faz um desafio permanente pois ela ainda é vista como a mula do 

mundo, um ser cuja subalternidade é inata. Tal estereótipo tem permane-

cido na mente coletiva, desde a escravidão negra, onde o corpo dessa mu-

lher foi entendido como ferramenta de trabalho, como um objeto possui-

dor de uma cavidade na qual o dono da casa grande poderia penetrar 

mais um de seus instrumentos de opressão. Situação legitimada pela so-

ciedade vigente na época. 
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Bell Hooks (1995), escritora norte-americana, considera que a re-

presentação iconográfica da mulher negra que está arraigada na consci-

ência cultural sugere a ideia de que a negra está no planeta com o objeti-

vo de servir. De acordo com a escritora, tal ideologia é resultado do ra-

cismo e do sexismo. A autora salienta que, desde o período escravocrata, 

o corpo da mulher negra era considerado como “símbolo quintessencial 

de uma presença feminina natural, orgânica, mais próxima da natureza 

animalística e primitiva”. (HOOKS, 1995, p. 468) 

Nesse sentido, historicamente, a figura feminina negra tem sido 

entendida como uma besta de carga um objeto sexual, matriz reprodutora 

de mão-de-obra barata, ou ainda a mãe preta, aquela possui a capacidade 

inata de cuidar e servir, o peito que a todos amamenta. 

Assim, toda essa conjuntura nos faz refletir sobre a situação da 

mulher negra nos dias atuais pois poucas foram as mudanças para as mu-

lheres negras com o fim da escravidão. Helena Theodoro Lopes (1994, p. 

98) salienta que a mulher negra duplicou, centuplicou seu trabalho físico 

e precisou buscar energia, consciente ou inconscientemente, para encarar 

algumas situações incomuns, mas, passando a servir a patroa em vez da 

sinhá, a ser perseguida pelo patrão e não pelo do senhor. 

O movimento feminista surge como reação às injustiças sociais e 

mazelas engendradas pelo Capitalismo e pela Revolução Industrial no 

século XIX, quando tanto um quanto outro reforçaram as desigualdades 

entre os sexos. Assim, a luta dos primeiros grupos feministas tinha por 

objetivo a igualdade de direitos entre homens e mulheres e inspirava-se 

nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. 

Em linhas gerais, as feministas reivindicavam pertencer aos mes-

mos espaços públicos que os homens, exercer seus direitos, enfim sua ci-

dadania. Assim, a eclosão do feminismo, na década de 60, possibilitou, 

entre outras coisas, o resgate da literatura feminina bem como a desesta-

bilização de alguns paradigmas que norteavam o círculo literário e a so-

ciedade, mediante o questionamento das relações de poder, essas vozes 

puderam ser ouvidas desorientando as forças masculinas, que operavam 

imperiosamente. 

Porém, a produção intelectual do feminismo que questionou as 

representações e os papéis sociais de gênero não contribuiu para a evolu-

ção de uma perspectiva crítica acerca de outros grupos. As minorias étni-

cas não eram parte integrante desse movimento libertário que tencionava 

apagar as marcas do patriarcalismo. Tal fato pode ser explicado em razão 
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de, no caso das mulheres negras, não terem necessitado romper com a 

prisão do lar e lutar pelo direito ao trabalho, pois elas sempre trabalharam 

desde a escravidão. Em outras palavras, as mulheres negras não se viram 

representadas nas reivindicações feministas, que cunhadas por mulheres 

brancas, não abarcavam suas necessidades e questionamentos. 

 

2. O movimento feminista negro 

O movimento das mulheres negras iniciou-se entre a década de 60 

e início da década de 80, devido a fundação do National Black Feminist 

em 1973, e organizou-se com o objetivo de explanar as especificidades 

das questões raciais e de gênero na luta contra o racismo e o sexismo. 

Vale destacar que nesse momento da história, as feministas brancas rei-

vindicam o direito aos espaços públicos, ao trabalho, ao voto, enquanto 

as mulheres negras reivindicavam o direito de serem tratadas como seres 

humanos. 

Portanto, o Movimento Feminista Negro nasceu a partir de uma 

necessidade urgente das mulheres negras feministas que se viram sem 

alicerce, pois o Movimento Negro tinha sua face sexista, uma vez que as 

relações de gênero atuavam como repressoras da autonomia feminina, e o 

Movimento Feminista exibia seu lado racista ao privilegiar pautas que 

contemplavam apenas as feministas brancas. Nesse sentido, a falta de re-

presentação nos movimentos sociais hegemônicos colaborou para que a 

conscientização acerca das diferenças tornasse urgente a formação de um 

movimento que trouxesse reflexões específicas sobre a mulher negra. 

É importante destacar que as feministas norte-americanas foram 

as primeiras a introduzir o tema das diferenças em seus estudos, bem 

como de abordar a presença do racismo, e discutir o elo entre gênero, ra-

ça e classe como ponto extremamente importante nas experiências das 

mulheres negras. 

Sublinhamos aqui que apesar de o movimento feminista negro ter 

eclodido na data supracitada, a ex-escrava Sojouner Truth foi sua pionei-

ra em 1851, quando em seu discurso “E Eu não sou uma mulher?”, expli-

citou e questionou os parâmetros hierárquicos raciais e de gênero que de-

sumanizavam sistematicamente as mulheres negras. 

Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir 

em carruagens, e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o 

melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em 

carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor 
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lugar algum! E não sou uma mulher? Olhem para mim? Olhem para meus 

braços! Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum po-

deria estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e 

comer tanto quanto qualquer homem – desde que eu tivesse oportunidade para 

isso – e suportar o açoite também! E não sou uma mulher? Eu pari 3 treze fi-

lhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão, e quando eu clamei 

com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu! E não sou uma 

mulher? 

O trecho do discurso acima foi proferido como uma intervenção 

na Women’s Rights Convention em Akron, Ohio, Estados Unidos, em 

1851. Em uma reunião de clérigos onde se discutiam os direitos da mu-

lher, Sojourner Truth se levantou para falar após ouvir de pastores pre-

sentes que mulheres não deveriam ter os mesmos direitos que os homens, 

porque seriam frágeis, intelectualmente débeis, porque Jesus foi um ho-

mem e não uma mulher e porque a primeira mulher fora uma pecadora. 

O feminismo negro teve como figuras basilares as norte-ameri-

canas Sojourner Truth, Maria W. Stewart, Anna Julia Cooper e Ida B. 

Wells-Barnett que desde o século XIX tiveram uma função primordial na 

crítica feminista negra, desvelando as experiências da mulher negra numa 

sociedade escravocrata e pós-abolição. Nas décadas de 80 e 90, Angela 

Davis, Patricia Hill Collins, Bell Hooks e Audre Lord trataram de inves-

tigar e examinar a situação de exclusão e marginalidade vivida pelas mu-

lheres negras, questionando os parâmetros de hierarquia social e de gêne-

ro, cujo eixo estruturante é o racismo. Temos ainda escritoras negras co-

mo Maya Angelou, Toni Morrison e africanas como Chimamanda, Pau-

lina Chiziane. 

No Brasil, por volta de 1980, surgem iniciativas com o intuito de 

combater as desigualdades de gênero e viabilizar uma perspectiva femi-

nista negra, que tratará da condição específica da mulher negra. Sueli 

Carneiro utiliza a expressão “enegrecer o feminismo” para designar a tra-

jetória das mulheres negras no movimento feminista brasileiro. Sueli 

Carneiro (2003, p. 118) pontua: 

Buscamos assinalar, com ela, a identidade branca e ocidental da formula-

ção clássica feminista, de um lado; e, de outro, revelar a insuficiência teórica e 

prática política para integrar as diferentes expressões do feminino construídos 

em sociedades multirraciais e pluriculturais. 

No livro Words of Fire (1995), Bell Hooks pontua que as mulhe-

res negras não são um grupo ao qual caberia o papel de opressor em ne-

nhuma instância. Primeiramente, porque, para a autora, as mulheres 

brancas e os homens negros podem facilmente assumir tal papel, uma 
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vez que os homens negros podem ser vitimados pelo racismo, mas po-

dem oprimir a mulher e as mulheres brancas que podem ser vítimas do 

sexismo, e ainda podem oprimir os negros. 

Bell Hooks (1995) defende ainda que mulheres brancas e negras 

compartilham da luta contra o sexismo, em outras palavras, a luta para 

exterminar as relações de gênero hierárquicas e socialmente construídas. 

Nesse ínterim, Luíza Bairros (1995) salienta que o feminismo pode ser 

compreendido como a lente pela qual diferentes experiências das mulhe-

res podem ser analisadas criticamente, com o intuito de redimensionar as 

relações sociais entre os gêneros fora dos padrões que impõem a inferio-

ridade de um em relação ao outro. 

Ora, se por um lado as mulheres compartilham da mesma luta no 

que tange à questão do sexismo, é preciso sempre lembrar que isso não 

ocorre de forma semelhante em relação aos quesitos raça e classe, pois as 

mulheres negras sofrem um tipo de discriminação tripla que abrange não 

apenas gênero, mas engloba também raça e classe. 

Bell Hooks também sustenta que, como grupo, as mulheres negras 

ocupam uma diferente posição na sociedade, não apenas por estarem na 

base da pirâmide profissional, mas sobretudo porque o status social é 

mais baixo que de qualquer outro grupo. Assim, nessa posição desafortu-

nada, as mulheres negras lutam contra o ataque triplo do sexismo, do ra-

cismo e da opressão de classe. 

A escritora Maya Angelou destacou que 

A mulher negra se vê assaltada desde a tenra idade por todas essas forças 

comuns da natureza ao mesmo tempo em que é apanhada pelo fogo cruzado 

triplo do preconceito masculino, do ódio ilógico branco e da falta de poder dos 

negros. 

Angela Davis em 1981 escreveu sobre essa tríade opressiva que 

assola as mulheres negras, destacando que se faz impossível pensar em 

opressões de formas isoladas. Para Davis, classe informa raça, que tam-

bém informa classe que por sua vez informa gênero. Assim, essencial 

considerar a relação existente entre as três categorias e como esses ele-

mentos tem oprimido as mulheres negras no decorrer da história. 

Não é novidade que a questão discriminatória continua sendo tra-

tada de forma secundária, como se a escravidão negra não houvesse re-

sultado em um legado de opressão para os afrodescendentes. Essa opres-

são estende suas garras na distribuição de renda e na distribuição do es-

paço social, uma vez que o senhor dominante do locus ainda é o branco, 
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enquanto a população negra é detentora por excelência da margem, como 

bem aponta Gisêlda Melo do Nascimento (1998, p. 82): “Qual é a cor da 

dor de ser pobre e discriminado nesta sociedade de festividades democrá-

ticas, mas que não consegue dissimular toda uma prática ainda colonia-

lista?”. 

Se todos os afrodescendentes vivenciam a falácia da democracia 

racial bem como a claudicante situação a eles imposta, a mulher negra 

ocupar uma posição totalmente vulnerável no contexto da exclusão. 

Como já visto, o conceito sobre as várias opressões que recaem 

sobre a mulher negra, foi tratado por Angela Davis em 1981 no livro Mu-

lher, Raça e Classe, contudo o termo “interseccionalidade” foi formal-

mente reconhecido e inserido na teoria feminista negra, na década de 80 

pela intelectual negra Kimberlee Crenshaw. 

De maneira incontestável, o pensamento de intelectuais feministas 

negras acerca da singularidade vivenciada por suas iguais é de importân-

cia vital para a não perpetuação dessas desigualdades que tem no racismo 

seu eixo estruturante. Ao ousar romper com o silêncio ao qual a mulher 

negra foi historicamente relegada, essas intelectuais tocam em feridas se-

culares, formam conhecimento e inspiram outras mulheres negras. 

Sabe-se que o patriarcado ocidental construiu um espaço para os 

negros e para as mulheres negras. Espaço esse que foi concebido para se-

res considerados subalternos, seres a quem não é permitida a fala, e um 

corpo sem voz, é um corpo que sem argumentos, sem perspectivas, sem 

ponto de vista, é um corpo sobre o qual se fala. 

Portanto, quando intelectuais negras assumem a posição de sujei-

to, do corpo que tem voz e fazem o que Sueli Carneiro (2013, p. 118) 

chama de “enegrecer o feminismo”, e tratar das especificidades dessa 

mulher que foi posta num lugar de subalternidade e silenciamento existe 

uma quebra de paradigma e uma tentativa de reorganizar esses fios mal 

tecidos da história. 

A produção literária esteve atrelada por muito tempo a ideologias 

racistas. Tanto o branqueamento como forma de “melhorar a raça”, quan-

to o conceito da superioridade branca e europeia foram difundidos e se-

dimentados pela literatura brasileira em meados do século XIX. Nesse 

sentido, nas obras de grandes autores, as minorias étnicas foram repre-

sentadas com base em uma visão extremamente unilateral e tendenciosa. 
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3. Considerações finais 

De fato, longe ser vista como heroína romântica, a mulher negra é 

apresentada na literatura como besta de carga, ou objeto de prazer, não 

possuindo os atributos da mulher branca, da mãe devotada ou da esposa 

carinhosa. Mesmo a feminilidade lhe é negada, posto que tal conceito es-

tá relacionado à brancura e à pureza, qualidades não encontradas na ne-

gra que sempre exerceu tarefas “não femininas”. 

Excluída também da esfera do poder matriarcal, a mulher negra é 

inserida na periferia das representações. As imagens criadas e reconstruí-

das dentro da tradição literária perpetuaram o preconceito e foram incor-

poradas no imaginário coletivo. E, dessa maneira, o estereótipo da mulata 

como um tipo social dentro e fora da literatura transformaram-na em um 

símbolo libidinoso brasileiro, conhecida por seus atributos físicos e falta 

de caráter da mulher animalesca, cujo corpo possui apenas fins sexuais e 

não reprodutivos. De acordo com David Brookshaw (1983) as décadas de 

1930 e 1940 foram fortemente marcadas por este imaginário social. Ao 

tratar dos romances Gabriela Cravo e Canela e Tenda dos Milagres, de 

Jorge Amado, o referido autor pontua: 

Pode-se tirar conclusões semelhantes de sua caracterização da mulata. A 

ela não é permitido ser esposa ou mãe, pois é símbolo da liberalidade sexual. 

Ela não é respeitada nem como mulher, nem como indivíduo. Sua função é 

atrair os homens, ser explorada por eles, e em troca explorá-los para obter o 

que quer através do sexo. (BROOKSHAW, 1983, p. 142) 

Infelizmente, a representação da mulher negra na literatura (não 

apenas na brasileira) resume –se simplesmente à figura servil e/ou “mula-

ta exportação”. 

Além da mulata sensual em Gabriela, destacamos a estonteante 

sexualidade de Rita Baiana, em O Cortiço de Aluísio de Azevedo, que 

por sua vez descreve a personagem, como um diabo de saia, cheia de las-

cívia e perdição: 

No seu farto cabelo negro e reluzente puxado sobre a nuca, havia um mo-

lho de manjericão e um pedaço de baunilha espetado por um gancho. E toda 

ela respirava o asseio das brasileiras e um odor sensual de trevos e plantas 

aromáticas. Irrequieta saracoteando o atrevido e rijo quadril baiano, respondia 

para a direita e para a esquerda pondo à mostra um fio de dentes claros e bri-

lhantes que enriqueciam a sua fisionomia com um realce fascinador. (AZE-

VEDO, 1995, p. 50) 

Tal ideologia deve-se principalmente ao fato de que durante sécu-

los a mulher negra teve voz foi subtraída, e sua história foi contada por 
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outros e nunca por ela mesma. 

Por sua vez, a negra Bertoleza, também, de O Cortiço, é retratada 

como um objeto, cuja única utilidade é servir ao senhor, com seu traba-

lho e com seus favores sexuais: 

Bertoleza representava agora ao lado de João Romão o papel tríplice de 

caixeiro, de criada e de amante. Mourejava a valer, mas de cara alegre; às qua-

tro da madrugada estava já na faina de todos os dias, aviando o café para os 

fregueses e depois preparando o almoço para os trabalhadores de uma pedreira 

que havia para além de um grande capinzal aos fundos da venda. (AZEVEDO, 

1995, p. 15) 

A representação da mulher negra no espaço literário foi feita com 

base em estereótipos que a definem como objeto sexual e também como 

criada submissa. Tais matizes não deixam dúvidas quanto ao lugar reser-

vado para a mulher negra na literatura. Destacamos aqui, que por outros 

deve-se entender os donos da pena, ou os pretensos donos da verdade, 

aqueles que possuem o poder falocêntrico e caucasiano. 

Contudo, quando mulheres negras decidiram contar sua versão 

dos fatos, refletir sobre os problemas que atingem especificamente a co-

munidade afro-feminina, sublinhando assim o ponto de vista daquele que 

é oprimido, elas iniciaram uma caminhada libertária, saindo da margem 

dos acontecimentos, para o centro dos fatos. 

Nesse sentido, constatamos que a literatura de cunho confessional 

se apresenta como um território em que a mulher negra é capaz de tornar-

se senhora de seu discurso, sublinhando sua individualidade e livrando-se 

dos estereótipos depreciativos que o processo histórico forjou e que a li-

teratura tratou de disseminar ao longo dos séculos. Entendemos que, por 

meio da escrita intimista, a escritora negra pode tecer sua linguagem, dar 

sua versão, deixando a periferia do imaginário social e instaurando-se no 

espaço central dos fatos. 

Nos Estados Unidos, a escritora Maya Angelou (1928-) é referên-

cia em escrita memorialista. Considerada a mais notável escritora negra 

de autobiografia, é conhecida por seus vários livros memorialistas, o 

mais aclamado entre todos foi sua primeira obra, em 1969, I Know Why 

the Caged Bird Sings (Eu sei por que o pássaro canta na gaiola), no qual 

Maya transforma a história de uma vida marcada pela segregação em pa-

trimônio memorável. Em I Know Why the Caged Bird Sings, Maya An-

gelou relata a trajetória de uma menina pobre e negra que tenta lidar com 

o estigma de sua cor e seu sexo, em meio ao racismo rural do Kansas, ao 
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mesmo tempo em que confronta sua infância inocente com as vibrações 

de independência em seu espírito. Em sua autobiografia Maya afirma: 

Era horrível ser negro e não ter controle sobre minha vida. Era brutal ser 

jovem e já treinada a ficar sentada em silêncio e escutar acusações feitas con-

tra minha cor. Todos nós deveríamos estar mortos. Imaginei todos mortos, uns 

sobre os outros. (ANGELOU, 1996, p. 169) 

No Brasil, Carolina Maria de Jesus, mulher negra, favelada e ca-

tadora de papel, descrevia suas mazelas em papéis que encontrava pela 

rua. Seus relatos foram organizados em um livro chamado Quarto de 

Despejo, 1964, obra aclamada internacionalmente. Escreveu também Di-

ário de Bitita, publicado inicialmente na França em 1981. Outras obras 

de Carolina também merecem atenção, porém seu livro mais conhecido 

foi Quarto de Despejo. 

Em tom geral, a escrita de Carolina Maria de Jesus não apenas 

destacou a marginalidade relegada às mulheres e aos negros, mas tam-

bém deixou exposta a ferida de estar ciente do lugar destinado àqueles 

que a sociedade ojeriza. 

14 de setembro:... Hoje é o dia da Páscoa de Moysés. O Deus dos Judeus. 

Que libertou os judeus até hoje. O preto é perseguido porque sua pele é da cor 

da noite. E o judeu porque é inteligente. Moysés quando via os judeus descal-

ços e rotos orava pedindo a Deus para dar-lhe conforto e riquezas. É por isso 

que os judeus todos são ricos. Já nós os pobres não tivemos um profeta para 

orar por nós. (JESUS, 1993, p. 118) 

No que tange a essa realidade, a escritora comenta, nas páginas fi-

nais de seu livro de memórias: “Eu não entrei no mundo pela sala de visi-

tas. Entrei pelo quintal” (JESUS, 1986, p. 198). A escrita de Carolina 

Maria certamente surpreendeu a muitos, tanto por expressar a realidade 

da miséria de uma maneira totalmente crua, quanto pelo tom geralmente 

tocante com que relata sua rotina: 

21 de maio. Passei uma noite horrível. Sonhei que eu residia numa casa 

residível, tinha banheiro, cozinha, copa e até quarto de criada. Eu ia festejar o 

aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu ia comprar-lhe umas panelinhas 

que há muito ela vive pedindo. Porque eu estava em condições de comprar. 

Sentei na mesa para comer. A toalha era alva ao lírio. Eu comia bife, pão com 

manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife despertei. Que rea-

lidade amarga! Eu não residia na cidade. Estava na favela. Na lama, as mar-

gens do Tietê. E com 9 cruzeiros apenas. Não tenho açúcar porque ontem eu 

saí e os meninos comeram o pouco que eu tinha. (JESUS, 1993, p. 35) 

Tanto nos escritos de Maya Angelou quanto de Carolina Maria de 

Jesus, podemos notar que a figura feminina negra é vista de forma pecu-

liar, não apenas em relação ao preconceito, mas também no tocante à au-
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toaceitação. Nas duas obras é possível perceber que as personagens prin-

cipais têm sua imagem minimizada e até anulada sob o prisma do rebai-

xamento. A identidade de ambas é maculada, contudo, é exatamente daí 

que as escritoras encontram elementos para compor seu discurso. Como 

bem afirma Conceição Evaristo, “surge a fala de um corpo que não é 

apenas descrito, mas antes de tudo vivido”. (EVARISTO, 2004, p. 205) 

Valendo-se da memória, Carolina Maria de Jesus e Maya Angelou 

revisitam o passado e relatam poeticamente eventos de dor que nem 

mesmo as transformações do tempo são capazes de apagar. Ao registrar a 

própria existência, as escritoras transcendem os limites do cronos e le-

vam o leitor a uma reflexão sobre questões identitárias, sexistas e pre-

conceituosas que ainda assolam a realidade de muitas mulheres negras. 

Com efeito, por intermédio da palavra a mulher tem o poder de 

compor seu próprio discurso, resgatando no instante da escrita 

fragmentos de eu devastado pelas hierarquias de gênero. Assim, a 

literatura confessional ou escrita autobiográfica se destaca como uma 

vereda na qual a manifestação do eu por meio de relatos íntimos é 

potencializada. 

Vale ainda ressaltar que a escrita feminina negra de cunho confes-

sional toca ainda na questão identitária, pois, segundo Margo Culley 

(1985, p. 8), “manter um diário está sempre associado com a ideia do di-

arista de que a vida dele é algo relevante e que merece ser lembrada”. 

Dessa forma, a autobiografia, os relatos pessoais, funcionam também 

como elementos de compreensão da própria história e (re)construção de 

uma identidade distorcida pelas forças opressivas e sectárias. 

Finalmente, entendemos que a escrita engajada e militante das es-

critoras negras é fundamental para que se possa refletir sobre a intersec-

cionalidade de opressões que recaem sobre a mulher negra. De fato, a 

história nos impõe legados e estruturas que somente serão desconstruídas 

pelo questionamento e contestação de ideologias sexistas e racistas que 

operam em nossa sociedade caucasiana e patriarcal. Foi e continua sendo 

extremamente necessário fazer a sociedade e a mente coletiva compreen-

der a relevância da figura feminina negra, seu poder e sua luta. Como 

bem salienta Gizêlda Melo do Nascimento: 

Mulheres tecendo-se na contra-história, seus corpos saindo da impostura 

da petrificação, ganhando movimento; vozes descongelando as seculares mu-

ralhas; abrindo vias alternativas para veicular sua palavra, destoando do man-

do do mestre; e seu corpo não mais reificado, abre-se para a criação recupe-

rando sua identidade e inteireza. (NASCIMENTO, 1998, p. 85) 
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Portanto, concluímos que por ter tido sua figura maculada, e tor-

nar-se senhora de uma imagem distorcida e consolidada na mente coleti-

va, a mulher negra procura, por meio da autorrepresentação, romper o si-

lêncio e os estereótipos impostos aos marginalizados pela sociedade e 

também pela literatura. 
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RESUMO 

Com o passar dos anos, com as mudanças na disseminação e armazenamento de 

informações e com os novos modos de organização social, uma mudança na maneira 

de se ensinar e aprender línguas também parece ter ocorrido. Para entender como es-

tas mudanças podem ou não afetar os aprendizes de língua, os conceitos de identidade 

(BAUMAN, 2005; BLOCK, 2007; HALL, 2006; NORTON, 2000, 2005), investimento 

(NORTON, 2000, 2015) e comunidades imaginadas (KANNO & NORTON, 2003; 

LAVE & WENGER, 1991) são adotados neste trabalho. Busca-se então, entender as 

múltiplas relações imbricadas no ensino de língua estrangeira e analisar até que ponto 

o uso das tecnologias digitais favorece o desenvolvimento de identidades digitais dos 

alunos de língua inglesa do curso de graduação em letras da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul. Por pensar na língua, não como um sistema de signos, mas, sim, 

como um instrumento social dotado de poder e capaz de mudar as relações dos seus 

usuários na sociedade, este trabalho se encontra no campo pós-estrutural; sendo esta, 

uma pesquisa de cunho qualitativo. Os dados foram gerados pelo período de um se-

mestre, por meio de entrevistas semiestruturadas, aplicação de questionários, grava-

ção das aulas, bem como um diário de bordo executado pela professora pesquisadora. 

Os dados sugerem que o uso das tecnologias digitais no aprendizado de línguas con-

tribui para o surgimento de novas identidades e comunidades imaginadas, fazendo 

com que os aprendizes invistam na língua alvo. Como este fato se dá pelo contato com 

as tecnologias digitais, estas identidades podem ser consideradas identidades digitais. 

Palavras-chave: Identidade digital. Investimentos. Comunidades imaginadas. 

 

1. Considerações iniciais 

A questão da identidade dos aprendizes de língua inglesa tem sido 

expandida no cenário brasileiro (CARAZZAI, 2013; LONGARAY, 

2009; RAJAGOPALAN, 1998; SILVA, 2013). Porém, devido a expan-

                                                         

131 Agradeço à Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES pela bolsa de 
estudos concedida durante a realização desta pesquisa. 

mailto:thaissamprado@gmail.com
mailto:joaofabioss@yahoo.com.br


Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 743 

são da internet e suas modificações no âmbito da informação e comuni-

cação, e, consequentemente, no ensino de línguas, propomos aqui não 

somente uma abordagem de identidade e investimento de aprendizes de 

língua inglesa, mas também de identidades e investimentos digitais. 

Pensando neste cenário de construção identitária, o pretende arti-

go busca responder a seguinte pergunta de pesquisa: como os meios digi-

tais podem afetar a construção identitária e os investimentos dos aprendi-

zes de língua? Para entender as concepções de identidade e investimentos 

adotados neste trabalho, apresentamos a seguir uma breve revisão de lite-

ratura. 

 

2. Considerações teóricas: a(s) identidade(s) 

Há mais ou menos duas décadas, a necessidade de entender o pro-

cesso de aprendizagem do aluno de línguas surge na área de estudos de 

aquisição de segunda língua132. Para tanto, Norton Peirce (1995) buscava 

compreender de forma mais abrangente as identidades dos alunos de lín-

guas, mas com vistas a uma teoria que integrasse os aprendizes de lín-

guas e o contexto de aprendizagem. Até aquele momento, as teorias de 

aquisição de segunda língua apenas classificavam os aprendizes de forma 

binária, o que levava à compreensão de que bastava que o aluno estivesse 

motivado para que ele aprendesse uma língua. No entanto, neste mesmo 

artigo, Norton traz uma concepção de identidade que busca entender os 

aprendizes de forma mais completa. 

Desta forma, Norton Peirce (1995) busca na sociologia o conceito 

de identidade e o ressignifica para o seu contexto de investigação. Para a 

autora, o construto de identidade refere-se “ao modo que o indivíduo en-

tende a sua relação com o mundo, como essa relação é construída por 

meio do tempo e do espaço e também como o sujeito entende as possibi-

lidades para o futuro” (NORTON, 2000, p. 5). Ou seja, a identidade é 

construída e ressignificada ao passo que os indivíduos estabelecem suas 

relações sociais, e à medida que seus desejos e anseios são construídos. 

A identidade é entendida aqui não como algo fixo, mas sim como 

fragmentada e contestada pela sua própria natureza (BLOCK, 2007). Ao 

adentrar novos ambientes socioculturais, os indivíduos entram em um pe-

                                                         

132 Apesar de utilizar a aquisição de segunda língua, o contexto de pesquisa aqui apresentado é o de 
língua inglesa como língua estrangeira. 
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ríodo de desestabilidade e conflito para então encontrar um equilíbrio. 

Esse estágio é chamado de negotiation of difference, em que o presente e 

o passado se encontram e, assim, transformam um ao outro. 

O resultado desse movimento são as fissuras, as lacunas e a con-

tradição, ou seja, a ambivalência, que, segundo o autor, é primordial para 

discutir a identidade, já que se refere a “sentir-se parte e também à parte. 

É afirmação e negação simultâneas de tais sentimentos” (BLOCK, 2007, 

tradução nossa). Os movimentos, então, resultam em posições conflitan-

tes. Daí Norton Peirce (1995) sugerir uma nova abordagem para entender 

a construção identitária dos aprendizes de línguas. 

Outra autora que adota a perspectiva pós-estrutural para discutir 

identidade é Aneta Pavlenko (2002). Para ela, “Identidades são vistas 

como construídas no e pelo discurso que fornece os termos em que iden-

tidades são expressas (performance identitária) e designa valores diferen-

ciais a diferentes identidades ou posições subjetivas” (PAVLENKO, 

2002, p. 284, tradução nossa). Além de explicitar que as identidades são 

construídas no discurso, a autora ainda afirma que as identidades desig-

nam “valores diferenciais”; isto e, fatores ligados ao fato de que nem to-

das as línguas têm o mesmo valor (BOURDIEU, 1995; PAVLENKO, 

2002). Em outras palavras, as línguas têm os seus valores intercambiá-

veis nos diferentes contextos sociais em que são utilizadas. 

Estes “valores diferenciais” são construídos pelos próprios parti-

cipantes das sociedades, como proposto por Luiz Paulo da Moita Lopes 

(2002): 

A percepção do discurso como construção social coloca as pessoas como 

participantes nos processos de construção dos significados na sociedade e, 

portanto, inclui a possibilidade de permitir posições de resistência em relação 

a discursos hegemônicos, isto é, o poder não é tomado como monolítico e as 

identidades sociais não são fixas. (MOITA LOPES, 2002, p. 55) 

Assim, o discurso, as identidades e os valores diferenciais não são 

fixos nem mesmo pré-determinados nas comunidades. Todos são cons-

truídos e negociados pelos participantes da sociedade de acordo com suas 

posições subjetivas. É, então, no e pelo discurso que podemos resistir, 

mudar, contestar as identidades. 

Além das línguas terem valores diferenciais, os falantes também o 

têm. Inspirada pelo trabalho de Pierre Bourdieu (1977), Norton (1995, 

2000), entende que o valor da fala não pode ser atribuído separadamente 

de quem fala e a própria fala não pode ser considerada sem referência a 
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um mundo social de relações (NORTON, 2000). Assim, as falas que po-

dem não ser legitimadas em determinadas situações sociais, podem ser 

valorizadas em outras instâncias comunicativas e vice-versa. 

A este respeito, Woodward (2014) afirma que “os discursos e os 

sistemas de representação constroem os lugares a partir dos quais os in-

divíduos podem se posicionar e a partir do qual podem falar” (WO-

ODWARD, 2014, p. 18). Porém, Norton considera que nem todos têm o 

direito de falar, pois, para ela, nem toda fala tem valor, já que quem fala, 

fala de alguma posição social, e esta pode ser um lugar desprivilegiado. 

Sendo assim, no momento do discurso ou da própria fala, os posi-

cionamentos sociais e a identidades são assumidas. Pierre Bourdieu 

(1995) diz que nem todos têm direito ao discurso por não serem pessoas 

legitimadas, e, é então que Norton (2000) ressignifica este conceito, am-

pliando-o dizendo que nem todos têm o direito à fala, já que em seu estu-

do, muitas vezes, as participantes foram silenciadas por serem imigran-

tes. 

Esse quadro de referência só pode ser entendido na relação identi-

dade e poder simbólico. Para Norton (2000), as relações de poder não são 

invariáveis, mas sim mutáveis, e são renegociadas como recursos simbó-

licos e materiais à medida que a sociedade muda seu valor. Essas rela-

ções não funcionam apenas nas grandes instituições, mas sim no cotidia-

no, desde o sistema escolar até os encontros casuais (NORTON, 2000). 

Ou seja, em uma sala de aula, as microrrelações de poder podem ter seu 

espaço, seja pela competência linguística maior ou pelo capital simbóli-

co. A este respeito, Kanavillil Rajagopalan (1998) complementa alegan-

do que, 

A identidade de um indivíduo se constrói na língua e através dela. Isso 

significa que o indivíduo não tem uma identidade fixa anterior ou fora da lín-

gua. Além disso, a construção da identidade de um indivíduo na língua e atra-

vés dela depende do fato de a própria língua em si ser uma atividade em evo-

lução e vice-versa. Em outras palavras, as identidades da língua e do indivíduo 

têm implicações mútuas. Isso por sua vez significa que as identidades estão 

sempre num estado de fluxo. (RAJAGOPALAN, 1998, p. 41-42) 

Ou seja, assim como os indivíduos, as línguas também apresentam 

uma identidade que não é fixa e que está em constante estado de evolu-

ção. O fato de um indivíduo adquirir outra língua faz com que as identi-

dades sejam reconstruídas, mantendo-se em um estado de fluxo. Neste 

sentido, parece ser por meio das línguas e dos discursos que os aprendi-

zes podem ter acesso às identidades da língua, e, isto, implica em novas 
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identidades. 

Por fim, entendemos que os aprendizes de línguas têm identidades 

múltiplas, multifacetadas, fluídas, conflitantes, em constante mudança, 

que sofrem alterações de acordo com as interações sociais obtidas e que 

são constituídas pelos acessos que temos ou não aos discursos e ideologi-

as. Dentro do contexto desta pesquisa, o aprendizado de línguas é enten-

dido como uma atividade política, que sofre influências das relações de 

(micro) poderes, que podem fazer com que os aprendizes se silenciem ou 

que resistam aos discursos de poder. 

 

3. Identidades digitais 

Avanços tecnológicos mudaram o que é possível, ou não, de se 

imaginar (KANNO & NORTON, 2003). A chegada da Web 2.0 trouxe 

consigo uma abordagem colaborativa, e também o direito de fala daque-

les que se encontram nos meios digitais. Assim, mudaram, além de tudo, 

o acesso à informação. Estas mudanças podem trazer também uma cons-

trução identitária relacionada aos meios digitais. 

Para Cláudia Nandi Formentin e Maite Lemos (2011, p. 43), o uso 

das TICs – tecnologias da informação e comunicação – fazem parte da 

base de constituição de uma nova organização social pautada em auto-

organização, colaboração e processos horizontais. Estes processos hori-

zontais são, para Lúcia Santaella (2010), a quebra da estrutura de hierar-

quia. Ou seja, o uso da internet não fornece as informações de “cima para 

baixo”. Ela traz consigo uma ideia de autoria. Na Web 2.0 os indivíduos 

podem ter voz, comentar, compartilhar e dar sua opinião em sites, redes 

sociais, entre outros. Assim, há uma interação entre pessoas dos mais di-

versos lugares do mundo; daí dizer que a internet expandiu o que antes 

era inimaginável. 

Para Arjun Appadurai (2005), mais do que nunca, as pessoas con-

seguem imaginar que eles mesmos ou seus filhos irão morar ou trabalhar 

em lugares diferentes do que a sua cidade natal. Para o autor, este fato só 

é possível, pois a mídia eletrônica tem afetado nosso poder de imagina-

ção. Podemos dizer, então, que os meios digitais afetam o modo como 

entendemos nossas possibilidades para o futuro, ou seja, afetam nossas 

comunidades imaginadas. 

Para os aprendizes de línguas, os meios digitais têm proporciona-

do oportunidades de envolvimento em atividades na língua alvo. Para 
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Steven L. Thorne et al. (2015), “os ambientes digitais têm aberto possibi-

lidades para configurações de engenharia comunicativa para o aprendiza-

do de segunda língua (L2) bem como para interação intensiva na língua 

em comunidades bi- e multilinguais preexistentes” (THORNE, 2015, p. 

216, tradução nossa). O que antes era possível apenas em salas de aula, 

hoje é possível por meio de netbooks, tablets, smartphones (FORMEN-

TIN & LEMOS, 2011). Por isto, o debate acerca das tecnologias digitais 

aplicadas ao ensino de línguas vem crescendo (COPE & KALANTZIS, 

2000; SANTAELLA, 2010; FORMENTIN & LEMOS, 2011; GEE, 

2000). 

A este respeito, Roxane Rojo (2013) afirma que a emergência de 

novas mídias e de novas tecnologias permitem novos usos concomitantes 

de linguagens ou semioses diversas. Daí o crescente interesse da área de 

linguagens pelo uso das tecnologias digitais no ensino. Além disso, Ja-

mes Paul Gee (2000) argumenta que estamos vivendo em uma era de 

mudanças, de novas formas de aprender. Estas mudanças vêm criando 

novas relações entre as esferas da família, escola, negócios e ciências. E 

o maior propulsor destas mudanças é a tecnologia digital ou as redes so-

ciais. 

Por outro lado, Bonilla & Oliveira (2011) indicam que há uma lu-

ta para a inclusão digital dos indivíduos desprovidos de dinheiro. Ao 

mesmo tempo em que as tecnologias da informação e comunicação in-

cluem parte da população no processo de compartilhamento e produção 

digital, há também um desfavorecimento daqueles que não têm acesso às 

tecnologias. Para os autores, a noção de inclusão digital focaliza a trans-

formação pessoal e não somente o uso da tecnologia em si. Ou seja, o 

uso da tecnologia digital é capaz de transformar as vidas das pessoas, e é 

neste sentido que devemos entendê-las. 

Apesar de existirem vários estudos envolvendo tecnologias digi-

tais, muito pouco é visto sobre identidades digitais. Assim, a maioria das 

pesquisas envolvem letramentos digitais, multiletramentos, mas não 

abordam o tema identidade. O presente trabalho propõe discutir um con-

ceito de identidade digital que integre as influências dos meios sociais 

nos digitais e vice-versa, bem como os reflexos nas comunidades imagi-

nadas e nos investimentos dos aprendizes de língua. 

Em um estudo sobre identidades digitais, Koosel (2013) define 

identidades digitais como sendo “quem falamos que somos quando esta-

mos online” (KOOSEL, 2013, p. 154, tradução nossa). Ou seja, a identi-
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dade digital aqui é entendida como aquilo que falamos sobre nós mesmo 

nos meios digitais. Esta afirmação traz a ideia de que as identidades digi-

tais são desconectadas de nós quando estamos offline. Assim, ao desco-

nectar da internet, desconectamos também da nossa identidade digital. 

Para Koosel (2013), “um indivíduo pode usar uma identidade on-

line para agir como uma extensão de sua identidade offline, ou eles po-

dem usar uma identidade online para mascarar, alterar suas identidades 

offlines e tornar-se alguém ou alguma outra coisa” (KOOSEL, 2013, p. 

155, tradução nossa). Neste sentido, Koosel (2013) entende identidade 

digital como uma identidade aparte ou uma extensão da identidade offli-

ne dos indivíduos, sendo uma forma de os indivíduos tornarem-se outras 

pessoas. 

Lúcia Santaella (2010) defende que a relação entre o eu e o(s) ou-

tro(s) fica rodeada de ambiguidades no ciberespaço, o que promove a 

construção múltipla dos eus e identidades nos espaços plurais que a in-

ternet propicia. Para a autora, a internet se configura como um mecanis-

mo de subjetivação, pois por meio dela temos acesso a diferentes ideolo-

gias (SANTAELLA, 2010, p. 290). Desta forma, as identidades digitais 

não devem ser consideradas desconectadas das nossas identidades, pois 

ela também constitui nossa subjetividade, nosso senso de nós mesmos 

(WEEDON, 1997). Ou seja, a linha entre o eu online e o eu offline parece 

não existir, já que a internet é um meio de subjetivação e a subjetividade 

é o que constitui os indivíduos como seres sociais. 

De acordo com Koosel (2013), os indivíduos criam uma identida-

de digital para que possam participar de uma comunidade online, por 

exemplo, em que podem usar suas informações reais, em outros contex-

tos podem modificar seus interesses ou fazer de sua identidade uma fic-

ção (KOOSEL, 2013, p. 157). Ou seja, o autor entende a identidade digi-

tal como o modo que as pessoas se apresentam nas redes sociais, poden-

do ser diferente em cada uma delas. Então, os indivíduos podem escolher 

publicar informações reais ou falsas sobre si mesmos. 

Já para Jang Ho Lee (2014), os meios digitais têm tido um impor-

tante papel na geração de cultura e conhecimento, que acabam por estru-

turar o aprendizado e proporcionar identidades multifacetadas. Nas pala-

vras do autor: 

A fusão de redes e ferramentas de mídias digitais deu origem a networked 

publics, nos quais jovens têm um papel ativo em comunidades sociais para ge-

rar e compartilhar cultura e conhecimento, que por sua vez irá ativar e estrutu-

rar seu aprendizado e identidade. Recentemente está emergindo um tipo de 
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público através do qual jovens podem expor suas redes de conexões para “pú-

blicos mais amplos” e também envolver-se em diferente públicos simultanea-

mente (exemplo, escola local e contextos online), moldando uma identidade 

multifacetada. (LEE, 2014, p. 153, tradução nossa) 

Assim, o contato com os meios digitais, não favorecem a emer-

gência apenas de uma identidade, mas sim de várias, que, por vezes, po-

derão entrar em conflito (DARVIN & NORTON, 2015; NORTON, 

2000; SANTAELLA, 2010). Além disso, ao envolver-se em diferentes 

públicos, os aprendizes podem ter suas comunidades imaginadas amplia-

das, já que novas visões lhes são apresentadas. 

Importante ressaltar que como as TICs compõem um espaço de 

comunicação dinâmico e em constante expansão, no qual fluem proces-

sos sociais, econômicos, políticos, culturais e subjetivos (FORMENTIN 

& LEMOS, 2011, p. 43), essas representam mais um lugar de veiculação 

de ideologias, que por sua vez interpelam os sujeitos e ajudam a construir 

as identidades dos mesmos. Daí dizer que o contato com os meios digi-

tais pode fazer emergir identidades digitais. 

Diante do exposto, entendemos que a identidade digital não é nem 

real nem imaginada. Ela se localiza em um entre-espaço da nossa subje-

tividade; compõe apenas uma das nossas inúmeras identidades. Não há 

um determinado momento do dia que as acessamos – por exemplo, 

quando estamos online – mas sim em todos os momentos, em todos os 

lugares. Buscamos, então, compreender como o meio digital influencia 

não somente nas práticas na internet, mas sim nas práticas reais de uso de 

línguas dos participantes da pesquisa. Além disso, a relação aqui não é 

entendida apenas como se o meio digital influenciasse as identidades di-

gitais, mas sim as relações sociais de dentro e de fora da internet. 

Em suma, entendemos identidade digital como as identidades que 

emergem por meio do contato com as tecnologias digitais. Tais identida-

des podem ampliar o que era até então imaginado, pois expande o hori-

zonte de expectativas de seus usuários. Além disso, a internet e as tecno-

logias digitais propiciam também a construção da nossa subjetividade, já 

que veicula várias ideologias. Estas identidades ligam-se ao conceito de 

investimento à medida que com a expansão das comunidades imagina-

das, os aprendizes de línguas, podem investir mais na língua alvo. 

 

4. Investimentos 

Pensando nos aprendizes de línguas como seres sociais, com múl-
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tiplos desejos e identidades fragmentadas, Norton Peirce (1995) desen-

volve o construto de investimento. Ao conduzir um estudo realizado com 

mulheres imigrantes no Canadá, a autora, observou que as teorias de 

aquisição de segunda língua não eram suficientes para entender as situa-

ções pelas quais as mulheres passavam, que influenciavam o aprendizado 

delas na língua alvo. Para Norton (2000) a teoria de motivação considera 

apenas os fatores psicológicos dos aprendizes, e não as relações de poder 

presentes nas relações sociais. Assim, “a noção de investimento concebe 

o aprendiz de línguas não como sem história e unidimensional, mas co-

mo tendo uma história social complexa e múltiplos desejos. (NORTON 

PEIRCE, 1995, p. 9, tradução nossa) 

Kelleen Toohey (2000) argumenta que a noção de aprendizado de 

línguas como um processo de input e output não examina práticas, ativi-

dades e contextos sociais nos quais os aprendizes estão envolvidos. De 

acordo com a autora, as posições e identidades sociais dos aprendizes 

afetam as interações em conversas e o acesso que os aprendizes têm para 

participar em atividades na comunidade. Daí Norton (2000) desenvolver 

um conceito que considere o contexto social em que os aprendizes de 

línguas estão inseridos. 

Além disso, o construto de investimento deve ser entendido em 

referência ao que Pierre Bourdieu (1977) chama capital cultural. O ter-

mo capital cultural é utilizado para referir-se a conhecimento, habilidades 

e outras aquisições culturais em determinadas sociedades. Pierre Bourdi-

eu (1991) observa que as línguas possuem valores diferentes nas diversas 

sociedades e também representam formas de capital cultural. Por isto, 

Norton (2000) argumenta que ao investir em uma língua, o aprendiz 

acredita que irá adquirir maior capital cultural ou recursos materiais. 

Desta forma, quando os aprendizes de línguas investem em outras lín-

guas, eles também estão investindo em outras identidades. Já que ao ad-

quirir maior capital cultural, o aprendiz pode modificar as suas relações 

de poder e também suas identidades. 

Devemos, então, entender o conceito de investimento, baseado em 

um quadro sociológico. Bonny Norton e Kelleen Toohey (2001) argu-

mentam a favor de abordagens de aprendizagem de línguas que foquem 

não somente “nas características internas dos aprendizes, nas estratégias 

de aprendizagem ou produção linguística, mas também na recepção de 

suas ações em uma comunidade sociocultural particular” (NORTON & 

TOOHEY, 2001, p. 308, tradução nossa). Ou seja, o contexto social ou 

de aprendizagem deve(m) ser considerados como parte integrante do 
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processo de aquisição de línguas, já que não é desconectado do mundo 

real que os aprendizes adquirem outra língua. 

Bonny Norton (2013) desenvolveu o construto de investimento 

“para complementar construtos de motivação no campo de ensino e 

aprendizagem de línguas” (NORTON, 2013, p. 6, tradução nossa), já que 

ela defende uma teoria de aquisição de línguas que considere os aprendi-

zes em sua completude, fator que não é considerado na teoria de motiva-

ção. Assim, a autora não considera apenas os fatores psicológicos, mas, 

principalmente, os sociais. 

Para Bonny Norton (2013), o construto de investimento “procura 

fazer uma conexão significativa entre os desejos dos aprendizes e o com-

promisso para aprender a língua, e suas identidades complexas e mutá-

veis” (NORTON, 2013, p. 6, tradução nossa). Ou seja, o conceito de in-

vestimento está mais ligado às ações que os aprendizes realizam para 

aprender uma língua, sem deixar de considerar as relações sociais com-

plexas sob as quais vivem. 

Para Ron Darvin & Bonny Norton (2015), 

o construto de investimento procura romper com as dicotomias associadas 

com as concepções tradicionais sobre identidade de aprendiz [... ] e reconhece 

que as condições de poder nos diferentes contextos de aprendizagem pode po-

sicionar os aprendizes em múltiplas e, muitas vezes, condições desiguais, os 

levando a resultados da aprendizagem variáveis” (DARVIN & NORTON, 

2015, p. 2) 

Ao levar em consideração as identidades complexas e mutáveis 

dos aprendizes de línguas, Ron Darvin e Bonny Norton (2015) também 

consideram as relações sociais que os aprendizes vivenciam durante o 

processo de aprendizagem de línguas. Assim, um aprendiz pode querer 

aprender uma língua ou mesmo estar motivado para aprendê-la, mas po-

de não estar investido nas práticas “linguísticas de determinada comuni-

dade ou sala de aula, que pode, por exemplo, ser racista, sexista, elitista 

ou homofóbica” (NORTON, 2013, p. 6, tradução nossa). Assim, estar 

motivado não significa, necessariamente, estar investido nas práticas da 

língua. Se pensássemos nesta mesma situação, mas com o referencial da 

motivação, poderíamos dizer que o aprendiz de língua em contexto de 

imigração que não faz esforços para se comunicar é um aprendiz fraco ou 

não é um bom aprendiz de línguas. 

Ao pensar na motivação do modo como Gardner (1985) o faz, 

acabamos por não considerar os contextos sociais em que os alunos 
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aprendem línguas. Um aprendiz em um contexto de imigração, muitas 

vezes terá menos contato com a língua alvo por estar em uma situação 

menos privilegiada. Neste cenário, os falantes nativos irão deter mais po-

der sobre o imigrante, fazendo assim com que não tenham oportunidades 

favoráveis ao aprendizado de línguas. 

Para Bonny Norton (2000), ao investir em uma língua, o aprendiz 

investe também em uma identidade, seja ela imaginada ou não. Ele so-

mente investe por acreditar que irá adquirir um capital cultural ou recur-

sos simbólicos/financeiros. Conforme explicado na seção anterior, as 

identidades são múltiplas e, muitas vezes, conflitantes entre si, portanto o 

grau de investimento dos aprendizes, podem variar de acordo com as 

identidades em que se investe e com o meio em que se aprende a língua. 

Acredito que estar motivado não é garantia de aprendizado de lín-

guas, visto que as relações de poder nos limitam e reprimem. Então, cabe 

ao aprendiz quebrar essas barreiras e não se silenciar. No aprendizado de 

línguas, nem sempre as condições sociais e/ou psicológicas serão favorá-

veis, já que não vivemos em um mundo perfeito. Assim, creio que a no-

ção de investimento ascende a de motivação por tentar entender as iden-

tidades e múltiplos desejos dos aprendizes com base em situações reais 

de interação com a língua. Além disso, investir em uma língua pressupõe 

investir em sua(s) identidade(s) e comunidade(s) ainda imaginadas. 

 

5. Alexandre: identidades mutáveis e em conflitos 

A necessidade por entender essas identidades digitais emergiu du-

rante a geração dos dados, realizada com Alexandre, um estudante do úl-

timo semestre do curso de letras da Universidade Federal de Mato Gros-

so do Sul – UFMS, no período em que um dos autores deste texto traba-

lhou na instituição como professora substituta de língua inglesa. Esta 

pesquisa, de base qualitativa e de cunho interpretativista, adotou a utili-

zação de um questionário aberto e entrevistas semiestruturadas para gerar 

os dados. 

Alexandre é um jovem de 21 anos de idade, do curso de letras da 

UFMS, que chamou a atenção pela sua paixão pela língua inglesa e tam-

bém pela cordialidade com a pesquisadora. Ele parece apresentar as 

‘identidades em ebulição’, como descritas por Kanavillil Rajagopalan 

(2002). Desde muito novo, Alexandre diz ter uma paixão pela língua in-

glesa, pois escutava sua mãe ouvindo flashbacks em casa e quando saía 
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com os amigos e o levava junto. Os primeiros contatos dele com a língua 

se deram por meio destas músicas, que ele adorava, e depois disso, por 

meio das aulas na escola. 

De acordo com Alexandre, seu primeiro contato formal com a lín-

gua inglesa foi bem gramatical. Mas começou a melhorar na sexta série, 

quando ele entrou em um curso de inglês. Segundo ele, 

A: Isso na quinta série. Aí na sexta série foi que começou a melhorar um 

pouquinho, porque eu já era louco por inglês desde quando era pequeno, antes 

mesmo de ter língua inglesa, eu já era louco aí eu falei: “Mãe me coloca no 

curso de inglês”, aí ela ponderou bastante, demorou, demorou, aí na sexta sé-

rie me colocou que aí eu já tomei outro rumo, né, aí eu, literalmente, gostei, na 

particular. (Alexandre, entrevista, 2016) 

Para Zygmunt Bauman (2005), as identidades são construídas por 

meio das relações sociais de seus sujeitos. Assim, a aparente “loucura” 

de Alexandre pela língua inglesa pode ter sido construída pela relação 

que este tem com sua mãe. A pesquisadora observou durante as aulas e 

em conversas informais com Alexandre que ele tem uma relação muito 

boa com sua mãe. Talvez o fato de ela gostar de flashbacks, cantados 

principalmente em inglês, tenha influenciado positivamente a construção 

identitária de Alexandre como aprendiz do idioma. Deste fato, surge a 

brincadeira de “cantar errado em inglês” e também a vontade de aprender 

a falar inglês. 

Apesar de Alexandre dizer que apenas na sexta série ou no curso 

particular de línguas quando sua relação com a língua inglesa começou a 

melhorar, a sua ideia inicial ao cursar letras era para se tornar tradutor. 

Segundo Alexandre, 

Na verdade, meu objetivo principal era bacharelado em Letras, devido a 

minha enorme vontade de ser tradutor e também por gostar muito de línguas 

estrangeiras, não somente o inglês. Entretanto, na UFMS só havia licenciatura, 

e como havia passado no ENEM, e nem louco iria pagar uma faculdade parti-

cular (até porque minha mãe não toparia) eu encarei. E confesso que gostei de 

ser professor. (Alexandre, questionário, 2016) 

Apesar de ter como objetivo inicial trabalhar com tradução e ficar 

desesperado ao saber que vai dar aula, Alexandre se adapta às novas cir-

cunstâncias que lhe são oferecidas. De acordo com Kanavillil Rajagopa-

lan (2003), as identidades estão a todo o momento sendo reconstruídas; 

estão em constante estado de ebulição e transformação. Ademais, elas 

são adaptadas e adequadas às novas circunstâncias que surgem. 

Desta forma, as identidades de Alexandre se adaptam ao curso de 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

754 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

letras e à licenciatura, depois que ele entende que uma língua apresenta 

aspectos mais profundos do que meramente a gramática ou tradução. Ele 

ainda recorda que, “entrei aqui no curso de letras que me deu uma outra 

visão de língua, língua não é só a tradução a língua tem aspectos mais 

profundos, esses aspectos que eu gostaria de estudar nas línguas” (Ale-

xandre, entrevista, 2016). Ou seja, o curso de letras parece apresentar um 

novo modo de pensar sobre as línguas, o que acaba por modificar as 

identidades de Alexandre. Agora, Alexandre transita entre os diferentes 

modos de aprender uma língua. 

As mudanças parecem, contudo, não parar por aí. Em uma aula de 

prática de ensino, “o professor falou assim: “Vocês vão dar aula”, eu fa-

lei assim: “Ai meu deus” (Alexandre, entrevista, 2016). A ideia de minis-

tra uma aula parecia assustar Alexandre em um primeiro momento, mas 

com o passar do tempo, ele assume tal identidade e afirma: “Já me tornei 

professor” (Alexandre, entrevista, 2016). Talvez esta tenha sido uma das 

identidades que Zygmunt Bauman (2005) diz ser lançadas pelas pessoas 

em nossa volta. O medo de Alexandre foi diminuído após um primeiro 

contato com uma sala de aula como professor. Este contato ocorreu em 

uma aula de substituição que ele fez a pedido de uma professora do curso 

de letras. 

Além de uma identidade que mudou com o tempo, o trecho acima 

descrito denota também um conflito identitário. Tal conflito é demons-

trado pelo fato de Alexandre se desesperar ao saber que iria dar aula, 

mesmo já estando em um curso de licenciatura. Até mesmo a escolha do 

curso foi conflituosa, já que primeiramente, Alexandre queria fazer en-

genharia mecânica e não letras. Ele afirma que a opção por Engenharia 

era de sua mãe, que acreditava que seria uma profissão que renderia mais 

dinheiro. Apesar disso, o participante também diz que queria fazer o cur-

so para poder trabalhar com a área de computação, que é uma de suas 

áreas de interesse. 

Norton Peirce (1995) defende que as identidades são constante-

mente uma área de conflitos. Por meio dos dados de Alexandre, perce-

bemos que esse conflito é presente desde antes mesmo da escolha do cur-

so, visto que a sua primeira opção não era letras. Segundo ele, 

Ela [sua mãe] queria que eu entrasse numa faculdade que ia dar dinheiro, 

aí no terceiro ano do ensino médio que mudou bastante eu comecei a ficar 

mais interessado em língua portuguesa, de todas as matérias língua portuguesa 

era a que mais tinha interesse que as aulas eram diferentes. (Alexandre, entre-

vista, 2016) 
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Este interesse de Alexandre surge nas aulas de língua portuguesa, 

pois o professor de seu terceiro ano do ensino médio levava temas polê-

micos para a sala de aula, tanto para que eles produzissem textos quanto 

para fazer a interpretação. Então, as pesquisas sobre a gramática e as au-

las na escola fizeram com que Alexandre mudasse sua opção de curso. O 

conflito inicial é o de que o curso de engenharia proporcionaria mais ca-

pital, mas, ao mesmo tampo, não é algo pelo qual ele era tão interessado. 

Por outro lado, havia a língua portuguesa, inglesa e espanhola, pelas 

quais, Alexandre apresentava interesse. 

Para Stuart Hall (2014), os sujeitos não apresentam uma identida-

de fixa, essencial ou permanente, mas assumem diferentes identidades 

em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de 

um “eu” coerente. Com o passar do tempo, as identidades de Alexandre 

vão se modificando. Elas passam por vários conflitos até que ele assume 

a identidade de professor. Estes diferentes momentos fazem com que 

Alexandre seja aprendiz de língua em determinados momentos, mas pro-

fessor em outros. 

Alexandre continua estudando línguas. Desta vez, ele tem investi-

do no Alemão por meio de cursos na internet ou aplicativos. Alexandre 

passou a dar aula no IsF133 e no Projele134, ambos da UFMS. O fato de ele 

gostar de língua inglesa desde muito cedo e seu contato com um bom 

professor de língua portuguesa parecem ter influenciado na sua decisão 

pelo curso de letras. Após isto, os conflitos identitários e a chance de es-

tar em uma sala de aula e os conflitos fizeram com que novas identidades 

emergissem. 

 

5.1. Identidades que emergem: uma abordagem sobre identida-

des digitais 

Arjun Appadurai (2005) argumenta que os meios digitais têm afe-

tado o nosso poder de imaginação. Agora, é mais fácil para as pessoas 

imaginarem-se morando em outro país, pela forma como a mídia eletrô-

nica afeta nossas comunidades imaginadas e também identidades. Por 

                                                         

133 IsF é um programa de cursos de idiomas financiado pela CAPES para alunos que pretender fazer 
intercâmbio pelo Ciências sem fronteiras. 

134 O Projele é um projeto de extensão da UFMS que oferece cursos de idiomas para a sociedade 
tanto acadêmica quanto externa. 
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meio do aprendizado de línguas pelo Duolingo, LiveMocha e jogos onli-

ne, Alexandre tem as suas comunidades imaginadas expandidas. Para ele, 

as interações virtuais nos games ocorrem com frequência e tornaram-se 

um mecanismo de aprendizado de línguas. Ao ser questionado sobre o 

que o ajudava a aprender línguas, Alexandre respondeu que, 

A: Principalmente jogos online, porque ele te força, porque ele tem um 

vocabulário especifico, né, principalmente de magia, poderes, ataques, as ar-

mas, né, até o mesmo / o jogo que eu to jogando os personagens, as falas dos 

personagens, tem um que o sotaque é texano puro, sabe? aquele caipira? Então 

isso força, isso também me ajuda bastante. (Alexandre, entrevista, 2016) 

Além deste vocabulário específico do game, Alexandre também 

utiliza ferramentas para poder conversar com outros usuários da língua 

inglesa ao redor do mundo. Para isto, ele utiliza tanto o Skype como o 

Team Speaker. Desta forma, ao jogar online, Alexandre tem a oportuni-

dade de utilizar a língua inglesa como um usuário dela. Este fato somente 

é possibilitado por causa do uso da internet, caso contrário, seu acesso e 

investimento na língua alvo seria muito menores. 

Steven L. Thorne et al. (2015) pondera que “os ambientes digitais 

têm aberto possibilidades para configurações de engenharia comunicativa 

para o aprendizado de segunda língua (L2) bem como para interação in-

tensiva na língua em comunidades bi- e multilinguais preexistentes” 

(THORNE, 2015, p. 216, tradução nossa). Esta interação com os games é 

também uma nova forma de interação intensiva na língua alvo para Ale-

xandre. Elas configuram a oportunidade de conversar com nativos da lín-

gua e praticá-la ao mesmo tempo. Tudo isso é possibilitado por esta nova 

engenharia comunicativa. 

Além do inglês, Alexandre ainda diz que é apaixonado por línguas 

e para aprendê-las ele utiliza alguns sites e aplicativos. No momento, ele 

busca aprender alemão. Para isto, ele parece utilizar a língua inglesa co-

mo base já que os aplicativos que ele acessa não apresentam a possibili-

dade de utilizar a língua portuguesa. O fato de ele utilizar a língua inglesa 

como base só é possível pois Alexandre parece ter assumido a identidade 

de usuário da língua desde muito novo, conforme exposto na seção ante-

rior, com também os jogos online, que o ajudam a aprender cada vez 

mais a língua inglesa. 

Na entrevista, ao ser questionado sobre os instrumentos que utili-

za para aprender línguas, Alexandre cita duas fontes de aprendizagem, 

ambas plataformas online: “tem o Duolingo que eu tô aprendendo, tem o 

LiveMocha que é também um site parecido com o Duolingo, mas é tam-
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bém a mesma visada introdutória, mas já trabalha com outros aspectos, 

trabalha com mais vocabulário que o Duolingo” (Alexandre, entrevista, 

2016). Assim, os meios digitais parecem desenvolver as competências 

linguísticas de Alexandre em relação à língua. 

Ao argumentarmos sobre uma identidade que emergia pelo conta-

to com os meios digitais, Alexandre parece ter assumido uma identidade 

de aprendiz de línguas capaz de aprendê-las pois utiliza os meios digitais. 

Ou seja, os meios digitais parecem ter favorecido a emergência de uma 

nova identidade. Esta não representa uma identidade ou um perfil online, 

por exemplo, mas sim uma identidade que surge por causa dos meios di-

gitais. Caso Alexandre não tivesse acesso ao Duolingo ou LiveMocha, 

esta identidade ainda que imaginada de usuário de língua talvez não ti-

vesse emergido. Assim, acreditamos que estas identidades de Alexandre 

não seriam possíveis, senão pelo contato com os meios digitais. 

Acreditamos que estas identidades emergem, dentre outros fato-

res, pelo contato com os ambientes digitais, não somente os de aprendi-

zagem, mas sim por todos aqueles que estão disponíveis aos usuários da 

internet. Para Alexandre, os aplicativos que proporcionam o aprendizado 

de línguas representam o que James Paul Gee (2000) diz ser uma nova 

forma de se aprender línguas. A partir disto, emergem também novas 

comunidades imaginadas, como é o caso de Alexandre. Após começar a 

aprender alemão por meio de um aplicativo, ele projeta uma viagem para 

Alemanha como uma possibilidade futura. 

 

6. Poliana: conflitos e desejos 

Poliana tem 24 anos, participou do PIBID (Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência) do curso de letras da UFMS e, prova-

velmente, por isto, se interessa pela área de tecnologia na educação. A 

participante demonstrou-se participativa durante as aulas de língua ingle-

sa VIII, mesmo após duas greves e alguns meses a mais para terminar a 

graduação. Assim, o curso de letras deveria ter terminado em dezembro 

de 2015, porém as aulas desta turma foram até o final de maio de 2016. 

Mesmo esses percalços, a turma participante desta pesquisa conseguiu 

terminar o curso de graduação. 

Os dados de Poliana apresentados e analisados aqui compreendem 

o período de abril até setembro de 2016 com os seguintes instrumentos 

de coleta: questionário, entrevista semiestruturada, diário de bordo e gra-
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vação das aulas. Todavia, antes de iniciar a análise em si, faço uma breve 

introdução sobre a participante. 

Poliana é filha de professora, e, por isso, sempre teve acesso a di-

ferentes tipos de livros didáticos, mesmo que não estivessem sendo utili-

zados na escola. Este contato com os livros e também a influencia de 

uma professora do ensino fundamental fizeram com que Poliana tivesse 

interesse pela leitura, e, como ela diz, no questionário “sempre gostei dos 

estudos da linguagem” (Poliana, questionário, abril de 2016). Por isso, 

ela decidiu fazer o curso de letras. 

As relações familiares, professores e contato com livros fizeram 

com que Poliana tivesse interesse pela área de letras. Porém, esta não era 

a sua primeira opção de curso. De acordo com Norton (2000), a identida-

de está em constante conflito, e um desses conflitos identitários apresen-

tados por Poliana era o seguinte: 

P: Na verdade (+) nunca quis fazer letras, na verdade. Minha mãe é for-

mada em letras, né, só que aconteceu o seguinte, eu, eu gostava muito da área 

da linguagem só que eu achava que, tipo assim, não ia ganhar dinheiro com is-

so então eu acabei indo cursar física, aí eu fiz física um ano e meio [risadas] 

(Poliana, entrevista) 

Ou seja, por mais que ela gostasse de linguagens, optou por fazer 

física por acreditar que letras não supriria suas necessidades financeiras. 

Além desse, ainda outro conflito foi apresentado: a escolha da língua es-

trangeira para habilitação. Poliana já era fluente em língua espanhola, 

com a qual se identificava, porém, ao decidir cursar letras, escolheu a ha-

bilitação em inglês mesmo não se identificando com a língua e nem 

mesmo com as músicas, como dito na entrevista. 

A identidade de Poliana é formada então, pelas experiências com 

os livros didáticos e com uma professora, e também pelas suas relações 

no curso de física e de letras. O gosto pela leitura e o fato de comprar li-

vros de literatura fizeram com que Poliana decidisse que o curso de física 

não era a sua melhor opção. Assim, o que antes era uma alternativa para 

ganhar dinheiro, acabou não funcionando, já que o interesse pela área da 

literatura e depois línguas cresceram com o passar do tempo. Como ela 

diz na entrevista: 

P: Enquanto a galera tava indo buscar, sabe, livros relacionados com fic-

ção cientifica e tudo mais; a galera já tava querendo se envolver com pesquisa 

e eu ainda ia na livraria e eu comprava literatura, eu comprava, sabe, outras 

coisas que não tinham nada a ver com a minha área. Eu falei assim: não, não 

vai rolar eu acho que eu vou ter que fazer (+) seguir pra área da linguagem 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 759 

mesmo, eu vou fazer letras. (Poliana, entrevista, 2016) 

Após ter decidido cursar letras, a participante da pesquisa pesqui-

sou sobre o curso, conversou com amigos e percebeu que não era o que 

ela imaginava que seria. Após entrar no curso e iniciar as aulas, mais um 

conflito surgiu, pois, a área de literatura não satisfazia os padrões apren-

didos por Poliana durante o curso de física. Já que, segundo ela, sua ideia 

de ciência era mais ligada ao positivismo. Por isto, a participante diz em 

entrevista que: 

Mas, quando, assim, eu fui observar na literatura, pelas suas teorias, e (+) 

de (+) estudo mesmo eu não conseguia perceber aquilo como uma ciência 

mesmo e isso me frustrava bastante, então eu fiquei um ano, assim, muito cha-

teada em relação a literatura e um pouco afastada dela principalmente por cau-

sa disso. Daí com o tempo, né? lendo mais, estudando mais a respeito da (+) 

assim, melhorando a minha abstração em relação a literatura mesmo, o estudo 

da literatura é que eu voltei a gostar, né, da literatura e do (inaudível) dentro 

do curso. Eu falei assim: ah esse é o curso que me realiza mesmo e que (+) e 

que eu vou fazer, vou seguir essa carreira. (Poliana, entrevista, 2016) 

Após estes conflitos identitários, a futura fisicista ou professora, 

escolheu realmente cursar letras. Para isso, um ano antes de iniciar o cur-

so, entrou em um curso de inglês. Foi então que a relação de Poliana com 

a língua inglesa passou a mudar. De acordo com ela, as suas aulas de lín-

gua inglesa no ensino fundamental e médio foram muito gramaticais, 

apenas com exercícios de “fill in the gaps”. Até então, a participante diz 

não ter nenhuma conexão com a língua inglesa, nem as músicas nem a 

cultura “pop”. 

Com o passar do tempo, do curso de inglês e depois do ingresso 

na faculdade, Poliana passou a gostar da língua. Ela descobriu que gosta-

va de língua inglesa no decorrer das aulas de literatura inglesa, pois se 

identificava muito mais com literatura do que com a língua inglesa, por 

exemplo, que apenas escolheu por acreditar que era uma língua mais fa-

lada no mundo. 

Quando eu falei assim: “Nossa, eu gosto da língua inglesa” foram nas au-

las de literatura. A minha primeira aula de literatura inglesa em que eu me 

identifiquei com a literatura, algumas literaturas que eu já havia lido em língua 

portuguesa e aí eu fui procurar em língua inglesa. E aí eu falei: nossa isso é 

muito legal, to gostando da língua e aí eu comecei a me identificar com algu-

ma coisa que me ligava a língua, sabe?, porque ainda assim a música não me 

ligava, então, foi meu primeiro contato na experiência cultural mesmo. Então 

foi isso que me fez me ligar mais a língua inglesa e falar assim: Nossa, eu gos-

taria inclusive se eu for professora de inglês, não sei, vamos trabalhar a litera-

tura de alguma maneira, no ensino fundamental, no ensino médio, não sei co-

mo que ia ser, né, nas experiências em sala de aula. Mas eu sou muito curiosa 
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em relação a aplicação, inclusive da literatura, na (+), na sala de aula pra você 

aprender a língua inglesa. Então, o que me encantou mesmo foi a literatura. 

(Poliana, entrevista, 2016) 

As aulas de literaturas de língua inglesa representam o momento 

inicial de conexão de Poliana com a língua. Block (2007) argumenta que 

ao adentrar novos ambientes socioculturais, os indivíduos enfrentam um 

período de conflito e desestabilidade, para então, conseguir encontrar um 

certo equilíbrio. Antes de iniciar o curso de letras, Poliana passa, então, 

por um período de conflito, em que diz que não queria ser professora, 

mas, com as leituras e o curso em si, ela parece encontrar um certo equi-

líbrio ao ponto de conseguir fazer projeções para o futuro. 

Yasuko Kanno e Bonny Norton (2003) entendem que as comuni-

dades imaginadas podem exercer impactos nas ações dos indivíduos, 

pois, por meio das projeções para o futuro, os indivíduos podem decidir 

(ou não) se irão investir mais ou menos. Após encontrar um ponto de 

equilíbrio, Poliana, consegue realizar projeções para o futuro, ou seja, 

dispõe de uma comunidade imaginada: a de professora de inglês que uti-

liza literatura inglesa em suas aulas. 

O contato com a língua influenciou as identidades e comunidades 

imaginadas de Poliana, visto que foi pelo uso da literatura em língua in-

glesa que a participante foi capaz de fazer as suas projeções para o futu-

ro. Para Bonny Norton (2013) as comunidades imaginadas não são irre-

ais, pelo contrário, elas podem fazer com que os aprendizes invistam 

mais em práticas da língua. 

No decorrer da entrevista, Poliana, disse que estava pensando em 

uma maneira de trabalhar com literatura e língua inglesa quando fosse 

dar aula. Assim, é possível afirmar que as aulas de literatura estrangeira 

exerceram impacto na identidade imaginada de Poliana, já que para 

Bonny Norton (1995, 2000, 2013) toda comunidade imaginada pressupõe 

uma identidade também imaginada. 

Poliana apresenta alguns conflitos identitários que vão desde a es-

colha do curso até o interesse pela língua inglesa. Estes conflitos ocor-

rem, pois vivemos em um mundo social em constante mudanças e que é 

também um espaço preenchido com as relações poder (NORTON, 2000). 

As identidades de Poliana encontram-se então em constante estado de 

ebulição (RAJAGOPALAN, 2003). Estes conflitos são mais ou menos 

resolvidos com o decorrer da graduação, as experiências do estágio e o 

gosto pela língua inglesa, pois é somente neste momento que as identida-
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des entram em um período de estabilidade (BLOCK, 2007). Além disso, 

estas experiências proporcionaram também o surgimento de uma identi-

dade imaginada, a de futura professora de língua inglesa. Com isso, Poli-

ana realiza investimentos na língua e em sua própria identidade imagina-

da. Discutirei este tópico na próxima seção. 

 

6.1. Poliana: investimentos e investimentos digitais 

Se pudéssemos definir Poliana e sua relação com a língua inglesa 

em uma palavra, esta seria: investimentos digitais. A maior parte de seus 

investimentos são feitos nos meios digitais. Ao analisar as gravações das 

aulas percebemos que a participante se atentava muito aos fatos relacio-

nados a tecnologias digitais aplicadas ao ensino. Além de ser muito liga-

da a algumas webséries coreanas, Poliana teve um conhecimento teórico 

sobre os multiletramentos, durante o tempo em que participou do PIBID, 

visto que este é um dos focos do projeto na UFMS. 

Poliana inicia os seus investimentos na língua inglesa antes de 

iniciar o curso de letras, já que ela já sabia que teria disciplinas ministra-

das em língua inglesa e ela não gostaria de entrar na graduação sem ter 

pelo menos um pouco de conhecimento da língua. Conforme dito na se-

ção anterior, Poliana não se sentia conectada à língua inglesa, mas com o 

maior contato com a língua durante as aulas de literatura, a aprendiz pas-

sou a assistir séries americanas e escutar um pouco de músicas em inglês. 

Uma das formas que ela encontrou para investir na língua foi o fa-

to de assistir séries em inglês. Além de assistir a série com os áudios em 

inglês, ela também utiliza as legendas em inglês, para que possa não so-

mente escutar, mas também ter mais contato com a língua. 

P: Bom, é ainda continuo lendo muito em inglês, webtoons eu também as-

sisto muitas séries em língua inglesa hoje, só que eu não tinha tanto esse con-

tato (inaudível), comecei a ter esse contato na universidade e aí hoje eu assisto 

séries com as legendas em língua inglesa e também por causa do áudio, tem os 

áudios também, que aí, no caso de séries produzidas nos Estados Unidos, entra 

o áudio em inglês e eu acompanho em inglês. (Poliana, entrevista, 2016) 

Bonny Norton (2013) considera que o construto de investimento 

“procura fazer uma conexão significativa entre os desejos dos aprendizes 

e o compromisso para aprender a língua, e suas identidades complexas e 

mutáveis ”. Esta conexão aqui alia o desejo de Poliana de aprender a lín-

gua e o seu compromisso com a sua aprendizagem, que se dá, principal-

mente, pelo fato de ela assistir séries na língua alvo. É possível relacionar 
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o termo capital cultural de Pierre Bourdieu (1977) com este investimento 

de Poliana, pois, além de adquirir a língua, ela também adquire maior 

conhecimento cultural. 

Em um momento em que discutíamos sobre a informação propor-

cionada pelos meios digitais, gravamos no diário de bordo a reação de 

indignação que Poliana teve após ver o vídeo de Alicia Mueller. 

Poliana e Fátima ficaram com caras de assustadas durante a gravação da 

segunda aula após verem o vídeo em que Alicia Mueller mostra a qualidade de 

informação a qual temos acesso hoje em dia. Na aula anterior e no Google 

Forms, ela havia respondido que com as tecnologias tínhamos mais acesso a 

informação. 100% da turma respondeu que somos sim mais informados, ape-

sar disso, após vermos o vídeo, a resposta já não foi mais tão enfática. (Thaís-

sa, diário de bordo 2, 2016) 

Esta reação pode ter sido influenciada pelo fato de Poliana ser 

muito ligada aos meios digitais. A maioria de seu contato com a língua 

inglesa é feita nos meios digitais. Haja vista que ela assiste webtoons135, 

séries, escuta música e realiza pesquisas na internet. Todos feitos com le-

genda e áudio em inglês, para que possa melhorar sua capacidade auditi-

va e também ampliar o vocabulário. Assim, os investimentos são feitos 

nos meios digitais em sua maioria. Daí dizer que é um investimento digi-

tal. 

Outro contato que Poliana tem é também com as músicas em lín-

gua inglesa, que ela diz que “agora que eu tenho gostado mais e, também, 

quando eu paro pra estudar um pouco aí eu vou lá e pesquiso algumas 

expressões que eu não sabia, aí eu vou e anoto, essa é uma forma também 

de eu estudar, pesquisando também” (Poliana, entrevista, 2016). O fato 

de escutar as músicas em língua inglesa faz com que ela busque novas 

expressões, gírias na língua alvo, o que aumenta o capital cultural de Po-

liana. Ao realizar pesquisas na internet, estudar, anotar, Poliana investe 

na língua alvo utilizando os meios digitais. 

De acordo com Bonny Norton (2011), se os aprendizes investem 

em uma língua, eles o fazem por entender que aumentarão o seu capital 

cultural ou recursos simbólicos e financeiros. Como Poliana não acredi-

tava que iria adquirir recursos materiais ao cursar letras, conforme visto 

na seção anterior, acredito que a sua opção pelo curso de letras foi feita 

para que adquirisse maior capital cultural e recursos simbólicos. Além 

                                                         

135 Webtoons são histórias em quadrinhos coreanas produzidas para a plataforma digital. 
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disso, para Bonny Norton (2000, 2013) quando os aprendizes investem 

em outra língua, eles também investem em outra identidade. Ou seja, ao 

investir na língua inglesa, Poliana também investe em outra identidade, 

que pode ser a de falantes de língua inglesa. 

Assim, os investimentos de Poliana realizados na língua alvo são 

também uma forma de investir em outras identidades. A participante en-

xerga nas séries ou músicas uma oportunidade de aprender ainda mais a 

língua. Esta também é uma forma de manter-se conectada com a língua 

inglesa, já que a sua única comunidade de prática na língua já não existe 

mais. Na próxima seção analiso as comunidades imaginadas e de prática 

de Poliana. 

 

6.2. Identidades digitais 

Argumentamos neste artigo por uma teoria de identidade digital 

que entenda as identidades digitais dos aprendizes de línguas como 

emergidas de suas relações com os meios digitais. Conforme Lúcia San-

taella (2010), os meios digitais configuram-se como um mecanismo de 

subjetivação, pela pluralidade de ideologias e visões que neles são vincu-

lados. Poliana acredita que as plataformas digitais proporcionam esta 

multiplicidade de visões, para ela, “essas plataformas virtuais permitem a 

criação de novos gêneros a todo momento, é uma loucura” (Poliana, en-

trevista, 2016). Assim como, os gêneros mencionados por Poliana, as 

tecnologias digitais proporcionam também uma gama de visões, que, 

acabam por influenciar a construção da subjetividade da participante. 

Para Poliana os meios digitais representam além de tudo, a possi-

bilidade de entrar em contato com os outros membros sem ter que sair de 

casa. O uso desta ferramenta seria interessante também pois permitiria 

que ela, enquanto professora, monitorasse as atividades dos alunos. 

P: Bom, na verdade assim: Eu acho muito legal essa ideia de os alunos te-

rem a tarefa de casa, acho isso bacana, e é um espaço que eles mesmos podem 

se relacionar, sem necessariamente estarem juntos fisicamente, então se você 

coloca tarefas lá você, além de conseguir acompanhar quem tá fazendo, o ho-

rário que tá fazendo, (inaudível) melhor da atividade, eles conseguem interagir 

lá dentro entre eles, então acho isso muito bacana da plataforma, e você tam-

bém cria fóruns lá dentro, muito bacana. E, assim, eu acho que quero aplicar 

isso em relação a atividades extraclasse, criar, assim, tarefas de casa. Vamos 

criar uma lista de tarefas de casa e você tem que apresentar até o final do bi-

mestre e pronto, aí eu vou acompanhar a interação deles no ambiente, já no fa-

ce essa interação, assim, pode ser feita, mas isso não tem tanto controle de que 

horas seu aluno viu o arquivo, que ele acessou, não tem esses dados que uma 
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plataforma virtual fornecia. (Poliana, entrevista, 2016) 

De acordo Steven L. Thorne et al. (2015), 

os ambientes digitais têm aberto possibilidades para configurações de 

engenharia comunicativa para o aprendizado de segunda língua (L2) bem co-

mo para interação intensiva na língua em comunidades bi- e multilinguais pre-

existentes. (THORNE, 2015, p. 216, tradução minha) 

Assim como os ambientes digitais abriram a possibilidade de me-

lhorar sua fluência na língua inglesa, Poliana acredita que eles também 

irão ajudar seus futuros alunos a aprender a língua alvo. 

Além disso, parece-me que o que Poliana busca ao utilizar estas 

plataformas são as novas formas de aprender e novas formas de relacio-

namentos que James Paul Gee (2000) diz estar ocorrendo por causa das 

tecnologias digitais. Para ela, o mundo digital tornaria o trabalho de mo-

nitorar os alunos muito mais fácil, além de possibilitar ao aluno estudar 

ou realizar as tarefas no momento em que estivesse disposto para isto. 

Poliana afirma no questionário que as webtoons, por exemplo, a ajuda-

ram a aprender inglês. Talvez, por isto, ela acredita que com os seus alu-

nos acontecerá o mesmo. Para Poliana “forçar a leitura em inglês” por 

meio das webtoons parece representar uma nova forma de aprender lín-

guas (GEE, 2000). 

Poliana ainda acredita que o ambiente virtual possibilitará a ex-

pansão das comunidades imaginadas dos alunos: 

eu acredito que esse ambiente virtual sendo bem explorado eles vão aprender a 

usar lugares que eles ainda não acessaram, eles vão aprender a buscar textos 

que eles ainda nunca tinham pensado em buscar, enfim, seria uma boa oportu-

nidade de aprendizado pra eles nesse sentido também. (Poliana, entrevista, 

2016) 

O fato de imaginar o que os alunos poderão fazer por meio destas 

plataformas digitais, podem configurar-se como uma das comunidades 

imaginadas a quais Poliana visa pertencer. Já que ela acredita que ao uti-

lizar estas plataformas com os alunos, ela e os meios digitais possibilita-

rão o aprendizado dos alunos, de forma que o que antes não era imagina-

do, agora passa a ser possível. Daí Yasuko Kanno e Bonny Norton 

(2003) dizerem que talvez as comunidades imaginadas influenciem o 

aprendiz mais do que as próprias comunidades de prática. 

Jang Ho Lee (2014) defende que os meios digitais têm um papel 

importante na geração de cultura e conhecimento e que eles são capazes 

de proporcionar identidades multifacetadas. Ao querer compartilhar in-
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formações, como o Edmodo, por exemplo, o que Poliana faz é comparti-

lhar seus conhecimentos adquiridos por meio de sua comunidade de prá-

tica. Assim, além de compartilhar cultura e conhecimento, Poliana estaria 

produzindo identidades multifacetadas por meio do pertencimento a vá-

rias comunidades de forma simultânea. Ou, como chama Etienne Wenger 

(2000), ela estaria fazendo parte do multimembership. 

Por meio deste quadro de referência construído no decorrer da 

análise dos dados de Poliana, é possível dizer que o curso de letras e o 

contato com os meios digitais fizeram com que uma identidade, ainda 

que imaginada, emergisse em Poliana. Estas identidades digitais só são 

possíveis de serem entendidas, pois é por meio do uso das tecnologias 

digitais que Poliana foi capaz de investir (NORTON, 2000, 2013) na lín-

gua alvo. Para tanto, ela viu nos webtoons e nas pesquisas na internet 

uma possibilidade de adquirir a língua inglesa. Este fato, faz com que ela 

projete comunidades imaginadas (WENGER, 1998) não somente dela, 

mas também de seus futuros alunos. As comunidades imaginadas de Po-

liana, assim como os investimentos na língua alvo são, em sua maioria, 

ligados às tecnologias digitais. Assim, acredito que em Poliana emergiu 

uma identidade digital. 

 

7. Considerações finais 

O conceito de identidade como proposto por Norton Peirce (1995) 

permitiu entender os participantes desta pesquisa como tendo uma histó-

ria social complexa e múltiplas identidades, como Alexandre e como 

tendo identidades que são constantes áreas de conflito, como Poliana. Es-

tes fatos somente puderam ser entendidos por utilizar como base uma 

perspectiva sociológica, que permitiu uma abordagem de aquisição de 

segunda língua que integrou os aprendizes em um mundo social maior 

dotado de relações de poder. 

Esta relação entre as identidades e aprendizes de línguas foi refor-

çada pelo construto de investimento, que permitiu entender o engajamen-

to de cada participante com o seu aprendizado. Desta forma, foi possível 

compreender os investimentos dos aprendizes tanto por participar do cur-

so de letras, como por realizar outros investimentos nas línguas. Os da-

dos sugerem que os participantes investiram na língua, por diversos mo-

tivos, mas principalmente, por acreditarem que ao investir iriam adquirir 

maior capital cultural ou recursos simbólicos. 
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Os investimentos realizados pelos participantes ocorreram tanto 

nos meios digitais, que tomamos a liberdade de chamar de investimentos 

digitais, quanto de outras maneiras, sejam elas participando de aulas, de 

cursos de línguas, entre outros. Foi importante observar que os partici-

pantes que tiveram maior investimento nos meios digitais, também apre-

sentaram maior quantidade de comunidades imaginadas. Daí Arjun Ap-

padurai (2005) dizer que a internet modificou o que não era antes imagi-

nado. 

A partir destes investimentos, surgiram também as identidades di-

gitais dos participantes. O contato e o investimento com os meios digitais 

ampliaram tanto os investimentos como as comunidades imaginadas dos 

participantes da pesquisa. Este fato fez com que novas identidades emer-

gissem, sejam elas de gamers ou de professora que utiliza tecnologia. 

Desta perspectiva, os meios digitais têm ajudado os aprendizes a 

(re)construir as suas identidades e seu senso de si mesmo. 
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RESUMO 

O presente artigo trata de um estudo comparativo entre a obra alencariana, Ira-

cema (1865), carnavalizada e parodiada pela obra O Dia das Moscas: Um Romance de 

Maus Costumes (2008) do escritor Nei Leandro de Castro. Dessa turba de mestiços, 

indígena e lusitano, nasce uma nova geração, heróis sem caráter nenhum em um ro-

mance repleto de maus costumes. O objetivo deste trabalho é analisar a transfigura-

ção de personagens canonizados na literatura brasileira por meio da carnavalização, 

conceito empregado por Mikhail Bakhtin (2013), a partir de um estudo realizado na 

obra de Fiódor Dostoiévski (2013), uma inovação da concepção dos gêneros literários. 

Para alcançarmos nosso objetivo, apoiamos nos conceitos de dialogismo, também ana-

lisado por Mikhail Bakhtin (2013). No trabalho, empregamos a metodologia pesquisa 

bibliográfica e comparativa, em que pudemos analisar o discurso e a interação entre 

as obras. Ao carnavalizar e dialogar com a obra de Iracema (1865), Nei Leandro de 

Castro transfigurou personagens do cânone brasileiro, utilizando de um discurso 

alheio, popularizando com um discurso cômico, com aspectos marginais tão distantes 

da literatura de outrora, trazendo para os dias de hoje a já contada narrativa de José 

de Alencar de uma forma nunca vista. 

Palavras-chave: Dialogismo. Carnavalização. Transfiguração. 

 

1. Introdução 

José Martiniano de Alencar, ao escrever Iracema (1865), contou a 

formação do povo brasileiro, a junção de um índio e um português, desta 

miscigenação, encontra-se hoje a nação brasileira. O escritor potiguar, 

Nei Leandro de Castro, contemporâneo, escreveu o livro O Dia das Mos-

cas: Romance de Maus Costumes (2008), o autor fez uma releitura da 

obra de José de Alencar, utilizando do dialogismo e parodiando persona-

gens canônicos, trazendo a carnavalização da literatura para dentro da 

obra. 

O objetivo deste trabalho é observar a carnavalização na obra O 

Dia das Moscas: Um Romance de Maus Costumes (2008). Este estudo se 

justifica em razão da observação da obra O Dia das Moscas: Romance de 

Maus Costumes (2008), em que o autor estabelece o dialogismo que se 

observa a transfiguração das personagens denominando a carnavalização 

na obra, dessa forma, Nei Leandro de Castro estabelece um novo olhar 

sobre a formação da nação brasileira. 

mailto:julianaflpaiva@gmail.com
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O dialogismo, Mikhail Bakhtin (2013) tem como ênfase no dis-

curso e na personagem como sujeito consciente de seu próprio discurso, 

da interação dialógica entre personagens literárias, sujeitos de sua própria 

consciência e de seu próprio discurso, é a essência do pensamento de 

Mikhail Bakhtin, que permite acompanhar as tensões no interior da obra 

literária e as relações interdiscursivas. Essa relação no sentido de descri-

ção dos discursos de transmissão, Sophie Moirand (1988) distingue duas 

formas de dialogismo: aquela que faz referência explicitamente a discur-

sos anteriores, e aquela que explicitamente faz referência a discursos 

atribuídos aos destinatários. Desse duplo dialogismo, podem ocorrer di-

versos outros conceitos, como por exemplo, a paródia, um elemento in-

separável da “sátira menipeia” e dos gêneros carnavalizados, outros con-

ceitos que serão abordados posteriormente. 

A paródia é uma imitação pelo avesso, exemplos de subversão 

que podem ser apreciados quando um poema sagrado se torna profano; 

uma obra dramática ou trágica reveste-se de comédia. O parodiar é a cri-

ação do duplo destronante, ou seja, é ambivalente, o herói se torna um 

qualquer, a pudica se torna sem pudor, o belo se torna feio. O parodiar 

carnavalesco e na sátira menipeia eram empregados e modo amplo e 

apresentava formas e graus variados, como diferentes imagens, sendo ca-

da uma delas de diversos pontos de vista, construindo assim espelhos de-

formantes, esses espelhos são as formas de como cada figura eram vistas. 

Outro conceito é a carnavalização, sendo, pois a transposição do carnaval 

para a linguagem da literatura que Mikhail Bakhtin chama de carnavali-

zação da literatura, que direta ou indiretamente, através de diversos elos 

mediadores, sofreu a influência de diferentes modalidades de folclore 

carnavalesco (antigo ou medieval). 

A linguagem do carnaval e as ações em massa são, no geral, den-

tro da literatura, a carnavalização, essa linguagem traduz de modo dife-

renciado, uma cosmovisão carnavalesca. As leis, as proibições, que de-

terminavam o sistema e a ordem comum da vida, revogam-se durante o 

carnaval, e tudo é permitido. A permissividade, a quebra das hierarquias 

e a comicidade são aspectos bem relevantes na carnavalização, pois se 

vive uma vida desviada da ordem habitual. 

O artigo discorre pela fundamentação teórica, traçando os liames 

dos estudos de Mikhail Bakhtin (2013), com os conceitos de dialogismo, 

da paródia e as categorias da carnavalização da literatura, e um breve 

conceito a respeito da sátira menipeia dentro da carnavalização. A análi-

se da obra, fazendo um paralelo entre a obra alencariana e a conclusão. 
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2. Fundamentação teórica 

Para fundamentar o trabalho, estudaremos as teorias do dialogis-

mo e da carnavalização, ambos conceitos estudados por Mikhail Bakhtin 

(2013) em Problemas da Poética de Dostoiévski. Nessa obra, encontra-

mos as teses do romance polifônico, do dialogismo, da paródia e da car-

navalização da literatura, tendo como base as abrangentes questões mul-

tidisciplinares do pensamento criativo do diálogo. 

 

2.1. O dialogismo 

O termo é carregado de uma pluralidade de sentidos, o que acon-

tece, segundo Tzvetan Todorov (1981, p. 95). “Nos escritos do Círculo 

de Bakhtin, mas, igualmente, devido às diferentes maneiras como ele foi 

compreendido e retrabalhado por outros pesquisadores”. Entretanto, ape-

sar da pluralidade de definição, nos prenderemos ao conceito de Mikhail 

Bakhtin (1978), o qual afirma que o dialogismo diz respeito ao diálogo 

que: 

Todo enunciado mantém com os enunciados anteriormente produzidos 

sobre o mesmo objeto (relações interdiscursivas); e aquelas que todo enuncia-

do mantém com os enunciados de compreensão-resposta de destinatários reais 

ou virtuais, que o antecipam (relações interlocutivas). (BAKHTIN, 1978, p. 

34) 

Esse diálogo é discutido em sua defesa, considerando que a multi-

plicidade de vozes, a comunicação com o homem, revela-se o “homem 

no homem’, ou seja, para si próprio”. No diálogo criado por Fiódor Dos-

toiévski em sua obra Problemas da Poética de Dostoiévski (2013), cujo 

universo é plural, a representação das personagens é, acima de tudo, a re-

presentação de consciências plurais. Mikhail Bakhtin chama de grande 

diálogo do romance em Fiódor Dostoiévski: 

Ele efetivamente admite liberdade e independência das personagens em 

relação ao autor na obra dostoievskiana, mas deixa claro que, sendo dialógica 

a totalidade no romance dostoievskiano, o autor também participa do diálogo, 

mas é ao mesmo tempo o seu organizador. É o regente de um grande coro de 

vozes, que participam do grande diálogo do romance, mas mantendo a própria 

individualidade. (BAKHTIN, 2013, p. 10) 

“Tudo na vida é contraponto, isto é, contraposição” (apud 

BAKHTIN, 2013, p. 49). Essa contraposição que Mikhail Bakhtin men-

ciona é o esquema básico do diálogo em Fiódor Dostoiévski, é a contra-

posição do homem ao homem como contraposição do “eu” ao “outro”, é 
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a relação dialógica entre as múltiplas vozes. 

Mikhail Bakhtin (2013) intitula o capítulo “O discurso em Dostoi-

évski” em vista do discurso, ou seja, a língua em sua integridade concreta 

e viva. Mikhail Bakhtin se refere a esse discurso sob o ângulo dialógico 

que não pode ser estabelecido por meios de critérios genuinamente lin-

guísticos. Mikhail Bakhtin afirma: 

As relações dialógicas (inclusive as relações dialógicas do falante com 

sua própria fala) são objetos da metalinguística. Mas aqui estamos interessa-

dos precisamente nessas relações, que determinam as particularidades da cons-

trução da linguagem nas obras de Dostoiévski. (BAKHTIN, 2013, p. 208). 

As relações dialógicas, segundo Mikhail Bakhtin (2013), são ex-

tralinguísticas, ao mesmo tempo em que não podem ser separadas do 

campo do discurso, ou seja, da língua como fenômeno integral concreto. 

A linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que participam 

dessa integração. Para se tornarem dialógicas devem torna-se discurso, 

ou seja, enunciado, e ganhar autor, criador de dado enunciado cuja posi-

ção ela expressa. 

A imitação do outro em diálogo é o que Mikhail Bakhtin realiza 

no dialogismo, o outro texto é facilmente reconhecido e com ele há uma 

interação viva e intensa, o leitor ao identificar essa interação, percebe um 

texto segundo em seu produzido anteriormente, como se fosse uma relei-

tura. Essa relação dialógica é possível não apenas entre enunciações inte-

grais (relativamente), mas a qualquer parte significante, basta ouvirmos 

nela a voz do outro. 

 

2.2. Problemas do carnaval e carnavalização da literatura 

Para começarmos a explicar sobre a carnavalização, começaremos 

pelo problema do carnaval e da carnavalização da literatura. Ao vermos o 

termo “carnavalização,” há sempre uma associação ao carnaval, mas co-

mo esse termo chegou à literatura? Mikhail Bakhtin (2013) explica as es-

pecificidades relacionadas entre os termos presentes, traçando o carnaval 

como festividade, um rito com raízes profundas na sociedade primitiva. 

Um dos problemas mais complexos e interessantes da história da cultura é 

o problema do carnaval (no sentido de conjunto e todas as variadas festivida-

des, ritos e formas de tipo carnavalesco), da sua essência, das suas raízes pro-

fundas na sociedade primitiva e no pensamento primitivo do homem, do seu 

desenvolvimento na sociedade de classes. (BAKHTIN, 2013, p. 139) 

O carnaval criou toda uma linguagem de formas concreto-
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sensoriais simbólicas, ou seja, grandes ações de massas e gestos carnava-

lescos. Mikhail Bakhtin (2013) ressalta que o carnaval propriamente dito 

(no sentido de um conjunto de todas as variadas festividades de tipo car-

navalesco) não é, evidentemente, um fenômeno literário, há a transposi-

ção do carnaval para a linguagem da literatura. Essa linguagem é diversi-

ficada, bem articulada e entrelaçada, porém complexa. Tal linguagem é 

suscetível de certa transposição para a linguagem cognata, das imagens 

artísticas. É essa transposição do carnaval para a linguagem da literatura 

que Mikhail Bakhtin chama de carnavalização da literatura. Mikhail 

Bakhtin (2013) afirma que: 

O carnaval é um espetáculo sem ribalta e sem divisão entre atores e es-

pectadores. No carnaval, todos são participantes ativos, todos participam da 

ação carnavalesca. Não se contempla e, em termos rigorosos, nem se represen-

ta o carnaval, mas vive-se nele, e vive-se conforme as suas leis enquanto estas 

vigoram, ou seja, vive-se uma vida carnavalesca. Esta é uma vida desviada da 

ordem habitual, em certo sentido uma “vida às avessas”, um “mundo inverti-

do” (“monde à l’envers”). (BAKHTIN, 2013, p. 140) 

Ao afirmar esses aspectos do carnaval para a linguagem da litera-

tura, Mikhail Bakhtin expressa a permissividade, a contemplação do não 

mais proibido. As leis, as proibições e as restrições, que regem o sistema 

e a ordem da vida comum, isto é, extracarnavalesca, são revogadas du-

rante o carnaval, tudo aquilo que é determinado pela desigualdade social 

hierárquica e por qualquer espécie de desigualdade. 

Mikhail Bakhtin (2013) ainda faz uma relação de categorias espe-

cíficas da carnavalização, são as ações carnavalescas, a primeira delas, é 

o livre contato familiar entre os homens, os homens são separados na vi-

da por intransponíveis barreiras hierárquicas, agora entra em livre contato 

familiar, homem com homem, com capacidade de se opor às onipotentes 

relações hierárquico-sociais da vida extracarnavalesca, o homem torna-se 

excêntrico e inoportuno, no sentido de sua franqueza cínica ou pelo des-

mascaramento profanador do sagrado, seus gestos e suas palavras são li-

bertos do poder de qualquer inquisição ou hierarquia. Envolvendo, assim, 

a segunda delas a relação denominada como, a excentricidade, uma cate-

goria da cosmovisão carnavalesca, a que está organicamente relacionada 

com a categoria do contato familiar, permitindo que sejam revelados e 

expressados os aspectos ocultos da natureza humana. A familiarização 

está relacionada à terceira categoria da cosmovisão carnavalesca, as mé-

salliances carnavalescas, todos os valores, ideias, fenômenos e coisas en-

tram em contato e combinações carnavalescas em todos os elementos an-

tes fechados, separados e distanciados uns dos outros pela cosmovisão 
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hierárquica extracarnavalesca, ou seja, tudo que não era permitido pela 

“sociedade moral” agora é permitido. A quarta categoria, a profanação, 

está relacionada pelos sacrilégios carnavalescos, pelas indecências carna-

valescas, relacionadas com o corpo e pelas paródias carnavalescas dos 

textos sagrados e sentenças bíblicas etc. 

Todas essas categorias não são ideias abstratas acerca da igualda-

de e da liberdade. Mikhail Bakhtin (2013) afirma: 

São, isto sim, “ideias” concreto sensoriais, espetacular-rituais vivenciá-

veis e representáveis na forma da própria vida, que se formaram e viveram ao 

longo de milênios entre as mais amplas massas populares da sociedade euro-

peia. Por isso foram capazes de exercer enorme influência na literatura em 

termos de forma e formação dos gêneros. (BAKHTIN, 2013, p. 141) 

Ao longo dos tempos, essas categorias carnavalescas foram trans-

postas para a literatura, em especial para a linha dialógica de evolução da 

prosa romanesca. Tudo isto se manifesta com muita nitidez na sátira me-

nipeia, um dos primeiros gêneros carnavalizados que, segundo Mikhail 

Bakhtin (2013), é o gênero que se caracteriza por uma excepcional liber-

dade de invenção do enredo e filosófica, um gênero livre para invenções 

e para fantasia. Com censura jocosa, seu conteúdo é constituído pelas 

aventuras da ideia ou da verdade no mundo, seja na terra, no céu ou no 

inferno. Sua particularidade é a junção do fantástico livre e do simbolis-

mo, e às vezes do mítico-religioso. A menipeia é plena de contrastes 

agudos e combinações engenhosas de palavras biunívocas, como o es-

cravo-rei, a decadência moral e a purificação, o bandido nobre, a bonda-

de cruel etc. 

A menipeia é plena de contrastes agudos e jogos oximoros: a heterovirtu-

osa, a autêntica liberdade do sábio e sua posição de escravo, o imperador con-

vertido em escravo, a decadência moral e a purificação, o luxo e a miséria, o 

bandido nobre etc. (BAKHTIN, 2013, p. 134) 

Outras características importantes da menipeia são as cenas de es-

cândalos, de comportamentos excêntricos, das normas comportamentais 

estabelecidas pela etiqueta, incluindo-se também as violações do discur-

so. 

 

2.3. A sátira menipeia 

A sátira menipeia como afirma Mikhail Bakhtin (2013): “Tornou-

se um dos principais veículos e portadores da cosmovisão carnavalesca 

na literatura até os nossos dias”. Sua denominação veio do filósofo Me-
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nipo de Gádara, séc. II a.C. Como gênero foi pelo erudito romano do séc. 

I a.C, Varrão – escritor romano, mas foi Menipo quem deu a maior defi-

nição. A partir de agora, definirei a sátira menipeia, apenas por meni-

peia. 

Em nosso artigo, resolvemos trazer o estudo da menipeia pelo fato 

da comicidade, da censura jocosa e pela fantasia em o gênero dá à carna-

valização. A fantasia descomedida e a aventura são focalizadas por criar 

situações extraordinárias que procuram materializar, em uma “verdade”, 

uma provocação e principalmente à materialização dessa verdade. Em re-

lação às duas obras comparadas neste artigo, a quem que Nei Leandro de 

Castro utiliza do discurso alheio de José de Alencar de uma forma cômi-

ca. 

A menipeia se caracteriza, segundo Mikhail Bakhtin (2013), por 

uma excepcional liberdade de invenção do enredo e filosófica. A particu-

laridade mais importante do gênero consiste na fantasia mais audaciosa e 

descomedida, criando situações extraordinárias, como por exemplo, 

quando se provoca e experimenta uma ideia filosófica: uma palavra ma-

terializada na imagem do sábio que procura a verdade. Outra importante 

característica da menipeia são as cenas de escândalos, de comportamento 

excêntrico, de discursos e declarações inoportunas, o inoportuno se dá no 

sentido de franqueza cínica ou pelo desmascaramento profanador do sa-

grado, ou até mesmo pela violação da etiqueta. A utopia social, na qual 

está introduzida organicamente com todos os outros elementos desse gê-

nero: 

A menipeia é introduzida em forma de sonhos ou viagens a países miste-

riosos; as vezes, a menipeia se transforma diretamente em romance utópico. O 

elemento utópico combina-se organicamente com todos os outros elementos 

desse gênero. (BAKHTIN, 2013, p. 130) 

A menipeia, portanto, é um gênero da época da desintegração da 

tradição popular nacional, ou seja, em uma época de luta tensa entre 

inúmeras escolas e tendências religiosas e filosóficas heterogêneas, po-

rém, até nossos dias, podemos ver traços da menipeia na literatura. 

 

3. Metodologia 

Para a realização deste estudo, foram utilizados os conceitos de 

carnavalização e dialogismo, ambos conceitos de Mikhail Bakhtin 

(2013), utilizando ainda a paródia dentro da carnavalização, um estudo 

baseado na obra de Fiódor Dostoiévski, tendo como base um fundo mais 
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amplo, de abrangência multidisciplinar: o problema do diálogo como 

fundamento do pensamento criativo e da própria criação. 

Por meio da análise foi utilizado o método comparativo, que, se-

gundo Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade Marconi (2007), ocupa-

se da explicação dos fenômenos e permite analisar o dado concreto, de-

duzindo desse os elementos constantes, abstratos e gerais. 

Esse método é centrado com o objetivo de verificar semelhanças e 

explicar divergências. O método comparativo, ao ocupar-se das explica-

ções de fenômenos, permite analisar o dado concreto, deduzindo elemen-

tos constantes, abstratos ou gerais nele presentes. 

Utilizou-se a pesquisa qualitativa, por buscar percepções e enten-

dimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a in-

terpretação. Optamos por analisar apenas três momentos das índias, por 

se tratar de um trabalho mais sucinto. São estes: A aparição das índias 

nas matas, o momento em que se entregam ao momento sexual e a morte. 

Em relação aos portugueses, percebemos que Nei Leandro de Castro não 

deu tanta ênfase aos mesmos, portanto, ao comparar com o guerreiro 

Martim, Nei Leandro de Castro utilizou um português caçador de socós- 

uma personagem cômica, mesmo assim importante para a análise, sua 

vida foi resumida em ter relações sexuais com a índia e ser um brigão, 

morrendo em uma emboscada. 

 

4. Análise da obra 

A comparação foi realizada a partir da obra O Dia das Mocas: 

Romance de Maus Costumes (2008) do escritor potiguar Nei Leandro de 

Castro, que utilizou de sua obra para realizar uma releitura de Iracema 

(1999), do escritor cearense José de Alencar. Primeiramente, a compara-

ção se deu pelo romance de uma índia e um português, a formação da na-

ção brasileira. Nei Leandro de Castro utilizou-se do texto alencariano por 

diversas vezes fazendo do dialogismo, um aspecto presente na obra, co-

mo também da carnavalização da literatura. Ao delimitar as compara-

ções, foram utilizadas as semelhanças e diferenças entre as partes princi-

pais das índias, Iracema e Hosana, e os portugueses, Martim e João Can-

çado, respectivamente, e analisando na obra a carnavalização. 

Em O Dia das Moscas: Romance de Maus Costumes (2008), Nei 

Leandro de Castro menciona as personagens alencariana e utiliza de seu 

discurso explicitando que se trata não de um romance canônico, mas de 
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um romance de maus costumes, como está escrito no subtítulo. Ressalto 

que utilizei em Iracema a versão de 1999, uma 1ª edição de uma coleção 

Os Clássicos. 

Iracema (1999) é considerada uma obra canônica, leitura obriga-

tória de anos de vestibulares, agora sua história é contada de uma outra 

maneira, como escreve o escritor Carlos Fialho na orelha do livro: 

Em O Dia das Moscas, o autor narra magistralmente a divertida trajetória 

da formação do povo brasileiro, a história do surgimento de uma nação, um 

romance de maus costumes. Uma narrativa já contada e recontada, mas nunca 

dessa forma, não com essa inventividade. Aqui, Iracema não exibe seus cabe-

los negros como as asas da graúna, nem sacia nossos anseios de voyeur com 

seus lábios de mel. Mas temos uma índia gorda e parideira de peitos caídos 

que de virgem não tem nada. (CASTRO, 2008, orelha do livro O Dia das 

Moscas) 

Nei Leandro de Castro inicia a obra com um narrador 136heterodie-

gético, traçando um dialogismo com o texto de José de Alencar: “Aquém, 

muito aquém daquela serra que não dá pra ver daqui, começavam as 

margens da nação dos potiguares” (CASTRO. 2008, p. 9), fazendo alu-

são ao texto: “Além, muito além daquela serra, que ainda azula no hori-

zonte, nasceu Iracema” (ALENCAR 1999, p. 20), percebemos claramen-

te o dialogismo em que Nei Leandro de Castro menciona ainda persona-

gens alencariano no decorrer do texto: 

Mas o mundo começava nas brancas areias do Potengi, pode perguntar a 

quem entende. Era ali onde Poti, quando encontrava um tempinho, ia brincar 

de cangapé com os amigos da taba. Claro que ele, o bravo guerreiro, quase 

não tinha tempo; vivia ocupadíssimo nas páginas alencarinas, matando goia-

mum a flechada, descangotando tabajara com a força do seu tacape e acompa-

nhando, que nem um tonto, o cara-pálida Martim. Como se não bastasse, mu-

dou o nome para Felipe Camarão, morreu metido em briga de branco, e, bem 

feito, terminou entrando na História do Brasil de Pedro Calmon. (CASTRO, 

2008, p. 9) 

O dialogismo na obra é um traço forte em toda a narrativa de Nei 

Leandro de Castro, evidenciando outros textos consagrados, mas utiliza-

remos no nosso trabalho o dialogismo em relação à obra de Iracema 

(1999). 

                                                         

136 Heterodiegético - o narrador não participa como personagem na história narrada. 

http://www.prof2000.pt/users/jmatafer/crecursos/recursos/glossario_de_termos_literarios.htm#NARRADOR
http://www.prof2000.pt/users/jmatafer/crecursos/recursos/glossario_de_termos_literarios.htm#PERSONAGEM
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4.1. As índias 

A partir de agora, iremos analisar a carnavalização da literatura e 

observar as categorias mencionadas na fundamentação teórica. Como já 

foi mencionado, Mikhail Bakhtin faz menção a quatro categorias na car-

navalização, como também a sátira menipeia, outro aspecto importante e 

presente na obra de Nei Leandro de Castro. Algumas delas percebemos 

no encaixe da personagem Hosana, como uma personagem com o inver-

so cômico de Iracema. 

Uma obra carnavalizada é aquela que quebra totalmente os tabus, libera 

os instintos e os desejos escondidos que são censurados pela sociedade. O as-

pecto carnavalesco na literatura está marcado pela presença do grotesco, do 

obsceno e da profanação. (BAKHTIN, 1993, p. 28) 

A índia Hosana de Nei Leandro de Castro não lembra fisicamente 

a índia de José de Alencar, no entanto é a figura cômica alencariana. Ira-

cema em guarani significa lábios de mel, de ira, mel; e tembe, lábios. 

Tembe na composição altera-se em ceme. “A virgem dos lábios de mel, 

que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que 

seu talhe de palmeira”. (ALENCAR, 1999, p. 128) 

O indígena de José de Alencar é repleto de qualidades, como se 

fosse um ser superior, idealizado, perfeito, assim como afirma Massaud: 

O aborígene é visto com lentes cor-de-rosa, envolto dum halo ideal que já 

vinha pelo menos de “I-Juca Pirama”. Ser mítico, o indígena alencarino é ple-

no de qualidades... José de Alencar não conhecia de visu os heróis das suas 

narrativas; quando muito, convivera na infância com pessoas que lhe poderi-

am ter contado lendas a respeito. (MASSAUD, 2009, p. 393) 

O indianista é o segundo tipo de romance criado por José de 

Alencar, faz parte do Romantismo, José de Alencar concebeu uma trilo-

gia a modo de vida básico do indígena brasileiro, seu aborígene tem um 

prisma superior, no sentido de que o índio de José de Alencar é idealiza-

do, um ser repleto de qualidades e bem feitorias, grandes herois do Ro-

mantismo. Nei Leandro de Castro utilizou o inverso de Iracema para a 

criação da personagem Hosana, fazendo uso da paródia, a fim de dar à 

personagem um ar de comicidade. 

Nei Leandro de Castro fez menção a três pontos importantes da 

vida da índia, dialogando com a obra de José de Alencar. A aparição da 

índia pelas matas, a entrega do corpo casto ao seu amado e, sua morte, 

todos esses pontos importantes são carnavalizados, parodiados fazendo 

menção ao texto alencariano de uma maneira bem explícita. 
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4.1.1. A aparição das índias Iracema (1999) e Hosana (2008) 

nas matas: 

Nei Leandro de Castro faz a releitura do seguinte texto de José de 

Alencar: Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o 

sertão e as matas do Ipu... (ALENCAR, 1999, p. 20). Na releitura, Nei 

Leandro de Castro menciona o próprio José de Alencar no texto ao des-

crever Hosana: 

Cançado olhou pra trás e viu a índia gorda, os peitos ubérrimos, idade in-

definida de índia. Foi como um raio fúlgido no seu peito lusitano: tesão à pri-

meira vista, fulminante. A índia desembestou pelo mato, um pouco menos ágil 

do que as índias de Alencar, mesmo assim ligeira que só a peste. (CASTRO, 

2008, p. 10) 

O dialogismo presente ao mencionar Iracema dentro da obra de 

Nei Leandro de Castro é uma característica que o autor utiliza para fazer 

comparações bem explícitas. A sátira menipeia aumenta globalmente o 

peso específico do cômico, a presença da comicidade. Mikhail Bakhtin 

(2013) afirma que a menipeia é repleta de comicidade, com predomínio 

do elemento cômico-carnavalesco. Esse elemento cômico se dá em toda a 

obra de Nei Leandro de Castro. O fato de Hosana ser gorda e de peitos 

grandes não quer exemplificar a feiura de uma mulher, o bonito é relati-

vo, mesmo assim percebemos a comicidade por trás de seu discurso, o 

cômico pode estar velado, implícito ou explícito. Nei Leandro de Castro 

utiliza esses termos para explicitar uma índia ao inverso de Iracema. Ho-

sana não é tão ágil quanto Iracema, o autor utilizou nessas comparações a 

dualidade, da magra e da gorda, da ágil e da menos ágil; a imagem biuní-

voca que Mikhail Bakhtin (2013) descreve na carnavalização. 

 

4.1.2. A entrega do corpo casto ao seu amado lusitano 

Iracema foi uma índia pudica, seu pudor é percebido ao se entre-

gar a Martim com graça e romantismo. 

A filha de Araquém escondeu no coração a sua ventura. Ficou tímida e 

inquieta, como a ave que pressente a borrasca no horizonte. Afastou-se rápida, 

e partiu... As águas do rio banharam o corpo casto da recente esposa. Tupã já 

não tinha sua virgem na terra dos tabajaras...Já o estrangeiro a preme ao seio; 

e o lábio ávido busca o lábio que o espera, para celebrar nesse ádito d'alma, o 

himeneu do amor. (ALENCAR. 1999, p. 57) 

A entrega do corpo casto de Iracema foi um momento romântico, 

um acontecimento em que José de Alencar apresenta como algo sublime, 
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foi uma celebração do amor de uma índia e um lusitano. Da mesma for-

ma, Nei Leandro de Castro, ao narrar Hosana a se entregar a Cançado, o 

lusitano caçador de socós, o fez de uma forma cômica e engraçada, ao 

mesmo tempo em que dialoga com José de Alencar, trás traços da carna-

valização, quando tudo é permitido, não havendo pudor, lei ou qualquer 

regra que se aplique a este momento. 

A índia foi champrada sob o sol das cinco da tarde, seus pés tocando na 

água morna e transparente do Rio Doce. Não foi uma festa de amor nem um 

canto de himineu, mesmo porque ninguém por aquelas bandas conhecia o pás-

saro romântico chamado himineu. O que houve foi tesão recíproco, porque ela 

abriu as pernas sem resistência e riu alto com a resfolgada do caçador- ãi, ãi, 

ãi em cima dela. (CASTRO, 2008, p. 11) 

Percebemos que Nei Leandro de Castro menciona “o canto de hi-

meneu”, visto em Iracema (1999), traçando, então, o momento romântico 

que foi em Iracema em um momento cômico com a quebra das hierarqui-

as em Hosana, pois não houve amor, houve foi tesão, a ausência do pu-

dor, com a presença da carnavalização, com a dualidade biunívoca; o pu-

dor e a falta dele. A permissividade dentro da vivência carnavalesca, os 

tabus são quebrados, todos os valores antes fechados e separados pela 

sociedade são expressos com os aspectos ocultos da natureza humana, o 

sexo não é tabu, há a permissividade, a “sociedade moral” não está pre-

sente na vivência carnavalesca, as categorias das indecências da carnava-

lização são constantes entre Hosana e Cançado e por toda sua geração de 

mestiços. 

 

4.1.3. A morte de Hosana 

A morte das índias é outro aspecto peculiar à obra de Nei Leandro 

de Castro. Iracema até para morrer foi bela, antes de Iracema morrer na 

obra ela é endeusada, sua beleza é transposta a todos os momentos, suas 

virtudes expressas como se fosse um ser superior. Seu hálito é puro e 

seus pés massageiam a terra em que anda, portanto, sua morte não pode-

ria ser diferente. 

O esposo viu então como a dor tinha consumido seu belo corpo; mas a 

formosura ainda morava nela, como o perfume na flor caída do manacá. Pou-

sando a criança nos braços paternos, a desventurada mãe desfaleceu, como a 

jetica, se lhe arrancam o bulbo. (ALENCAR, 1999, p. 101) 

Hosana, ao contrário da beleza de Iracema, nasceu e morreu feia, 

sua aparência era sinistra a todos. 
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Saiu magra e nua do seu luto, os peitos quase arrastando no chão. Peitos 

pendurados como meias... e caminhou até o outro lado do rio. Sua nudez era 

tão sinistra que as pessoas se benziam à sua passagem e ninguém a tocou ...na 

beira do Potengi, exatamente onde os dois haviam se conhecido, ela parou, fi-

cou de joelhos e esperou a morte. (CASTRO, 2010, p. 13) 

A morte de Hosana foi sinistra, assim como sua existência, a co-

micidade presente em O Dia das Moscas (2008) foi um ponto alto em to-

da a obra. Hosana foi considerada uma índia feia, de peitos caídos, sem 

pudor, considerada como uma vaca sentada e sua nudez como algo sinis-

tro, o inverso da índia de José de Alencar, Iracema e sua beleza incompa-

rável com seu pudor indiscutível. O inoportuno mencionado na menipeia 

é um fator presente também na personagem: “Gerações depois, um bisne-

to viu o álbum de fotografia da família e riu: – Olha lá. É a vaca senta-

da”. (CASTRO, 1998, p. 12). A franqueza cínica, uma característica 

constante na menipeia, o inoportuno partiu de uma geração posterior a de 

Hosana, seu presente e sua geração futura a vê como uma mulher feia e 

sinistra. 

 

4.2. Os portugueses 

Nei Leandro de Castro deu muito mais ênfase às índias, mas não 

deixou de lado os portugueses. Martim foi um guerreiro destemido em 

Iracema (1999), um grande homem valente e amado da bela índia, o no-

me de Martim significa na língua do branco “filho do guerreiro”, seu per-

sonagem em toda a obra alencariana foi de grande prestígio. “Diante dela 

e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho, tem nas faces o branco 

das areias que bordam o mar…”. (ALENCAR, 1865, p. 21) 

O português de Nei Leandro de Castro é João Cançado, um caça-

dor de socós, até seu nome é escrito “errado”: "Cançado morreu que nem 

um socó: cheio de chumbo. Quase oitenta anos nas costelas e ainda bri-

gão, bateu na cara de um vizinho e recebeu o troco nas tocaias. Um tiro 

de espingarda no meio dos peitos varonis". (CASTRO, 2008, p. 13) 

Nei Leandro de Castro faz pouca menção ao português, mas o 

pouco que faz a respeito, menciona Cançado como um homem apaixona-

do e que fez questão de se casar no civil e no religioso com Hosana. 

Cançado era um homem de bem quando se apaixonava- e só se apaixonou 

essa vez na vida. Fez questão de casar no civil e no religioso, para reparar o 

cabaço tirado. Antes de se casar, a índia foi batizada. Ganhou o nome de que 

ela mesma se deu, única palavra que disse em português nas presumíveis oito-
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centas e dezesseis luas que viveu. Chamou-se Hosana. (CASTRO, 2008, p. 

11). 

A vida de Cançado foi fazer filhos em Hosana, a questão biunívo-

ca, do destemido e guerreiro, com um simples caçador de socós. Nei Le-

andro de Castro, mais uma vez, utiliza a comicidade presente na carnava-

lização, parodiando um português tão afamado a um português caçador 

comum. Na obra alencariana, Martim não morre, mas o português de Nei 

Leandro de Castro morre de uma maneira trágica, se mete em uma briga 

e morre que nem um socó, cheio de chumbo. 

A partir do exposto, podemos perceber que a releitura de Iracema 

feita por Nei Leandro de Castro ao mistificar personagens alencarianos, 

carnavalizando-os, o fez de uma maneira magistral, revelando seu prisma 

da formação na nação brasileira, com um linguajar cômico, popularizan-

do uma literatura canônica, utilizando de um discurso alheio. Hosana, a 

índia feia, de imagem sinistra e sem pudor, agora representa a figura fe-

minina da nação brasileira, e João Cançado, um caçador de socós, um 

homem simples e sem muita instrução, representa a outra parte da misci-

genação da junção de Portugal e Brasil. 

 

5. Conclusão 

Ao traçar os liames do estudo, observamos a carnavalização pre-

sente na obra O Dia das Moscas (2008) de Nei Leandro de Castro. Com 

o intuito de brincar, dar um ar cômico à obra alencariana, a releitura que 

o autor fez em relação à Iracema (1999) foi uma visão da formação do 

povo brasileiro, visto de outro prisma, a junção do índio e um português, 

na verdade, é a visão do que o Brasil é hoje, “o jeitinho brasileiro”, de 

um povo repleto de defeitos e qualidades, de feios e bonitos, de guerrei-

ros e preguiçosos, neo-macunaímas aos montes, como o próprio autor es-

creve, “um romance de maus costumes”, com um teor de comicidade, a 

árvore genealógica de nossos galhos vai longe, a libidinosidade e a falta 

de pudor fazem parte da nação brasileira. 

A carnavalização tem como finalidade transfigurar, como base 

grotesca aos olhos de uma civilização europeia. Os europeus considera-

dos, por muitos há muito, como uma nação organizada, bela e forte, e, os 

brasileiros como uma nação burra que precisou ser civilizada e educada 

nos moldes europeus, tornou-se um povo como produtos do meio, porém 

com suas próprias características ao longo do tempo. O caráter da carna-

valização da literatura, quanto ao comportamento e aos gestos dos ho-
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mens, está organicamente entrelaçado na formação do povo brasileiro. A 

quebra de tabus, as regras, as barreiras hierárquicas transpostas pela soci-

edade, agora, são transponíveis na obra carnavalizada. 

A menipeia apresentada como a “verdade”, da violação da etique-

ta, da utopia social, ou seja, a verdadeira formação da nação brasileira, 

sem pudores e simples, sem heróis ou mulheres pudicas, seus índios não 

são considerados seres superiores ou de “bons moços”. Ao contrário de 

José de Alencar, em que seus índios são superiores e os lusitanos, um 

povo civilizador, guerreiros defensores do bem e sem maldades. Hosana 

e Cançado fazem parte da nação brasileira, um romance de maus costu-

mes ou de bons costumes, um Brasil heterogêneo. Na verdade, somos to-

dos nós, personagens desta obra, da formação da nação, mestiços, da jun-

ção do índio e do português. 
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RESUMO 

O ensino voltado à prática da leitura está relacionado aos inúmeros gêneros que 

podem ser discutidos e estudados em sala de aula. Entre os gêneros, optamos em ana-

lisar o anúncio publicitário, disponível no material didático do livro Vontade de Saber 

Português, do 6º ano do ensino fundamental. A identificação dos diversos elementos 

que compõem um anúncio publicitário como imagens, cores, letras, slogans, logotipos, 

texto verbal, requer estratégias de orientação de leitura durante as aulas de língua 

portuguesa. Para isso, objetivamos fazer uma análise reflexiva sobre a abordagem de 

leitura e a sequência didática dos textos do livro. Outro aspecto observado será o tra-

tamento do referido gênero textual pelo material didático. Para tal, recorremos a au-

tores como João Wanderley Geraldi (2001), Ângela Kleiman (2002), Marisa Lajolo 

(1993), Vilson José Leffa (1996), Luiz Antônio Marcuschi (2002; 2008), Eni Puccinelli 

Orlandi (2008), Rafael Sampaio (1999) e Magda Soares (2009) como referência para 

este estudo. Aspectos como letramento, atribuição de sentidos ao texto e uso do livro 

didático serão considerados neste trabalho. 

Palavras-chave: Anúncio publicitário. Leitura. Significado. Livro didático. 

 

1. Introdução 

Os textos publicitários abordam diversas estruturas da linguagem 

que aliam recursos verbais, semânticos, estilísticos e visuais. Essas pos-

sibilidades ligadas a aspectos sociais como cultura, mídia, contexto, inte-

ragem no leitor gerando associação e interpretação dos textos. A inter-

relação gerada na soma desses fatores compactua diretamente para a ne-

gociação e construção de sentido pelo aluno. Portanto, esse gênero foi 

utilizado para refletirmos a respeito da prática de mediação do professor 

nas aulas de língua portuguesa no sentido de ressaltar a leitura como 

forma de conhecimento e acesso ao uso interativo da língua. 

mailto:vanderlis1@yahoo.com.br
mailto:natanielgomes@uol.com.br
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A prática de leitura em textos publicitários foi abordada em uma 

de nossas práticas em sala de aula com intuito de desenvolver práticas de 

letramento137 mais abrangentes e significativas, uma vez que tem ganha-

do espaço nos estudos com gêneros textuais e nos livros didáticos. Nesse 

sentido, os textos publicitários são gêneros que fazem uso de diversos re-

cursos para a interação entre leitor, mídia e sociedade por meio de apelos 

linguísticos, imagens chamativas, efeitos visuais, conceitos comporta-

mentais, entre outros. Esses textos empregam recursos linguísticos criati-

vos e apresentam repertório sócio cultural que permitem, por meio de lei-

tura analítica, levantar pressupostos interpretativos para o desenvolvi-

mento do pensamento crítico e significativo diante das intenções discur-

sivas. 

As práticas desenvolvidas em sala de aula pelo professor instigam 

o aluno para o senso crítico e produtivo e, contribuem para o desenvol-

vimento da leitura letrada. Eliana Nagamini (2000) explica a importância 

do trabalho com esse gênero em sala de aula: 

Estudar, na sala de aula, as estratégias linguísticas utilizadas na constru-

ção do discurso publicitário contribuirão para um melhor entendimento das 

potencialidades de uso da língua, nos diferentes meios de comunicação. 

Essa atividade pode apresentar desafios tanto para o aluno como para o 

professor que, ao exercer seu papel de mediador, terá de ser também um ‘lei-

tor crítico’ para elaborar sua pesquisa e buscar novas metodologias. (NAGA-

MINI, 2000, p. 77) 

Nesse sentido, compreender os diferentes contextos de comunica-

ção, o uso da linguagem, o sentido das imagens, o efeito desejado, inferir 

sentimentos e intenções da publicidade, são pontos que, não podem pas-

sar despercebidos como se fossem de segunda importância, Ângela 

Kleiman (2002) afirma que a leitura dever ser objetivada e entendida pe-

lo aluno para que se torne significativa, esses esclarecimentos são pri-

mordiais para que a leitura seja participativa e interessante ao aluno. 

Tendo como ponto de partida a leitura como atribuição dos senti-

dos Vilson José Leffa (1996) em especial do gênero anúncio publicitário, 

trabalhamos a sequência didática proposta pelo livro Vontade de Saber 

                                                         

137 Segundo Magda Soares (2004), o letramento são práticas que ultrapassam a alfabetização, pois 
levam o indivíduo a interagir de forma funcional nas práticas sociais, “saber ler e escrever em dire-
ção ao ser capaz de fazer uso da leitura e escrita” (SOARES, 2004, p. 7), ou seja, o indivíduo é ca-
paz de entender e participar da sociedade e, sobretudo saber usar o código da escrita na construção 
do significado durante a aprendizagem. 
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Português (ALVES & BRUGMEROTTO, 2012) como prática de ensino 

em uma turma do 6º ano do ensino fundamental da rede municipal. Rea-

lizamos aulas seguindo algumas sugestões do material, ressaltando as-

pectos relevantes dos quais achamos pertinentes no livro, assim como 

também propusemos outros recursos metodológicos para a ampliação do 

material didático e variações do gênero. 

Convém afirmar que o livro didático foi utilizado como suporte 

para o desenvolvimento das atividades propostas. No entanto contamos 

com outros recursos como o projetor de multimídia, vídeos publicitários 

e revistas. Com isso, queremos salientar que o livro didático, muitas ve-

zes julgado como artificial no uso metodológico, pode trazer letramentos 

interessantes para a prática docente e desenvolvimento da leitura, princi-

palmente quando associados a outras linguagens. 

 

2. Acerca da leitura 

Quando pensamos em leitura, especialmente por sermos educado-

res, sentimos que a motivação e o entendimento daquilo que se lê é um 

enclave no desenvolvimento do aluno quanto leitor crítico, que é capaz 

de inferir leituras em determinados textos e, mais profundo ainda, não 

consegue atribuir significado ao que decodifica nas palavras. 

Mais do que tudo o ato de ler deve envolver a imaginação, a sen-

sibilidade e a concepção de que existem diversas formas de leitura, Eni 

Puccinelli Orlandi (2008), e a esse processo o leitor está diretamente li-

gado a relações que a estabelecem como conexão entre “au-

tor/leitor/texto”, ou seja, os efeitos polissêmicos e discursivos do texto 

ganham dimensões distintas de acordo com os conhecimentos prévios de 

quem lê. 

Em se tratando de leitura como prática social, é importante afir-

mar que a decodificação de letras e palavras não se configura em apren-

dizagem ou de letramento, pois muitas vezes os alunos não são capazes 

de atribuir sentido ao texto, evidenciando assim a visão de Magda Soares 

(2009, p. 24) de que “um indivíduo pode não saber ler e escrever, isto é, 

ser analfabeto, mas ser, de certa forma, letrado”. Os textos são multiface-

tados e dependem da compreensão do leitor a qual no ato da leitura asso-

cia-se a diversos fatores como crenças, valores, contexto social, impor-

tância e relevância. 
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A leitura é um ponto sensível no processo de aprendizagem, por 

isso a importância de valorizá-la desvinculada às diversas concepções a 

que estão atreladas – estudo gramatical, decodificação ou avaliação. As-

sim, Ângela Kleiman (2002) alerta sobre o aspecto cognitivo da leitura a 

partir de “práticas pedagógicas que inibem o desenvolvimento de estraté-

gias adequadas para processar e entender o texto” (KLEIMAN, 2002, p. 

16), isso se explica quando a leitura e análise do texto são utilizados co-

mo pretexto para a análise linguística, sem promover uma ação que des-

perte o interesse e o prazer de ler. 

Em vista disso, entendemos que a prática de leitura tem como pri-

oridade apresentar ao aluno um recorte significativo de gêneros que cir-

culam socialmente e que contemplam as diferentes linguagens a fim de 

que haja a relação da natureza funcional e interativa da língua e compre-

enda o processo seletivo das palavras e de construção textual. 

Como ponto de partida deste artigo objetivamos a análise do gê-

nero anúncio publicitário proposto no livro didático Vontade de Saber 

Português. Entretanto, convém ressaltar a valorização da interpretação do 

aluno, uma vez que os livros didáticos destinados ao professor sugerem 

respostas às atividades apresentadas. Saber renegociar os diversos senti-

dos que podem ser atribuídos a um texto, principalmente tratando-se da 

publicidade, geralmente composta por elementos de letramento visual, 

preconizam as possibilidades de ver mais além daquilo que está previsto. 

A leitura tem a função de abrir espaço para a subjetividade ser desenvol-

vida no sentido de instigar o aluno a compreender o texto e/ou imagens 

colaborando na ampliação dos sentidos e da concepção crítica da produ-

ção do texto. 

 

3. A leitura na escola 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), 

a leitura na escola deve ser objeto de ensino e de aprendizagem, desde 

que faça sentido ao aluno. Essa intenção é válida do ponto de vista de lei-

tura como prática social que engloba as diversidades dos textos, suas 

funções e intenções no processo comunicativo. 

O intuito da escola é o de formar leitores capazes de “compreen-

der os diferentes textos com os quais se defrontam” (BRASIL, 1997, p. 

36) e para isso, o exercício da leitura de diferentes gêneros colabora para 

uma formação de leitor investigativo, que busca o significado implícito 
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nas entrelinhas, relaciona os sentidos do texto, amplia novos conheci-

mentos e saberes, possibilita novos olhares e atitudes das diversas situa-

ções de comunicação com as quais se depara em seu cotidiano. 

Ademais, ainda segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997), a qualidade dos materiais de leitura é indispensável, as-

sim como “modelos de leitores” que estimulem uma prática contínua e 

prazerosa do ato de ler. Nesse entendimento percebemos a figura do pro-

fessor como relevante na escolha e seleção de textos os quais, segundo 

Marisa Lajolo (1993), serão também os responsáveis pela iniciação do 

prazer da leitura, a autora salienta, portanto, que como influência o pro-

fessor deve manifestar-se também como leitor, envolver-se genuinamente 

como propagador do prazer e dos benefícios da leitura. 

A discussão sobre a leitura, principalmente na escola, embate em 

várias questões que vão desde a falta de matérias, acervo adequado à fai-

xa etária ou à quantidade de alunos até a ausência de espaço para a reali-

zação de leituras em ambientes diversificados. Todavia, além dessas ad-

versidades, Marisa Lajolo (1993), defende a leitura na escola como um 

momento de liberdade, principalmente não determinando quais livros o 

aluno deve ler, principalmente no que se referem a textos literários. A lei-

tura deve ser cultivada primeiro no leitor sem imposição. Por isso a ne-

cessidade de as escolas adotarem a diversidade textual nas aulas de leitu-

ra como estratégia de “convidar” os leitores para que independente do 

gênero, a leitura faça parte do universo da escola. 

Outro fator relevante é levantado por João Wanderley Geraldi 

(2001) quando discorre sobre o espaço destinado à leitura na escola. Ge-

ralmente as aulas de língua portuguesa são organizadas para analisar me-

talinguisticamente exercícios da língua. O tempo durante as aulas que ga-

ranta uma intimidade maior com a leitura é muito disperso e divide-se 

com exercícios de interpretação e análise de textos. 

A relação dada por João Wanderley Geraldi (2001) entre leitor e 

texto são sugeridas por vivências de leitura que definem o “para que” ler 

em possíveis posturas ante o texto. Cita A leitura – busca de informação, 

a que é feita para buscar informações no texto, associada ou não a um ro-

teiro que procura extrair do texto informações superficiais ou mais pro-

fundas mantendo relação com outros textos ou leituras. Outra prática re-

comendada é A leitura de estudo do texto; nesse caso ler passa ser uma 

análise do processo de interlocução entre autor/texto contrapondo pontos, 

visões, teses. Já A leitura do texto – pretexto, envolve pontos de trans-
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formação do texto em que o aluno se manifesta como autor da aprendiza-

gem; o texto serve de pretexto para a transformação/produção de outro 

texto; por exemplo: um texto ser pretexto para uma dramatização, ilus-

tração, quadrinho etc. Por fim, traz A leitura – fruição do texto, nesse ca-

so expõe a dissolução da leitura por prazer na escola; contrapõe o sistema 

de resultado do “produto” da leitura como avaliação ou até mesmo puni-

ção. Nesse sentido o professor corrobora para o fim da leitura por prazer 

gratuito; a fruição no sentido dado pelo autor está na abertura da escola 

do “ler por ler” com propósito de respeitar o leitor, propiciando circuitos 

do livro e rodízios que incentivam a leitura qualitativa em vez da quanti-

tativa. 

A escola tem como ponto de partida a necessidade de repensar 

metodologias que priorizem o desenvolvimento do hábito e prazer pela 

leitura. Não é de hoje que esse tema é referenciado em diversos estudos e 

ganha margem de discussão frente ao surgimento da Internet, fato esse 

que vem ocasionado um descaso ainda maior às leituras ditas canônicas. 

Diante disso, o que podemos afirmar é que a escola é o espaço pa-

ra assegurar a prática da leitura e assim como Ângela Kleiman (2002) 

apostamos no conhecimento do professor na área específica da leitura pa-

ra que a partir dela desenvolvam-se as outras habilidades decorrentes do 

estudo da língua portuguesa. 

A leitura na escola de forma proficiente segue o “modelamento de 

estratégias metacognitivas mediante a formulação de objetivos prévios à 

leitura e à elaboração de predições sobre o texto” (KLEIMAN, 2002, p. 

31) tais como levantamento de conhecimento prévio dos alunos, elabora-

ção de hipóteses, opiniões, outras fontes que tratam do mesmo assunto, 

ou seja, o levantamento de diversos pontos de vista para que o aluno, no 

processo cognitivo, construa sentido que lhe permita a interação com o 

texto e o entendimento da leitura. 

 

4. Os textos publicitários 

Segundo Rafael Sampaio (1999), desde a Roma antiga as pessoas 

são influenciadas pela propaganda. Tal técnica de tendência econômica 

ou cultural transformou a sociedade, principalmente nos últimos cinquen-

ta anos com o desenvolvimento da industrialização. 
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A publicidade gera lucro e incessante busca pela evidência do 

produto ou ideia a se propagar. Não obstante também não poupa estraté-

gias para alcançar os objetivos de persuasão. 

Os meios midiáticos facilitaram a divulgação dos textos publicitá-

rios e ampliaram as possibilidades de desenvolvê-los com recursos cada 

vez mais inovadores os quais se tornaram instrumentos poderosos para 

quem os utilizam (SAMPAIO, 1999), sendo assim, consistem em uma 

arma perigosa se mal-empregada. 

Mais do que vender produtos, os anúncios publicitários, em geral, 

estabelecem estilos de vida, identidade, status social, aceitação coletiva. 

Nessa visão, Maria Clara Ramos Nery (2013) destaca a sociedade 

de consumo da contemporaneidade personificada pela aquisição de obje-

tos que garantem um lugar na sociedade. Veiculadas nos meios de comu-

nicação em massa e nas redes sociais digitais, as propagandas estabele-

cem padrões que levam o indivíduo a consumir sem crítica e reflexão. 

Os anúncios publicitários têm ganhado posição ao longo dos anos 

nos estudos com gêneros textuais, sobretudo nos livros didáticos. A partir 

dessa perspectiva e, tendo em vista estudiosos como Rafael Sampaio 

(1999) e Maria Clara Ramos Nery (2013) que exploram o universo da 

publicidade como fator de influência e atuação na sociedade, convém 

ressaltar e refletir sobre as leituras desse gênero textual dentro da sala de 

aula em uma ótica reflexiva, crítica e de construção de sentidos. 

Os estudos de textos publicitários em aula se constroem por meio 

da análise da essência da propaganda, o que ela pode fazer, como funcio-

na, qual é a intenção, que artifícios utiliza tanto no aspecto linguístico 

como visual, qual é sua força hoje na economia e na relação de consumo. 

Enfim, que aspectos perceptivos da leitura do gênero publicitário somos 

capazes de elucidar aos nossos alunos? Como trabalhar a gama de fatores 

externos à leitura explícita e implícita situados no contexto ou na cultura 

de um anúncio publicitário? Como levar o aluno a perceber a relação de 

sentidos na leitura dos aspectos visuais? Como conhecer e compreender 

os elementos linguísticos que compõem a produção textual? 

Essas são algumas das questões pertinentes que impulsionaram a 

sequência didática do trabalho com textos publicitários na sala de aula e 

são compartilhadas neste artigo a fim de considerarmos os eixos de enfo-

que da leitura – social, linguístico, visual, cultural etc. – (LEFFA, 1996) 

que permeiam o ensino de língua portuguesa. 
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5. O livro didático 

O Ministério da Educação, por intermédio do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, é o responsável pela distribuição do ma-

terial didático entregue nas escolas públicas brasileira. O Programa Naci-

onal do Livro Didático (PNLD), juntamente com o Guia de Livros Didá-

ticos, é encarregado pela aquisição e a distribuição de livros didáticos pa-

ra os alunos de todas as escolas públicas do ensino fundamental e médio. 

Dessa forma, a partir de 1996 os livros inscritos no programa do livro di-

dático passam por um processo de avaliação pedagógica para melhor 

adequação da qualidade dos materiais didáticos. 

De acordo com Egon de Oliveira Rangel (2006), o livro didático 

vem sofrendo diversas interferências e adequações já que nas décadas de 

1970 e 1980 passou por um período de descrença por ser considerado de-

ficiente ante a realidade educacional do país. Essa visão propiciou parce-

rias que avaliam com resenhas as obras selecionadas “no sentido de esta-

belecer e pôr à disposição do ensino público obras e padrões adequados” 

(RANGEL, 2006, p. 16), isso em conjunto com professores e equipe pe-

dagógica da escola, o que configura em uma oportunidade de escolha 

mais realista ou adequada à comunidade escolar. 

Para Egon de Oliveira Rangel (2006) o uso do livro didático é vis-

to pelo Programa Nacional do Livro Didático como um recurso de apoio 

que deve vir ao encontro do projeto político-pedagógico da escola. Entre-

tanto essa utilização não dispensa o olhar crítico e a necessidade de ou-

tros materiais didáticos nas situações de ensino aprendizagem. 

A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016) reafirma a 

importância de relacionar os estudos com outros materiais além do uso 

exclusivo do livro didático. “A escola precisa, assim, comprometer-se 

com essa variedade de linguagens que se apresenta na TV, nos meios di-

gitais, na imprensa, em livros didáticos e de literatura e outros suportes” 

(BRASIL, 2016, p. 87). Essa prática proporciona o ensino multimodal, 

fundamental para a aprendizagem significativa e perceptiva do mundo, 

principalmente quando os alunos não têm contato com bons materiais de 

leitura ou poucos recursos para praticá-la. 
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6. A abordagem do texto publicitário no livro Vontade de Saber Por-

tuguês 

Já que nossa abordagem traz reflexões acerca da prática de ensi-

no-aprendizagem em sala de aula, resolvemos analisar a sequência de 

atividades sugerida pelo livro didático de língua portuguesa Vontade de 

Saber Português referente ao 6º ano do ensino fundamental. 

Nosso enfoque se deu na Unidade 4 e Capítulo 1, direcionados ao 

estudo do texto publicitário. Ao apresentar a unidade e o capítulo em 

questão, trouxe como motivação anúncios relacionados ao tema do meio 

ambiente e a responsabilidade da sociedade frente às consequências de 

seus atos contra a natureza. 

O tema da Unidade 4 é “Meio ambiente: responsabilidade de to-

dos”. Verifica-se (Imagem 1) que são utilizados um cartum e uma foto-

grafia de uma escultura. Ambos são direcionados à leitura analítica uma 

vez que não ressalta aspectos verbais. Nesse caso a leitura depende de 

aspectos contextuais e sociais para a interpretação e construção dos sen-

tidos da imagem. Nota-se que abaixo das imagens (Imagem 1) há um ro-

teiro para a observação dos textos chamado “Conversando sobre o assun-

to”. Nesse boxe há algumas indagações quanto aos aspectos estruturais, 

visuais e linguísticos utilizados nos textos, o que facilita uma interação 

maior com o tema exibido e de certa forma permite que o aluno se posi-

cione com criticidade a partir das questões levantadas. 

  
Imagem 1 (p. 136) Imagem 2 (p. 137) 
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Já na abertura do Capítulo 1 há um anúncio (Imagem 2) o qual 

ocupa quase todo o espaço da página. A imagem gera curiosidade e insti-

ga o aluno à análise do por que do uso de uma ampulheta, instiga sobre a 

relação da imagem com o tema, sugere inferências e, à proporção que as 

associações são elaboradas, por meio da leitura dos recursos, o aluno 

constrói os sentidos do texto. 

Na sequência há um boxe explicativo sobre o significado da sigla 

WWF Brasil que está presente no anúncio (Imagem 2). Essa abordagem 

do livro é pertinente, pois abre espaço para discussões que podem fazer 

referência a outros movimentos semelhantes e ao intuito de organizações 

como essas, diante do tema sugerido pela unidade do livro didático.  

 

 

(p. 138) 

A seguir a proposta de atividade do livro vem intitulada de “Estu-

do do texto”. É dividida em quatro eixos de estudo, os quais representam 

os eixos de estudo da língua portuguesa. No material, os eixos são orga-

nizados em: “Conversando sobre o texto” (oralidade); “Escrevendo sobre 

o texto” (produção e interpretação); “Discutindo ideias e valores” (orali-

dade e interpretação); “Explorando a linguagem” (análise linguística). 

Tal organização auxilia o trabalho do professor possibilitando uma visão 

geral dos aspectos da língua, entre eles pontos que não foram priorizados 

em determinados eixos, assim como optar em não trabalhar com deter-

minadas atividades que não são pertinentes à sala, tempo, idade, interesse 

da turma, entre outros. 

No eixo “Escrevendo sobre o texto”, há outro exemplo de publici-

dade (Imagem 3), nesse caso o enfoque se dá em um anúncio comercial 

de uma bota. Essa mudança de um anúncio institucional para um comer-

cial é explorada pelo livro nas atividades de análise do texto e pelas ques-

tões que seguem o eixo da oralidade (Discutindo ideias, construindo va-

lores) e da análise linguística (Explorando a linguagem). 
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Imagem 3 (p. 139) 

No eixo intitulado “Ampliando a linguagem” há a disponibiliza-

ção de outros textos que servem de exemplo para analisar os recursos da 

linguagem nos anúncios publicitários. Fica claro aqui o enfoque nos re-

cursos de persuasão para a compra do produto, do comportamento ou à 

ideia a ser propagada. 

 
Anúncio A (p. 141) 
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Anúncio B (p. 141) 

No exemplo acima temos dois anúncios A e B. O anúncio A faz 

referência ao Hospital Pediátrico Samaritano, mas para isso utiliza recur-

sos persuasivos que necessitam de leitura atenciosa do texto verbal, no 

entanto para que as imagens presentes ganhem valor semântico, é impor-

tante a associação da figura do tênis à adolescência, que é o período até 

onde os pediatras acompanham as crianças. Já o curativo remete aos cui-

dados do hospital à criança e ao adolescente. A imagem do curativo e do 

tênis vem seguida da seguinte frase: “Cuidamos da sua filha do teste do 

pezinho até os primeiros garotos ficarem aos pés dela”. 

A leitura dessa frase ganha sentido quando construída com ques-

tões que envolvem contexto e conhecimento de mundo como, por exem-

plo, questionar aos alunos se sabem o que quer dizer “teste do pezinho” e 

o que significa, no entendimento deles, “ficarem aos pés dela”. Diversos 

pontos são fundamentais nessa discussão para que haja entendimento das 

intenções do texto produzido, sem contar que devemos levar em conta 

outras leituras que possam ser construídas pela observação e experiências 

que servem de influência ao leitor. 

Quanto à leitura do anúncio B, há uma demonstração simples de 

uma imagem de torneira com árvores embutidas ao longo do cano, entre-

tanto quando aberta, no lugar de água, sai uma gota de madeira. Traz o 

seguinte texto como mensagem: “Vai lavar as mãos para o abandono da 

Mata Atlântica? Aproveita enquanto tem água”. Diversos aspectos de lei-

tura podem ser inferidos em tão poucas imagens. A leitura nesse caso le-

va em conta muito mais o visual que o verbal. Percebe-se que ao fundo 
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do anúncio há presença de fumaça, o que provavelmente seria o efeito 

das queimadas das florestas, ou de chaminés de indústrias, efeito estufa, 

poluição etc. Desse modo, o anúncio explora muitas leituras em se tra-

tando do tema discutido que são as ações do homem no meio ambiente. 

No decorrer da sequência didática do livro, há diversos outros 

exemplos de textos publicitários, inclusive com grande variedade de 

anúncios que vão desde propagandas comerciais quanto a exemplos de 

conscientização social. 

Outro fator relevante no tratamento dos textos publicitários, que 

se desenvolve no decorrer da unidade, foi o levantamento das caracterís-

ticas da composição de um texto desse gênero e determinados elementos 

como o logotipo, logomarca, slogan, texto, imagem, argumentos e inten-

ção do divulgador. 

 
Exemplos de logomarcas (p. 147) 

O apontamento desses elementos também interage com o proces-

so de metacognição da leitura. A partir do momento em que o aluno per-

cebe a presença de particularidades do gênero, como a instituição ou em-

presa que divulga o produto ou comportamento, é capaz de estabelecer 

ligações entre as linguagens e a produção de sentido ocorre de forma 

mais significativa. 

Destacamos como exemplo de observação da leitura o anúncio 

abaixo, também sugerido pelo livro didático: 
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(p. 145) 

Percebemos que nesse exemplo há diversas inferências de leitura 

ao levar em conta o público-alvo, a imagem central – do cachorro feliz -, 

o título “4 de outubro, Dia do Cão”, o texto que interage com atitudes 

comuns aos cachorros, mas que nesse dia, comprando determinada ração, 

a situação se inverterá. Sem contar as outras possibilidades de leitura que 

podem ser levantadas durante a análise com os alunos. João Wanderley 

Geraldi (2001) comenta sobre essa instância discursiva em que o texto 

passa por uma reconstrução de significado a partir da leitura dos interlo-

cutores que pode se mostrar distinta da intenção do autor. Essa contribui-

ção de leituras possíveis é fundamental e evidencia a relação autor/texto/ 

leitor. 

Ainda que outros aspectos dos textos publicitários sejam interes-

santes para a observação no estudo da linguagem, nos atentamos aos li-

gados à leitura e construção do sentido de textos publicitários por meio 

de algumas sugestões do livro didático Vontade de Saber Português, para 

o 6º ano. 

 

7. Reflexões acerca do livro didático Vontade de Saber Português e 

sugestões de contribuições de recursos no estudo do gênero 

O uso do livro didático nas escolas representa a organização do 

trabalho em sala de aula, auxiliando o estudo das matérias como uma es-

pécie de roteiro, permitindo tanto aos alunos quanto aos professores ter à 
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disposição formas alternativas de construção do conhecimento. (RAN-

GEL, 2006) 

Nesse sentido, Dulce Cassol Tagliani (2011) se refere ao livro di-

dático como uma ferramenta que favorece a aprendizagem do aluno e 

serve como orientação na prática do professor, todavia esclarece a impor-

tância de um olhar crítico para as propostas de atividades a fim de objeti-

var os pontos relevantes e aliá-los às necessidades vivenciadas pelos alu-

nos. Ressalta também com ponto positivo o processo pelo qual a avalia-

ção dos livros tem passado. O PNLD – Plano Nacional do Livro Didático 

–, a partir da década de 1990, avançou favoravelmente na apreciação da 

composição dos livros. 

Segundo o Programa Nacional do Livro Didático de Língua Por-

tuguesa (BRASIL, 2015) é requisito para a avaliação positiva do livro 

didático a relevância 

no tratamento didático dado aos objetos próprios desses eixos, as atividades de 

leitura e compreensão, de produção escrita e de produção e compreensão oral, 

em situações contextualizadas de uso, devem ser prioritárias. Por outro lado, 

as práticas de reflexão, assim como a construção correlata de conhecimentos 

linguísticos e a descrição gramatical, devem justificar-se por sua funcionali-

dade, exercendo-se, sempre, com base em textos produzidos em condições so-

ciais efetivas de uso da língua, e não em situações didáticas artificialmente 

criadas. (BRASIL, 2015, p. 14) 

O objetivo principal do ensino da língua portuguesa é habilitar o 

aluno a usar a língua de forma adequada nas mais diversas situações so-

ciais, e para isso os procedimentos de leitura, produção textual, análise e 

compreensões da funcionalidade da língua são essenciais. Contudo, o li-

vro didático tem a incumbência de representar os quatro eixos básico da 

língua materna – ouvir, ler, falar e escrever – para garantir aos alunos 

práticas letradas nas diferentes esferas de atividades humanas. 

No que se refere à análise da sequência didática do livro Vontade 

de Saber Português, verificou-se que os textos selecionados para o estu-

do em foco – texto publicitário – foram diversificados levando em conta 

os diferentes meios de comunicação e a intenção comunicativa da qual se 

dirige o anunciante. 

Recursos como a linguagem e o estilo utilizados nos textos publi-

citários também foram discutidos nas atividades e no embasamento teóri-

co. Entretanto questões que instigassem outras leituras além das já suge-

ridas nas respostas do livro não foram sugeridas. 
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Por mais que os textos disponibilizados pelo livro variassem de 

acordo com finalidade – vender, divulgar, conscientizar – não houve no 

material, intervenções em relação a outras formas de publicidade como 

propagandas veiculadas na televisão, na internet ou até a panfletária. No 

que se referem aos anúncios observados, os temas não se aproximaram 

muito da faixa etária a que estão propensos alunos do 6º ano. Não houve 

abordagem de anúncios que questionassem a postura de algumas propa-

gandas cujo objetivo infere a venda um estilo de vida, um estereótipo ou 

hábito alimentar. Questões como essas seriam relevantes na formação re-

flexiva e crítica dos alunos quanto leitores e embasariam a proposta de 

que na aula de língua portuguesa, pode-se além de observar os aspectos 

linguísticos e estruturais da língua, ser um momento para ler e compre-

ender a sociedade. Tal fato refletiu-se nas atividades do livro didático 

com propostas, na sua maioria, de análise dos aspectos linguísticos e es-

truturais dos anúncios. 

Como nosso objetivo foi de refletir sobre o processo cognitivo da 

leitura de textos publicitários, observamos que o material oferecido no li-

vro foi abrangente, pois trouxe como exemplos anúncios voltados ao co-

mércio, campanhas de conscientização e divulgação social representando 

diversas situações da sociedade em que o aluno está inserido. No entanto 

não houve recomendações diversificadas de leituras dirigidas ao profes-

sor, não há referências a sites, livros, vídeos que poderiam apoiar a pes-

quisa e aperfeiçoamento das aulas. Com isso verificou-se a necessidade 

de buscar outros recursos e plataformas distintas para ampliar a visão so-

bre o gênero estudado tanto para aprimorar os conhecimentos do profes-

sor quanto para complementar os sentidos do texto para o aluno. 

Uma prática a ser realizada como complementação do material 

didático seria a apresentação de vídeos que demonstrem outros exemplos 

de propagandas veiculadas em outros suportes como a televisão, internet 

e até mesmo a rádio. Essa atividade pode ser lida tendo em vista diversos 

aspectos como efeitos visuais, música, personagens envolvidos, espaço, 

público alvo, entonação da voz, entre outros levantados com os alunos. 

Além dos anúncios demonstrados pelo livro seria pertinente a lei-

tura com outros exemplos de textos publicitários. Para uma explanação 

coletiva, sugere-se o uso de aparelho projetor de multimídia. Nessa me-

todologia há a oportunidade de ressignificar e construir os sentidos do 

texto, levando em conta a percepção dos alunos, expandindo a leitura pa-

ra outras possibilidades de interpretação a partir dos elementos ressalta-

dos na imagem, texto, formato da letra, cores, produto etc. 
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Nesse sentido, o papel do professor pesquisador, que procura me-

diar o material disponível com outros recursos de letramento, garante 

uma leitura mais expressiva, capaz de inferir informações e despertar o 

olhar crítico do aluno diante de textos que fazem parte do cotidiano e que 

de certa forma são disseminadores de opiniões e comportamentos. 

No entanto, o uso do material didático sem crítica e sem critérios, 

corre o risco de automatizar a prática do professor em sala de aula, prin-

cipalmente no desenvolvimento da leitura preocupada em formar cida-

dãos pensantes. E ainda de acordo com o autor, a recusa do professor em 

utilizar “outras formas de conceber, organizar e transmitir conhecimen-

tos” (RANGEL, 2006, p. 14) representa o descrédito pelo qual o livro di-

dático pode ser concebido. 

 

8. Considerações finais 

Afastando-nos do objetivo de dar sugestões metodológicas, este 

trabalho pretendeu levantar uma questão comum à prática docente que é 

o uso do livro didático com intuito de observar as propostas de atividades 

na perspectiva do desenvolvimento da leitura significativa e crítica. 

É comum ouvirmos críticas a respeito da construção do material 

didático disponível nas escolas. Muitos professores tecem reflexões ne-

gativas a respeito da elaboração de atividades e escolha de textos pelos 

autores dos livros didáticos, principalmente em língua portuguesa. Entre-

tanto observamos que há critérios específicos estabelecidos pelo Progra-

ma Nacional do Livro Didático que reforçam a intenção de contemplar os 

eixos que envolvem o estudo da língua como um todo. 

No que se refere à análise do livro Vontade de Saber Português 

do 6º ano, as atividades de compreensão e interpretação contribuíram pa-

ra o desenvolvimento da leitura como prática social, principalmente à 

medida que os aspectos do contexto foram resgatados como parte da re-

construção dos sentidos do texto pelo aluno leitor, explorados nos exem-

plos que demonstramos e analisamos. 

No caso do gênero publicitário, os recursos expressivos emprega-

dos nos textos foram discutidos e conduziram à leitura analítica na maio-

ria das atividades, no entanto, a depreensão de outras possibilidades de 

sentidos foram didatizadas com maior particularidade, conduzindo para a 

interpretação sugerida pelo material o que reflete o motivo pelo qual o 

uso do livro, muitas vezes, é visto como superficial e pouco expansivo 
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para o universo de alternativas de leitura. 

A partir da análise sugerida nesse trabalho, propomos uma refle-

xão sobre como estamos abordando as propostas de leitura dos livros di-

dáticos no ensino das aulas de língua portuguesa. Ressalta-se também 

que o material didático disponível nas escolas públicas passa por um pro-

cesso de seleção e de requisitos para sua elaboração e aprovação, portan-

to, muito já vem sido aperfeiçoado no que se refere à variedade de gêne-

ros e no tratamento dos eixos da língua materna. 

Quanto aos procedimentos expressivos empregados aos textos 

como formador do aluno leitor, temos pontos a avançar, pois é o aspecto 

fundamental no ensino de língua portuguesa. Todavia, vale reafirmar que 

o livro didático por si só não representa todas as necessidades e estraté-

gias para a prática do professor. A contribuição de outros suportes de lei-

tura deve ser parte do planejamento das aulas. 

A questão principal a ser compartilhada não é como ensinar com o 

livro didático e sim ensinar com o livro didático no sentido de aperfeiço-

ar e apontar para situações de interação e depreensão de leitura no pro-

cesso em que o professor, munido de expectativas e objetivos em sua 

prática e, aliado ao material didático que é oferecido a todos os alunos da 

rede pública, intervenha com oportunidades distintas de ensino-

aprendizagem. 

Selecionar o que é conveniente, relacionar os textos com as situa-

ções sociais, complementar olhares com outras plataformas como vídeos, 

imagens, produtos, músicas – no caso do publicitário, por exemplo – re-

presentando o sistema de leitura não como um pretexto para a realização 

de uma atividade proposta pelo livro e sim pela interlocução significativa 

entre texto e leitor. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar algumas concepções sobre o 

conceito de letramento e suas implicações para as práticas sociais. Para tanto um per-

curso histórico dos modelos educacionais, segundo Bill Cope e Mary Kalantzis (2012), 

será brevemente projetado, expondo primeiramente o modelo didático, seguido pelo 

modelo autêntico e por fim o modelo transformador, sendo este último, o mais ade-

quado para o presente trabalho, visto que as práticas de letramentos podem amparar-

se melhor em uma educação transformadora. Outro aspecto a ser abordado é o fato de 

que os letramentos tratam as habilidades de leitura e escrita além da simples decodifi-

cação, na medida em que consideram o sentido como parte da realidade dos sujeitos 

envolvidos na aprendizagem. Sendo assim, este sujeito tem a oportunidade de refletir 

sobre suas práticas sociais, podendo também transformar o contexto em que vive. 

Palavras-chave: Letramentos. Prática social. Paradigmas educacionais. Ensino. 

 

1. Introdução 

Este artigo apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre letramen-

tos e prática social no ensino, tendo como esteio os paradigmas educaci-

onais apresentados por Bill Cope e Mary Kalantzis (2012) no segundo 

capítulo (Life in schools)138 da obra New learning – elements of a science 

education.139 

O objetivo deste trabalho é apresentar algumas definições dadas 

para o termo letramentos, bem como suas primeiras aparições em biblio-

grafias brasileiras. Em certos momentos do texto é possível compreender 

também as diferenças entre alfabetização e letramento. 

Em seguida, o artigo aponta como os letramentos podem influen-

ciar nas práticas sociais dos indivíduos, conferindo sentido ao processo 

                                                         

138 Traduzido como “Vida em escolas”. 

139 Traduzido como “ Nova aprendizagem – elementos de uma educação científica”. 

mailto:lulu.zinha_amorim@hotmail.com
mailto:chaves.adri@hotmail.com
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de ensino-aprendizagem. Sabemos que por diversas vezes o ensino torna-

se desinteressante ao aprendiz a partir do momento que este não conse-

gue estabelecer uma relação entre o que é ensinado na escola e o que é 

vivido fora dela. 

Por fim, o artigo apresenta os três paradigmas educacionais postu-

lados por Bill Cope e Mary Kalantzis (2012), buscando caracterizar cada 

um desses momentos a fim de que o percurso histórico educacional tra-

çado ao longo dos últimos anos seja melhor compreendido. 

O artigo procura relacionar estes três paradigmas com os proces-

sos de letramentos e prática social, dando maior enfoque ao terceiro e úl-

timo paradigma, a saber, a escola transformadora. Isto ocorre pelo fato de 

que as práticas de letramentos encontram mais espaço neste momento da 

educação. 

 

2. Letramentos e prática social 

O termo letramentos vem sendo utilizado recorrentemente no ce-

nário educacional brasileiro, difundindo-se significativamente em discus-

sões e/ou pesquisas atualmente. Segundo Magda Soares (2010), esse 

termo aparece no país pela primeira vez em 1986 em um livro chamado 

No Mundo da Escrita: uma perspectiva psicolinguística, escrito por 

Mary Kato, e em seguida em 1988 e 1995 em Os significados do Letra-

mento por Ângela Bustos Kleiman. 

Os letramentos, segundo Magda Soares (2010), surgiram do termo 

inglês literacy, que vem do latim e significa litera (letra), e seu sufixo cy 

(estado ou ser). No entanto, essa palavra está mais próxima do sentido de 

alfabetização, pois se define por fazer o uso da leitura e da escrita. Para a 

referida autora: 

“literacy” é o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e es-

crever. Implícita, nesse conceito, está a ideia de que a escrita traz consequên-

cias sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para 

o grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprenda a 

usá-la. (SOARES, 2010, p. 17) 

A partir deste conceito, compreendemos que o termo literacy, im-

plica no fato de que o indivíduo além de ler e escrever, também deve se 

apropriar das práticas sociais e culturais para a real aprendizagem desse 

processo de alfabetização. Com isso, surge um novo termo, denominado 

letramento, que segundo, Magda Soares (2010), é o resultado do proces-
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so de aprendizagem da leitura e escrita: o estado da ação ou a condição 

que tem um grupo social ou uma pessoa como consequência de poder se 

apropriar da escrita. 

Estudos vêm sendo realizados para melhor compreensão do termo 

letramentos, além de novas abordagens e a pluralização do termo140, o 

que levou a um olhar aprofundado em relação ao seu uso e, além disso, o 

ensino tradicional, no qual o professor transmite o conteúdo e o aluno es-

cuta “supostamente aprendendo”, ainda encontra espaço nas salas de au-

la. 

Há ainda professores que se mantêm presos a conteúdos e ativida-

des que não fazem sentido ao contexto social do aluno que dessa maneira 

não consegue entender a importância da aprendizagem, ou seja, não con-

segue estabelecer uma relação do que é dado com o seu cotidiano. 

Nos estudos de Paulo Freire (1996) já se pensava a alfabetização 

em conjunto com as práticas de letramentos, embora não tendo essa no-

menclatura. Ângela Bustos Kleiman (2007) destaca, que na visão freiria-

na, a alfabetização servia para designar uma prática sociocultural da lin-

guagem escrita, a qual se transformava ao longo do tempo, seguindo as 

épocas e as pessoas que a usavam, ou seja, os estudos já eram voltados 

para um ensino em que as aprendizagens sociais e culturais de um indi-

víduo pudessem ser compartilhadas. 

Os letramentos e suas práticas abrangem esferas que estão além 

dos muros da escola, e mesmo que tenham início nela, é efetivamente 

praticado fora do contexto escolar, em momentos em que a sociedade 

exige a leitura e escrita/oralidade consciente do indivíduo. Acompanhan-

do as ideias propostas por Ângela Bustos Kleiman, percebe-se que: 

Emergiu, então, na literatura especializada, o termo letramento, para se re-

ferir a um conjunto de práticas de uso da escrita que vinham modificando pro-

fundamente a sociedade, mais amplo do que as práticas escolares de uso da 

escrita, incluindo-as, porém. (KLEIMAN, 2005, p. 21) 

A definição de Ângela Bustos Kleiman permite inferir que os le-

tramentos, isto é, o uso efetivo e contextualizado das habilidades de leitu-

ra e escrita, não exclui o processo de alfabetização dos sujeitos. Os dois 

conceitos e todas as práticas que os envolvem são complementares e re-

                                                         

140 Exemplificados como Novos Letramentos, Letramentos Críticos e Multiletramentos em Walkyria 
Monte Mór (2013), Roxane Rojo (2013), Menezes de Souza (2011), Motta-Roth (2012), entre outros. 
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lacionam-se, seja dentro ou fora do espaço escolar. 

Em consonância aos argumentos expostos acima, Walkyria Monte 

Mór (2013, p. 42) afirma que “as práticas de letramento são o percurso 

de uma ação social”. Nisto implica dizer que nossas práticas são estrutu-

radas a partir de uma bagagem social que vamos acumulando ao longo da 

vida, sendo influenciado por aquilo que ‘lemos’ de nossos pais, professo-

res, amigos, mídia. 

Essa bagagem /percurso social é o que constitui nossa “vivência 

social” (MONTE MÓR, 2013, p. 43) e nossa “consciência ou percepção 

social” (Idem, p. 45). Em outras palavras, a partir disso, podemos cons-

truir sentidos e reorganizar os conhecimentos que nos são apresentados. 

 

3. Paradigmas educacionais por Bill Cope e Mary Kalantzis (2012) 

Os estudos acerca da educação apontam para um longo caminho 

de transformações e de ruptura com certos paradigmas históricos. Neste 

sentido, Bill Cope e Mary Kalantzis (2012) procuraram elencar diferentes 

momentos da educação por meio de paradigmas e assim torna-se possível 

compreender melhor o percurso e a evolução da escola. 

São três os modelos educacionais postulados por Bill Cope e 

Mary Kalantzis (2012): o didático, o autêntico e o transformador: 

[...] nós chamamos esses paradigmas de 'didático', 'autêntico' e 'trans-

formador'. Os paradigmas são apresentados aproximadamente na ordem em 

que eles apareceram primeiro no cenário educacional. No entanto, não quere-

mos dar a impressão de que essa é uma progressão ordenada. Nós apresenta-

mos uma trajetória geral de mudança, utilizando apenas algumas pinceladas, a 

fim de tornar as complexidades da história gerenciáveis. Consideramos esses 

três paradigmas como formas alternativas de pensar a educação. Em qualquer 

momento e em qualquer ambiente educacional, nem tudo vai se encaixar per-

feitamente em um ou outro paradigma. (COPE & KALANTZIS, 2012, p. 40, 

tradução nossa) 

Com efeito, percebe-se que essa divisão em paradigmas educacio-

nais não pode ser vista com rigidez, posto que a escola e a educação não 

devam ser mencionadas em simples períodos de maneira tão categórica. 

Contudo, essa é uma tentativa de entender a trajetória pela qual passamos 

para que, de alguma maneira, possamos transformá-la, evitando erros já 

cometidos. 

O modelo didático caracteriza-se pela ordem e disciplina, pois 

neste momento da história evidencia-se a educação em massa e todos os 
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sujeitos são vistos como iguais sem que se respeite a individualidade de 

cada um. Além disso, a autoridade do professor muitas vezes é imposta e 

o aluno é passivo ao conhecimento, não contestando ou desenvolvendo 

autonomia. 

Dicotomias também estão presentes; destacam-se o certo e o erra-

do, começo e fim, professor e aluno, silêncio e bagunça, sem que se per-

mitam espaços de negociação, sem meios-termos. O professor é aquele 

que transmite o conhecimento, enquanto o aluno apenas o absorve. Ou 

seja, "O professor está no comando do conhecimento. A missão dele é 

transmitir esse conhecimento aos aprendizes, e os aprendizes, espera-se, 

que obedientemente absorvam o conhecimento colocado diante deles pe-

lo professor". (COPE & KALANTZIS, 2012, p. 41, tradução nossa) 

Enquanto isso, o modelo autêntico avança e reage à cultura da or-

dem, levando os alunos a terem um papel mais ativo na sua aprendiza-

gem. “Também é autêntica na medida em que é centrada na criança, fiel 

aos interesses e motivações do aluno em detrimento das ordens do pro-

fessor, currículo e livros didáticos”. (COPE & KALANTZIS, 2012, p. 

54, tradução nossa) 

Neste segundo momento, o aluno é considerado igualmente sujei-

to no processo de ensino e constrói o conhecimento com o auxílio do 

professor. Existe também uma negociação nestes processos, e aquilo que 

é aprendido na escola tem relevância para a vida do estudante. 

Estas considerações nos remetem ao que dizia Paulo Freire (1996) 

quando afirmava que o ensino não deveria ser bancário e que: 

Nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se trans-

formando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, 

ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Só assim podemos falar 

realmente de saber ensinado, em que o objeto ensinado é apreendido na sua 

razão de ser e, portanto, aprendido pelos educandos. (FREIRE, 1996, p. 13) 

Por sua vez, a educação transformadora, apontada como o terceiro 

e último paradigma educacional, é influenciada pelas mudanças no mun-

do em que vivemos e pela globalização das informações. A função desta 

nova forma de aprendizagem é transpor o conteúdo e agregar uma for-

mação de vida que possibilite ao educando a chance de mudar seu con-

texto social. 

É quase impossível para as escolas de hoje evitar a inserção das novas 

tecnologias, da globalização, da diversidade entre as turmas, da mudança natu-

ral no trabalho e cidadania, e das dimensões de deslocamento da subjetivida-

de, identidade e personalidade humanas. As escolas devem estabelecer diálogo 
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com as mais amplas realidades sociais, simplesmente para que se mantenha 

relevante. (COPE & KALANTZIS, 2012, p. 60, tradução nossa) 

Um aspecto que muito se destaca, na definição dos autores, de 

uma escola transformadora é justamente o poder de transformação, tanto 

das chances de vida dos sujeitos da aprendizagem quanto das condições 

sociais dos mesmos. Existem também novas formas de ensinar e apren-

der, principalmente por meio das novas mídias e tecnologias. 

O ambiente da aprendizagem é colaborativo e os professores / 

alunos têm novas sensibilidades e necessidades, estando igualmente aten-

tos às mudanças. Os autores apontam que este é um paradigma sem des-

tino claro, além de não ser uma realidade concreta, mas sim um futuro 

almejado e que está sendo desenhado por meio de estudos e pesquisas. 

Assim, com a finalidade de colaborar para que essa transformação 

ocorra, busca-se investigar como o letramento pode auxiliar na constru-

ção desta nova escola, uma escola que possibilite o desenvolvimento ci-

dadão de cada educando. 

Sylvia Scribner e Michael Cole (1981) conceituam o fenômeno de 

letramento “... como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita 

enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos especí-

ficos, para objetivos específicos". (SCRIBNER & COLE, 1981 apud 

COSTA, 2004, p. 26) 

Percebemos então, que a escola transformadora, em conjunto com 

os letramentos, constitui-se em um espaço onde a aprendizagem dos con-

teúdos, a leitura e a escrita são capazes de oportunizar transformações 

sociais no contexto de vida dos educandos. Segundo Dermeval Saviani 

(1999) é impossível conceber o que é educação sem que esta seja anali-

sada a partir de seus fatores sociais, isto é, para o autor, a educação pos-

sui uma relação de dependência para com as práticas sociais. 

Os letramentos, neste contexto, podem exercer um papel muito 

importante, já que promovem a inserção dos educandos em uma aprendi-

zagem que confere sentidos e que apresenta relevância para a vida deles. 

Quando o educador utiliza os letramentos para levar os educandos a re-

fletir em suas práticas sociais e na sociedade ao seu redor, ele está geran-

do oportunidade para que seus educandos mudem suas realidades, trans-

formem as relações de dominação e de marginalização social. 

A marginalidade é vista como um problema social e a educação, que dis-

põe de autonomia em relação à sociedade, estaria, por esta razão, capacitada a 

intervir eficazmente na sociedade, transformando-a, tornando-a melhor, corri-
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gindo as injustiças; em suma, promovendo a equalização social. (SAVIANI, 

1999 p. 27) 

Em virtude do papel humanizador que a escola e o educador pre-

cisam exercer junto aos educandos, é possível afirmar que os letramentos 

podem gerar novas práticas sociais, otimizando a participação efetiva e 

consciente dos estudantes no ambiente em que vivem. 

Sendo assim, o letramento constitui em uma proposta de imersão 

do indivíduo na aprendizagem, propiciando a leitura da sociedade na qual 

ele está incluso ou até excluso, possibilitando a compreensão de sentidos, 

dos discursos, das relações de poder e das intenções implícitos nos textos 

e na linguagem. 

O letramento social seria, isto posto, ajudar o aluno a lançar um olhar so-

bre esse mundo, valorizando-se como sujeito humano. Daí a importância do 

“ato” de ler. Ato não é algo mecânico, é algo dinâmico, que se instaura e se 

estabelece as relações, é processo de humanização. (LEAL, 2004, p. 54) 

De acordo com Sérgio Roberto Costa (2004, p. 27) “aquele que 

usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita e respon-

de adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita”. Tal afirma-

ção implica dizer que os letramentos proporcionam a evolução social do 

educando, isto é, ele se torna capaz de compreender e interferir nas situa-

ções que lhe são socialmente impostas. 

Ainda para Sérgio Roberto Costa (2004) os letramentos ultrapas-

sam as fronteiras da alfabetização, visto que englobam outros fatores 

mais complexos que trazem implicações nas experiências do cotidiano de 

cada um, interferindo em suas práticas sociais, sejam elas individuais ou 

coletivas. Ângela Bustos Kleiman reforça essa concepção ao afirmar que 

“Quando se ensina uma criança, um jovem ou um adulto a ler e a escre-

ver, esse aprendiz está conhecendo as práticas de letramento da socieda-

de, está “em processo” de letramento”. (KLEIMAN, 2005, p. 5) 

Com isso vemos que os letramentos podem ser um processo de 

aprender a viver em sociedade, a usar a escrita e leitura de forma consci-

ente e libertadora, trazendo transformações na realidade de cada indiví-

duo: 

O letramento não é uma abstração. Ao contrário, é uma prática que se 

manifesta nas mais diferentes situações, nos diversos espaços e nas diferentes 

atividades de vida das pessoas, permeado por condições reais. O sujeito que 

não tem o que comer, onde dormir, onde trabalhar, é o mesmo sujeito que não 

tem o que ler, onde ler e como ler. (LEAL, 2004, p. 53) 
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Os eventos de letramentos estão presentes em variadas situações, 

com diferentes sujeitos e em espaços que ultrapassam os muros da escola 

e interferem na vida de cada sujeito. 

Os letramentos ocorrem principalmente na escola, por ela ser um 

dos agentes mais importantes da sociedade, no entanto ocorre também na 

família, espaço em que somos culturalmente formados e em vários outros 

ambientes em que de alguma forma somos permitidos e/ou exigidos a 

usar a linguagem, sendo ela escrita ou falada, verbal ou não verbal. 

Um indivíduo letrado reconhece as brechas para se beneficiar da 

linguagem e consegue também perceber as intenções, as situações e as 

relações que estão por trás de cada texto. Quanto ao sujeito letrado, Ân-

gela Bustos Kleiman nos diz que: 

Temos usado a palavra “letrado” para descrever um sujeito que participa 

das práticas sociais de uso da linguagem escrita de sua comunidade, mesmo 

que ainda não tenha domínio individual da escrita, como seria o caso extremo 

da criança ainda não alfabetizada ou do adulto analfabeto que mora numa me-

trópole. (KLEIMAN, 2005, p. 5) 

Sendo assim, o indivíduo que se vê presente em práticas de letra-

mentos é um ser emancipado, com poder de escolha na linguagem e com 

autonomia para se desenvolver enquanto cidadão e participante da socie-

dade em que vive. Isto é o que Sérgio Roberto Costa (2004) postula ao 

afirmar que: nem todo sujeito alfabetizado é necessariamente letrado, le-

tramentos vão muito além de ler e escrever o código, são experiências e 

práticas sociais desenvolvidas. 

 

4. Considerações finais 

Este artigo colocou em discussão temas educacionais da atualida-

de, considerando-se a necessidade de mudanças na educação começando 

pela preocupação em promover uma aprendizagem significativa para os 

sujeitos envolvidos nela. 

Recentemente, novos aspectos dos letramentos estão sendo estu-

dados e pesquisados, principalmente no que se refere à pluralização do 

termo. Este fenômeno de pluralização está pautado principalmente na 

pluralidade da escola e da sociedade como um todo. 

Como foi explicitado no início do artigo e ao longo do mesmo, 

dentre os três paradigmas, nosso enfoque principal recaiu sobre o último 

deles, isto é, a educação transformadora. Como os próprios autores afir-
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mam “Ainda não vivemos a educação transformadora, mas vemos sinais 

dela. (COPE & KALANTZIS, 2012, p. 61) 

Desta maneira, pode-se concluir que, enquanto educadores e pes-

quisadores, temos a responsabilidade de agenciar mudanças no cenário 

educacional e desenhar perspectivas que busquem aproximar o conheci-

mento construído na escola com a realidade vivida pelos indivíduos fora 

desse espaço. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

COPE, Bill; KALANTZIS, Mary. New learning: elements of a science of 

education. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 

COSTA, Sérgio Roberto. Interação, alfabetização e letramento: uma pro-

posta de/para alfabetizar letrando. In: MELLO, Maria Cristina de; RI-

BEIRO, Amélia Escolto do Amaral. (Orgs.). Letramento: significados e 

tendências. Rio de janeiro: Wak, 2004. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

KLEIMAN, Ângela Bustos. Preciso ensinar o letramento? Não basta en-

sinar a ler e escrever? Campinas: Unicamp, 2005. 

______. Letramento e suas implicações para o ensino de Língua materna. 

Signo, Santa Cruz do Sul, vol. 32, n. 53, p. 1-25, 2007. Disponível em:  

<http://www.letramento.iel.unicamp.br/publicacoes/artigos/Letramento_

e_implicacoes_Kleiman.pdf>. Acesso em: 15-03-2015. 

LEAL, Leiva de Figueiredo Viana. Sujeito letrado, sujeito total: implica-

ções para o letramento escolar. In: MELLO, Maria Cristina de; RIBEI-

RO, Amélia Escoto do Amaral. (Orgs.). Letramento: significados e ten-

dências. Rio de janeiro: Wak, 2004. 

MONTE MÓR, Walkyria. Crítica e Letramentos críticos: reflexões pre-

liminares. In: ROCHA, Cláudia Hilsdorf; MACIEL, Ruberval Franco. 

(Orgs.). Língua estrangeira e formação cidadã: por entre discursos e prá-

ticas. Campinas: Pontes, 2013. 

SAVIANI, Dermeval. Educação e democracia: teorias da educação, cur-

vatura da vara, onze teses sobre educação e política. 32. ed. Campinas: 

Autores Associados, 1999. 

http://www.letramento.iel.unicamp.br/publicacoes/artigos/Letramento_e_implicacoes_Kleiman.pdf
http://www.letramento.iel.unicamp.br/publicacoes/artigos/Letramento_e_implicacoes_Kleiman.pdf


Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 811 

SCRIBNER, Sylvia; COLE, Michael. The Psychology of Literacy. Cam-

bridge: Harvard University Press, 1981. 

SOARES, Magda. Letramento e escolarização. In: RIBEIRO, Vera Ma-

sagão. (Org.). Letramento no Brasil. São Paulo: Global, 2004. 

_______. Letramento: um tema em três gêneros. 3. ed. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2010. 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

812 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

LEVANTAMENTO DO LÉXICO INDÍGENA 

NO DIA A DIA DOS SUL-MATO-GROSSENSES 

Amanda Luiza da Silva Zuque (UEMS) 

amanda_zuque3@hotmail.com 

Nataniel Gomes dos Santos (UEMS) 

natanielgomes@hotmail.com 

 

RESUMO 

A língua reflete influências do ambiente social, como os determinantes sócio histó-

ricos, culturais e geográficos relacionados à história social dos falantes. E, especial-

mente no léxico, essas influências são percebidas, por se refletirem nas escolhas dos 

usuários. O presente artigo visa demonstrar a contribuição do léxico indígena no 

acervo lexical dos sul-mato-grossenses, a pesquisa contou com dados bibliográficos 

atuais e dados do IBGE para facilitar a compreensão e comparação entre os resulta-

dos obtidos. É de suma importância o tema haja vista que famílias indígenas enfren-

tam dificuldades para sobreviver e resistindo aos avanços da modernidade, como 

consta na pesquisa seis nações indígenas de Mato Grosso do Sul ainda tentam manter 

seus costumes, tradições e sua língua nativa. 

Palavras-chave: Léxico indígena. Sul-mato-grossense. Pantanal. 

 

1. Introdução 

A sociolinguística é uma área de estudo que possui uma diversi-

dade de perspectivas teóricas, metodológicas, de objetos e objetivos. No 

Brasil a pesquisa sociolinguística é bastante produtiva, atualmente, temos 

a nossa disposição uma infinidade de publicações que discorrem sobre as 

variações linguísticas internas ao português brasileiro. 

A pesquisa sociolinguística problematiza e dá visibilidade a sua 

heterogeneidade interna. Independente do número de falantes que integra 

uma coletividade linguística, toda língua é um conjunto complexo de va-

riedades. Assim ocorre com mais de 200 línguas indígenas que são fala-

das atualmente no Brasil. (MOLLICA, 2016) 

Por se tratar de línguas não indo-europeias e praticamente desco-

nhecidas do ponto de vista cientifico, a pesquisa é feita descrevendo-se, 

inicialmente e em médio prazo, analisando assim os níveis, fonológicos, 

morfológicos, sintáticos e semânticos. 

De acordo com essa breve introdução podemos visualizar um pa-

norama em que a linguística indígena brasileira ainda possui muito traba-
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mailto:natanielgomes@hotmail.com
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lho pela frente, quebrando barreiras principalmente no que tange aos pre-

conceitos linguísticos, a fim de tornar mais conhecidas as estruturas e 

particularidades fonológicas, gramaticais e discursivas das línguas indí-

genas brasileiras. Sua importância no processo de ensino aprendizagem e 

sua posterior divulgação por meio de palestras, seminários, simpósios e 

publicações científicas. 

 

2. Sociolinguística e línguas indígenas 

Na condição de línguas naturais, e ainda sendo a maioria delas fa-

lada por um número pequeno de indivíduos, cada uma das línguas indí-

genas brasileiras é dinâmica, heterogênea e um objeto legítimo de estudo 

da sociolinguística. 

A variedade de línguas indígenas, pertencentes a famílias e tron-

cos linguísticos diferentes, e, portanto, com tipologias próprias, é a gran-

de responsável pelo multilinguismo brasileiro. Tal variedade, por si só, já 

desperta o interesse da linguística. No entanto, a isso podemos acrescen-

tar que todas as línguas indígenas brasileiras estabelecem formas próprias 

de contato entre si e com a sociedade nacional e o português brasileiro, 

gerando um contexto sociolinguístico diversificado e praticamente des-

conhecido porque são poucas as situações pesquisadas. (MOLLICA, 

2016) 

Para Ferdinand de Saussure (1969, p. 28), o objeto de estudo da 

linguística “é a língua e não a fala”, de modo que uma língua é definida 

como um sistema de elementos. Sendo assim a melhor definição para es-

se sistema foi proposto por José Luiz Fiorin (2015, p. 82), “um conjunto 

organizado em que um elemento se define pelos outros”. Se uma língua 

pode ser estudada como um sistema, ela deve ser definida nos mesmos 

termos. 

Observando mais de perto as características da composição e da 

derivação, vemos que existem dois processos distintos e complementares 

na função de formar palavras de acordo com nossas necessidades de co-

municação. 

Os estudos das variações linguísticas estão alcançando novos pa-

tamares, porém há desigualdade no tratamento dispensado às variações 

regionais e sociais, principalmente em regiões nordestinas e em terras in-

dígenas. Assim como a região nordestina sofre discriminação social, 

econômica e culturalmente em relação às demais do país, a população in-
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dígena também enfrenta grandes obstáculos. 

Em uma comunidade de fala, as variações fonéticas, por revela-

rem diferenças sociais e espaciais, são frequentemente submetidas a jul-

gamentos de valor por parte dos falantes. Então, sob o aspecto sociolin-

guístico, pode-se dizer que a língua dependendo de sua localidade, atribui 

prestigio ou desprestigio àquele indivíduo ou ao grupo que a domina. 

As palavras, ou itens lexicais, são os elementos básicos que utili-

zamos para formar enunciados, quase sempre fazemos uso automático 

das palavras, sem ao menos pensar sobre elas. Muitas vezes não nos da-

mos conta de que essas unidades com que formamos enunciados não es-

tavam disponíveis para uso e foram produzidas por nós mesmos, na hora 

em que a necessidade apareceu. Do mesmo modo, quando estamos lendo 

um jornal ou livro, em geral não percebemos que algumas palavras do 

texto não faziam parte do nosso vocabulário anteriormente à leitura. O 

mesmo ocorreu e ainda ocorre com algumas palavras de origem indígena 

e que faz parte do vocabulário da população que indiretamente as rece-

beu de herança. 

Para se identificar as variações e as palavras que foram “empres-

tadas” pelo léxico indígena por parte da população sul-mato-grossense 

faz-se necessário o cumprimento de uma meta, ou seja, realizar um ma-

peamento das variações e um levantamento das palavras mais comumen-

te utilizadas, porém de origens desconhecidas pelos mesmos. 

A maioria dos estudos nessa área investiga os resultados do conta-

to entre uma língua indígena e o português tentando encontrar respostas 

para diferentes situações linguísticas criadas pelo contato inevitável entre 

índios e não índios. Essa é uma típica situação de pesquisa em que os as-

pectos extralinguísticos são cruciais para a compreensão do objeto inves-

tigado. Uma questão bastante relevante, por exemplo, é a manutenção ou 

perda da língua minoritária (a língua indígena) quando a comunidade de 

falantes apresenta um alto índice de bilinguismo ou de monolinguismo 

em português. (MOLLICA, 2016 p.149) 

 

2.1. Línguas indígenas em Mato Grosso do Sul 

O Pantanal está localizado nos estados de Mato Grosso do Sul 

(MS) e Mato Grosso (MT), foram encontrados às margens dos rios gran-

des núcleos de "selvagens", os quais eram capturados e levados para lon-

ge de seu habitat natural, onde em pouco tempo morriam. 
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Antes da chegada do “homem branco”, o povoado possuía apenas 

dois caminhos de trânsito para o Pantanal. 

O primeiro cruza o rio Paraná, acima do Iguatemi, alcançando-se 

assim os campos de Vacaria. Ali se permaneceram, posteriormente, os 

jesuítas, em Santiago de Xerez, e por ali cruzaram, no local conhecido 

como Passo dos Guaicurus, os bandeirantes paulistas. (ASSEMBLEIA, 

2004) 

A segunda passagem é Chiquitos, um istmo (faixa de terra que li-

ga duas áreas maiores) muito estreito de rochas antigas, que une as terras 

altas brasileiras. De fronte ao Porto Esperança, encontra-se o caminho 

que os jesuítas fizeram para fundar a república missionária dos Chiqui-

tos, em território boliviano. 

As tribos do Pantanal que tivessem conhecimento sobre essas pas-

sagens obtinham hegemonia sobre as demais. 

Isso ocorreu com os m'bayas, dominadores dos guaranis desde a 

mais remota antiguidade. Talvez se deva a esse domínio, o fato de que no 

ano de 1850, já não constava na listagem dos índios da região, a tribo dos 

guaranis. 

De acordo com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul 

(ASSEMBLEIA, 2004). Os missionários jesuítas espanhóis que mais tar-

de se destacaram na sua colonização, primeiramente em Guaíra e depois 

na província de Itatim ou Santiago de Xerez, no território do sul de Mato 

Grosso, delimitada pelos rios Taquari e Apa. 

Durante a sua permanência nos estados de Mato Grosso do Sul e 

Mato Grosso, os jesuítas tentaram aproximação com os povos Guaicuru e 

Paiaguás, não obtiveram êxito, porém, conseguiram catequiza-lo como 

fizeram com o povo guarani. 

A preferência dos bandeirantes pelos indígenas aldeados pelos je-

suítas explicava-se pelo fato de se apresentarem já domados, apesar de 

vários relatos sobre jesuítas que lideraram a resistência contra os bandei-

rantes. 

A família tupi-guarani constitui um dos maiores grupos que habi-

tavam a América do Sul, abrangendo o território brasileiro, paraguaio, e 

argentino, de falantes da mesma língua, possuindo costumes e religião 

semelhantes. 
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Dentre os demais povos que habitavam a região centro-oeste, o 

guarani se destacava no quesito cultural. Sua decadência e o desapareci-

mento de diversas tribos foi ocasionado pela entrada dos bandeirantes 

paulistas à procura de escravos. 

No território pantaneiro, muitas tribos dessa família ocupavam as 

margens dos rios desde o Paraná até o Miranda, e do Paraguai ao Apa. 

As tribos indígenas se estabeleciam de acordo com o curso da 

água. O rio, facilitava o transporte e também propiciava sua alimentação. 

(ASSEMBLEIA, 2004) 

A origem dos indígenas no Pantanal começa com os “M'bayá” – 

tronco de que descendem os guaicurus, paiaguás, guatós, terenas e os ca-

diuéus, cujos remanescentes são representados pelos cadiuéus, hoje se-

miaculturados. 

O contato com o homem branco, fez com que os m'bayas que já se 

achavam divididos em numerosas hordas, se dividissem cada vez mais. 

Destas hordas, se destacaram pelo domínio do cavalo, os charruas, minu-

anos e os guaicurus. Dificilmente conseguimos determinar o que ocasio-

nou a destruição destas tribos, devido aos poucos registros dessa época. 

Nessa região, viviam tribos que falavam línguas diversas e apresentavam 

profundas divergências culturais. As diferenças culturais, sociais e de 

domínio eram gritantes. (ASSEMBLEIA, 2004) 

Os primeiros habitantes do Pantanal não falavam uma única lín-

gua, isso devido a influências de correntes anteriores à colonização, fa-

zendo com que cada grupo usasse um vocabulário diferenciado e único. 

Os ribeirinhos (canoeiros guatós e paiaguás), tiravam sua subsis-

tência do rio Paraguai e migravam para outras regiões no período de 

cheias. Outras tribos, no entanto, eram constituídas por seminômades e 

coletores (como os guaicurus), viviam em terra e eram regidos pelas de 

acordo com as enchentes. 

Nos terrenos mais abrigados e mais próprios para o cultivo viviam 

tribos de lavradores, como os guanás, de língua aruaque. 

Historicamente, guaicurus, paiaguás e cadiuéus foram de maior 

importância: belicosos, exerceram amplo domínio sobre as demais tribos, 

absorvendo-as a ponto de isso gerar confusão entre historiadores, e opu-

seram-se ferreamente ao colonizador. (ASSEMBLEIA, 2004) 
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Na região pantaneira também viveram outras como os xamacocos, 

quiniquinauús, guanás, terenas, guatós, bororos, caiapós etc. 

 

3. Contribuição indígena para o léxico sul-mato-grossense  

Mato Grosso do Sul possui uma população de 2.682.386 habi-

tantes (de acordo com uma estimativa do IBGE 2016). São 79 municí-

pios e suas principais atividades econômicas são a agricultura, pecuária, 

serviços e mineração. 

Etnias: brancos (48,9%), negros (4,2%), pardos (45,2%), amarelos 

ou indígenas (1,7%). 

Rios importantes são os rios Paraná, Sucuriú, Verde, Pardo, Aqui-

dauana, Paraguai, Miranda, Ivinhema. Os dados acima já apontam a in-

fluencia do léxico indígena para nomear cidades e rios. 

Para evidenciar essa influencia podemos citar dois bairros do 

município de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul e que re-

cebem nomes indígenas. 

“Buriti” é uma palavra de origem tupi-guarani “mbur” que sig-

nifica alimento; “iti” árvore alta; árvore alta de alimento ou de vida. É 

um bairro localizado perto do aeroporto da cidade e não possui qual-

quer relação com a descrição da palavra. 

“Caiçara” também deriva do tupi-guarani “caá-içara” significa 

a cerca de ramos. É um bairro menos populoso, localizado no centro 

da cidade e não possui qualquer relação com moradores indígenas.  

“Caipira” deriva do tupi-guarani “caaipura” e significa de den-

tro do mato. Nome que os índios do interior de São Paulo deram aos 

colonizadores. É possivelmente a palavra mais utilizada principal-

mente para denominar pessoas que residem no interior, ou em fazen-

das. 

“Catuaba” bebida popular entre os jovens devido ao seu baixo 

custo, muitos jovens possivelmente nem imaginam que essa palavra 

deriva do tupi-guarani “caá” planta, folha, mato “tua” taludo e “ibá” 

árvore. 

Guri palavra que vem também do tupi-guarani “guirii” terno, 

brando. Termo muito usado no Sul do Brasil, para criança do sexo 

masculino. Muitas composições musicais antigas, tais como o grupo 
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do pantanal carrega essa marca forte, onde sua música de maior su-

cesso foi o “Guri Chamamezeiro”, destacando uma forma carinhosa 

de nomear meninos. 

 

4. Considerações finais 

É de suma importância evidenciar as influências indígenas em 

nosso acervo lexical, pois constituem abundante exemplário por emprés-

timo. O povo indígena nomeava tudo e a todas as coisas de acordo com a 

sua necessidade, numa vinculação constante e objetiva com o seu habi-

tat, com o ecossistema e com o meio ambiente, abarcando nomes de ha-

bitações, elementos da fauna e da flora, acidentes geográficos, fenôme-

nos da natureza etc. 

A língua, patrimônio cultural de um grupo social, sempre traz ar-

raigado consigo fatores que perpassam os limites linguísticos em sua 

composição. O processo de nomeação da realidade revela, pois, também 

a forma de pensar do homem, uma vez que, ao nomear o mundo que o 

cerca, ele imprime, nos designativos, seus conhecimentos, crenças e tra-

dições, sua cultura, enfim, formando seu repertório lexical. 
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RESUMO 

No século XVI, em Portugal, é particularmente visível um movimento de caráter 

letrado que objetivava a tradução de obras clássicas, sobretudo em latim, para o ver-

náculo. Tal empreendimento intelectual, seguia a tendência mais extensa que os Rei-

nos europeus vinham implementando desde o início do século XV, em especial, com in-

terferência direta ou indireta dos poderes principescos. Neste trabalho, tentamos ma-

pear, a partir do esforço de tradução da obra ciceroniana por iniciativa dos humanis-

tas portugueses Damião de Góis e Duarte de Resende, as práticas aristocráticas de so-

ciabilidade. Ou seja, a lógica do serviço cortesão, em que participam, de um lado, as 

relações de honra e mercê, e, de outro, as relações de amizade e de concórdia social, 

em que se formula a prática vigente no século XVI de multiplicar a tarefa de tradu-

ção, procurando fornecer ao público leitor um determinado conjunto de obras em 

vernáculo, cuja consistência estaria ligada à formação de uma comunidade cívica e 

cultural. 

Palavras-chave: Renascimento. Humanismo. Literatura portuguesa. 

 

As apropriações literárias dos textos da Antiguidade Clássica, rea-

lizadas no século XVI, por autores portugueses, devem em grande medi-

da, para o seu processo de estabilização e disseminação, ao interesse do 

humanismo vernáculo de explicitar e difundir preceitos e conteúdos mo-

rais relevantes ao correto desempenho da vida cívica e das funções dos 

membros da nobreza. Nesse sentido, esse movimento guarda muitos pon-

tos em comum com o trabalho humanista de tradução, sobretudo naquilo 

que tange propriamente ao ambiente cortesão em que se enunciam, à es-

colha dos auctores e das obras a serem traduzidas e à destinação a um 

público preferencialmente não letrado em latim. (BUSTAMANTE, 1993; 

MINNIS, 1979; PEREIRA, 1985; RAMALHO, 1983) 

Um bom começo é examinar a tradução realizada por Damião de 

Góis do De Senectute de Cícero. De fato, a escolha não foi casual ou 

mesmo incidental. Há uma série de características que fazem com que o 

De Senectute torne-se particularmente relevante: sua brevidade, estilo 

sentencioso e tom didático; sua matriz estoica subjacente, com ênfase no 

elogio das virtudes e na serenidade perante à proximidade da morte; sua 

mailto:rd.shibata@gmail.com
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proximidade temática com outro tratado de Cícero muito apreciado no 

período, as Questões Tusculanas; sua forma de debate em que interferem 

de modo alternado vários interlocutores com modos de expressão diver-

sos; seu caráter de diatribe, em que podem ser examinados vários pontos 

de vista diferentes; e possibilitar esclarecimentos filológicos acerca do 

contexto intelectual das mais importantes figuras de Roma (seus conhe-

cimentos históricos, seus gostos literários, suas simpatias filosóficas etc.) 

e seu modo didático de apresentá-lo. (CASTRO, 2003, p. 387s) 

Além disso, a velhice se constituía no ponto culminante do exer-

cício das faculdades intelectuais e morais dos aristocratas ilustres, uma 

vez que apenas nesta fase da vida (assim se pensava) cessam as perturba-

ções da alma e as inclinações corporais próprias da juventude. Assim, 

constituiu-se no testemunho do ideal de vida em que “teoria” e “ação” (o 

otium aliado ao negotium) se conjugam harmoniosamente, em particular, 

naquilo que se considerava relevante para remediar as dores da vida re-

clusa, o abandono da vida ativa e as vantagens da vida contemplativa e 

do otium cum dignitate. (LEÃO, 1989, p. 47) 

Esse valor formativo dos tratados ciceronianos é bem claro quanto 

se tem em mente o interesse humanista pela busca de retidão moral atra-

vés do estudo da língua latina e da formação retórica, em perfeita con-

formidade com os modelos mais prestigiosos da vida e dos comporta-

mentos de corte. Para Góis, o valor da tradução desse tratado ciceroniano 

dizia respeito, antes de tudo, não só por levantar “escudo e defensa contra 

a velhice”, mas também por remédio contra “os trabalhos e misérias des-

ta vida nos serem mais leves e doces de soportar” e “trazer muytos moo-

res gostos e contentamento”. (Apud CASTRO, p. 386) 

Como se sabe, o interesse na tradução do De Senectute, para ver-

náculo, assim como outros textos de Cícero, possuía um histórico muito 

anterior. Pode-se referir perfeitamente que Alonso de Cartagena havia 

traduzido esse mesmo tratado em sua estadia em Portugal, quando em 

missão diplomática, respondendo aos interesses de D. Duarte, ainda prín-

cipe, cuja edição impressa saíra em 1501, mas que remonta a década de 

1420. A incumbência do Infante D. Pedro para Vasco Fernandes de Lu-

cena para traduzi-lo. Além disso, no início do século XVI, Duarte de Re-

sende, em seu projeto (algo verdadeiramente ambicioso) de versões para 

português de textos clássicos, havia preparado uma tradução do mesmo 

texto. 

Em domínios mais imediatos, para o interesse Damião de Góis, a 
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importância do tema da velhice residia justamente na idéia de que os in-

divíduos mais novos não eram os mais indicados aos cargos governativos 

por estarem mais facilmente sob o domínio das paixões e dos interesses 

pessoais. Esse interesse de cariz humanista também teria outra motiva-

ção, mais próxima das pretensões de Damião de Góis no interior dos jo-

gos de serviços e mercês do reinado de D. João III. Segundo a hipótese 

que levanta Jorge Alves Osório, a versão do tratado ciceroniano seria 

uma espécie de resposta contra aqueles que se opuseram frontalmente à 

sua nomeação para tesoureiro régio, cujo vedor da fazenda era exatamen-

te D. Francisco de Sousa, a quem o próprio Damião de Góis dedicara ou-

tra tradução – a do Eclesiastes de Salamam (Veneza, Stevão Sábio, 1538) 

–, assim “a tradução portuguesa, com a sua apologia da sensatez e da 

prudência como virtudes centrais da governação que a juventude não po-

dia possuir, teria em mente os ‘maus conselheiros’ do rei que afastaram 

Damião de Góis, vencendo a própria vontade do monarca” (OSÓRIO, 

1985/86, p.195). 

Em domínios textuais, as intenções de Damião de Góis em tradu-

zir o De Senectute estão declaradas em sua carta dedicatória a D. Fran-

cisco de Sousa, conde de Vimioso: 

Desejando continuamente gratificar, em parte, o amor e liberalidade de 

ânimo que em Vossa Senhoria sempre achei, pressupus lhe mandar algum es-

cudo e defesa contra a velhice por ver, segundo curso natural lhe estar já vizi-

nha ao extremo da boa e viril idade. (GÓIS, 2003, p. 104, grifos meus) 

Estão sublinhadas, aqui, estrategicamente, as duas virtudes per-

tencentes ao destinatário da tradução goesiana (diga-se que a tradução 

não foi feita sob encomenda, isto é, o conde de Vimioso não é o peticio-

nário) – “amor” e “liberalidade” –, cujos princípios determinam e enqua-

dram as normas de relacionamento e conduta entre as pessoas, quer este-

jam unidas ou não por laços de parentesco, quer se encontrem ou não no 

mesmo estrato da hierarquia social. Nesse sistema que enlaça os diversos 

modos de serviço e de mercês entre os diversos membros da sociedade 

do Antigo Regime – a realização da tradução para vernáculo de uma obra 

particularmente importante no contexto do Humanismo é uma delas –, as 

relações eram comumente representadas como uma relação afetiva, cuja 

imagem ideal era o laço de amor estabelecido entre verdadeiros amigos, 

materializado na troca de favores e de dádivas. 

Quer dizer, tomando como grande modelo as práticas da realeza e 

os fundamentos medievais do auxílio e do conselho (auxilium et consi-

lium), temos, de um lado, a fidelidade que poderia atingir as notas mais 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 823 

extremas de sacrifício pessoal, e, de outro, a virtude da justa retribuição 

com o relevo estratégico na memória, gratidão, magnificência e liberali-

dade. Esta última, em particular, conforme o argumento aristotélico do 

“meio termo” entre dois extremos reprováveis da avareza e da prodigali-

dade, refere-se ao uso decoroso dos bens materiais nas relações de rece-

ber e retribuir dinheiro, sobretudo pela qualidade moral de saber distribu-

ir as riquezas e recompensas, segundo o merecimento de cada um. 

De qualquer forma, em que pese haver ou não peticionário, a tare-

fa de tradução é atividade particularmente relevante no âmbito das práti-

cas humanistas, em especial, pelo enorme esforço de investimento de 

erudição que se requer. De fato, o latim clássico de Cícero é muito dife-

rente do latim medieval em termos de sofisticação lingüística – bastar 

pensar no problema crucial da sintaxe de posição do latim – e a variedade 

de estilo e de vocabulário. De fato, há que se mobilizar um enorme arse-

nal de referências textuais, históricas e filosóficas como suporte para in-

terpretação de certas passagens relevantes. Ou seja, não basta dominar o 

aparato linguístico, deve-se também conhecer o conteúdo a que faz men-

ção. Do mesmo modo, os esforços de Cícero em traduzir os discursos de 

oradores gregos não se resumiam apenas a dar a conhecer aos latinos a 

eloquência da Ática, porém, de trazer para Roma, a filosofia prática gre-

ga, cujo direcionamento baseava-se numa pragmática para a vida civil, 

em que a união da oratória e da sapiência eram absolutamente fundamen-

tais. 

Essa mesma intenção encontra-se na passagem em que Góis refe-

re-se ao seu próprio trabalho de “traslador” e não de “fabricador”: 

Do que, ainda que bem pudera, não quis ser fabricador, contentando-me 

antes seguir Marco Túlio Cícero, o qual não temeu trasladar, de verbo a verbo, 

em suas obras muitas sentenças e ditos de filósofos que, com engano, mostrar 

querer de novo compor alguma cousa daquelas que já per tantos e tão divinos 

autores são em toda as partes da filosofia escritas, como muitas pessoas cobi-

çosas de gloria fazem, remendando e repeçando ditos e sentenças furtadas de 

uma e de outra parte, ordenadas sem artifício retórico, nem dialético, a memó-

ria das quais obras juntamente perece com a vida de seus escritores, e muitas 

vezes antes, e pela mor parte na mesma hora que são lidas. O que certo não fi-

zeram se se aconselharão com o mesmo Cícero, ou com São Jerônimo, os 

quais mostram assaz ser igual e maior gloria a do bom traslador daquela que 

se deve ao bom compositor. (Idem, ibidem, p. 104) 

O empreendimento ao qual se dedica Damião de Góis é muito cla-

ro. Sua intenção não é, de forma alguma, ser “fabricador”, mas tão-

somente seguir os passos do mesmo Cícero que traduziu para latim a fi-

losofia grega (“nam temeo trelladar de verbo a verbo em suas obras mui-
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tas sentenças e dictos de philosophos”). Isto é, como afirma Aires Augus-

to Nascimento, “Góis (...) demarca-se do compilador e procura afirmar a 

dignidade do tradutor (“tralladador”) que coloca em pé de igualdade com 

o autor, a quem designa por “fabricador”. No caso, não se trata de apre-

sentar algo de novo, mas de se manter no mesmo plano do autor como 

agenciador da expressão em nova língua (compositor, na terminologia de 

séculos anteriores), tendo em conta, não a concepção de base (o conteú-

do), mas o domínio da linguagem e a organização discursiva (ordinatio 

sermonis), sem transpor de outros (como faz o compilador), mas em fide-

lidade ao autor”. (NASCIMENTO, 2003, p. 247; XIMENEZ ARIAS, 

1569) 

Mesmo porque Damião de Góis refere-se a esse tipo de trabalho, 

quando sublinha: 

Que cousa, dizia, pode ser de moor gloria que amostrar aos latinos, em 

sua própria lingua, a elegância e prudencia grega? E aos gregos a latina? E as-

si de outras linguagens. Nem que cousa mais abominavel que o calumniar das 

línguas, declarandoas sem o sabor, doçura e doctrina que nellas há? O que tu-

do considerando sem nenhum medo de empostura ou talho de línguas oçiosas 

e prontas a lançar notas sem juizo, determinei lhe poor em nossa vulgar lin-

guagem este livro de confortos da velhice. (GÓIS, op. cit., p. 128) 

Para este trabalho de tradução, Damião de Góis tinha a seu dispor 

a teoria clássica de Horácio, sobretudo a parte da Arte Poética (vv.268-

69) dedicada a um pequeno histórico do teatro grego, findando por acon-

selhar que se deve, para obter maestria na composição em latim, freqüen-

tar dia e noite os autores gregos (HORÁCIO, 1984). Góis também pode-

ria se valer, com maior proveito, dos argumentos de Cícero, no De Opti-

mo genere oratorum (V.14), em particular, quando apoia o argumento 

que a eloquência da Ática ter sido a melhor de todas e que ele-mesmo 

havia se dado ao esforço de traduzir em latim, como orador e não como 

tradutor, os discursos gregos de Demóstenes e de Esquines, ou seja, com 

os mesmos pensamentos e os mesmos adornos e em linguagem corrente, 

não palavra por palavra, porém com unidade e consistência. (CICÉRON, 

1921) 

Parece claro então que Damião de Góis entendia a tradução de 

obras clássicas como um esforço, antes de tudo, de caráter oratório, so-

bretudo quanto à inventio – à descoberta de argumentos – e à elocutio – 

levantamento de exemplos, sentenças morais e histórias dignas de memó-

ria. Mais ainda: esse ofício não se constituía em trabalho formalista, a 

busca por um arranjo estrutural ou mecanismos de embelezar o discurso, 
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porém tão–somente à divulgação de uma sabedoria, revelada nos escritos 

antigos que se escondia por trás da falta de letras. 

De outro ponto, complementar a esta de Horácio e Cícero, a ma-

triz principal de Damião de Góis era de índole Patrística, ou seja, as tra-

duções de textos da Antiguidade clássica tanto na Idade Média quanto no 

Humanismo seguem os parâmetros fornecidos por São Jerônimo na carta 

V, a Pamáquio (c.395), em particular, naquilo que concerne à defesa de 

uma prática de tradução que leva em conta o sentido do texto e não a me-

ra tradução dos termos de uma língua a outra. São Jerônimo afirma em 

tom de clara polêmica, numa passagem célebre que seu ofício de tradutor 

seguia o sentido do texto e não a versão palavra por palavra. Para ele, va-

lia mais o espírito do que a letra. O exemplo era dado por Cícero, nas 

traduções de textos gregos: o Protágoras, de Platão; o Econômico, de 

Xenofonte; e o debate que envolveu Ésquines e Demóstenes. (SÃO JE-

RÓNIMO, 1995, p. 61) 

É interessante notar que, a despeito disso, São Jerônimo reconhe-

ce que buscou na medida do possível ressaltar alguns floreios caracterís-

ticos dos textos originais. Parece reconhecer também que há certos pro-

cedimentos linguísticos que podem ser perfeitamente emulados, porém 

que, no limite, deve-se preservar antes de tudo o sentido original do texto 

e as intenções do autor. 

Não os verti como simples transpositor, mas como homem de letras, man-

tendo o mesmo fraseado com as suas figuras de linguagem e de pensamento, 

em palavras correspondentes à nossa tradição. Não tive realmente por imperi-

oso traduzir palavra a palavra, mas salvaguardei o valor global das palavras e 

da sua significação. Não julguei, pois estar em causa para o leitor manter o 

número das palavras, mas como que sopesá-las. (Idem, ibidem, p. 61-63) 

E Cícero, ao final, ainda segundo São Jerônimo: 

Se, como espero, traduzi os discursos respeitando todos os seus recursos, 

isto é, as figuras de pensamento, de expressão e de construção, quanto às pa-

lavras procurando as que não se afastam da nossa tradição, mesmo se nem to-

das as que estavam no texto grego foram vertidas, nem por isso deixamos de 

manter inteira correspondência. (Idem, ibidem, p. 64) 

Porém, se a proximidade histórica de Cícero com a oratória e a fi-

losofia gregas era relativamente pequena e se São Jerônimo polemizava 

contra seus detratores pelo melhor tipo de tradução a ser realizada, o obs-

táculo que Damião de Góis tinha de superar era constituído pelas refe-

rências históricas presentes no próprio texto, que deviam ser muito bem 
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conhecidas pelo público aristocrático quando Cícero escrevera seu Cato 

maior, e pelas formulações linguísticas do estilo ciceroniano. 

Acerca disso, Damião de Góis escrevera uma carta a Clenardo 

(Pádua, 19 de agosto de 1537), cujo assunto era justamente dois aspectos 

da tradução do De Senectute. Primeiro, esclarece que o antigo tradutor 

deste tratado ciceroniano, Teodoro Gaza, havia se equivocado. Ao tentar 

precisar o período histórico em atuou a figura de Catão, afirma que Gaza 

confundiu P. Semprónio Tuditano e Marco Cornélio Cethego, circa 550 

a.C, época em que Catão, com a idade de 30 anos, exerceu a função de 

Questor, com o consulado de C. Cláudio Centão e M. Semprónio Tudita-

no, que se dera em 513 a.C. 

Esta passagem é um indício perfeito do universo intelectual que 

perpassava a cultura humanística do século XVI. O trabalho de tradução 

potencializava o debate entre os letrados em latim e grego. A partir disso, 

a dinâmica acontecia por um conjunto representativo de interesses em 

comum e troca de favores, em que a “familiaridade” ia se constituindo e 

se adensando. Basta lembrar de Erasmo, cujas traduções de obras clássi-

cas o fizeram famoso pela Europa, ou as de Lutero, que causaram a divi-

são da Cristandade. 

Damião de Góis esclarece ainda que manteve, numa certa passa-

gem de sua tradução, uma construção sintática que continha duas nega-

ções, conforme constava no original. A opção era por manter a consis-

tência do discurso parenético e estabilizar os argumentos que elogiam as 

virtudes da velhice. Quer dizer, com Amadeu Torres (1982, p. 305): 

num desprezo da velhice ela ser dispensada daqueles cargos que sem forças 

poderia desempenhar. Acordo em que realmente a idade avançada está isenta, 

à face das leis e instituições, dos trabalhos que não logramos executar senão 

com robustez e forças; nem por isso, no entanto, resta privada daqueles negó-

cios que, graças ao engenho, bom senso, juízos prudentes, notícia de muitas 

coisas e conselho pode efetuar. Aliás a achar-se exclusa destes, concluiria eu 

que tinham de ser-lhe totalmente proibidos e não cometidos, mas sim à juven-

tude, os negócios públicos; e nessa ocasião mui trapaceiro faríamos Cícero 

que ali mesmo declara muitos Estados, subvertidos pelos planos dos novos, te-

rem sido restituídos à liberdade pelos dos anciãos. 

A tradução implicava um processo mais complexo em que esta-

vam comprometidos o comentário, os esclarecimentos, a glosa acerca do 

vocabulário técnico envolvido e aspectos do conteúdo, mas também tor-

nar expresso as intenções do autor, o que significa estrategicamente ex-

plicar numerosas alusões (algumas delas dignas de polêmica, como vi-

mos na carta-reposta de Damião de Góis a Clenardo) que estas obras fa-



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 827 

ziam ao pensamento, à história, às instituições e aos mitos greco-

romanos, em suma, ao contexto pragmático para o qual foram original-

mente concebidas (NASCIMENTO, op. cit., p.239s; CASTRO, op. cit., 

p. 390 ss; OSÓRIO, 1985-1986). Quer dizer, com Rita Copeland, a tra-

dução era exercício obrigatório da formação humanística. O objetivo era 

a prática linguística e o comentário intelectual. Ambos, ligados à prática 

do discurso, constituíam uma forma de imitação ou emulação dos bons 

modelos. (COPELAND, 1995, p. 10) 

A matriz dessa prática é de âmbito fundamentalmente medieval, 

pois a tradução compreendia uma parte muito pequena dos exercícios de 

gramática e de retórica no mundo escolar romano – de fato, a cultura ro-

mana era muito pouca baseada em traduções –, mesmo porque os aristo-

cratas de Roma consideravam-se legítimos herdeiros da cultura grega, in-

corporando o grego como segunda língua (GOMES, 1947). Tanto para 

Damião de Góis e os autores de traduções à época do Humanismo, como 

também para aqueles autores cujo objetivo era trazer à luz as formas poé-

ticas antigas, valia a proposição de Quintiliano (I.4.2) em que a gramática 

é definida como scientia recte loquendi, que se obtém através da enarra-

tio poetarum, isto é, falar bem pelo estudo e comentário dos poetas. 

Esse exame dos aspectos da tradução de textos clássicos e de sua 

incorporação ao movimento humanista em Portugal encontra em Duarte 

de Resende e sua tradução de outro tratado de Cícero, o De Amicitia 

(Coimbra, Germão Galharde, 1531), um de seus representantes maiores 

(RESENDE, 1982). Aliás, Duarte de Resende, no mesmo volume, inclui 

as versões dos Paradoxa e do Somnis Scipionis (OSÓRIO, 1986, p. 241), 

denotando a escolha “em tirar de latim em nossa linguagem”, não só pela 

relevância nos aspectos de índole retórica e aquisição de eloquência 

(“composto por aquele Fonte de eloquência, Marco Túlio”), mas também 

pela importância em termos de assunto moral destes tratados ciceronia-

nos. O mesmo argumento esposado por Damião de Góis. 

A ousadia e a perigosa empresa de traduzir as “prudentes senten-

ças, copioso e elegante latim” de Cícero em “cópia de palavras portugue-

sas, claras e polidas” também se justifica, na dedicatória endereçada a 

Garcia de Resende, fidalgo da casa de D. João III, pelo proveito “à nossa 

nação Portuguesa”, uma vez que “em muitos, esta amizade andar errada e 

simulada”. Mais ainda, em louvor da língua portuguesa, porque em “ne-

nhuma das línguas de Espanha (e se disser de toda a Europa não me arre-

penderei) tem vantagem da portuguesa, para em ela se tratar de graves e 

excelentes matérias, como são as deste Autor”. E, para além disso, num 
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sentido mais particular, que compreendia o De Senectute e o De Officiis, 

para afastar o perigo do ócio e para preencher a natural inclinação, isto é, 

“a afeição e o amor” – expressão de amizade verdadeira – que devota ao 

ilustre varão Garcia de Resende: 

E porque Vossa Mercê é o verdadeiro exame da nossa linguagem portu-

guesa, segundo por o que fala e por as obras que escreve e compõe se vê, e ao 

diante se verá em muitas que creio que se nos mostrarão suas, dando-lhes 

Deus a vida e descanso, que eu desejo. E pela razão que há para o servir e me 

ele favorecer, lhe mandei e enderecei este trelado de autor tão nobre e virtuo-

so, posto que gentio; para que vistas e emendadas algumas minhas bárbaras 

palavras, e desordenadas (se nele achar) como creio que achará, as sentenças e 

razões do autor recebam nesta linguagem nossa por ele favor, e eu mercê; a 

quem beijo as mãos. (RESENDE, 1982, p. 38) 

Conforme a interpretação de Jorge Alves Osório, se a tradução 

(“trelado”) de Duarte de Resende é endereçada a um cortesão de alta es-

tirpe, cuja posição social e serviços prestados à realeza são notórios, é 

porque a doutrina da amizade, como elemento fundante dos laços sociais, 

dirigia-se à Corte, vale dizer, ao grupo social que tinha projeção conside-

rável junto ao rei e aos membros de sua casa. Em particular, um tratado 

da amizade escrito por Cícero, autor de grande prestígio à época, interes-

sava pelos argumentos que fornecia para esclarecer os fundamentos das 

práticas e dos valores sociais mais prestigiosos, solidificando-os com um 

arsenal de exemplos e modelos bem estruturados, retirados da Antigui-

dade, que fornecia concepções estratégicas acerca dos negócios do Esta-

do e do papel a ser desempenhado por cada grupo em seu interior. 

(OSÓRIO, 1985-1986, p. 213-214) 

Esse interesse educativo com fortes constrições pragmáticas está 

presente de modo ostensivo nos primeiros momentos da carta dedicatória 

de Duarte de Resende, em que refere o dano causado aos homens que não 

se dedicam ao “conhecimento das cousas senão despoys que com dano 

ou proveyto seu: sentem em sy o mal ou bem que dellas lhe vem: o que 

na verdade nam deuia assy ser”. Aqui, a correta incorporação do princí-

pio moral assume o arranque necessário para o conhecimento das coisas, 

o que se só se obtém, satisfatoriamente e sem os perigos de erros e acer-

tos, através das letras. 

Essa perspectiva esposada por Duarte de Resende é certamente 

tributária da afirmação ciceroniana de que “a honra alimenta as artes” 

(honos alit artes), ou seja, de que as práticas virtuosas e moralmente ir-

reparáveis possuem seu prêmio e sua garantia na longa memória dos 

tempos através da glória imortal das letras. Isto para rivalizar com certa 
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parte da nobreza – que era, enfim, a parte dominante – ferozmente con-

trária às aquisições da cultura renascentista e mais voltada à prática das 

armas. O ofício da nobreza era, por excelência, a prática militar. Dessa 

forma, frequentemente, o estudo das letras antigas não se constituía em 

motivo de congratulação inequívoca, mas de acirrada controvérsia, cujo 

debate acerca do valor das armas e das letras é testemunho mais do que 

suficiente. (ROUND, 1961; MORRÁS, 1993) 

Para corroborar o que se disse acerca do modo como Duarte de 

Resende traduziu o De Amicitia de Cícero, mas também os motivos da 

escolha e da utilidade da leitura de Cícero, é importante reconhecer as 

importantes pistas fornecidas pela carta dedicatória de João de Barros, 

em sua Ropica Pnefma (Lisboa, Germão Galharde, 1532). Nesta, João de 

Barros solicita que o amigo venha em seu socorro, emprestando-lhe o 

exemplar do De Officiis e algum outro livro de Cícero para que sirva de 

reconforto contra o mal terrível que infestara a cidade, pois “peste, tre-

mores de terra e grandes invernadas me tinham cercado com enfadamen-

to”. (BARROS, 1955, p. 3) 

Mesmo porque, testemunha Gil Vicente em uma de suas cartas a 

D. João III, a situação era demasiado terrível, causando convulsões soci-

ais e previsões apocalípticas, sobretudo pelo trabalho de pregação de cer-

tos frades que afirmavam ser aquilo resultado, primeiro, da ira de Deus 

pelos muitos pecados que existiam em Portugal, e, segundo, prediziam a 

vinda, para breve, de um segundo terremoto mais implacável associado a 

inundações marítimas. O tom apocalíptico é inconteste. Para consolação 

e reparo dos fiéis, já exilados nos ermos de Lisboa, Gil Vicente advertia 

que os terremotos possuem causas naturais (“acontecimentos que proce-

dem da natureza”) e que aquilo que está por vir pertence à onipotência 

divina, portanto são absolutamente imperscrutáveis pelos fiéis da grei, 

estando fora do alcance de adivinhadores, feiticeiros, mentirosos e falsos 

profetas. (VICENTE, 1983, p. 642-645) 

No entanto, diverso da explicação racional de Gil Vicente, para 

João de Barros, a solução possuía caráter afetivo – de consolação, como 

dizia: alguma leitura que “me socorresse com ele em este ermo”. Trata-

se, seguindo a tradição de desempenho de um topos amplamente glosado 

pela literatura ético-política humanista, do otium cum dignitate proporci-

onado pelas letras antigas, cujo objetivo era cultivar as virtudes e fortale-

cer o espírito contra os reveses da fortuna. Aliás, o que João de Barros 

sublinha ao amigo, com muita sutileza, é o dever de retribuição, visto 

que, quando o amigo estava no Extremo Oriente, enviara-lhe um livro de 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

830 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

sua própria lavra (“digais quão bem vos pareceo o meu Clarimundo 

quando foi ter convosco em Maluco”). (BARROS, op. cit. p. 7) 

Aqui, então, aquela parte fundamental do effectus (dos favores 

que se prestam e que demonstram o grau de relação entre dois membros 

da nobreza) como um dos componentes da equação da amizade, para não 

recair, de modo algum, no dito horaciano acerca dos músicos, que can-

tam sempre, porém negam peremptoriamente os pedidos dos amigos. 

Todavia, isto em geral ocorre porque, na relação de amizade, em que 

concorrem pedidos e dádivas, leva-se em conta as variáveis pragmáticas 

e a dinâmica da inter-relação (o objeto de préstimo, o grau de intimidade, 

a ocasião e a regra de adequação e conveniência). Nesse sentido, con-

forme as regras do decoro, nada mais conveniente do que atentar que 

Duarte de Resende regressara das Índias, onde prestara serviço régio co-

mo feitor das Ilhas Molucas, e que João de Barros acabara de ocupar o 

cargo de tesoureiro do Reino. Ambos, então, metidos em comercio e 

mercadorias (Idem, ibidem). 

Este aspecto do effectus e da lógica do serviço, em que partici-

pam, de um lado, as relações de honra e mercê, e, de outro, as relações de 

amizade e de concórdia social, encontra-se com a prática vigente no sé-

culo XVI de multiplicar a tarefa de tradução, procurando fornecer ao pú-

blico um determinado conjunto de obras em vernáculo, cujo consistência 

estaria ligada à formação de uma comunidade cívica e cultural. Tal co-

munidade é justamente aquela que se forma a partir das novas condições 

políticas da ascensão da casa de Avis ao trono português e em que estão 

presentes, de modo radical, as intervenções dos próprios filhos de D. Jo-

ão I – eles-próprios autores ou peticionários de traduções de obras de au-

tores clássicos. 

Esse movimento de tradução de textos em latim para o vulgar se-

gue a tendência mais geral que os Reinos europeus vinham implemen-

tando desde o início do século XV, em especial, com interferência direta 

ou indireta dos poderes principescos. O caso do reino da Borgonha é ab-

solutamente paradigmático quanto a isto (GALLET-GUERNE, 1974; 

MONFRIN, 1972). Não foi por acaso que, em Portugal, as traduções em 

verso das Heroides de Ovídio, compiladas no Cancioneiro Geral, ressal-

tam a excelência da língua vernácula, cujo brilho ganha importância 

através dos clássicos. Afinal, essas traduções (fundamentadas na paridade 

com o latim) forneciam o modelo linguístico de prestígio para as “línguas 

nacionais”, e que se deve adequar o conteúdo moral presente nos autores 

da Antiguidade aos valores cortesãos. 
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Conquanto já existissem traduções do latim para vulgar, todavia o 

que se constituía em inovação era a escolha estratégica de certos tratados 

latinos com forte componente e repercussão ética e política, que se cons-

tituirá, em grande parte, na base dos saberes humanistas. Isto tem a ver 

com os novos horizontes em que se enquadravam o poder da realeza e a 

noção de Estado, cujas matrizes foram dadas pelo incremento na utiliza-

ção do direito romano em oposição a um poder político cerceado pelas 

instituições eclesiais, contribuindo de modo determinante para a instau-

ração de todo um novo vocabulário técnico a ser utilizado. 

Para Walter Ullmann, esse renascimento do saber secular se fez 

calcado no modelo teológico do batismo – para a ortodoxia católica, tra-

ta-se de um “segundo nascimento” –, cuja doutrina foi desenvolvida pe-

las epístolas de S. Paulo e pela teoria das duas cidades de Santo Agosti-

nho. Ambas instauram o compromisso do crente com a comunidade de 

Cristo e a aceitação dos caminhos, mesmo que tortuosos, da salvação di-

vina –, portanto, de acordo com os ditames da Sé Católica. Walter Ull-

mann esclarece que esta revolução intelectual trata de um processo que 

parte da esfera política (ou, pelo menos, as discussões referem-se aos 

problemas da pólis e do governo) e chega até o indivíduo num movimen-

to descendente. Por outra, na Idade Média, o problema era fazer com o 

que a exemplaridade do batismo, entendido como contrato com a divin-

dade, se transformasse em critério mediador para a sociedade e o âmbito 

dos reinos temporais. Vale dizer, a secularização do poder político atra-

vés da apropriação do direito romano, com seu modelo laico, firma suas 

raízes no resultado histórico mais visível, por exemplo, na Querela das 

Investiduras. Dessa forma, o Humanismo configurava uma pragmática, 

cujo centro é a vida pública e o governo do Estado. (ULLMANN, 1980, 

p. 41) 

No contexto histórico do século XVI, a dignidade do tradutor es-

tabelece-se a partir de três vetores, que constitui a própria razão de ser de 

sua tarefa: sua capacidade de colocar ao alcance de uma comunidade 

mais extensa certos textos que de outro modo ficariam restritos a um pe-

queno grupo de studiosi; afirma-se a dignidade das línguas vernáculas e 

sua capacidade de transpor e expressar conceitos, imagens, motivos etc., 

rivalizando com o prestígio social do latim e do grego; e configura-se a 

identidade e a superioridade de uma dada língua frente a outras – por 

exemplo, o debate nos meios letrados de Portugal entre os adeptos da 

adoção do castelhano como língua literária e o português defendido pelos 

gramáticos. (NASCIMENTO, op. cit., p. 250) 
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Mais ainda, esta tarefa do tradutor só possui importância doutri-

nal, porque se coaduna perfeitamente com o trabalho de revelar as verda-

des e as virtudes disseminadas pelos antigos, animadas pela luz divina e 

pelo espírito cristão. Conforme dizia Erasmo, a compatibilidade de am-

bos os conteúdos se justificava, pois ao ler as páginas das obras de Cíce-

ro (“esta alma santa”) podia-se perceber que, ali, a vida pública “animada 

de um sopro divino”. (Apud MARTINS, p. 568) 

Vale lembrar, de passagem, e não exatamente nos domínios da 

tradução de obras clássicas, que há várias obras de cunho basicamente 

devocional, patrocinadas e (até algumas vezes) mesmo instruídas em su-

as linhas mestras pelos membros da casa real. A esse propósito, foi sob 

ordens régias que saiu do prelo a Vita Christi (Lisboa, 1495), o Autos dos 

Apóstolos (Lisboa, 1505), o Boosco deleitoso (Lisboa, 1515), o Espelho 

de Cristina (Lisboa, 1518) e o Cathecismo Pequeno (c.1500-1504). No 

“prólogo”, do Autos dos Apóstolos, Valentim Fernandes esclarece que D. 

Leonor deixara instruções precisas acerca do modo de elaboração, com-

posição e rigor de estilo. De fato, a obra era continuação laica da vida de 

Jesus e da mensagem do Evangelho. D. Diego Ortiz, por sua vez, refere 

que o próprio D. Manuel havia determinado, por encomenda, os parâme-

tros centrais de composição do Cathecismo Pequeno: “lançaste, de viva 

voz, os primeiros fundamentos de tal instrução; dignaste-te estabelecer e 

determinar a sua planificação e o seu limite”. (ORTIZ, 2001, p. 132) 

É preciso ter em mente que, segundo o levantamento estatístico de 

Charles Bailey Faulhaber, grande parte das traduções em vernáculo de 

obras em latim são de textos de cunho religioso e que as traduções de 

obras clássicas correspondem apenas a uma parte muito pequena do uni-

verso de traduções (FAULHABER, 1997, p. 589). Pequena, porém, de 

impacto certeiro. 

De qualquer forma, entretanto, se o problema da tradução do con-

teúdo histórico e moral dos textos clássicos não era tarefa corriqueira 

como sugerem os autores, também não era menos problemática a trans-

posição de conceitos de matéria doutrinal e especulativa assentada na or-

todoxia católica. Quando Álvaro Gomes, no Tractato da Perfeiçaom da 

Alma, declara que seu objetivo era pôr à disposição de seus leitores os 

complexos conceitos de teologia e da metafísica em clara tradução portu-

guesa (GOMES, 1947, p. 4). No entanto, quando trata das potências da 

alma (entendimento, vontade e memória), repete o argumento da falta de 

vocábulos e das deficiências da língua: “Não me atreuo meter a mão nes-

ta materia porque, quanto mais neste linguoagem a procuro declarar, tan-
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to me parece que se faz mais escura. E isto por não ter bastantes vocabu-

los pera poder craramente expremir”. (Idem, ibidem, p. 40) 

E, logo adiante: 

outras muitas rezões por, podera; que, por escusar prolijxidade, as deixo, por-

que aynda algu[m]as destas quisera deixar, por ser muy difficijs de pronunciar 

no lingoagem [sic], nem poderem yr asentadas como devem. E isto me des-

culpe da não reita ordem e dos mal adornados escuros vocabulos, de que vaom 

tecidas, pois esta craro que os termos que no latim se podem asentar, não po-

dem no lingoajem escasamente pernunciarse. (Idem, ibidem, p. 69) 

Parece comum a humanistas e a eclesiásticos que o trabalho de 

tradução era, antes de tudo, um esforço de “vulgarização” de conteúdos. 

De fato, matérias especializadas de caráter teológico ou moral não esta-

vam à disposição daqueles pouco familiarizados com o latim ou grego, 

com a sintaxe posicional ou com a disputatio eclesiástica. 

A tentativa é divulgar as principais obras e por meio disso expli-

car os conceitos doutrinários. Ao mesmo tempo, prestar serviço cortesão 

aos amigos e familiares. Ora, é justamente neste grêmio mais específico 

que se deve inserir essas práticas literárias. Elas são um modo efetivo de 

adensar os laços de amizade, como forma de reverência e de afetividade. 

Obviamente, conforme a lógica da época, com pedidos (conquanto co-

mumente tácitos) de retribuição. Isto, porque o intuito é, para usar uma 

metáfora arquitetônica, o fortalecimento da casa e de seus alicerces. 
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RESUMO 

O presente artigo aborda o autorretrato na poesia de Manuel Bandeira e na obra 

de Rosana Ricalde, tem como objetivo fazer as relações interartes a partir do encontro 

entre literatura e arte, estabelecer diálogos por meio da poética e da produção artísti-

ca dos dois autores explorando a intertextualidade. A metodologia adotada é a pesqui-

sa bibliográfica das obras de Manuel Bandeira e de Rosana Ricalde, dos referenciais 

teóricos do comparatismo entre a história da arte e estudos literários. O método utili-

zado é o estudo bibliográfico pela via teórica do comparatismo estético e da relação in-

terartes. Serão analisadas a poesia “Auto-Retrato (1948)” de Manuel Bandeira e a 

obra Auto-Retrato de Manuel Bandeira (2004), de Rosana Ricalde. 

Palavras-chave: Literatura. Arte. Intertextualidade. 

 

1. Introdução 

O presente artigo tem por objetivo demonstrar alguns exercícios 

interartes a partir do encontro entre literatura e arte, explanando essa re-

lação por meio da poética de Manuel Bandeira e da produção artística de 

Rosana Ricalde. 

O autorretrato na literatura como elemento metafórico coloca em 

cena a figura do poeta de uma forma literária mais complexa, heterogê-

nea e descontínua do que a autobiografia que, por sua vez, caracteriza na 

perspectiva do autor, o momento em que ele escreve, fazendo analogia 

entre os lugares da memória individual e coletiva, a contradição em dizer 

o que não está literalmente escrito, em desconstruir a própria imagem, 

em ironizar-se. 

Em contrapartida, na história da arte o autorretrato é considerado 

um subgênero em que o artista utiliza a representação de suas caracterís-

ticas físicas ou psicológicas, em seus ateliês ou em seu cotidiano. Assim, 

pode-se encontrar autorretratos em quase todas as épocas da história da 
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arte a partir do Renascimento que com o advento do antropocentrismo, o 

autorretrato passou a configurar importante representação do homem e 

sua visão de si e do mundo que o cerca. Entretanto, o fato de ser conside-

rado um subgênero não diminui a importância que esta representação tem 

para a sociedade ou para o próprio artista, pelo contrário, traz particulari-

dades e nuances infinitamente ricas para essa discussão e provoca refle-

xões sobre a vida, o contexto político, social e econômico de cada repre-

sentação. 

Assim, o artigo será desenvolvido pautado numa pesquisa biblio-

gráfica, pois busca revisar e analisar textos, artigos e obras já publicados 

que abordam temáticas como o artista na obra, o meio social, o espelho 

do artista, e as possibilidades da interface entre literatura e arte. 

O objetivo principal é analisar a intertextualidade, as metáforas e 

as possíveis analogias na poesia “Auto-Retrato” de Manuel Bandeira e na 

obra Auto-Retrato de Manuel Bandeira (2004), de Rosana Ricalde. E 

apresenta como objetivos específicos descrever o exercício interarte na 

análise da poesia de Manuel Bandeira e da obra contemporânea Auto- 

-Retrato de Manuel Bandeira (2004), de Rosana Ricalde; promover a 

compreensão e reflexão sobre a arte contemporânea de Rosana Ricalde e 

ainda pretende contribuir para as pesquisas, pelo viés da interarte, na lite-

ratura e arte brasileiras. 

 

2. Autorretrato e a intertextualidade 

Diversos trabalhos sobre o autorretrato já foram publicados. To-

davia, neste artigo trabalhar-se-á o exercício interarte com a relevância 

da percepção da intertextualidade apresentada na poesia “Auto-Retrato” 

de Manuel Bandeira. Para tanto, faz-se necessário compreender como 

surge o conceito de intertextualidade conforme afirma Antonio Carlos 

Rodrigues de Freitas (2011): 

O primeiro a abordar a intertextualidade foi o pensador russo Mikhail 

Bakhtin como conceito operacional de teoria e crítica literária, porém não usa-

va essa denominação e sim a chamava de “dialogismo”. Nas palavras do filó-

sofo, todo discurso constitui-se perante o outro e não sobre si mesmo. Na voz 

de qualquer falante, sempre encontramos a voz do outro, pois é “o outro” que 

nos define, que nos completa. [...] Mais tarde, a semioticista Julia Kristeva 

(FIORIN, 2006: 51) vai nomear como “intertextualidade” o que Bakhtin cha-

mou de “dialogismo”. Em seus escritos, em 1967, na revista Critique, ela fala 

que o discurso literário dialoga com várias escrituras. De acordo com a pes-

quisadora, para que ocorra intertextualidade, é necessário que o leitor possa 
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reconhecer a presença de outro texto ou de fragmentos produzidos anterior-

mente, que estabeleçam relação com o texto lido. Em outros termos, é preciso 

que haja a presença de um “intertexto”. (FREITAS, 2011, p. 30-31) 

Partindo desse conceito de intertextualidade em que um texto 

sempre estabelece relação com outro texto, e o leitor realiza o exercício 

de reconhecer essa presença, escolhe-se trabalhar a obra contemporânea 

de Rosana Ricalde, a qual fará mais sentido apreciar se tiver um contato 

prévio com a poesia de Manuel Bandeira. 

Procura-se, também, discutir as metáforas “[...] que envolvem 

fundamentalmente dizer alguma coisa para representar outra” (HUT-

CHEON, 2000, p. 99), além de promover a compreensão e reflexão sobre 

a arte contemporânea em negar o que é dito. Neste sentido, segundo 

(LAKOFF & JOHNSON, 2002, p. 3, apud VEREZA, 2011, p. 205), "A 

metáfora faz parte da vida cotidiana, não somente na linguagem, como 

também no pensamento e na ação. Nosso sistema conceitual, a partir do 

qual pensamos e agimos, é fundamentalmente metafórico pela sua pró-

pria natureza". 

Assim será realizada a análise da metáfora na poesia “Auto-Re-

trato” de Manuel Bandeira, que faz parte da obra Mafuá do Malungo, pu-

blicada no ano de 1948 na qual, para ter melhor compreensão, é válido 

ressaltar que, segundo o próprio poeta, “Mafuá” é representado como al-

go para o divertimento e “Malungo” para os amigos, desse modo já reve-

la o poeta que suas poesias devem ser lidas com caráter lúdico, jocoso, 

cheios de irreverência e humor, como jogos e brincadeiras. O texto tam-

bém aborda características físicas e/ou psicológicas dos personagens, 

como se pode verificar no seguinte trecho: “Provinciano que nunca sou-

be/Escolher bem uma gravata/Pernambucano a quem repugna/A faca do 

pernambucano [...]” (BANDEIRA, 1993, p. 305) assim o poeta se autor-

retrata, expressa-se, vê-se, comunica seu estado de espírito. 

Já na obra Auto-retrato de Manuel Bandeira, produzida por Rosa-

na Ricalde no ano de 2004 que faz parte da exposição “Palavras compar-

tilhadas” da série “Autorretratos” observa-se o diálogo da artista com a 

obra do poeta e a irreverência em produzir um autorretrato de outra pes-

soa, percebe-se nesse diálogo as metáforas e possibilidades da intertextu-

alidade entre as linguagens. 

Contemplar as interfaces da literatura e da arte nos envolve num 

exercício de desvelar a forma e o significado, a palavra e a imagem, o 

sentimento, a ilusão e a imaginação. 
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Conforme Antonio Melo e Souza Candido (2000), 

[...] nada mais importante para chamar a atenção sobre uma verdade do que 

exagerá-la. Mas também, nada mais perigoso, porque um dia vem a reação in-

dispensável e a relega injustamente para a categoria do erro, até que se efetue 

a operação difícil de chegar a um ponto de vista objetivo, sem desfigurá-la de 

um lado nem de outro. É o que tem ocorrido com o estudo da relação entre a 

obra e o seu condicionamento social, que a certa altura do século passado che-

gou a ser vista como chave para compreendê-la, depois foi rebaixada como fa-

lha de visão, — e talvez só agora comece a ser proposta nos devidos termos. 

Seria o caso de dizer, com ar de paradoxo, que estamos avaliando melhor o 

vínculo entre a obra e o ambiente, após termos chegado à conclusão de que a 

análise estética precede considerações de outra ordem. (CANDIDO, 2000, p. 

5) 

Ao mesmo tempo em que o meio é importante, a obra e o artista 

também são, seria muito difícil tentar separá-los, abordar a literatura co-

mo um conjunto de fatores que engloba a arte, a sociedade, o artista e o 

receptor desta obra. Diante do exposto, Antonio Melo e Souza Candido 

(2000, p. 19) ressalta que: “Talvez tenha sido Madame de Staël, na Fran-

ça, quem primeiro formulou e esboçou sistematicamente a verdade que a 

literatura é também um produto social, exprimindo condições de cada ci-

vilização em que ocorre”. Apontamos aqui a importância que a obra, o 

artista, a produção, o processo e a recepção do público têm para uma ex-

pressão artística em seu tempo. 

Neste sentido retoma-se o conhecimento da analogia “a analogia 

enxerga o mundo como um ritmo [...] O mundo passa a ser vislumbrado 

como um poema, um mundo de ritmos e símbolos” (DICK, 2002, p. 18) 

Agrega-se a literatura e a arte, o ritmo, os símbolos e trabalhos 

próprios com a linguagem, sendo que existe esse mundo de correspon-

dências entre elas. Assim como o escritor se relaciona com o público, o 

artista se expressa por meio de linguagens variadas, estabelece-se aqui 

uma relação entre a poesia e, o autorretrato, com o intuito de analisar as 

características apresentadas nas obras citadas, em relação à metáfora no 

sentido do “dito” ou “não dito”, conforme Eiliko Lutz Pfeiffer Flores 

(2010), das semelhanças e diferenças possíveis na análise, assim o mun-

do passa a ser “metáfora de uma metáfora”, perdendo sua realidade e se 

transformando. 

Ao analisar o fazer artístico de Rosana Ricalde, uma vez que, 

[...] se insere nesta condição de um pensar metafórico antes de mais nada pro-

posicional. Seu trabalho atua como os ‘espelhos cegos dos autorretratos’, onde 

exige a multiplicação de estados inventivos para se ultrapassar as máscaras 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

840 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

das aparências. (RICALDE, 2010, p. 11) 

O encontro da artista com a poesia constrói-se pelo elemento arti-

culador que é a metáfora. Rosana Ricalde considera seu trabalho um 

exercício de fazer poesia, em seus contrapoemas há uma história ou um 

pensamento, esse seu jogo com a linguagem robustece a metamorfose 

dos objetos poéticos valorizando a metaforização: 

Eu me fascino quando leio um bom texto, com a capacidade que uma pes-

soa tem de escrever, porque a escrita é uma coisa de arquiteto, só que mais 

completo: o escritor constrói a paisagem, as pessoas, ele é um pouco um deus, 

constrói todo um universo que sai da cabeça dele. (RICALDE, 2010, p. 20) 

Observa-se que Rosana Ricalde ao criar essa exposição contrapo-

ema e autorretrato, revisita poetas de sua admiração e amplifica os senti-

dos, potencializando a polissemia advinda dessa experiência artística. Na 

série contrapoemas é possível experimentar essa criação polissêmica 

quando a artista dialoga com o poema “Versos escritos n`água”, de Ma-

nuel Bandeira. 

Tal questão apresenta relevância no sentido de contribuir para a 

pesquisa bibliográfica do tema autorretrato na obra de Manuel Bandeira 

que delimita e relaciona-se com a obra da artista contemporânea Rosana 

Ricalde em virtude da necessidade de explorar artistas e obras do cenário 

brasileiro. 

Como estratégia metodológica será realizada uma pesquisa de na-

tureza básica (PRODANOV & FREITAS, 2013) por envolver interesses 

do cenário da literatura e arte brasileiras, do ponto de vista dos procedi-

mentos metodológicos é uma pesquisa exploratória (GIL, 1996) ao per-

mitir estudar o tema por vários aspectos envolvendo o levantamento bi-

bliográfico. 

Quanto aos procedimentos pode-se delinear uma pesquisa biblio-

gráfica a partir da seleção e leitura do material já publicado em livros e 

artigos científicos bem como reproduções de obras de arte, assim foi es-

colhido o tema da pesquisa no sentido de trabalhar o exercício interarte 

com a relevância da percepção da metáfora apresentadas na poesia de 

Manuel Bandeira e na obra de Rosana Ricalde com enfoque no “Auto- 

-Retrato” de Manuel Bandeira. 

Também será destacada a hipótese da possível discussão sobre a 

intertextualidade na poesia e na arte contemporâneas. 
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3. Manuel Bandeira e seu poema "Auto-retrato" 

No livro Estrela da Vida Inteira, em sua 20ª ed. do ano de 1993, 

encontra-se o poema “Auto-Retrato” de Manuel Bandeira que demonstra 

a subjetividade, a irreverência e a ironia com que ele se descreve, veja-

mos o poema na íntegra: 

Auto-Retrato 

Provinciano que nunca soube 

Escolher bem uma gravata; 

Pernambucano a quem repugna 

A faca do pernambucano; 

Poeta ruim que na arte da prosa 

Envelheceu na infância da arte, 

E até mesmo escrevendo crônicas 

Ficou cronista de província; 

Arquiteto falhado, músico 

Falhado (engoliu um dia 

Um piano, mas o teclado 

Ficou de fora); sem família, 

Religião ou filosofia; 

Mal tendo a inquietação de espírito 

Que vem do sobrenatural, 

E em matéria de profissão 

Um tísico profissional. 

Ao ler “Auto-Retrato” pela primeira vez, sem preocupação com a 

análise do poema não percebemos os contrastes e a ironia presentes; ao 

realizar uma leitura com maior concentração e um olhar mais apurado 

podemos perceber a forma, o conteúdo, a ironia, a ludicidade, a memória 

e o divertimento do autor. Todo este contexto traz a beleza do poema, 

aquilo que o autor quer dizer sem ter escrito com todas as palavras, o que 

podemos ler nas entrelinhas, a subjetividade do poema é a brincadeira e a 

ironia que traz como característica neste poema e em tantas outras obras. 

Traços de caricatura em que o poeta faz afirmações contraditórias 

e exageradas nos versos sobre suas características, ser um poeta ruim, um 

tísico profissional. 

A qualidade do autorretrato possibilita pensar no poeta e em suas 

características, não tem a mesma função de uma biografia, não significa a 

realidade, por este motivo pode causar curiosidade, diversão, inquietação 

no leitor, é uma excelente ferramenta para desafiar tanto o poeta quanto o 

leitor. 

No início do poema Manuel Bandeira explora sua origem e condi-
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ção social, reconhece ser provinciano de Pernambuco e ao mesmo tempo 

não se reconhece com as características do pernambucano, sua vida to-

mou outro rumo, lhe ofereceu condições de ascensão social para usar 

gravata e inserir-se numa sociedade que exige certo padrão, status e lem-

bra a condição do homem pernambucano que tem outros modos de resol-

ver suas questões pessoais, que vive em outra condição social menos fa-

vorecida. Essa condição de não se enquadrar no estereótipo do pernam-

bucano e não se encontrar no nível social mais elevado lhe causa estra-

nheza como se não fizesse parte dessa sociedade. O poeta mostra por 

meio da contradição seus sentimentos em relação à identidade. Quem é 

Manuel Bandeira na verdade? Pergunta que muitos de nós nos fazemos 

constantemente, a subjetividade e incerteza do ser humano que pode pa-

recer um questionamento atual para a qual não temos resposta exata. 

O poeta desdenha de seu potencial que na época desta publicação 

já era reconhecido pela sua obra literária. Um sentido duplo dado a poe-

sia é a contradição e ironia de quem tem qualidade e imagem construída 

para poder desafiar sua condição por meio da contestação. 

Ele questiona no poema as profissões que poderia ter e não teve, 

como o sonho do pai de que se formasse arquiteto, abandonou o curso 

por causa da doença, a tuberculose. Foi a doença que o fez mudar de pro-

fissão, abandonar os estudos e retomar sua escrita. 

Ao citar a música em sua vida, apesar de ser muito musical em 

seus poemas, não seguiu a carreira e quando alega ter engolido o piano 

faz relação com o teclado por considerar-se dentuço, brinca mais uma 

vez com sua imagem. É caricato e diverte-se com isso. 

Ao finalizar o poema mostra sua solidão, tristeza pela perda de 

seus familiares e a condição de quem não viveu dentro do padrão exigido 

pela sociedade, apresenta-se sem família, religião ou filosofia, desafia 

novamente o estereótipo imposto para que todos tenham uma religião, 

uma crença, casem-se, tenham família, sigam os padrões. E ele se vê só 

nesta vida, pois acredita somente na realidade, na vida terrena, não tem 

esperança em outra vida. 

O exercício de construir e desconstruir a imagem do poeta chama 

a atenção do leitor, encanta para que a leitura nos oportunize pensar na 

beleza das palavras e na transformação que só a arte deixa a mostra, este 

exercício interarte nos intriga e inspira para conhecer mais sobre a obra e 

o artista. 
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4. Rosana Ricalde: imagem e literatura 

A pergunta inicial que não quer calar: Pode um artista realizar um 

autorretrato que não o seu? 

Essa ousadia de Rosana Ricalde em fazer uma exposição com 

obras de autorretratos de poetas aponta a irreverência da arte contempo-

rânea, o desafio do padrão, a condição de quebrar a regra, quebrar o este-

reótipo. 

Rosana Ricalde desenvolve um trabalho intitulado Palavras Com-

partilhadas, dentro dele a “Série Auto-Retratos”. Durante algum tempo a 

artista procurou poesias com o título “Auto-Retrato” com a preocupação 

de que a poesia não seja mera descrição do poeta, selecionou poemas de 

Mário Quintana, Cecília Meireles, Augusto Massi, Graciliano Ramos e 

Manuel Bandeira, poeta em que vamos nos deter especificamente neste 

estudo interarte. 

Para realizar a obra de arte, Rosana Ricalde escolheu como mate-

rial a fita rotuladora, encontrada no lixo algum tempo atrás, associou a fi-

ta rotuladora a sua utilidade que era a de identificar objetos, esclarecer 

que o objeto era de posse daquela pessoa, o pertencimento. Determinou 

também o tamanho e o formato dos autorretratos, geralmente os artistas 

pintavam quadros pequenos, ela utilizou o tamanho (50cm x 46cm) o 

qual podemos comparar a um espelho para ver de perto nosso rosto. A 

artista pensa o processo de criação, as possibilidades dos materiais, a 

identificação da obra com o contexto. Assim afirma: 

Na série de autorretratos, o que eu acho legal particularmente é pensar 

que como os pintores pintam seus autorretratos, alguns poetas também deci-

dem se descrever, só que usando a palavra. E o resultado pode ser tão ou até 

mais rico em alguns aspectos do fita rotuladora que as imagens desenhadas e 

pintadas que os artistas fazem de si: acho incrível como o Manuel Bandeira é 

capaz de se descrever. Já a cor é mais ou menos aleatória, é um pouco intuiti-

va também. Mas, por exemplo, com o Mário Quintana não tem como eu usar 

preto, pois a cor nos remete a alguma coisa. O Manuel Bandeira é preto, a Ce-

cília Meireles, azul, o Graciliano Ramos, roxo [...]. (RICALDE, 2010, p. 30) 

A organização dos materiais, a composição das obras e a primeira 

impressão que temos ao olhar a obra de longe, e ver somente a cor, uma 

superfície monocromática, entretanto ao aproximar-nos e ver o poema 

escrito, todos estes detalhes tornam a obra de Rosana Ricalde intrigante e 

demonstram a perspicácia da artista em trabalhar o autorretrato, como 

podemos observar na ilustração a seguir: 
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A característica da imagem que parece um retângulo monocromá-

tico, para depois tornar-se de perto, um texto, essa união de ima-

gem/palavra, texto/cor, forma/conteúdo traz a tona a discussão das possi-

bilidades de criar e recriar, inventar e reinventar, assim o exercício inte-

rarte no sentido de explorar as várias maneiras de autorretratar, de de-

monstrar a mistura de forma física e características psicológicas, na cons-

trução e desconstrução, a artista evidencia seu interesse em unir artes vi-

suais e literatura. 

Rosana Ricalde sempre teve interesse pela questão visual das pa-

lavras, admira a escrita e sua forma desde a infância, desenha com pala-

vras, cria imagens compostas por palavras. É desta inspiração que surge a 

irreverência de fazer um autorretrato de outra pessoa, que nos leva a pen-

sar sobre o indivíduo e suas facetas, seus personagens, suas contradições, 
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é olhar no espelho e a cada vez perceber um novo olhar, um novo perso-

nagem, uma outra pessoa. 

Essa percepção metafórica que impossibilita a artista o ato de cri-

ar um autorretrato de outra pessoa, assim torna esta série uma constante 

metáfora, é uma obra conceitual, precisamos entender o contexto, não 

basta observar o Auto-Retrato de Manuel Bandeira 2004 para satisfazer 

nossa curiosidade, para compreender a obra da artista. Faz-se necessária 

a reflexão, por que escolher uma obra de um poeta, por que usar um au-

torretrato de outra pessoa, por querer explorar o quanto o ser humano se 

revela ou se esconde por meio da imagem ou de um personagem, para 

avaliar quem somos e quem pensamos ser. É a maneira encontrada pela 

artista em deixar registrada a sua admiração pelo poeta e a sua inquieta-

ção com o mundo, em que cada um deve ser enquadrado num padrão. 

Como contestar este padrão? A literatura e a arte nos ajudam a ver com 

outros olhos e quebrar esses estereótipos ditados pela sociedade. A artista 

questiona o autorretrato na história da arte e a condição humana que tem 

ânsia em perpetuar sua imagem porque a vida é fugaz. 

O observador desta obra também tem a possibilidade de ver sua 

própria imagem refletida no vidro que encobre o poema, essa percepção 

de que está se olhando no espelho também faz o espectador pensar em 

como seria seu autorretrato. Em quem representa e quem é na verdade. 

 

5. Considerações 

Pretende-se neste artigo estabelecer uma relação entre literatura e 

arte, como afirma Maria Adélia Menegazzo (1991, p. 231) “não se cogi-

tou, em momento algum, estabelecer relações diretas como as de ilustra-

ções de poemas ou poemas sobre quadros” buscou-se uma identificação 

do autorretrato como uma maneira que o artista encontrou de representar, 

expressar e comunicar por meio da literatura e da arte. Nesse sentido, 

busca-se perceber a representação como meio e reflexão do ser humano, 

respeitando a individualidade do artista e as possibilidades de recepção 

do público. 

Considerando que ao iniciar o artigo destacou-se a hipótese de 

que a metáfora e a intertextualidade presentes na poesia de Manuel Ban-

deira e na arte contemporânea de Rosana Ricalde, acerca da discussão in-

terarte, identificaram-se as relações previamente estabelecidas para des-

crevê-las. Pretende-se obter o reconhecimento da literatura e da arte co-
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mo representação do ser humano no subgênero do autorretrato na possi-

bilidade do exercício interarte; e a contribuição para as pesquisas nas 

áreas de literatura e arte contemporânea no cenário brasileiro. 
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RESUMO 

O presente artigo é um recorte da dissertação “Manifestações Literárias em Mato 

Grosso do Sul: uma proposta de letramento literário”, pesquisa que está em andamen-

to. O foco do artigo são as manifestações literárias que ocorreram e ocorrem em Mato 

Grosso do Sul buscando reflexões, segundo Vincent Jouve, de uma das cinco dimen-

sões de leitura, a afetiva. Portanto, que as reflexões apontadas por meio dessa dimen-

são levem ao leitor real, o aluno, a compreensão da leitura literária. Que ele perceba 

que as práticas sociais e a dimensão afetiva se fazem presentes nessas manifestações li-

terárias do estado de Mato Grosso do Sul. Além disso, são analisados sob o aspecto 

qualitativo os elementos que possibilitem a compreensão da dimensão afetiva de leitu-

ra no conto "Zé Emboaba", de Hélio Serejo, a fim de dar subsídio ao letramento lite-

rário, ao processo educativo e a constituição da leitura da literatura das séries finais 

do ensino fundamental da escola estadual São José, localizada em Campo Grande 

(MS), as turmas pesquisadas foram o 9ºA e 9ºB do ano de 2016. A fundamentação teó-

rica tem uma interlocução com autores que tratam do tema, principalmente, Vincent 

Jouve. Do ponto de vista metodológico, realizou-se uma investigação exploratória por 

meio da análise de conteúdo e dados qualitativos. O estudo revelou que a dimensão 

afetiva contida no conto "Zé Emboaba" auxilia o professor a trabalhar a leitura da li-

teratura, assim como sua compreensão. 

Palavras-chave: Manifestações literárias. Dimensão afetiva. 

Zé Emboaba. Ensino fundamental II. Sala de aula. 

 

1. Introdução 

Valorizar por meio das aulas de literatura do ensino fundamental 

II os elementos e reflexões que possibilitem a compreensão da dimensão 

afetiva que é uma das cinco dimensões de leitura, a fim de dar subsídio 

ao letramento literário, ao processo educativo e a constituição da leitura 

dos alunos. (JOUVE, 2002) 

Nesse sentido, o presente artigo também é de ordem prática, pois, 

as análises e reflexões foram feitas no exercício da docência na sala de 

aula do ensino fundamental II da escola estadual São José, localizada no 

município de Campo Grande (MS). As observações foram feitas em rela-

ção às turmas do 9ºA, 9ºB do ano de 2016, tendo como foco no leitor real 

mailto:ronerabelo@gmail.com
mailto:giaconeliane@uems.br
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que é: 

Uma nova abordagem de leitura, centralizada sobre o leitor real [...] Já é 

tempo, segundo ele, de acabar com essas leituras hipotéticas (que talvez, nun-

ca existiram) para estudar a única leitura verdadeira: a leitura concreta do lei-

tor real [...] o leitor real apreende o texto com sua inteligência, seus desejos, 

sua cultura, suas determinações sócio-históricas e seu inconsciente. (JOUVE, 

2002, apud PICARD, 1989) 

Um novo estudo feito a partir do leitor real é necessário tendo em 

vista que os estudantes são os legítimos possuidores de uma leitura au-

têntica, assim sendo, conforme citação acima, leituras desvinculadas do 

leitor real poderiam ser consideradas “hipotéticas”, isto é, sua existência 

estaria em dúvida. Portanto, a partir de sua relação com a obra, eles, os 

alunos-leitores, buscam contemplar as produções de sentidos que trans-

passam por todas as instâncias de sua vida, seja social, emocional, cultu-

ral, dentre outras, ou ainda, a partir de uma inteligência do próprio leitor, 

ele faria a construção do conhecimento inerente ao seu ser. 

Além disso, conscientizar-se de que as manifestações literárias 

possam levar o leitor ao encontro das práticas sociais que fazem parte de 

um letramento literário que propõe que se compreenda a literatura sul-

mato-grossense e a leve para seu contexto social, ou seja, para o cotidia-

no do leitor. Por isso, ressalta-se que o letramento literário: "evidencia 

ainda que a adequada escolarização da literatura é aquela que conduz a 

práticas de leitura que ocorrem no contexto social, a atitudes e aos valo-

res que correspondem ao ideal de leitor que se quer formar". (COSSON 

& SOUZA, 2011, apud SOARES, 1999) 

Partindo das ideias constatadas na citação acima, essa “adequada” 

escolarização literária, passa pelo crivo do professor, é ele que deve pri-

meiramente saber escolher a obra que será estudada, tendo em mente se 

ela conduzirá os leitores às práticas sociais inseridas nos contextos cultu-

rais dos alunos, além disso, a verificação se a obra trará novos valores e 

está condizente com a proposta de formação de um letramento literário 

com viés das manifestações literárias do estado de Mato Grosso do Sul. 

A leitura por ser pertinente ao estudo das manifestações literárias 

em questão se faz imprescindível seu estudo, todavia, que analise suas 

múltiplas dimensões, dentre elas, a dimensão afetiva, ligada às emoções, 

que será o nosso foco principal. Entretanto, existem outras quatro dimen-

sões de leitura: (1) neurofisiológica – ato concreto, percepção, identifica-

ção e memorização dos signos; (2) cognitiva – conversão das palavras 

em significação; (3) argumentativa – vontade criadora do leitor, discurso; 
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(4) simbólica – os esquemas culturais dominantes de um meio e de uma 

época. (PEREZ, 2010, p. 17-18) 

Do ponto de vista metodológico, realizou-se uma investigação 

“exploratória” por meio da análise de conteúdo e dados qualitativos, vis-

to que: 

[...] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer 

que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou 

a descoberta de intuições. (GIL, 2002, p. 41) 

No intuito de contemplar a pesquisa exploratória diante dos aspec-

tos abordados no presente trabalho, a leitura escolhida pelos alunos, o 

conto "Zé Emboaba", foi lido no original, que teve como cerne ir além e 

sentir a possibilidade da existência de outros horizontes de se trabalhar a 

literatura, em especial a que pertence ao Mato Grosso do Sul. 

 

2. Manifestações literárias em Mato Grosso do Sul: primeiras im-

pressões 

Na primeira aula, em todas as turmas pesquisadas, 9ºA e 9ºB do 

ano de 2016, o professor perguntou se eles conheciam a literatura regio-

nal? Se eles conheciam o nome de algum escritor de Mato Grosso do 

Sul? “Nenhum” aluno respondeu que conhecia, apesar de ter em meio à 

sociedade uma significativa divulgação, pelo menos, das obras de Mano-

el de Barros. Provavelmente, em anos anteriores os alunos não tiveram 

contato com essa literatura na escola ou em outros meios, portanto: 

A experiência da literatura, conforme Hester (1972, p. 284), raramente 

ocorre em sala de aula. Segundo o autor, podemos preparar nossos alunos para 

“experienciar” um texto literário e devemos intensificar essa atividade. No en-

tanto, não estamos plenamente aptos a produzir essa experiência como uma 

realidade mútua para nós e outros leitores. Em outros termos, a experiência da 

leitura literária é de natureza individual, varia de leitor a leitor e deve ocorrer 

de forma natural, considerando a privacidade do leitor em sua relação com o 

objeto literário. Cabe à escola propiciar ou criar atividades que permitam ao 

aluno o desenvolvimento dessa experiência estética. (SILVA, 2006. p. 518) 

Atuar como ponte entre a literatura e os leitores seria uma das 

responsabilidades da escola, no entanto, isso não ocorre, pois primeira-

mente ficou a impressão de desconhecimento por parte dos alunos a res-

peito das manifestações literárias do Mato Grosso do Sul. Todavia, essa 

experimentação não acontecera como deveria ter sido, ou seja, por não 

ser trabalhada até então no processo de aprendizagem, essa lacuna se fez 
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presente nesse primeiro momento de investigação. Embora a escola seja 

a responsável pelo processo de escolarização como um todo e as mani-

festações literárias fazendo parte dele, é imprescindível que se coloque o 

aluno em contato com esse conhecimento o quanto antes, não esquecen-

do que o envolvimento com a leitura da literatura ocorre de forma indivi-

dual, variando de aluno para aluno, sendo que o professor deve estar pre-

parado para ser o mediador durante essas leituras para fazer com que o 

aluno se aprofunde nas obras em busca da essência que cada obra literá-

ria apresenta. 

Diante desse quadro inicial, ficaram algumas indagações: Por que 

não conheciam? Será se já leram e não sabem que essa literatura é do es-

tado do Mato Grosso do Sul? Será se ficaram tímidos em responder? Se-

rá que há manifestações literárias sul-mato-grossenses nos livros didáti-

cos? Nessas primeiras aulas a angústia era grande por parte do professor, 

pois o desafio seria ainda maior, em suma, a maior dificuldade dos alu-

nos era ter acesso ao objeto, por consequência, menor contato com as 

manifestações literárias sul-mato-grossenses. Sobre esse início com mui-

tas incertezas, a que chamou mais a atenção é que: 

A leitura e a literatura sofrem um processo de escolarização, no qual o ar-

tificialismo revela-se de modo recorrente por meio de atividades, exercícios 

escolares isolados, sem que o aluno perceba a leitura como “ação cultural his-

toricamente constituída”. (SILVA, 2006. p. 515) 

A escola, em sua maioria, quando se depara com o ensino da lite-

ratura sofre uma “espécie” de artificialismo, com exercícios descontextu-

alizados, obras fragmentadas, dentre outros, não conduz ao objetivo mai-

or que é propor uma dinâmica que permeie o leitor e o construa diante de 

um cenário social em que ele se situa. Ainda sobre o artificialismo em-

pregado na escola, esse não levará os leitores a internalizar os conheci-

mentos por não ser natural, sem significados para quem lê. Contudo po-

derá deixar de existir o artificialismo nas aulas de literatura a partir do 

momento em que a leitura da literatura surtir recepção por parte do aluno, 

de acordo com Vincent Jouve (2002) é essencial “iniciar estudos sobre a 

metodologia de leitura”. 

Após a transposição desse panorama inicial, foi possível perceber 

entusiasmo, quando estávamos lendo o conto "Zé Emboaba" que faz par-

te das manifestações literárias sul-mato-grossenses, a maioria, os alunos 

queriam muitas vezes, conhecer a fundo quem era o autor, o porquê dele 

escrever sobre determinada história, porque o autor colocou tal nome à 

personagem, as condições de vida retratadas nas obras, onde se passaram 
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os fatos narrados, se os locais presentes nos textos eram verdadeiros ou 

foram inventados, faziam relações da obra ficcional com a realidade, por 

exemplo, os costumes, os hábitos, as vestimentas, muitos queriam até sa-

ber onde conseguir o referido livro. Porém, em todas as salas havia um 

pequeno grupo de alunos que não se entusiasmaram com a obra estudada, 

ficaram dispersos, não participavam, quando participavam era sem moti-

vação. 

Por outro lado, pode-se perceber que a magia da literatura é pos-

sível, pois: 

[...] cumpre enfatizar que o objetivo maior do letramento literário escolar ou 

do ensino da literatura na escola é nos formar como leitores, não como qual-

quer leitor ou um leitor qualquer, mas um leitor capaz de se inserir em uma 

comunidade, manipular seus instrumentos culturais e construir com eles um 

sentido para si e para o mundo em que vive, posto que “[...] a ficção feita pa-

lavra na narrativa e a palavra feita matéria na poesia são processos formativos 

tanto da língua quanto do leitor. Uma e outra permitem que se diga o que não 

sabemos dizer e nos dizem de maneira mais precisa o que queremos dizer ao 

mundo e nós mesmos”. (COSSON &SOUZA, 2011, apud COSSON, 2006a, 

p. 16) 

Em consonância com o mencionado na citação anterior, o leitor 

também necessita entender o que está lendo, além disso, ter a capacidade 

de compreender a ler, também, o que está “suposto” nas entrelinhas e, 

com isto, identificar elementos ocultos pelos jogos de palavras do autor, 

nos quais estabeleçam intertextualidades entre o texto atual e outros tex-

tos já lidos ou em circulação na sociedade; ter a consciência de que um 

texto pode ser interpretado individualmente, sob vários ângulos, de dife-

rentes formas, dependendo da visão e conhecimento que cada leitor pos-

suir. (MELENDES & SILVA, 2008) 

Outra questão que chamou a atenção é que nos livros didáticos, de 

língua portuguesa, do ensino fundamental II da escola estadual São José 

não constam em suas páginas manifestações literárias do estado de Mato 

Grosso do Sul, não foi possível encontrar se quer um único trecho de al-

guma obra pertencente ao estado. Convém ressaltar que foram encontra-

dos nos livros didáticos do 8º B, 9ºA e 9ºB, ano de 2016 e do 9º ano A de 

2017, fragmentos de obras de autores consagrados da nossa literatura, no 

entanto: 

Vale destacar, também, que as adaptações exigidas pelo processo de esco-

larização e a transferência do texto literário para a página do livro didático, 

muitas vezes, acabam desrespeitando, desfigurando e distorcendo o texto. 

Consequentemente, pseudotextos, são apresentados às crianças em decorrência 

de cortes, supressões, troca de palavras, mudanças da estrutura textual, histó-
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rias começando pela metade, ou com seu final alterado ou, simplesmente, ig-

norado [...]. (RODRIGUES, 2006, p. 16, apud PAIVA & MACIEL, 2005. 

Grifo nosso) 

Por estar em outro formato que não é o original, ou seja, ao ser re-

tirado um fragmento de um texto literário, ele perde a completude e a 

originalidade, fica deformado, não condiz com os objetivos como que es-

tivesse por completo em uma obra. Assim sendo, o leitor ao se deparar 

com esses recortes, muitas vezes não consegue compreendê-los, fazendo 

com que não se interesse pela literatura, isto é, aquilo que era para ser a 

descoberta de novos mundos e intervenções sociais cai por terra, pois, di-

ante de fragmentos, a tendência dos leitores é o afastamento da literatura. 

Isso ocorre por não entender como que um texto literário, que deveria 

servir ao propósito de letramento acaba sendo utilizado para outros pro-

pósitos enumerados na citação acima. 

 

3. A dimensão afetiva no conto "Zé Emboaba" 

A literatura por ser construída e constituída por textos, que enri-

quecem o imaginário, do leitor, torna-se inevitável um estudo sobre a lei-

tura, assim sendo, ler é: 

...um processo que envolve cinco dimensões: a neurofisiológica (percepção, 

identificação e memorização de signos), a cognitiva (o esforço de abstração 

que converte palavras em elementos de significação), a argumentativa (a aná-

lise do texto enquanto discurso), a simbólica (a interação da leitura com os es-

quemas culturais dominantes de um meio e de uma época) e a afetiva __ o 

processo de identificação emocional. (ALMEIDA, M. A. 2010, p. 116, apud 

JOUVE 2002) 

Embora, os textos serem permeados por diversos processos de lei-

tura citados acima, veremos a seguir algumas análises elaboradas a partir 

da dimensão afetiva, esta que se liga ao emocional do leitor, este que po-

de deixar ser seduzido ou não pela obra, gostar de uma personagem ou 

não, dentre outros aspectos emocionais. 

O primeiro texto das manifestações literárias do estado de Mato 

Grosso do Sul estudado em sala de aula foi “Zé Emboaba” do escritor 

Hélio Serejo, nascido na fazenda de São João, município de Nioaque, um 

dos primeiros núcleos habitacionais do então Mato Grosso. 

A essência desse grandioso escritor é revelada em: "Eu sou um 

homem fronteiriço [...] Sou misto de índio vago, cruza-campo e trota-

mundo [...] Vim [...] dos entreveros da fronteira, dos ervais sombrios, dos 
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caminhos perdidos [...]". (VOZES DA LITERATURA, 2014. p. 29) 

Levar ao conhecimento dos alunos esse homem que se coloca na 

literatura e na vida real na condição de fronteiriço, característica que é 

entrecortada por mais de um povo, o índio, que habitou as proximidades 

dos ervais com seus caminhos de angústias e esquecimento. 

Primeiramente, antes de iniciar o conto "Zé Emboaba", o profes-

sor levou alguns livros das manifestações literárias sul-mato-grossenses 

para despertar a curiosidade e o interesse dos alunos. Os alunos escolhe-

ram uma obra, "Zé Emboaba", a decisão pela escolha foi por ela conter 

poucas páginas. Era o momento de estudá-la, então na sequência, o pro-

fessor pediu para que os alunos das turmas do 9ºA e 9ºB fizessem uma 

leitura em voz alta, sendo que cada um lesse um trecho até que o conto 

fosse finalizado. 

Para melhor compreensão do conto, o mesmo foi dividido em ob-

servações antes, durante e depois. Antes da leitura da obra, foi possível 

observar que os alunos, praticamente a metade, pareciam não se interes-

sarem, pois, muitos dos alunos, sentavam de maneira que sua linguagem 

corporal se mostrava desmotivada. Além disso, a maioria perguntava: 

“Por que temos que estudar a literatura do Mato Grosso do Sul? Não vou 

ser poeta. Essas foram algumas das situações que ocorreram em ambas as 

salas. 

Para tentar responder a essas perguntas, o professor explicava so-

bre a importância de ter conhecimento sobre as manifestações literárias 

que fazem parte de Mato Grosso do Sul, pois elas trazem consigo, a exis-

tência humana em suas entrelinhas. Sobre a afirmação “Não vou ser poe-

ta”, o professor explanava que a literatura não é composta somente por 

poesia, e que o objetivo não seria fazer com que o aluno se tornasse um 

poeta, mas sim ser letrado nas práticas sociais que estão permeadas pela 

literatura, sendo poesia ou não. 

Vencida essa etapa inicial, era o momento de iniciar a leitura, no 

entanto, antes do início o professor perguntava aos alunos “O que espe-

ravam encontrar naquele conto?” Muitas foram às respostas, dentre elas, 

ficar sabendo como viviam as personagens; seus relacionamentos; suas 

características físicas; seus comportamentos; seus nomes; se eram engra-

çados ou diferentes. 

Contudo, foi perceptível no decorrer da leitura que os alunos ti-

nham muita dificuldade com o vocabulário encontrado na obra, muitas 
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palavras eram desconhecidas, sempre que isso ocorria, era preciso de 

uma intervenção do professor, que esclarecia o porquê do autor usar tais 

palavras, que seria um estilo do autor, além de ser um vocabulário interi-

orano, capaz de retratar as falas das personagens. 

A leitura não aconteceu de forma sequencial por um único aluno, 

ela foi feita com intercalações, isto é, o professor pedia para um aluno ler 

e falar suas considerações, após isso, outro lia e fazia seus comentários, 

até chegar ao término da leitura. 

Terminada a leitura era o momento de refletir sobre a dimensão 

afetiva dos alunos. No 9º A, o professor pediu para relatarem de forma 

oral o que a obra acrescentou às suas vidas. A maioria mencionou que fi-

cou sabendo que o estado de Mato Grosso do Sul possui uma literatura 

que até então era desconhecida pela maioria dos alunos. No 9º B o pro-

fessor fez diferente, entregou para os alunos algumas filipetas de papel e 

pediu para que cada aluno escrevesse naquela filipeta o que considerasse 

importante e a colasse no quadro para leitura posterior. 

Por meio dessa dinâmica foi possível verificar que os alunos do 

9ºB escreveram nas filipetas sobre a amizade, a simplicidade, o interior e 

relações com a realidade atual. A maioria não gostou do desfecho da 

obra, o fato de na obra o personagem Zé Emboaba não dar nenhuma no-

tícia, deixando o leitor curioso em saber sobre o destino dessa persona-

gem, portanto, a dimensão afetiva se fez presente nesse conto, corrobo-

rando para uma melhor compreensão da obra estudada. 

 

4. Considerações finais 

A pesquisa ainda está inconclusa, todavia, alguns resultados já são 

possíveis, primeiramente ficou a impressão de desconhecimento por par-

te dos alunos a respeito das manifestações literárias em Mato Grosso do 

Sul, apesar de temos um número significativo de escritores, por exemplo: 

Raquel Naveira, Elpídio Reis, Flora Thomé, Hélio Serejo, Lobivar Ma-

tos, Hernâni Donato, Maria da Glória Sá Rosa, Otávio Gonçalves Go-

mes, Manoel de Barros, Demosthenes Martins... dentre outros. 

Constatou-se também que o acesso dos alunos às manifestações li-

terárias em Mato Grosso do Sul ainda é incipiente, nenhum livro que tra-

ta dessa literatura está na biblioteca da escola. 

A obra Zé Emboaba de Hélio Serejo, estudada na sala de aula nas 
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séries finais do ensino fundamental da escola estadual São José é repleta 

de práticas sociais e dimensão afetiva, por isso, atuam no sentido propor 

um letramento literário, pois os alunos além de demonstrarem emoções, 

encontraram nas obras os costumes, os hábitos e as tradições que enobre-

cem a cultura e o regionalismo de Mato Grosso do Sul. 

Todavia, esse trabalho nada mais é que o início de uma longa ca-

minhada a um imenso universo, do qual, a formação de leitores por meio 

da dimensão afetiva observada nas manifestações literárias em Mato 

Grosso do Sul é o horizonte a ser desbravado. 
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RESUMO 

O presente artigo é parte de uma pesquisa de mestrado, que se encontra em curso 

na Universidade Federal do Tocantins, a qual investiga como a metáfora vem sendo 

conceituada e discutida nos livros didáticos, antes e após a avaliação do Plano Nacio-

nal do Livro Didático. Nesse artigo, considera-se as exigências que vêm sendo incorpo-

radas às questões de ensino-aprendizagem dos aspectos linguísticos, sobretudo, a par-

tir dos avanços da linguística cognitiva, ocorridos nas últimas décadas. Um dos objeti-

vos dessas inovações é desenvolver no leitor habilidades inferenciais contextualizadas, 

as quais são requeridas pela própria dinâmica social e pelos processos de conhecimen-

tos inerentes a ela. Nesse processo, a interpretação da metáfora tende a ser mais dis-

cursiva, no sentido de contribuir para desenvolver o raciocínio inferencial do leitor e 

evitar práticas monótonas de leitura. Esse recurso da linguagem passa a ser conside-

rado como uma operação mental que elabora e organiza diferentes formas de conhe-

cimento. A partir dessas questões, discute-se a relação entre metáfora e ensino da lín-

gua, considerando que a compreensão sobre a metáfora, dos seus aspectos discursivos 

e processos didático-pedagógicos se dá com vista à própria dinâmica do conhecimento 

humano, ao entendimento dessas questões (metacognição) e dos aspectos culturais que 

envolvem o seu fazer. (ANDRADE, 2016; CIAPUSCIO, 2003; LEEZENBERG, 2015; 

MOSCHEM, 2011; SOUZA, 2004; ZANOTTO, 2014) 

Palavras-chave: Metáfora. Cognição. Ensino. Cultura. 

 

1. Considerações iniciais, uma perspectiva teórica 

A literatura disponível sobre a metáfora mostra que, durante toda 

sua trajetória, foram muitos os estudos que contribuíram com importan-

tes conceituações e problematizações sobre o assunto, ao ponto que esta 

passou a fazer parte do escopo de diferentes áreas do conhecimento. Isso 

contribuiu para que a metáfora tornasse um assunto bastante estudado e 

discutido, principalmente, em questões psicolinguísticas141, uma vez que 

constitui importante instrumento de cognição e linguístico, útil na capta-

ção e desenvolvimento do sentido. 

É possível perceber, através de leituras realizadas sobre diferentes 

                                                         

141 A psicolinguística é um ramo interdisciplinar da psicologia cognitiva e da linguística aplicada, que 
considera a leitura como uma habilidade complexa, na qual intervém uma série de processos cogni-
tivo-linguísticos de níveis distintos. (MARTINS, 2002) 
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trabalhos acadêmicos desenvolvidos com metáforas, que algumas teorias 

ou pensamentos foram e são ainda questionados e/ou relativizados. Po-

rém, todos eles trazem (em maior ou menor grau) contribuições, que são 

importantes e devem ser consideradas na evolução do conhecimento a 

respeito desse recurso linguístico, pois metáforas são formas de conhe-

cimento, e este se constrói por diferentes caminhos. 

Etimologicamente, o termo metáfora deriva da palavra grega me-

taphorá, resultado da junção de dois elementos que a compõe: meta, que 

significa “sobre” e, pherein, com a significação de “transporte”. Em sua 

essência, a metáfora representaria uma transferência de sentido de um 

termo para outro, o que sugere uma aplicabilidade restrita ao nível da 

linguagem. Esses pressupostos sustentam a visão tradicional sobre o as-

sunto, cujos primeiros estudos sistemáticos são atribuídos a Aristóteles e 

datam-se do século IV a. C. 

Na teoria aristotélica, a metáfora é considerada uma figura poética 

e de retórica e tem o princípio da substituição e da similaridade como ba-

se para explicação do seu significado. Para esses princípios, a metáfora 

apresenta uma função que 

circunscreve-se a um valor estilístico ou ornamental pelo que em discurso é 

concebida como uma forma indireta de apresentação do significado literal (te-

oria da substituição) e tem subjacente uma comparação ou uma similaridade 

entre dois ou mais objetos. (AMARAL, 2009, p. 216) 

Essa comparação é apresentada de forma condensada ou elíptica 

(teoria da comparação). 

Conforme Solange C. Vereza (2010, p. 202), Aristóteles nunca 

propôs uma conceituação clara e sistemática de metáfora. Para a autora, o 

que fica da visão desse filósofo é “o estatuto da metáfora como figura de 

linguagem”, seu locus é a linguagem. As teorias que sucedem a essa tra-

dição, por sua vez, divergem entre si. Isso não necessariamente sobre a 

relevância e conceito da metáfora enquanto produção de sentido, mas a 

presença, nela, de uma cooperação entre cognição e linguagem ou de 

uma supremacia do aspecto cognitivo sobre o linguístico. 

Teria sido Jack C. Richards a reconhecer, por volta de 1930, que a 

metáfora ou o enunciado metafórico possui estrutura intrínseca e envolve 

toda a semântica da frase, com ele a unidade semântica deixa de ser ape-

nas a palavra, para tornar-se a sentença como todo. Para Paul Ricoeur 

(2000) e Dieysa Kanyela Fossile (2011b; 2015), em Jack C. Richards, a 

metáfora reúne dois pensamentos de coisas distintas que estão/são simul-
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taneamente ativas. A partir desse pensamento, entende-se a sentença me-

tafórica como constituída de dois elementos, o primeiro “é o elemento ou 

entidade da qual se fala” e o segundo “é a entidade que predica algo” so-

bre o primeiro (FOSSILE, 2015, p. 14), ou seja: o tópico, parte literal do 

enunciado, e o veículo, que é o termo figurado (a palavra tomada metafo-

ricamente). 

Com Jack C. Richards inicia-se, assim, a tradição que separa os 

dois planos da metáfora: “o conceptual (que relaciona conceitos)” e o “da 

expressão (as palavras que são usadas para exprimir esses conceitos)” 

(MOURA, 2008, apud FOSSILE, 2011b, p. 38). Essa autora afirma que, 

na década de 70, houve uma fusão da linha de investigação literária se-

guida por Jack C. Richards com o campo da filosofia analítica, adotada 

por Max Black. Este mantém a dualidade de referência entre dois sujei-

tos, o figurado e o literal, e sustenta que é da relação entre esses dois 

elementos que nasce o sentido metafórico do enunciado. 

Para Max Black (1993) o significado de uma metáfora interessan-

te é tipicamente novo ou criativo. O pesquisador demonstra grande inte-

resse pelas designadas metáforas ativas ou fortes, cuja discriminação 

ocorre mediante a sua ênfase e ressonância142. A notoriedade para esse ti-

po de metáfora está na questão de suas implicações serem ricas, porém, 

não declaradas, o que faz com que seus produtores precisem “da coope-

ração do receptor para perceber o que está por trás das palavras usadas” 

(BLACK, 1993, p. 23 e 26). Para esse autor, o falante emprega meios 

convencionais para produzir um efeito fora do padrão, durante a utiliza-

ção apenas dos recursos sintáticos e semânticos. Nele, a metáfora passa a 

ser vista como um recurso que concebe conhecimento. (FOSSILE, 

2011a; 2011b) 

A valorização desse atributo cognitivo da metáfora leva George 

Lakoff e Mark Johnson, a partir da década de 1970, a considerarem-na 

como um mecanismo do pensamento e, por conseguinte, do raciocínio. 

Responsável pela criação de novos sentidos e de novas realidades, a me-

táfora é como uma projeção mental, que tem como função estruturar o 

sistema conceptual formal, o qual determina a forma como o homem 

                                                         

142Max Black sugere os termos ênfase e ressonância para orientar o grau de vivacidade da metáfora. 
Propõe, de um lado, a riqueza das implicações não declaradas e, de outro, o opcional, decorativo e 
ornamental, estes característicos da metáfora tradicional. Segundo ele, esses são “opostos 
plausíveis” que asseguram as extremidades entre a metáfora viva e a tradicional. (BLACK, 1993, p. 
26) 
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pensa, raciocina e imagina no seu dia a dia. Para esses autores, as experi-

ências individuais, a cultura, a história e ideologia têm papel importante 

na produção das metáforas utilizadas. 

De acordo com Heronides Murílio de Melo Moura (2009, p. 155), 

a partir de George Lakoff e Mark Johnson (1980), foi possível uma dis-

tinção entre metáfora conceptual e metáfora linguística, dada a ruptura 

paradigmática143 que vinha ocorrendo desde a década anterior e que colo-

cou em questionamento o enfoque objetivista da metáfora. Para Heroni-

des Murílio de Melo Moura (2009), em George Lakoff e Mark Johnson, 

a metáfora conceptual organiza o modo de representação e categoriza-

ção do mundo, enquanto que na metáfora linguística ter-se-ia a materia-

lização, em termos linguísticos, da estrutura conceptual subjacente. Ou 

seja, para esta teoria, a linguagem apenas externaliza as metáforas que 

são estruturadas na cognição. 

Esses pressupostos contribuíram para que diferentes estudos fos-

sem realizados, no sentido de relacionar os conhecimentos linguísticos 

com os conhecimentos de mundo. A partir de pesquisas que visam com-

preender como a metáfora contribui para elucidar os processos sociocog-

nitivos que podem ocorrer na sua interpretação, Mara Sofia de Toledo 

Zanotto (2014, p. 4) sustenta que, em trabalhos empíricos que visem à 

construção dos sentidos, “é esperado que emerjam múltiplas leituras, as 

quais exigirão um estudo de sua natureza semântico-pragmática”. Essa 

autora sugere que investigações metafóricas devem contribuir para expli-

car dimensões da significação da metáfora também em uso. 

Essa pesquisadora reconhece que o processo de construção de 

sentidos envolve um complexo processamento em cadeia de inferências, 

que são também metafóricas. Ela acredita que, do ponto de vista teórico, 

surgem inúmeras indagações que levam a questionar-se a própria nature-

za da metáfora. Enquanto que, “do ponto de vista aplicado, os resultados 

são relevantes para sugerir mudanças no ensino-aprendizagem de leitura” 

(ZANOTTO, 2014, p. 5). A autora enfatiza ainda que as habilidades infe-

renciais contextualizadas estão entre as capacidades exigidas nos exames 

de classificação e qualificação estudantis, o que refuta a possibilidade de 

haver êxito em uma leitura que consista em repetir literalmente o que o 

                                                         

143Ruptura paradigmática diz respeito à mudança paradigmática que coloca em questionamento o 
mito do objetivismo (caracterizado pela crença de que todo conhecimento científico deve ser objeti-
vo) em favor de um paradigma emergente, de um novo “modelo” de se fazer ciência, que provocou 
mudanças em todas as áreas do conhecimento. (ZANOTTO, 1998, p. 14 e nota nº 2, p. 33) 
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texto diz. 

Dessa forma, acredita-se que o trabalho com a metáfora não se 

trata apenas de teorias, mas de suas contribuições para a construção do 

conhecimento linguístico. Segundo Mara Sofia de Toledo Zanotto (2014, 

p. 5), estudos que observaram práticas de letramentos em contextos dife-

rentes têm apontado que falta ainda explicar como os sentidos são cons-

truídos. “Uma vez que não se conseguiu explicar o que ocorre no espaço 

que há entre o sentido lexical e os conceitos ad hoc144, especificamente no 

caso da metáfora”. (ZANOTTO, 2014, p. 5) 

A partir dos avanços da linguística cognitiva, a partir das últimas 

décadas, muitos estudos vêm sendo desenvolvidos sobre o assunto. Isso 

se deve às novas exigências incorporadas às questões de ensino-

aprendizagem dos aspectos linguísticos, no sentido de desenvolver essas 

habilidades inferenciais contextualizadas, requeridas pela própria dinâ-

mica social e pelos processos de conhecimentos inerentes a esta. Com es-

se processo, a interpretação da metáfora deve inovar, no sentido de con-

tribuir para desenvolver o “raciocínio inferencial do leitor”. (ZANOTTO, 

2014, p. 5) 

Nesse sentido, a metáfora constitui-se numa operação mental que 

elabora e organiza diferentes formas de conhecer; um recurso de aquisi-

ção e transmissão de conhecimentos (AMARAL, 2009; FOSSILE 2011; 

RICOEUR, 2000; SOUZA, 2004). Esse processo metacognitivo engloba, 

sobretudo, o entendimento dos aspectos culturais que envolvem o seu fa-

zer (ANDRADE, 2016; CIAPUSCIO, 2003; LEEZENBERG, 2015; 

MOSCHEM, 2011; SOUZA, 2004). Estas questões são objeto das seções 

que desenvolvem o presente artigo, a seguir. 

 

2. Metáfora e dinâmica do conhecimento 

O fato de a metáfora ter sido um recurso da língua desprezado pe-

la visão tradicional de racionalidade e de objetividade requerida para os 

processos de construção do conhecimento científico justifica a dicotomia 

existente nas suas formas de conceituação e abordagem, ainda hoje en-

contradas nos materiais didáticos e propagadas no ensino da língua. 

                                                         

144 Os conceitos ad hoc não são linguisticamente dados, mas são construídos online em resposta a 
expectativas específicas de relevância surgidas em contextos específicos. (CARSTON, 2002, apud 
ZANOTTO, 2014, p. 5) 
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Quando o quesito é estudo da metáfora, é necessário que haja um enten-

dimento razoável dessas questões. 

Para Guiomar Elena Ciapuscio (2003), a valorização e redefinição 

na maneira de apreciar a metáfora estão relacionadas com (i) como têm 

sido interpretados os processos do conhecimento humano, os quais resul-

tam nas diferentes maneiras de como a metáfora tem sido conceituada 

nas diferentes correntes filosófico-linguísticas, e (ii) o papel da linguísti-

ca cognitiva, de construção de novos modelos de reflexão sobre a língua, 

suas categorizações e interface linguagem/pensamento. 

Conforme visto na seção anterior, há, na tradição clássica, um en-

tendimento da metáfora enquanto categoria linguística de teor subjetivo e 

literário apenas. Em oposição a isso, desenvolveu-se uma noção de raci-

onalidade e objetividade idealizadas sobre os processos de conhecimento, 

que deveriam ser interpretados literalmente. Esse pensamento prevaleceu 

até meados do século passado, quando se tornou público o reconheci-

mento da dimensão cognitiva da metáfora. Esta vem, ao longo dos últi-

mos anos, servindo de munição para o empreendimento de muitas pes-

quisas sobre a linguagem metafórica. 

A metáfora, então, passa a ser vista sob diferentes perspectivas e 

sua conceituação depende de qual abordagem teórica que se adote. As 

mudanças de conceituação, conforme Guiomar Elena Ciapuscio (2003), 

seguem algumas linhas de reflexão importantes para o processo de ensi-

no e aprendizagem dessas questões linguísticas, como (i) a metáfora na 

concepção do discurso clássico, ii) a metáfora na concepção tradicional 

da ciência, (iii) a metáfora na linguística cognitiva: a concepção experi-

encial, e, (iv) as metáforas nas novas concepções do discurso científico. 

De acordo com esse pensamento, o fato de a metáfora se tornar, 

no discurso clássico, um recurso que supõe uma analogia implícita, onde 

os elementos relacionados metaforicamente apenas substituíam entre si, 

ajudou a instituir a concepção da metáfora enquanto "ornamento linguís-

tico" dos textos. Dessa forma, consolidou-se a ideia de que a metáfora 

era um recurso que não apresentava clareza de significado e por isso não 

se ajustava estritamente à realidade. Dessa maneira, também não servia à 

concepção tradicional da ciência, já que para esta, segundo Guiomar 

Elena Ciapuscio (2003), o mundo é constituído por objetos que possuem 

propriedades inerentes e independentes das pessoas que interagem com 

eles. Logo, a língua da ciência deveria encaminhar-se para o lado dos ob-

jetos e em oposição ao estilo tradicional, marcado pela retórica e sua vi-
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são persuasiva. 

Assim, estruturou-se a concepção de oposição radical à metáfora, 

enquanto protótipo da potencialidade manipuladora da língua, a qual pre-

cisava se fundamentar numa visão epistemológica da ciência e do conhe-

cimento humano de raiz basicamente objetivista. Guiomar Elena Ciapus-

cio (2003) afirma que isso requeria um instrumento linguístico que fosse 

transparente e que, na medida do possível, não fosse notado. Assim, a 

ideia de que as metáforas seriam conotações desnecessárias e interpreta-

ções subjetivas, e por isso não devia ter lugar nos textos da ciência, ou 

nos textos argumentativos e informativos. Essa forma de pensar perpetu-

ou-se, consideravelmente, no ensino da metáfora ao longo dos anos. 

Com o advento da linguística cognitiva, “um paradigma de pes-

quisa que viu um extraordinário crescimento nas últimas três décadas” 

(LEEZENBERG, 2015, p. 03), essa concepção de linguagem passa a ser 

desacreditada e o valor cognitivo da metáfora ganha corpo. A partir desse 

período, diferentes escritos filosóficos e linguísticos passaram a compre-

ender a metáfora, explicitamente, como um recurso que concebe conhe-

cimento, ou como um instrumento de conhecimento. Vista dessa manei-

ra, a principal mudança da concepção de metáfora é o reconhecimento do 

seu atributo cognitivo. 

Guiomar Elena Ciapuscio (2003) defende que essa é uma concep-

ção experiencial da metáfora, a qual sustenta que o pensamento metafóri-

co pode apresentar novas realidades, ao destacar alguns traços e ocultar 

ou obscurecer outros. Essas são as metáforas criativas145, que funcionam 

como instrumento indissociável não só da criação artística, mas também 

da atividade científica. São as metáforas esperadas nas novas concepções 

do discurso científico, que reconhece a estreita relação entre linguagem e 

dinâmica social. Essa dinâmica, por vez, é responsável pela alteração 

substancial das ideias sobre a língua e os textos científicos, os quais 

exerceram papel importante nos estudos linguísticos sobre tal modalida-

de de discurso. 

É importante lembrar que, de acordo com essa pesquisadora, o 

atributo cognitivo-criativo da metáfora permite a compreensão do conte-

údo conceitual, ao estabelecer associações com a realidade contextual. 

Seu valor para a explicação de temas científicos vai além do estritamente 

                                                         

145 As metáforas criativas também chamadas metáforas vivas, forte ou ressonantes são, na visão in-
teracionista de Max Black (1962; 1993), inerentes ao texto e não podem ser tratadas como crivo. 
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verbal, possibilita também uma imagem mais precisa daquilo que é com-

preendido. Sobre essa questão, Guiomar Elena Ciapuscio (2003) sustenta 

que esse aspecto visual da metáfora se apresenta de maneira bastante di-

dática no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que para o públi-

co não especializado permite conceituar fenômenos abstratos ou excessi-

vamente técnicos mediante associações com objetos ou aspectos do 

mundo cotidiano. 

Baseado em estudos de Van Besien (1989), Ana Claudia Souza 

(2004) sustenta que as metáforas, além dessa função pedagógica, aspecto 

discutido por Guiomar Elena Ciapuscio (2003), como possibilidade de 

formação de imagens, elas apresentam também funções constitutivas. No 

primeiro caso, elas seriam empregadas no ensino ou na explicação de te-

orias que, não necessariamente, foram formuladas com metáforas ou que 

implicam novas visões teóricas; facilitariam a explanação acerca de cons-

trutos teóricos, ajudando na memorização da informação e tornando a 

compreensão mais intuitiva. No segundo caso, seriam, ainda que tempo-

rariamente, um aspecto inerente à explicação teórica; os seus traços rele-

vantes explicam um domínio ainda desconhecido em termos de outro já 

supostamente conhecido pelo leitor. Nesse sentido, 

Ela nos permite compreender essas questões em termos mais concretos 

[...] a metáfora é fundamental à aprendizagem de algo completamente novo, 

visto que não se pode aprender algo totalmente desconhecido sem ancorar o 

novo no conhecimento pré-construído. Isso implica possivelmente o proces-

samento metafórico. (SOUZA, 2004, p. 55) 

Assim, a metáfora, não somente facilita o processo de aprendiza-

gem de questões linguísticas. Ela serve também de estratégia pedagógica 

ao ensino de outros conteúdos. Igualmente relevantes são as metáforas 

especialmente produzidas, que podem circular em outros campos menos 

especializados da comunicação científica e sua potencialidade cognitivo-

comunicativa as provê de multifuncionalidade, o que ocorre conforme 

seus destinatários e o contexto. Assim, as metáforas criativas possibili-

tam interpretação e conceituações adequadas aos diversos tipos de situa-

ções, da mesma forma que podem também “receber adequadamente um 

número de diferentes e até mesmo parcialmente leituras conflitantes”. 

(BLACK, 1993, p. 25) 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

866 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

3. Metáfora, cognição e cultura 

A linguística cognitiva surge com o intuito de explicar os fenô-

menos linguísticos, relacionando os conhecimentos dessa área com os 

processos cognitivos. Segundo Marcela de Almeida Moschem (2011), a 

linguística cognitiva é de abrangência da ciência cognitiva, uma área in-

terdisciplinar do conhecimento que envolve também a filosofia, a psico-

logia e a neurociência. Nessa abrangência, convergem-se interesses des-

ses diferentes ramos do conhecimento. 

Estudos mostram que foi a partir da teoria da metáfora conceptual 

de George Lakoff e Mark Johnson (1980), que surgiu um novo paradig-

ma da linguística cognitiva, o qual busca relacionar os conhecimentos 

linguísticos com os conhecimentos de mundo. Nessa perspectiva, a metá-

fora é entendida como fruto de motivação cognitiva e ganha corpo en-

quanto mecanismo de construção e compreensão de sentidos e, assim, 

vem contribuindo significativamente para os processos formativos. Para 

Adriano Andrade (2016, p. 84), a linguística cognitiva “reivindicou o pa-

pel do pensamento imaginativo e metafórico para o cerne dos estudos so-

bre cognição e linguagem” e desde então, muitas pesquisas se desenvol-

vem no intuito de complementar a abordagem inicial de George Lakoff e 

Mark Johnson. 

A partir desses avanços, os estudos sobre metáfora vêm se popula-

rizando e se diversificando. As novas concepções epistemológicas sobre 

o fazer científico, a influência das novas metodologias de ensino da lín-

gua e as pesquisas empreendidas nos diferentes campos da Linguística 

tem trazido mudanças substanciais sobre as concepções de metáfora e 

sobre sua importância para o ensino da língua, sobretudo, para os proces-

sos que envolvem a produção dos sentidos. (ALMEIDA, 2005; AN-

DRADE, 2016; FOSSILE et al., 2015; MOSCHEM, 2011 e SOUZA, 

2004) 

Conforme Adriano Andrade (2016), a metáfora se presentifica na 

educação, sobretudo, (i) como mediadora do próprio conceito de educa-

ção e de suas mudanças através do tempo, (ii) como fenômeno constitu-

tivo da linguagem, atualizada nos discursos que envolvem os processos 

de ensino-aprendizagem e, (iii) como conteúdo das aulas de língua. Para 

o autor, essas questões envolvem alguns questionamentos que vão desde 

o que se deve entender como conteúdo metafórico a ser ensinado a ques-

tões de reconhecimento das diferenças culturais. Considerando a ampli-

tude de discussões inerentes a esses aspectos e a proposta do presente ar-
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tigo, apenas a última dimensão serás discutida aqui. Ou seja, apenas as 

questões relativas à metáfora enquanto conteúdo das aulas de língua. 

Com base em estudos de Graham Low (2008), Adriano Andrade 

(2016) sustenta ainda que as respostas aos referidos questionamentos de-

vem considerar as posições teóricas, ideológicas e políticas constantes na 

proposta da escola e assumidas pelos professores em sua docência, con-

siderando que, 

[...] não é possível aplicar de maneira indiscriminada as recentes teorias cogni-

tivas em sala de aula. É preciso refletir com cuidado sobre o quanto de meta-

linguagem os alunos podem e devem ser expostos e, também, considerar a 

metáfora num nível discursivo (e não apenas lexical). Ademais, é preciso ter 

clareza sobre o que queremos que os estudantes aprendam quando ensinamos 

metáforas, isto é, sobre quais são as concepções de ensino e quais são os obje-

tivos envolvidos na prática de ensino-aprendizagem. (ANDRADE, 2016, p. 

88) 

Essas observações devem ser entendidas como convidativas para 

uma nova perspectiva de trabalho com metáforas em sala de aula. Nessa 

perspectiva, a metáfora deve ser compreendida num nível discursivo de 

análise. Observa-se, nesse ponto, duas questões, um tanto desafiadoras: 

(i) a dificuldade em determinar o objetivo discursivo da metáfora usada e 

(ii) a dificuldade em verificar se os alunos, de fato, compreendem o tre-

cho metaforicamente. O pesquisador sugere que o trabalho com essas 

questões deve ser norteado pelo entendimento dos aspectos culturais en-

volvidos tanto na realização, quanto na compreensão do fenômeno. 

Esse é um entendimento que se apoia numa visão socioconstruci-

onista da realidade, por acreditar que “o mundo social é, em grande me-

dida, construído discursivamente” (ALMEIDA, 2005, p. 16). Sem pre-

tensão de discordar de George Lakoff e Mark Johnson, de que as metáfo-

ras ajudam a construir a nossa realidade social, esse autor adverte que 

“as relações entre realidade social e metáforas conceituais” podem “ser 

descritas, metaforicamente, como via de mão dupla” (ALMEIDA, 2005, 

p. 17). Para o pesquisador, a influência do social sobre a criação metafó-

rica se justifica pelo fato de que algumas metáforas costumam cair em 

desuso, fruto de transformações sociais ao longo da história, enquanto 

outras mais adequadas aos novos tempos vão surgindo. 

Entretanto, a compreensão dos aspectos culturais tomada aqui, se 

baseia nos termos sugeridos por Michiel Leezenberg (2015), enquanto 

impacto das práticas sociais na cognição, ou seja, uma cognição que se 

processa a partir da influência de questões culturais, e não o contrário. 
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Esse é motivo de uma crítica relevante deste autor à teoria da metáfora 

conceptual de George Lakoff e Mark Johnson, para quem “o conceito de 

cultura não possui grande papel explicativo no framework teórico”; 

“tampouco é um elemento de suporte na arquitetura teórica da linguística 

cognitiva”. (LEEZENBERG, 2015, p. 5/5) 

Para Michiel Leezenberg (2015), esses autores continuam no 

“framework cartesiano” ao definem a cognição em termos de processos 

mentais internos, como resultante do confronto entre um cérebro indivi-

dual e o mundo externo, este não entendido enquanto práticas linguísticas 

públicas e normativas. Nessa perspectiva, segundo o autor, esse mundo 

seria, primeiramente, físico e natural; social e cultural apenas secundari-

amente. Assim, a teoria da metáfora conceptual “reproduz acriticamente 

uma noção romântica e a-histórica de cultura enquanto atemporal e anô-

nima, envolvendo normas e valores partilhados”. (LEEZENBERG, 2015, 

p. 06) 

Esse autor adverte que não se deve insistir nas limitações e nos 

problemas existentes na perspectiva adotada por George Lakoff e Mark 

Johnson, mas sim, encontrar caminhos para abordagens linguístico-

cognitivas que podem ser estendidas ou modificadas para construir uma 

visão mais sofisticada das complexidades da sociedade e da cultura hu-

mana. Para esclarecer o que seria “uma descrição, baseada ou orientada 

pelas práticas, dos mapeamentos metafóricos e modelos cognitivos que 

enfatizam a prática pública sobre a representação privada” (LEEZEN-

BERG, 2015, p. 21), ele esboça algumas considerações. 

Primeiro, o autor sugere o trato da categorização e do significado 

literal como atrelados a práticas letradas e orais, de maneira variável. 

Identifica-se a escrita como fator que contribui para a estabilização de 

significados literais das palavras, por meio de codificação em dicionários 

e gramática. Nesse processo, 

Foca-se na educação como uma variável crucial para a cognição, e suge-

re-se que tipos específicos de aprendizado – como, por exemplo, a educação 

moderna em oposição à transmissão oral de conhecimento ou a outras formas 

mais tradicionais de educação baseadas na aprendizagem mecânica – terão 

efeitos cognitivos diferenciados. (LEEZENBERG, 2015, p. 21/22) 

Segundo lugar, ele acredita que se deve abrir as análises cogniti-

vas para questões de autoridade social e poder, considerando que a temá-

tica do poder na distinção entre figurativo e literal permanece virtualmen-

te inexplorada. Michiel Leezenberg (2015) observa ainda que a definição 
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bem-sucedida de significados literais em dicionários pressupõe uma au-

toridade que é legitimada linguística e cognitivamente. 

No terceiro ponto, o autor sugere que se deve dar um lugar central 

às ideologias linguísticas sobre o que são as palavras e como elas funcio-

nam no mundo social. Esse processo é semelhante aos modelos cogniti-

vos da metáfora conceptual, com uma ressalva de que as ideologias lin-

guísticas são representações públicas, não privadas como nestes. Elas são 

entidades linguísticas (primeiramente), culturais e indicativas de classe, 

status e poder. 

Adriano Andrade (2016) corrobora com essa mesma perspectiva, 

ao reconhecer que os fenômenos linguísticos devem ser investigados sob 

a ótica de uma semântica de inspiração sociocognitivista. Nesse sentido, 

fomenta-se uma análise linguística que considere (i) que a linguagem não 

é uma faculdade cognitiva autônoma; (ii) que as estruturas gramaticais 

são resultado do processo de conceptualização e (iii) que o conhecimento 

sobre a linguagem emerge do conhecimento da linguagem em uso 

(KÖVECSES, 2005, apud ANDRADE, 2016). 

Ainda por meio desse pensamento, Michiel Leezenberg (2015) 

sustenta que a exploração do elo entre cognição e cultura deve ocorrer 

com a compreensão das questões sobre o processamento cognitivo e ma-

peamentos conceptuais por meio de uma abordagem mais propriamente 

semiótica, que deve tomar a cognição humana como mediada. Nesse pro-

cesso, as práticas linguísticas tendem a ser entendidas como inerentemen-

te públicas, normativas e impregnadas de relações de poder. 

[...] tende-se a dar mais atenção às questões sociais de uso da linguagem, rela-

ções de poder e ideologias públicas do que à estrutura linguística, às relações 

conceptuais e modelos mentais. Questões sobre a estrutura linguística e con-

ceptual desaparecem em prol de questões sobre o que os usuários da lingua-

gem fazem – e acreditam – ao qualificar itens linguísticos ou gêneros do dis-

curso enquanto, por exemplo, poéticos ou metafóricos. (LEEZENBERG, 

2015, p. 24) 

Esse autor reconhece que há inegável progresso da linguística 

cognitiva, ocorrido a partir das últimas décadas. O que ele considera in-

satisfatório é a sua concepção cognitiva de cultura, que carece de uma 

“percepção empiricamente informada e teoricamente sofisticada sobre 

como a cultura é produzida, sustentada e contestada” (LEEZENBERG, 

2015, p. 25). Assim, considera as concepções da linguística cognitiva à 

esfera das práticas culturais. 
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Com vistas a essas questões, defende-se que há um nível semânti-

co a ser perseguido com a prática de ensino da língua. Este, por sua vez, 

define a competência metafórica a ser desenvolvida em sala, a qual não 

pode acontecer de maneira desvinculada dos processos cognitivos, cultu-

rais e pragmáticos, considerando que estes se convergem na efetivação 

das questões didático-pedagógicas, sobretudo, voltadas ao ensino da lín-

gua. (ANDRADE, 2016; LEEZENBERG, 2015) 

 

4. Inferências metafóricas e leitura: algumas considerações 

A metáfora está presente nas mais variadas modalidades de texto 

e tem se tornado ferramenta semântica riquíssima para o ensino de língua 

na educação básica. Isso tem ocorrido, sobretudo a partir do novo para-

digma da linguística cognitiva, que tem evidenciado a importância e in-

terferência dos processos sociais na cognição humana. Frente a essas 

questões, percebe-se adaptações linguísticas que são requeridas pelas rea-

lidades comunicativas em jogo e o quão necessário é que se evitem pa-

drões conceituais ou estruturais que fossilizam as explicações sobre as 

questões linguísticas e, consequentemente, sobre a metáfora. 

A metáfora enquanto mecanismo de cognição constitui-se essen-

cialmente de situações inferenciais, as quais oferecem bases conceituais e 

discursivas que motivam o ensino da língua. Se não adequada a cada si-

tuação comunicativa, a abordagem didática metafórica poderá surtir efei-

to contrário. 

A metáfora pode constituir um fator de interferência na leitura do texto, 

facilitando ou dificultando a construção do sentido, dependendo das suas pró-

prias características relativas aos domínios envolvidos, à frequência e ampli-

tude de uso, e da relação entre autor, leitor, conhecimento prévio, texto e situ-

ação de leitura. (SOUZA, 2004, p. 52) 

A metáfora abstrai o objeto a ser compreendido, por meio de atri-

butos próprios do seu veículo metafórico. Sem o entendimento adequado 

desses atributos e de sua possível interação com a parte literal do enunci-

ado (tópico) ou com o contexto que o gerou, dificilmente haverá compre-

ensão do sentido metafórico. O que Ana Claudia Souza (2004) sugere é 

que a metáfora, enquanto ferramenta linguística para o trabalho didático, 

seja contextualizada de acordo com os objetivos pedagógicos e com as 

realidades discursivas de sala de aula, de forma que os atributos, tanto li-

terais quanto figurativos, sejam conhecidos ou compreensíveis pelos alu-

nos. 
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As perspectivas teóricas adotadas para embasar o trabalho peda-

gógico com a metáfora tendem a ser aquelas que melhor se adéquem aos 

objetivos do trabalho e à realidade dos alunos. Elas devem trazer contri-

buições para uma discussão apropriada dos aspectos linguísticos, de mo-

do que resulte em congruência das inferenciais metafóricas e consequen-

te evolução do conhecimento. “Mesmo quando bem aceita nos círculos a 

que se destina, a metáfora nova tem de disputar espaço com as metáforas 

tradicionais” (ALMEIDA, 2005, p. 17). E se estas estiverem muito enrai-

zadas na linguagem e nos procedimentos cotidianos, menos efeitos aque-

la terá. 

Nesse sentido, espera-se que as novas reflexões sobre o processo 

de ensino/aprendizagem da língua e o progresso da linguística cognitiva 

possam converter esse espaço de disputa entre o ensino tradicional da 

metáfora e o estudo da metáfora nova em espaço de discussão das ques-

tões linguísticas que priorizem a interação sociocognitiva da mesma. E 

que, diante desse cenário, a força da tradição, capaz de reduzi a metáfora 

ao meramente linguístico, possa se esvair cada vez mais, dando lugar ao 

potencial sociocognitivo, criativo e crítico de produção da linguagem. 
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RESUMO 

O ensino pós-método tem sido o foco de vários estudiosos que buscam mais possi-

bilidades no ensino de línguas, já que a globalização tem forte impacto no cenário 

educacional. Consequentemente, os professores adotaram estratégias para lidar com 

contextos imprevisíveis e também desenvolveram práticas mais informadas (KUMA-

RAVADIVELU, 2012) levando em conta as possibilidades locais dos alunos e os possí-

veis resultados em termos globais. Na América Latina, por exemplo, Kanavillil Raja-

gopalan (2005, 2010) é um dos especialistas que abordou alguns dos principais pro-

blemas que as novas configurações geopolíticas implicaram no ensino de línguas. Ao 

mesmo tempo, ele chamou nossa atenção para os diferentes aspectos culturais que nos 

rodeiam e que fornecem agência social dentro do mundo globalizado, mesmo através 

do ensino/aprendizagem de inglês. Para colaborar com essas ideias, o presente estudo 

traz o meu processo de compreensão do funcionamento dos estudos pós-modernos que 

alicerçam o ensino de línguas a partir de uma perspectiva transcultural, de modo que 

eu possa considerar todas as informações na reconfiguração de uma sociedade global, 

hoje reconhecida. Como B. Kumaravadivelu (2012) afirma, esta é uma interpretação 

alternativa do processo de ensino da língua inglesa, que pode ser considerada como 

uma voz mais entre muitos outros que considera o ensino de línguas e línguas para 

além das fronteiras coloniais. 

Palavras-chave: Pós-modernidade. Ensino de inglês. Metodologias. 

 

1. Introdução 

Por meio deste trabalho, procuro descrever um pouco da minha 

experiência em uma das disciplinas que cursei ao longo do segundo se-

mestre de 2016, enquanto mestrando em letras na Universidade Estadual 

de Mato Grosso do Sul. Procuro escrever o que mais me chamou a aten-

ção e dar voz a minha interpretação sobre o impacto da pós-modernidade 

nas pesquisas qualitativas referentes às humanidades, nessa ocasião com 

o foco na formação de professores e ensino de língua inglesa. 

Em resumo, meu interesse nas aulas desta disciplina está na pos-

sibilidade de discutir e entender um pouco mais sobre o mundo pós-

moderno. Refletir, a partir de então, nas práticas que essas teorias me 

mailto:g_her20@hotmail.com
mailto:ruberval.maciel@gmail.com
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apresentam e ressignificar minha compreensão do local que estou inseri-

do. Eu creio ser válido abrir espaço para esse tipo de discussão, afinal 

muitas das teorias ainda se limitam e, por isso, acabam não abrangendo, 

ou até mesmo não possibilitando outras formas de se encarar os resulta-

dos da globalização. 

Além de discorrer sobre o que passei nas aulas, trago relatos de 

anotações que encaro como pertinentes na minha ressignificação de sen-

tidos. Para esse trabalho, em específico, eu lido com o aporte autoetno-

gráfico que me permite vivenciar e contar as minhas histórias, para que 

essas sirvam de ferramentas na construção de significados que permeiam 

a minha interação cultural. (CANAGARAJAH, 2012) 

Esse trabalho, em si, trata do meu relato de construção conheci-

mento na caminhada de ser um professor de língua inglesa que se encon-

tra no mundo acadêmico por meio do mestrado. Aqui, ofereço ao leitor 

alguns pensamentos recorrentes das discussões com meu orientador, co-

legas e inclusive comigo mesmo, pois se tratando de pesquisas qualitati-

va eu procuro estar e dialogar coerentemente com os contextos dos quais 

faço parte diariamente. (BOGDAN & BIKLEN, 2010) 

 

2. A realidade a minha volta: literatura e as portas para a pós-

modernidade 

A disciplina cursada foi sugerida por meu orientador, Ruberval 

Franco Maciel, por conter um professor que trabalha com autores que 

abrangem os estudos pós-modernos e pós-estruturais. Também, para 

cumprimento de créditos necessários antes da qualificação e defesa final 

o trabalho de mestrado, eu precisaria cursar uma disciplina que estivesse 

fora da minha área de atuação, conforme o programa pede. 

A partir disso, mesmo sabendo que se tratava de uma área diferen-

te da que venho trabalhando, e por entender que eu poderia melhorar meu 

repertório para escrever sobre um tema um tanto corrente nas discussões 

de conferências e encontros recentes, acreditava que não teria muitas di-

ficuldades em caminhar e discutir sobre os textos propostos. O que, logo 

na primeira aula em que eu estive, já fez com que eu parasse e refletisse 

um pouco mais acerca desta minha ideia. 
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O professor Daniel Abrão146, em sua apresentação e explicação da 

ementa para o semestre, já trazia questionamentos que me faziam parar e 

ver que a tarefa não seria tão simples assim. Nessa primeira data, já me 

deparava com uma opinião que o próprio utilizou ao se referir sobre uma 

“pós” que de tão usado já não se sabe mais o que significa. Ele dizia, tal-

vez por meio da literatura, que a representação (mimeses) e criação de 

uma arte sempre viriam da imitação, e para mim, interpretar seus dizeres 

e correlacioná-los com meus estudos já, então, não fazia sentido. 

Primeiro, porque mesmo se tratando de uma tese, e claro depen-

dendo de onde estamos falando, eu acredito que o trabalho final de um 

mestrando se embasa numa literatura que, hoje, sofre por constantes alte-

rações que acarretam na sua desconstrução. Há um tempo, quando li pela 

primeira vez sobre a pós-modernidade, entendia que teria que passar por 

este processo para entender aquilo que talvez eu não entendesse. No en-

tanto, ao ouvir aquelas primeiras palavras, me questionei se o que eu vi-

nha fazendo tratava-se de uma inovação por não seguir com meu trabalho 

moldado em caixinhas, ou meramente, estava imitando e me utilizando 

dos conceitos dos outros para defender algo que não fosse tão original 

quanto eu pensava ou até mesmo que não podia explicar coerentemente. 

Tal como o professor ainda apresentava em sala, são muitos aque-

les que querem discutir sobre os assuntos da academia, mas poucos os 

que realmente se aprofundam nos estudos para serem coesos com o que 

escrevem. Aqui, nesse dia, meu questionamento serviu para minha orga-

nização na construção de um aporte teórico que buscava para me sentir 

mais embasado, teoricamente e ser capaz de desenvolver minha própria 

teoria por uma reinterpretação daqueles que já apresentavam algo ante de 

mim. 

Um ponto chave, porém, foi que considerava difícil ouvir sobre 

poesia brasileira contemporânea e fazer uma ponte com o ensino de lin-

guagens. As duas linhas, ao mesmo tempo em que se completavam, se 

divergiam e seguiam direções opostas. Eu tinha em mente, que dali eu 

ainda não sairia um especialista em literatura, visto ainda que percebi 

uma grande disparidade entre meus estudos literários na graduação em 

relação com o que estava diante agora, e também precisaria complemen-

tar minha pesquisa com esta disciplina, mas o período se tornava árduo à 

                                                         

146 Professor doutor responsável pela disciplina de "Tópicos em historiografia literária – poesia brasi-
leira contemporânea". 
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medida que as demais aulas aconteciam. De antemão, gostaria de ter tido 

a oportunidade, talvez, de focar um pouco mais no que eu gostaria de ter 

trabalhado – pós-modernidade – mas, ainda aberto ao novo, procurei me 

adequar a realidade que então me contextualizava. 

 

3. A escola de Frankfurt e o reconhecimento do caos 

De início, fui apresentado ao um ponto histórico que incluía a Es-

cola de Frankfurt. Em definição, e ao meu entendimento do que foi dis-

cutido, estávamos tratando de uma crítica à sociedade, porém num senti-

do negativo. Segundo Theodor Adorno (2003), a literatura passava por 

um momento em que a poesia era vista como resistência à degradação 

social. Mais uma vez, o termo “pós” era utilizado, e por eu esperar discu-

tir sobre esse mundo da “pós” me vi surpreso em não acreditar ter uma 

participação mais ativa dentro de sala. 

Eu achava que entendia que precisaria de mais de uma perspectiva 

para entender esta questão, mas algo que me chamou atenção nas pala-

vras do professor foi ele se referir a uma “modernidade líquida” que se 

atinha a uma falsa consciência. Parecia simples até então, mas o rumo do 

diálogo foi seguindo para a poesia, para a arte. Era simples ouvir que arte 

poderia ou não refletir questões sociais em poesias e prosas. Que a ex-

pressão subjetiva numa poesia ganhava espaço a medida que o homem se 

utilizava do lírico para esta cada vez mais próximo do mundo. Mas ao 

mesmo tempo, eu, pessoalmente, sentia que não conseguia argumentar o 

tudo isso significava. 

A minha reação era sempre anotar, pois acreditava que depois eu 

daria conta de procurar as informações que me fariam me sair melhor na 

matéria. Eu ainda acreditava, que poderia suprir uma falta de saber sobre 

poetas e poesias, que poderia me ajudar na compreensão de tudo o que 

precisava. 

Conseguinte, de maneira a tentar fazer com que nós, alunos, te-

nhamos entendido aquele primeiro diálogo sobre a transformação da poe-

sia em relação à sociedade, tivemos de analisar um poema – "A Flor e a 

Náusea". Mais uma vez, parecia fazer sentido o que havíamos conversa-

do. No meu limite intelectual para fazer a análise desta obra, segui pontos 

básicos como ideia do eu-lírico, características dos versos e rimas. Uma 

vez, retornando ao grupo, uma visão mais criteriosa abriu espaço para um 

entendimento mais afim do conteúdo previamente apresentado. Por meio 
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da estrofe seguinte, procuro apresentar um pouco dessas perspectivas que 

puderam ser ampliadas no que diz respeito à poesia contemporânea ou 

moderna. 

Vomitar este tédio sobre a cidade. 

Quarenta anos e nenhum problema 

Resolvido, sequer colocado. 

Nenhuma carta escrita nem recebida. 

Todos os homens voltam para casa. 

Estão menos livres mas levam jornais 

E soletram o mundo, sabendo que o perdem. 

(ANDRADE, 1945) 

A partir daqui, pude perceber o que era a crítica frankfurtiana. 

Consegui perceber, com auxílio, o que o sujeito percebe por realidade 

negativa e como o contexto tem influência significante na posição do eu-

lírico na poesia. A articulação dos efeitos sonoros e suas formas incenti-

vam a compreensão do sentimento que se apresenta na obra. E enfim, de 

primeiro instante parece que passo a entender um pouco mais desta pós-

modernidade. Uma noção de que existe um sentimento compartilhado 

por todos e que cada Eu se encontra em confronto com uma realidade 

complexa. 

Se relacionado ao ensino de linguagens, interpreto esse sujeito 

poético como um professor, aluno ou até mesmo qualquer membro de 

uma instituição de ensino. Coloco-me na posição dele para me referir que 

o ensino de uma língua não precisa estar dentro de normas fixas que o ca-

racterizam da maneira como ainda este é enxergado. Ir além de sistemas 

que classificam uma língua exige o que conheci como lampejos de uma 

voz lírica. São estas vozes que carecem de atenção, pois elas colocam o 

indivíduo no centro das complicações sociais e o prende num campo em 

que diferenças não são enxergadas. A passividade social ajuda na margi-

nalização que por uns é vista como apaziguadora, mas que não deixa de 

expressar as contradições sociais deste mesmo indivíduo. 

Dentro de um estranhamento, numa falta de saber como as regras 

tem se portado nas mais diversas combinações de sentido, eu procuro 

pensar em combinações de ações que me levem à autoconsciência de que 

posso superar conflitos e encontrar esperança neste caos que me encon-

tro. 
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4. Pós-modernidade e sociedade global: me entende? 

A primeira questão apresentada na aula seguinte, e que me chama 

a atenção, retrata na multiplicidade de denominações para um determina-

do, talvez até mesmo, período. Onde estaríamos vivendo? Mundo mo-

derno? Pós-moderno? Pós-guerra? Um mundo globalizado apenas? Um 

mundo ocidental onde o capitalismo rege e dita regras? Afinal, como 

compreender tantas descrições de um mesmo local partilhado pela socie-

dade? 

Em contraste, a literatura e as humanidades abordam possibilida-

des de representação ou antirrepresentação. Na verdade, existe uma bus-

ca de modificação, e à medida que o mundo corre, outros pensamentos e 

ideologias se solidificam e acarretam a institucionalização das coisas. A 

necessidade social deste mundo que não sabemos identificar é de nomear 

tudo o que se é descoberto de novo e descrever o que quer que seja nos 

mais mínimos detalhes. 

Concomitante a esta necessidade, Eric Hobsbawn (1994) apresen-

ta uma série de fatos histórico-sociais que impactaram o modo de bus-

carmos por estas coisas. Em seu texto, vimos uma possibilidade de ao in-

vés de generalizarmos características – baseadas quer seja no ocidenta-

lismo, ou capitalismo, por exemplo – poderíamos rever nossas singulari-

dades regionais. Em termos decoloniais (MONTE MÓR, 2014), me aten-

to em derrubar um mundo binário que defende apenas o que é certo ou 

errado, feio ou bonito, válido ou não-válido. Me atento, em antirrepre-

sentar o local onde vivo como parte, apenas, de um local maior. Procuro 

descrever minhas necessidades locais, para que a partir de então eu possa 

trabalhar num sentido mais amplo mais tarde. (KUMARAVADIVELU, 

2012) 

Não só na poesia, mas mais uma vez trazendo este tópico para o 

ensino de línguas, este pensamento atrelado à educação abre possibilida-

des de formar pessoas que entendam a cultura do outro (SOUZA, 2015). 

Pessoas que possam conviver nas diferenças dos seus Eus e modificar 

seus ambientes criativamente. Falando assim, ainda me questiono se es-

tamos atrás de uma utopia pós-moderna. Se algum dia, realmente, pode-

ríamos nos entender uns aos outros um pouco mais. Será que esta reali-

dade ainda está distante da nossa ou estou mais preocupado nos impactos 

do futuro que não presto atenção no que o hoje me apresenta? 
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5. Outros olhares para uma pesquisa: demandas sociais 

De maneira a procurar especificar melhor meus comentários das 

aulas, passei a fazer um mapa conceitual do que era apresentado em sala. 

Junto das anotações, seguiam comentários do que provavelmente surgi-

am a partir das dúvidas. Caro leitor, demonstrarei um pouco desse mapa 

para escrever este relatório, e tentar passar um pouco desses questiona-

mentos para que meu raciocínio seja melhor interpretado. 

 Tipo de sociedade; 

 Pensar a sociedade em termos de arte; 

 “uma classe em dissolução”147 

A sociedade é algo ao mesmo tempo limitada em termos de defi-

nição, mas intangível no que diz respeito a descrevê-la por completo. 

Qual o tipo de sociedade em que vivemos hoje e quais influências exis-

tem nas nossas ações nos diversos ambientes que vivemos? Vemos o que 

significa dizer que a sociedade está se dissolvendo? Zygmunt Bauman 

(2007) e Walkyria Maria Monte Mór (2011) dialogam a partir da ideia de 

que anteriormente, a sociedade não tinha limites impostos. Todos se con-

versavam, davam um jeito de se entender mesmo quando as línguas fala-

das não eram iguais. Depois, a sociedade moderna procurou estabelecer 

padrões para se viver. Podíamos ser vistos dentro das nossas característi-

cas limitadas, regiões que seguiam tradições nunca mutáveis. E hoje, 

quando buscamos derrubar todas as barreiras uma vez impostas, lidamos 

com a falta de preparo e o medo do que não conhecemos além-fronteiras. 

Nosso modo de enxergar as coisas se modifica a partir de gerações que 

vem se desenvolvendo já nesse novo mundo configurado do modo como 

está, e resta então a opção de escolher seguir o fluxo ou ficar estagnado 

no tempo. 

 As especializações são problemáticas; romper as especialidades indo a fundo ne-

la mesma, e não a deixando de lado; 

 Pesquisas que caminham para uma esfera maior (Letramentos), e perdem sua 

especificidade; 

 Ensinamos a gostar de ler sem precisar ler; Trabalhar o “literário” 

 “Alunos da graduação partem para uma especialização sem dominar determina-

das tradições”; produzir cientificamente; comum o aluno que só tem bagagem do 

próprio projeto; 

                                                         

147 Transcrição das anotações obtidas das participações das aulas. 
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 Especialização e ultra visão da sociedade; fora da área de letras mesmo (psicolo-

gia, antropologia, história)148 

A partir dos pontos levantados acima, mais uma vez me foi trazi-

do o questionamento do que eu mesmo estaria desenvolvendo na minha 

pesquisa. Acredito que mais do que entender a literatura em si, estas 

questões me fizeram pensar um pouco mais na minha trajetória enquanto 

pesquisador e me identifiquei, pois saí da graduação e entrei direto no 

mestrado. Não sinto que faltou experiência profissional, pois antes mes-

mo de entrar na faculdade de letras já dava aulas. Mas assim como todo o 

percurso até aqui, sinto que vou desenvolvendo cada vez mais algumas 

percepções do que significa estar inserido na academia. 

Hoje em dia, me proporciono, ou tento me proporcionar com ex-

periências afins e diversas, e procuro ouvir bem mais do que falar, o que 

pode ser considerado tanto uma qualidade quanto um defeito. Fora da bi-

naridade, me vejo dentro de um mundo onde a superexposição do que 

penso é vista como exagero e vontade de dominar tudo, mas ao mesmo 

tempo o meu silêncio como se eu não soubesse dominar os argumentos 

para uma determinada discussão. Me enxergo e me pergunto, o que falta 

mais? Aulas? Teorias? Experiência de vida? O que parece ser tão fácil de 

compreender ao mesmo tempo se torna complexo e duvidoso. Estes estu-

dos, no entanto, podem não ter me oferecido as respostas que eu gostaria, 

mas abriram portas para outros olhares e pensares. 

 

6. Considerações finais 

Concluo estes relatos, talvez inconvencionalmente, devido a quan-

tidade de questões que surgiram da minha participação nas aulas acima 

descritas. Em uma forma de abranger todos os tópicos, achei pertinente 

manter algumas das anotações conforme realizadas junto dos comentá-

rios que eu mesmo ia fazendo e refletindo sobre. Encarei, a partir do con-

teúdo, que existe a possibilidade de estar num ambiente onde eu era 

aquele que não tinha respostas para tudo, e que não era conhecido para 

mim ressaltou a minha probabilidade frente a um estudo que ainda carece 

de discussões e compreensão. 

A pós-modernidade, ao mesmo se instaura e se dilui e escrever 

sem base (contemporânea-líquida) é viver em base do questionamento, 

                                                         

148 Transcrição das anotações obtidas das participações das aulas. 
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formar dentro do informe, não escolher lados, pelo contrário se constituir 

junto deles. A crise nesse ponto de vista é motor, pois põe em cheque a 

tradição de um passado e se constitui na geração de novas possibilidades, 

novas hierarquias, onde os valores são outros. 

São novos os elementos da pós-modernidade: incapacidade de de-

finir-se, impolítica, a não delimitação, instabilidade tênue. Trata-se de re-

cursos momentâneos de teorização, e agregar esses princípios na pesqui-

sa exige esforço e sabedoria. Tudo pelo fato de que nossas pesquisas ca-

minham conforme as informações fluem no mundo de hoje e como pes-

quisador, temos que encará-las como não estáticas e provenientes de uma 

sociedade rica em diversidades. 

A reflexão sobre métodos e metodologias, então, vai além de situ-

ar as práticas nos diversos campos da docência. A pós-modernidade infe-

re o repensar de se fazer pesquisa que reflete outros modos de se encarar 

conteúdos para a sala de aula. Enfim, uma ideia que englobe os mais va-

riados e por vezes atípicos aspectos socioculturais que formam um indi-

víduo. 
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Resumo 

Este artigo é um trabalho preliminar, sobre a lírica social do poeta espanhol, Mi-

guel Hernández (1910-1942), cujo objetivo é apresentar uma contextualização da épo-

ca em que se desenvolve a vanguarda espanhola e europeia. Este desafio leva à reali-

zação de uma abordagem história do período de “entre-guerras” que na Espanha é 

experienciada pela Guerra e Revolução Espanhola (1936-1939). O estudo é um avance 

de pesquisa ao projeto de mestrado em letras da UEMS, apresentado pelo autor sob o 

nome de “Miguel Hernández, estirpe e poética: em busca da genealogia social e revolu-

cionária da lírica do vate de Orihuela”. Metodologicamente, trata-se de um trabalho 

baseado em revisões bibliográfica, literárias, sociais e históricas. Faz-se uma análise 

comportamental das vanguardas literárias em situação de guerra e de ameaças da 

ideologia fascista-totalitária, que percorre o cenário europeu e mundial, naquele perí-

odo específico. O estudo avança adjunto da figura-objeto de pesquisa, o poeta Miguel 

Hernández, quem participa ativamente com a sua ferramenta poética dos sucessos que 

afetaram o solo espanhol; compromisso que o leva a pagar por ele com a sua própria 

vida. Expomos, por tanto o cenário político/cultural europeu e espanhol em particular, 

em que as artes e as letras se debatem numa conjuntura de violência e ataque à liber-

dade e à vida. 

Palavras-chave: 

Miguel Hernández. Vanguarda literária. Guerra Espanhola. Revolução espanhola. 

 

1. Miguel Hernández 

Em 1931 chegava pela primeira vez a Madri, um jovem camponês 

de Orihuela, pequena cidade situada na província de Alicante, pertencen-

te à Comunidade de Valencia, Espanha, distante 420 km aproximada-

mente da capital deste país ibérico. Seu nome, Miguel Hernández. Um 

sonhador insaciável, que lançou a voar sua imaginação de criança arre-

messando pedras nos ares de liberdade da pequena cidade pastoril do in-

terior alicantino. Filho de camponeses pobres crescia disposto e norteado 

por uma germinal e indecifrável fantasia. Enquanto esperava que a mira-

gem amadurecesse, cumpria sua missão de guiador de cabras que a famí-

lia lhe assignara. Desde cedo, a sua existência já o levava a trilhar cami-

nhos. Nasceu em 1910 e tinha 21 anos quando o jovem interiorano colo-

mailto:amartymen@gmail.com
mailto:marcio@uems.br
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ca os pés e a alma em Madri, em busca de fama. (IES, Murcia, 2012). A 

poesia era sua paixão. Precisava de Madri, porém, sua carência de Orihu-

ela nunca o abandonou, conforme podemos verificar no Poema a Orihue-

la: 

Si queréis el goce de visión tan grata 

que la mente a creerlo terca se resista; 

si queréis en una blonda catarata 

de color y luces anegar la vista; 

si queréis en ámbitos tan maravillosos 

como en los que en sueños la alta mente yerra 

revolar, en estos versos milagrosos, 

contemplad mi pueblo, contemplad mi tierra. 

(RECUERDOS ORIOLANOS, Trotamundos, 2015). 

Em efeito, estamos diante de um Miguel Hernández-homem que 

sai de sua Orihuela natal, não arrebatado por Madri, senão pela poesia. 

Suas criações precoces vivenciam uma permanente tensão dialética entre 

o amor, a vida e a morte. É porque em Miguel Hernández a poesia é doa-

ção ainda em suas intimidades mais enigmáticas. Hugo Friedrich, na Es-

trutura da Lírica Moderna, diz que a poesia moderna quando trata “das 

coisas e dos homens” não o faz detalhada ou narrativamente nem com as 

reservas da alma. Sua liberdade está fora da realidade das descrições. 

“[...] Ela nos conduz ao âmbito do não familiar, torna-os estranhos, de-

forma-os. A poesia não quer mais ser medida em base ao que comumente 

se chama realidade [...]”. (FRIEDRICH, 1978, p. 16). Devemos pergun-

tar-nos, então: aonde enraíza a lírica transformadora do poeta espanhol? 

Na dor? Na lua? Na grama? Nas feridas? 

Ao final, quem foi o adolescente/jovem que desde a terra madura 

em pedras e rebanhos se interessou pelos clássicos da literatura espanho-

la, como Garcilaso de la Vega, Luís de Góngora e Francisco de Queve-

do? Estes grandes eram suas fontes de sabedoria. Romero diz que o poeta 

vivia ainda no mundo das aparências e se deixará influenciar facilmente 

pelos clássicos, por onde começa a medição de sua futura métrica huma-

na e poética. “O cavalheiro dom Francisco de Quevedo y Villegas lhe re-

volverá a fonte e calibrará a voz no exercício do mistério [...] e Góngora 

o levará da mão para mostrar-lhe o delirante e o inverossímil da língua”. 

(ROMERO, 2010, p. 96) 

A obra do escritor espanhol Miguel Hernández reúne poemas de 

variadas manifestações. Porém, algumas temáticas aparecem com mais 

força no existencialismo poético do autor. Forças transformadoras fun-

dem-se no criador e misturam-se, intimamente, ao homem a ao poeta. 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

886 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

Preocupado com a dignidade do ser humano, pela sociedade de seu tem-

po e pela paz num contexto de guerra, e de violação permanente dos di-

reitos humanos, Miguel Hernández amadureceu como homem junto com 

sua poesia. E não foi omisso diante das injustiças. Logo nesta alínea e 

com mais clareza e profundidade no projeto de pesquisa supra aludido, o 

“acompanhar” da curta existência do homem humilde do campo e de sua 

experiência lírica perene, pretende-se guiar por esta pergunta: O que o 

levaram a escrever poemas sociais, de guerra e de morte, tendo em conta 

que seus primeiros poemas tinham o cheiro da flor da terra natal e o in-

censo religioso? (IES, Murcia, 2012, p. 02) 

Existem fatos que outorgaram turbulentas encruzilhadas a Miguel 

Hernández, que o investe daquelas cruas realidades que não as abandona-

riam até causar-lhe a morte. “Viveu” a Guerra Civil Espanhola como ne-

nhum outro poeta espanhol havia vivido. Analisar os aspectos e as cir-

cunstâncias do conflito que o levaram a impregnar na sua pessoa -

indivisível- amor, vida, arte e morte, é uma incumbência que justifica o 

porquê desta busca por respostas. 

Estudar a obra e vida de Miguel Hernández significa, ademais, 

conhecer sua poesia dentro de um contexto histórico de opressão. Foram 

duas as situações, conjunturais, que lhe deram, depois de sua morte pre-

coce, a oportunidade de comunicar-se com as massas, alhures de Orihue-

la e Espanha. Foram elas as ditaduras latino-americanas e os momentos 

de auge do canta-autor espanhol Joan Manuel Serrat, personalidade soli-

dária com o povo espanhol e os povos latino-americanos nos anos difí-

ceis das ditaduras fascistas. Ambas as situações se conectaram para um 

feliz acontecimento: dar a conhecer a uma parcela de lutadores e lutado-

ras pela democracia, através da música, as letras hernandianas, até então 

mais restritas ao universo hispânico. Eis, como exemplo, uma das letras 

de uma das músicas do disco de Joan Manuel Serrat produzido em 1979: 

Llegó con tres heridas: 

la del amor, 

la de la muerte, 

la de la vida. 

Con tres heridas viene: 

la de la vida, 

la del amor, 

la de la muerte. 

Con tres heridas yo: 

la de la vida, 

la de la muerte, 

la del amor. 

(HERNÁNDEZ, 1963, p. 61-62) 

Por outro lado, a manifestação poética de compromisso na Espa-
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nha, num contexto em que a lírica moderna prescinde do humanismo tra-

dicional, em oposição sobre tudo ao hiper-romantismo, é um novo tipo 

de transgressão que cria muitas controvérsias não só no país ibérico se-

não nos círculos literários e artísticos da Europa ocidental. Acreditava-se 

que os poetas espanhóis da geração de Miguel Hernández tinham se de-

sentendido da questão social e política. Por outro lado, o que mais inte-

ressava a essa vanguarda poética era a destruição do inimigo ou dos valo-

res burgueses. (CIPLIJAUSKAITÉ, 1990). O compromisso artístico se 

dava, então, entre o paradoxo criado pela briga ideológica entre fascismo 

e comunismo. Segundo Ciplijauskaite, os poetas eram incompreendidos e 

os críticos divergiam sobre a questão política e a arte: 

Según Sartre, la poesía no puede ser verdaderamente engagée ya que el 

uso mismo de la palabra tiene función distinta en poesía y no permite decla-

raciones unívocas (7). Adorno propone una visión más amplia, menos literal. 

No rechaza, como Lukács, el arte que se desvía del realismo social. Postula 

que la revolución se opera únicamente a través de la forma (8). Admite el arte 

de las vanguardias, porque precisamente este arte hace estallar toda tradi-

ción, todo límite, abriendo camino a transformaciones (9). Aunque prevé el 

peligro que se vuelve realidad en las instituciones comunistas -la revolución 

se ahoga en fórmulas de expresión heredadas- insiste siempre en que sólo la 

estructura nueva, fragmentada hace evidente el sinsentido de la vida misma 

[...]. (CIPLIJAUSKAITÉ, 1990, p. 30) 

Será em “Viento del Pueblo” (1937) que Miguel Hernández, in-

fluenciado por Pablo Neruda e a onipresença da guerra, que explodirá o 

seu otimismo e arremessará toda a sua ética vanguardista em busca de 

transformações políticas através de sua arte. O poeta tem um sonho: “ga-

nhar a guerra”. Sánchez Vidal afirma que é nesse livro que ele mostrará 

toda sua “faceta otimista, alentadora, entusiasta, combativa”. (VIDAL, 

1976, p. 65) 

 

2. Miguel Hernández e a Guerra Civil Espanhola 

Não há como falar de literatura e Guerra Civil Espanhola, sem fa-

lar do homem e do poeta Miguel Hernández. Do camponês, do pastor de 

ovelhas, do homem de Orihuela, do poeta do povo Miguel Hernández. 

Porque na guerra, ele foi poeta e foi soldado. Somou-se como combaten-

te das brigadas revolucionárias, empunhou as armas contra a barbárie 

fascista, mas sua mais poderosa função foi disparar poesias; e no teatro 

de operações encenar a sua dramaturgia. Ele levou sua missão de escritor 

a sua mais sagrada e alta função: A do compromisso com o seu tempo, 

que não admitia a neutralidade. Recitou poemas e fez teatro em médio do 
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fragor da resistência, não só com o objetivo de animar aos soldados se-

não para criar consciência. É o momento crucial na vida do homem em 

que se fundem com clareza a militância política e sua ação cultural, lite-

rária e poética; ou seja, quando é atingida a instancia meridiana de junção 

do homem e o poeta. 

Miguel Hernández, como muitos outros escritores vanguardistas 

dessa conjuntura europeia que vertia sangue espanhola e de lutadores in-

ternacionalistas do mundo todo não desafiou a neutralidade para troca-la 

por uma parcialidade vã. Ele e muitos intelectuais de sua época estavam 

convictos de que o fascismo era o inimigo a derrotar e o socialismo o 

projeto social-político a conquistar e consolidar, num cenário bipolar em 

que a morte era espalhada pelo capitalismo e a vida defendida pelos tra-

balhadores do mundo, com um programa político diferente que irradiava 

a consciência popular, no período chamado de entre-guerras: A primeira 

e a segunda guerra mundial. 

A não neutralidade ou a parcialidade de Miguel Hernández e de 

outros poetas e romancistas da época, especialmente fora da Espanha, es-

tava determinada por um elemento fundante da literatura de compromis-

so, que era a organicidade. Esta, a organicidade, como uma espécie de 

terceiro elemento que desafiava ao movimento literário sacudido pela 

disjuntiva barbárie ou humanismo. Dava-se assim o tripé: militância inte-

lectual, a não neutralidade e a organicidade política. Como exemplo, te-

mos, então, a Miguel Hernández, durante a resistência espanhola, fazen-

do militância poética e cultural, com a sua não neutralidade e vinculado 

organicamente ao Partido Comunista. (Carteira de Soldado Voluntário 

Para a Guerra, 1936). Os três estágios estavam intimamente ligados nos 

afazeres literários dos trabalhadores das letras. Em tais condições, o poe-

ta-soldado publica, em 16 de janeiro de 1937, um artigo panfletário, sob 

o título: “Para ganhar a guerra”. Num dos parágrafos disse: 

Temos total consciência de nosso destino histórico. Através de cada gota 

de sangue de nossos mortos, está escrevendo o povo trabalhador [...]. Essa his-

tória não ficará escrita em poucas páginas: elas haverão de compor um livro e 

nele temos de estar todos. Eu hei de seguir cantando, com um fuzil e um ro-

mance, as proezas dignas deles [...] Que nos corações não exista maior senti-

mento que este: defender a revolução. (HERNÁNDEZ, Un siglo en 100 artí-

culos, 2002, p. 186) 

Quando termina a Guerra Civil Espanhola, em 1939, Miguel Her-

nández busca o exílio. Não teve êxito. É preso e condenado a morte em 

1940. A condenação é comutada, depois, por 30 anos de cadeia. Seu as-

sassinato se produz lentamente, dado que na cadeia é afetado rapidamen-
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te por tuberculoses e lhe foi negada a assistência médica adequada e mor-

re na prisão de Alicante em 28 de março de1942, aos 31 anos. 

 

3. Guerra e revolução espanhola e a vanguarda literária 

A Revolução e Guerra Civil Espanhola semeiam grandemente um 

movimento artístico em Europa: O chamando Vanguardismo, que se er-

gue sobre tudo no período de entre-guerras (1918-1939) e se caracteriza, 

primeiro, pela sua oposição ao subjetivismo romântico e realismo tradi-

cional, com cujas prismas eram enxergadas a sociedade europeia e oci-

dental, imersa em profundas crises econômica, social e cultural. Tal rea-

lismo tradicional se sustentava essencialmente na ideologia burguesa eu-

ropeia. Este movimento estético ao não acompanhar as mudanças em 

cerne ficou atrelado ao conservadorismo e ao atraso político. Uma nova 

estética se mexia em seu seio e pretendia ficar na frente; se não pudesse 

substituí-lo, pelo menos ficar visível, ou seja, estar na vanguarda. Daí, 

Vanguardismo, um movimento artístico que busca pôr fim aos valores 

preestabelecidos, que se traduzem em realidades forjadas mediante a es-

tética burguesa-eurocêntrica. Vanguardismo que traz consigo a renova-

ção das artes, da literatura, da poesia, das formas e dos discursos. Um 

movimento artístico que busca a liberdade, a originalidade, a criatividade 

e a ruptura com o subjetivismo passadista que fecha os olhos às novas re-

alidades. 

O Vanguardismo europeu se funde com a Guerra Civil Espanhola. 

E muitos que pertenciam à Vanguarda literária se identificaram com o 

seu lado revolucionário. Ou seja, aqueles que não apenas pretendiam der-

rotar ao fascismo senão que, como Miguel Hernández, conclamavam a 

ruptura com o capitalismo para uma sociedade vanguardizada pelo prole-

tariado. Com isto temos também a compreensão de que o vanguardismo 

não era apenas um movimento estético e artístico senão também, ou fun-

damentalmente, político. 

É a partir deste anseio de renovação, revolução e subversão, que 

se vive no espectro artístico europeu, que se pode entender a unanimida-

de e a universalidade que a Guerra e a Revolução Espanhola expandem 

até os intelectuais, não só do velho continente e não somente dos mais 

notáveis escritores, romancistas, dramaturgos e poetas dos cinco cantos 

do planeta, senão também de pensadores, cientistas, filósofos, etc. Refe-

riremos alguns aqui, e ao citá-los, apenas no intuito de exemplificar o ca-

ráter democrático e internacionalista da Guerra Civil Espanhola, o que 
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elucida que ela foi a Guerra de Todos os Povos que se ergueram contra a 

escravidão. Na lista de notáveis estão, entre muitos outros, os franceses 

Antoiny de Saint-Exupéry (O Pequeno Príncipe); Jean-Paul Sartre (A 

Náusea); Albert Camus (A Peste); André Malraux (A condição humana); 

André Breton (Manifesto do Surrealismo). Do Comitê de Escritores y 

Artistas dos Estados Unidos podemos citar a: Ernest Hemingway (Por 

quem os Sinos Dobram); do Comitê Democrático Cinematográfico, dos 

EEUU apoiaram às brigadas internacionais antifascistas, Charles Chaplin 

(Tempos Modernos); Henry Fonda (Num Lago Dourado); de Inglaterra, 

apoiaram a defesa da República e a Brigada Internacional Antifascista, 

George Orwell (A Revolução dos Bichos e 1984), quem combateu no 

Frente de Aragon e logo escreveu “homenagem a Catalunha”; dos notá-

veis da Alemanha apoiaram Thomas Mann (A Montanha Mágica e Morte 

em Veneza); Bertold Brecht (Mãe Coragem e seus Filhos, Terror e Misé-

ria no Terceiro Reich); Albert Einstein (Como Vejo o Mundo); na Amé-

rica Latina temos nomes como Alejo Carpentier (O Recurso do Método); 

César Vallejo (Los Heraldos Negros e Espanha, Aparta de Mim Este 

Cádiz); Pablo Neruda (Cem Anos de Solidão); Nicolás Guillén (Poema 

de Transición, Soldadito Boliviano, La Paloma de Vuelo Popular). E, 

quiçá um símbolo universal que pudera sintetizar o amor, a solidariedade 

e a indignação diante da agressão sofrida pela Espanha seja a obra de Pi-

casso, Guernica, um dos quadros mais famosos do pintor espanhol, pin-

tado o mesmo ano, 1937, em que a cidade espanhola de Guernica fora 

bombardeada durante a Guerra Civil Espanhola, mas já anunciando o 

preludio do que seria a II Guerra Mundial. (VERA & MARTÍNEZ, 2002, 

p. 22-26). 

Ao fim, é conhecido que as vanguardas literárias, científicas e po-

líticas de todo o mundo encaminharam a favor da Espanha República e 

da Espanha da Resistência, o apoio de milhes de federações de estudan-

tes, sindicatos de operários, organizações de artistas, agremiações cientí-

ficas e culturais, movimentos literários e de tantos outros setores demo-

cráticos e progressistas. 

 

3.1. Geração do 27 

A chamada “Geração do 27” constitui-se na expressão lírica do 

vanguardismo espanhol, antes e durante a Guerra. O poeta oriolano fazia 

parte desta vanguarda poética. O movimento chega, inclusive, a elencar a 

performance de o Novo Século de Oro da poesia espanhola. Importante 
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destacar que Miguel Hernández, adscrito à lírica ibérica moderna, não 

renuncia ao realismo cuja fonte radica no romantismo espanhol. Em Mi-

mesis explica-se que o realismo tradicional espanhol se vincula fortemen-

te à vida do povo; tradição nacional que deu “uma expressão literária co-

lorida e vivaz” à orgulhosa tradição literária espanhola. (AUERBACH, 

1971, p. 289-290). O preciosismo e o Barroco grudado na lírica de Mi-

guel Hernández, embora com calor popular, explica-se de certa forma 

nesse “respeito” à tradição literária, ainda que confrontada radicalmente 

ao romantismo burguês. Certamente este cantor popular terá sua própria 

linhagem poética erguida no fragor de uma guerra que explorou de sua 

seiva humana e romântica as dores e os sacrifícios mais derradeiros. Ex-

plorar os sons das forças que originaram sua poesia social, detrás dessas 

amarguras e hecatombes experienciadas pelo escritor é igualmente um 

desafio do qual este artigo é parte. 

Se o Vanguardismo europeu encontra sua forma de expressão li-

bertária e solidária na Guerra Civil Espanhola, na própria Espanha, a lite-

ratura, sobre todo na sua expressão poética, encontra seu berço na cha-

mada Geração do 27. Há quem nomeia este grupo como a Geração da 

Amizade, ou a Geração da Entre-Guerras, ou Geração Lorca Guillén. 

(Vanguardismos e Movimentos de Vanguarda, 2016, p. 07). Porém é 

mais universal a referência “Geração do 27”. Trata-se, simplesmente, de 

um grupo de poetas brilhantes. É com este nome que é mais comumente 

representada a vanguarda literária espanhola. É nessa geração de entre-

guerras, da revolução e da Guerra Civil Espanhola que a poética, nessa 

parte da Península Ibérica, conhece uma fecundidade surpreendente, uma 

espécie de insurreição poética; ainda que, desde o ponto de vista soci-

al/político/orgânico, tenha sido questionado por gerações poéticas da 

pós-guerra. Uma característica importante desta vanguarda espanhola em 

relação às demais vanguardas europeias, que busca a destruição do velho, 

é que em sua procura pela renovação e em sua subversão poética perma-

nece respeitosa à tradição literária espanhola. (Vanguardismos e Movi-

mentos de Vanguarda, 2016, p. 09). Outro imo inconfundível desta Ge-

ração do 27 é que dela fazia parte o mais importante vanguardista não só 

da Espanha senão da Europa de nome Federico García Lorca. O poeta, 

ator, diretor e dramaturgo foi o primeiro escritor e artista assassinado pe-

lo movimento fascista já no início da Guerra Civil Espanhola, em 1936, 

quando tinha tão só 38 anos. Lorca, um gigante, cuja obra artística, guar-

da íntima relação com a “vivencia espanhola da morte”, segundo Andrés 

Amorós (1998), quem prologara uma edição do último drama escrito por 

Lorca “La Casa de Bernarda Alba”. (AMORÓS, in: LORCA, 1998, p. 
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09). O assassinato de Lorca, infelizmente, tem toda sua lógica se olhar-

mos desde a ótica dos abandeirados da barbárie: Os fascistas não tolera-

ram o talento extraordinário do poeta e sua simpatia pela república e a re-

sistência. Mataram o corpo de Garcia Lorca, mas não sua voz. Ele se 

transformou no símbolo político da resistência em Espanha contra o tota-

litarismo fascista, capitaneado naquele momento por Hitler, Mussolini e 

Francisco Franco, o ditador espanhol. 

Outros grandes poetas espanhóis dessa geração ou “poetas da 

guerra” são: Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Luís Cernuda, Pedro Sa-

linas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, León Felipe, Emilio Prados, Manuel 

Altolaguirre, dentre outros. 

A vanguarda lírica espanhola, com tudo, tem sido alvo de crítica 

como temos dito não só dos escritores, críticos, jornalistas e ensaístas da 

pós-guerra, senão da própria Vanguarda Europeia. A Geração do 27 le-

vou ao extremo o desprezo para com o sentimentalismo burguês ou o 

realismo romântico e tradicional. Seus integrantes se auto definiram co-

mo os representantes da “poesia pura” ou da poesia “intelectualizada” 

que se baseia na defesa da beleza em sua “perfeição formal” sem se im-

portar com o conteúdo. (Vanguardismos e Movimentos de Vanguarda, 

2016, p. 09). A metáfora era a grande aliada. Em outras palavras era mais 

importante a forma que o sentimento. Isto tem relevância, pois, acredita-

va-se que detrás da busca da “poesia pura” a Geração do 27 tinha esque-

cido o compromisso social e político que a hora e os combates contra o 

fascismo requeriam. Porém, tal Geração não tardaria em voltar atrás; em-

bora, sem deixar sua crítica ao sentimentalismo. Reconheceriam seus in-

tegrantes, em seguida, que a poesia pura, ou a beleza desprovida de emo-

ção seria perigosamente desumana, irrespirável e nua. É de se mencionar, 

no entanto, que um fato fundamental para essa mudança se deu quando 

em 1934 chega a Espanha Pablo Neruda. Ele não demora em publicar sua 

revista Caballo Verde Para la Poesía. No primeiro número publica um 

manifesto defendendo a “poesia impura”. A partir daí a Geração lírica do 

27 ou a vanguarda literária espanhola assume um maior compromisso 

social e político. (Vanguardismos e Movimentos de Vanguarda, 2016, p. 

10) 

 

4. Miguel Hernández e seu “apagamento” 

Apesar de a obra hernandiana ser considerada de grande impor-

tância na lírica hispânica, o nome e a obra do vate espanhol está ainda 
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muito restrito, apenas, ao âmbito dos eruditos da literatura. Não seria ex-

cessivo afirmar que, na própria Espanha, essa limitação existe, a partir do 

momento em que a influência e a força de certos nomes conservam um 

forte protagonismo. Dito de outro modo, o privilégio de alguns nomes es-

tarem sempre prestes “na ponta da língua”, de próprios e estranhos, fica 

reservado para poucos autores, no mundo da literatura. Embora, isto não 

carrega um significado favorável para os renomados. Inversamente, a 

preguiça intelectual pode nos levar à simples memorização de nomes 

afamados e ao desconhecimento das obras dos mais celebrados. A dívida 

pelo desconhecimento das obras e seus autores temos de assumir cada 

um de acordo “a quien le quepa el sayo” como diz o provérbio espanhol. 

De fato, também podemos relegar a responsabilidade, ao plano das 

“oportunidades” que nos são negadas (ou dadas), pessoal ou coletiva-

mente. E essas faltas de oportunidades e lacunas na difusão de obras e 

autores acontecem, também, nas universidades; enfim, mesmo podemos 

atribuí-las às editoras, aos meios de comunicação e até ainda a questões 

de ordem político-ideológica. 

Optamos por estudar a obra de Miguel Hernández motivado pela 

busca de uma oportunidade que leve a um melhor conhecimento e maior 

profundidade de sua vida como homem e como poeta. E, também, por-

que, por meio desse estudo vai ser possível, no contexto acadêmi-

co/brasileiro dos cursos de letras, trazer ao interior das literaturas hispa-

no-americana, latino-americana e espanhola, ao referido autor e suas 

obras. Além disso, seria uma forma de buscar contribuir, minimamente, 

em conferir maior visibilidade ao poeta, nos espaços onde ele é desco-

nhecido ou menos conhecido que seus pares mais famosos, sejam estes 

espanhóis hispânicos ou latinos. 

Não há dúvidas de que os grandes nomes da poesia do século XX 

espanhol, a julgar pelo que fica na memória da cultura popular, são pou-

cos. Isso não significa que estejam reduzidos, os notáveis, por exemplo, a 

Federico Garcia Lorca, Antonio Machado e Rafael Alberti, os mais no-

meados. Podemos citar também os não menos famosos, como León Feli-

pe e Juan Ramón Jiménez. Mais longe estão, entre os séculos XVI e 

XVII, Góngora e Quevedo. Do século XIX, impossível não citar ao ro-

manceiro Gustavo Adolfo Becker. Trabalhar-se-á nesta hipótese porque 

se abre com a incógnita uma perspectiva que conduz à crença em uma 

necessidade: a de que a obra poética de Miguel Hernández e a vida do 

cantor são merecedoras de mais leituras e leitores no contexto hispano-

americano e, fundamentalmente, brasileiro/latino-americano. Não há dú-
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vidas de que, depois de 80 anos transcorridos desde o início do conflito, 

que daria por sua vez começo à segunda hecatombe mundial, significa-

ram numa lenta reminiscência da figura de Miguel Hernández e de seus 

“poemas sociais de guerra e de morte”. 

E é na memória, e não no mito, que o papel das vanguardas literá-

rias e a vida do homem e do poeta Miguel Hernández haverão de atingir 

as luzes onde moram as lendas dos impetuosos faróis da post-

modernidade desabitada. 

 

5. Literatura de pós-guerra: tensões entre o esquecimento e a memó-

ria histórica 

Os estudiosos no tema identificam vários momentos nos padrões 

literários da pós-guerra espanhola. Embora, apontamos aqui apenas os 

dois grandes momentos que sucedem aos acontecimentos bélicos. A da 

literatura franquista que, logicamente, se inicia em 1939 com a vitória de 

Franco e seus aliados e que culmina só com a morte de este em 1975. E a 

literatura pós franquista, maravilhosamente profusa, incrivelmente inaca-

bável. 

Não é preciso perder-se em elucubrações, até porque temos lições 

suficientes das tragédias ditatoriais latino-americanas, para afirmar que a 

nova estética da arte, da cultura, e da literatura, ficou ajustada aos pa-

drões da ditadura. Os que desafiavam diretamente ao regime o faziam 

desde o exílio republicano espanhol; e os que optaram por se situar den-

tro da Espanha, no pêndulo da conivência e a ousadia, ficaram bem con-

formados ao serem identificados como os protagonistas do exilio interior. 

Convêm dizer que não só a Guerra foi horrorosa, também o foi a 

repressão, a violência e o terrorismo de estado-ditatorial. A literatura pós 

franquista acorda para a liberdade, por tanto, depois de 40 anos de trágico 

letargo. Os estudos e pesquisas ao respeito, incluindo os que continuam 

sendo produzidos no século XXI, claramente assinalam que a lírica, a 

narrativa e as artes em geral pós franquista se dividem entre o mito e o 

trauma. Carmen Moreno-Nuño (2006) autora do livro “Las Huellas de la 

Guerra Civil”, publicado em 2006, ressalta que a narrativa da Espanha 

democrática se dividiu entre o desejo do esquecimento (mito) e o desejo 

de lembrança (trauma). Podemos deduzir, por tanto, que as letras espa-

nholas seguiram em paralelo, caracterizadas, pelo que Moreno-Nuño 

chama de “tensão dialética” entre o mito e o trauma. Ou seja, entre os 
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que defendiam que era melhor deixar tudo o que aconteceu ao arbítrio do 

passado e esquecer; e os que defendem que as feridas da Guerra seguem 

abertas porque o trauma permanece e que as sus consequências aumen-

tam com o passar do tempo e existe o medo ao perigo de que no futuro a 

história se repita. (NUÑO-MORENO, 2002, p. 13-14) 

Assim, a literatura sobre a Guerra Civil Espanhola, desde 1980 até 

os nossos dias segue o tenso caminho de dois apelos sugestivos diame-

tralmente opostos: memória ou esquecimento. 
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RESUMO 

Em virtude da busca de significação pelas ciências humanas, o lituano Algirdas 

Julien Greimas (1917-1992) fundou um projeto de ciência, cuja principal reflexão era 

sobre o sentido construído no âmbito do texto que ele chamou de Semiótica, que se es-

tabeleceu na França cujas bases se edificam considerando o estruturalismo de Louis 

Hjelmslev e Claude Lévi-Strauss. Este artigo abordará o abandono, o sofrimento, a 

angústia e a tristeza, e as formas como esses sentimentos se manifestam na construção 

do sujeito na canção "Brinquedo Torto" da banda Pitty. O corpus será analisado à luz 

do percurso gerativo de sentido, com foco no nível fundamental, aportando as estrutu-

ras elementares do discurso à uma instância mais profunda, e no nível discursivo 

abordando as projeções da enunciação do enunciado e os percursos figurativos e te-

máticos. 

Palavras-chave: Semiótica greimasiana. Música. Pitty. 

 

1. Introdução 

A semiótica se manifesta em três correntes de estudo: a teoria dos 

signos de Charles Sanders Peirce; a semiótica da cultura que teve como 

precursores os russos Mikhail Bakhtin (1895-1975) e Roman Jakobson 

(1896-1982), nesse eixo teórico a cultura é a geradora de estruturalidade; 

e por fim a semiótica greimasiana, fundada por Algirdas Julien Greimas 

(1917-1992), que se estabeleceu na França cujas bases se edificam consi-

derando o estruturalismo de Louis Hjelmslev e Claude Lévi-Strauss, essa 

semiótica está ligada ao plano de expressão e conteúdo (PIETROFOR-

TE, 2004, p. 08). A corrente escolhida para o presente estudo é a greima-

siana. 

O corpus de estudo é uma música intitulada "Brinquedo Torto" da 

banda Pitty presente no álbum Anacrônico. A aplicação da semiótica de 

Algirdas Julien Greimas é possível na música visto que sua proposta 

epistemológica cria uma relação entre a leitura e a estruturação de signi-

ficação. Nesse sentido, entende-se que há diversas formas de leitura e 
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compreensão de um texto, e essa corrente do estudo semiótico nos possi-

bilita uma leitura compreensiva do sentido do texto. 

Este artigo abordará o abandono, o sofrimento, a angústia e a tris-

teza, e as formas como esses sentimentos se manifestam na construção 

do sujeito na canção "Brinquedo Torto" da banda Pitty. Dessa forma, o 

primeiro tópico do trabalho trata da questão de dissertar sobre a semióti-

ca de linha francesa e o segundo sobre a análise da música. 

 

2. Sobre a semiótica francesa 

De acordo com Maria Luceli Faria Batistote (2012), a significação 

sempre foi o problema central para as ciências humanas, a partir disso, o 

lituano Algirdas Julien Greimas, fundou um projeto de ciência, cuja prin-

cipal reflexão era sobre o sentido construído no âmbito do texto, que 

primeiramente chamou de “semântica estrutural” e, logo depois, semióti-

ca. 

De acordo com José Luiz Fiorin (1995, p. 05) Algirdas Julien 

Greimas pensou a semiótica como um estudo sistemático e organizado de 

uma série de conjuntos de “relações responsáveis pelo sentido do texto”, 

na qual seu interesse maior era a rede de relações que o texto articula em 

seu plano de conteúdo para fazer o texto significar. 

Como os estudos de significação tomaram como unidade de análi-

se algo maior que a frase, os textos passaram a ocupar lugar central nos 

estudos linguísticos. Entende-se aqui como texto, o verbal, escrito ou fa-

lado; o visual, o auditivo, o gestual ou o plástico. E pode ser também 

uma combinação de textos. 

O texto para Algirdas Julien Greimas está no universo semântico, 

dentro dos estudos do referido autor, todo corpus tomado como objeto 

que tenha sentido isoladamente pode ser entendido como texto, por isso 

que essa corrente semiótica estuda desde obras de artes até embalagens 

do meio de comunicação. Dessa forma, o percurso gerativo se configura 

como a própria explicitação do fazer textual. Logo, a semântica funda-

mental tenta estabelecer categorias de sentidos em relação a alteridade. 

Sendo assim: 

a origem da significação é definida como uma relação elementar constituída 

pela diferença entre dois termos semânticos. Por exemplo, a diferença entre os 

itens lexicais “filho” e “filha” é devida a uma oposição semântica que pode ser 

definida pelos traços “masculino” e “feminino”. Mas, para Greimas, esta es-
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trutura semântica binária já possui um aspecto duplo: a diferença entre mascu-

lino e feminino, que é uma disjunção, pressupõe o reconhecimento de alguma 

semelhança semântica, neste caso, a categoria semântica de “sexo”, que é co-

mum tanto a masculino quanto feminino. (NÖTH, 1996, p. 151) 

Compreende-se que na semiótica o sentido do texto é analisado 

por meio de um modelo que é resultado de um percurso com três níveis 

que se completam, mas que podem ser estudados separadamente. (BA-

TISTOTE, 2012) 

Algirdas Julien Greimas, a partir de suas reflexões, constatou que 

no campo da significação há duas categorias básicas, marcadas por opo-

sição, representativas de toda manifestação do texto. São elas: sujeito X 

objeto e destinador X destinatário. Para o semioticista, os actantes sintá-

ticos, sujeito e objeto, são articulados no texto conforme o desejo. A par-

tir disso, essas duas categorias poderiam gerar narrativas em que esse de-

sejo se manifestasse como procura. Algirdas Julien Greimas acrescenta a 

elas os adjuvantes (o poder fazer) e os oponentes (o não-poder fazer), que 

tendem a assumir no texto a figura de seres animados que vão ajudar ou 

atrapalhar a busca do sujeito pelo seu objeto de desejo. 

Dessa forma, as transformações nas narrativas vão ocorrendo con-

forme a modificação da relação entre sujeito e objeto, atingindo a con-

junção ou disjunção entre eles. 

Às categorias sujeito e objeto, o modelo greimasiano ainda acres-

centa duas outras instâncias, mediadas pelo sujeito: o destinador e o des-

tinatário, que vêm completar o esquema. No texto, destinador e destinatá-

rio têm funções ideológicas que cumprem com a função de manipulação 

do sujeito. 

O esquema semiótico greimasiano de análise se compõe por três 

níveis, que são articulados uns com os outros, conforme um percurso, in-

do do mais simples ao mais complexo. Por isso, chama-se esse esquema 

de formação de sentido de percurso gerativo, pois conforme ultrapassam-

se os níveis vai se formando o sentido. 

O primeiro nível, o fundamental, o mais geral e abstrato, é onde se 

articula a categoria semântica mínima, a partir de oposições pelas quais o 

sentido do texto é formado. Encontra-se nesse nível, portanto, oposições 

de termos como, por exemplo, vida X morte, que são termos que mantêm 

uma relação de contrariedade. Ainda nesse nível, há as categorias da eu-

foria X disforia, que determinam os valores positivos e negativos. 

O segundo nível, o narrativo, constitui a parte do percurso gerati-
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vo no qual se manifestam as transformações ocorridas pelo sujeito. É 

nesse nível que se manifestam a relação entre os actantes sujeito e objeto 

e a relação entre destinador e destinatário. Nesse nível, ocorrem as rela-

ções de conjunção (contratuais) ou de disjunção (polêmicas). É nele tam-

bém que se observa as partes pela qual a narrativa é organizada, ou seja, 

seus enunciados, programas e percursos. 

O esquema narrativo é uma organização lógica de percursos nar-

rativos que se inicia com o destinador-manipulador que dá os valores da 

narrativa e estabelece os actantes, sujeito e objeto, e os valores modais 

essenciais para a conjunção (junção do sujeito com o objeto desejado). 

Uma narrativa completa, portanto, estrutura-se numa sequência canônica: 

manipulação, ação e sanção. Sendo a ação subdividida, por alguns auto-

res, em competência e performance. 

Na etapa de manipulação o sujeito destinador age sobre o outro 

para levá-lo a querer e/ou dever fazer, que só ocorre se o sujeito destina-

tário crê nos valores representados pelo destinador, este, portanto, propõe 

um contrato e tenta persuadi-lo a aceitar. 

Essa manipulação pode ser de quatro formas: tentação, intimida-

ção, provocação e sedução, e são definidas tanto pela competência do 

destinador, quanto pela modalidade transmitida ao sujeito. A manipula-

ção por tentação ocorre quando o destinador oferece uma recompensa ao 

destinatário; a intimidação é quando há ameaças; por sedução ocorre 

quando o destinador faz um juízo positivo do destinatário, o elogiando, 

por exemplo; e a provocação é quando ocorre o contrário, o destinador 

faz um juízo negativo do destinatário. 

Na etapa da ação o sujeito que realizará a transformação central 

da narrativa é dotado de um saber e/ou poder fazer, suficiente para a rea-

lização do programa, a busca pelo objeto. 

Na sanção, se realiza a avaliação do estado do sujeito, que será 

julgado positiva ou negativamente pela sua performance na busca pelo 

seu objeto. Se a sanção for positiva o sujeito pode receber uma recom-

pensa pela performance, mas se ela for negativa, receberá uma punição. 

Assim completa-se a estrutura canônica da narrativa. 

Já o terceiro nível, o discursivo, constitui a última e mais superfi-

cial etapa do percurso gerativo do sentido. Segundo Maria Luceli Faria 

Batistote: 

Nesse nível, se estuda a projeção da enunciação no discurso, as debrea-
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gens, as embreagens, as categorias de pessoas, tempo e espaço, técnicas de 

aproximação ou distanciamento, os recursos de ancoragem actancial, espacial 

e temporal, as relações argumentativas entre enunciador e enunciatário. É 

também nesse nível que os valores da narrativa dão origem aos percursos te-

máticos e aos investimentos figurativos. (BATISTOTE, 2012, p. 44) 

Julgou-se pertinente trabalhar neste artigo com o nível narrativo 

para a análise da música “Brinquedo torto”, da Pitty. 

 

3. Análise 

A música “Brinquedo Torto”, da banda Pitty, é uma canção cuja 

letra permite tecer comentários críticos e abordar sobre a dominação, a 

prostituição e os “jogos” dos corpos. Relata o ato sexual entre meninas 

que são consideradas brinquedos jogados, esquecidos e abandonados. 

A letra nos insere num espaço frio, negro e torto, cujo actante ca-

racteriza-se como uma prostituta. O ator se esquece das regras do jogo, 

ou seja, das regras sociais que regem a vida e sente-se, portanto, impos-

sibilitada de continuar jogando, ou seja, vivendo. Dessa forma, o actante 

encontra-se numa situação de abandono, sentindo-se descartado, pois se 

reconhece como um objeto que deve ser descartado após o uso, assim 

como tantos outros. Ela se vende como um brinquedo torto, como um ob-

jeto quebrado, como uma peça sem importância. Ela se vende como uma 

estátua, sem sentimentos e sem noções. 

A oposição semântica, no nível profundo é o abandono vs prote-

ção que revela o sentimento de tristeza no sujeito actorial. Visto que: 

No nível profundo, reconhecera-se a pertinência do modelo constitucio-

nal, no nível intermediário, chamado de narrativo, as estruturas características 

da narratividade comandavam toda a constituição dos enunciados, no nível 

superficial discursivo, o dos atores e das figuras de temporalidade e da espaci-

alidade, podiam-se postular novas regularidades que, naquela época, permane-

ciam obscuras, mas que vinham se tornando desde então uma prioridade da 

pesquisa. (HÉNAULT, 2006, p. 145) 

Inicia-se o texto com uma debreagem enunciativa, criando um 

efeito de aproximação, em primeira pessoa – eu –, no espaço do aqui e no 

tempo do agora – presente –, na qual o enunciador nos apresenta seu es-

tado de esquecimento, revelando-se um sujeito triste, deprimido, com a 

falta deste objeto-valor: o respaldo, o reconhecimento, seu valor próprio. 

Logo em seguida, tem-se a debreagem enunciva – efeito de afastamento 

– em terceira pessoa, espaço lá e tempo então. 
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O enunciador é modalizado pelo querer e pelo crer. Ele clama a 

mudança de estado “Quando isso vai mudar?; e acredita ou quer-crer e 

fazer-crer que nada irá mudar “E eu me vendo como um brinquedo torto 

E eu me vendo como uma estátua”. 

“Brinquedo Torto” é um texto figurativo e temático. As figuras: 

regras de jogo, embalagens, violão, brinquedo, estátua, etc. recobrem os 

temas “sofrimento”, “angústia”, “tristeza” e “abandono”. 

A sanção deste percurso é disfórica para o enunciador que sofre 

com o seu estado, a situação de abandono e dominação. O sujeito inicia e 

termina todo seu o seu percurso narrativo em disjunção com o objeto-

valor, não adquire a competência de trazê-lo para si e se revela um sujei-

to infeliz e inconformado. 

 

4. Considerações finais 

Observou-se que se pode analisar uma música de diversas formas, 

sendo por sua composição, estética, do período, da letra, entre outras 

possibilidades. O trabalho, dessa forma, demonstrou que a letra da músi-

ca "Brinquedo Torto" relata a temática da violência sexual infantil. 

Dessa forma, a corrente teórica de Algirdas Julien Greimas é um 

importante instrumento de análise do que se configura como o próprio 

fazer significante, e ao se apropriar dessa semiótica de linha francesa se 

realiza um exercício de reflexão sobre a letra analisada. 
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RESUMO 

Os textos jornalísticos objetivam abordar o que é novo – as notícias – que con-

templam as mais diversas temáticas. Devido a essas características a probabilidade de 

encontrar palavras novas nestes textos é maior, nos quais novos termos são criados e 

empregados em larga escala para nomear novas situações, fatos, seres, objetos e até 

períodos. Assim, as palavras novas, criações lexicais ou neologismos resultam da ne-

cessidade comunicativa dos falantes, que utilizam novas denominações. Esta ação se 

faz possível de três formas: criando palavras novas com material da própria língua, 

incorporando termos estrangeiros ao sistema linguístico ou dando novas significações 

às palavras já integrantes do acervo lexical da língua. Os neologismos refletem tam-

bém os contextos socioculturais e as relações entre as estruturas sociais, fato que os 

torna uma herança dos acontecimentos históricos, políticos e sociais de uma dada épo-

ca. Este trabalho faz um estudo dos neologismos presentes em textos jornalísticos de 

Reinaldo Azevedo, que versam sobre o Partido dos Trabalhadores. Nosso corpus é 

constituído das obras: O País dos Petralhas; O País dos Petralhas II: o inimigo agora é 

o mesmo; e Máximas de um País Mínimo. A metodologia utilizada foi a de corpus de 

exclusão de acordo com os pressupostos de (CORREIA & ALMEIDA, 2012). No que 

se refere a análise dos dados, a perspectiva teórica adotada é a gerativista com base 

em Margarida Maria de Paula Basilio (2004 e 2014). O estudo da criação lexical em 

textos de Reinaldo Azevedo permite a materialização no léxico da influência que as-

pectos sociais, políticos e históricos possuem sobre o funcionamento do código linguís-

tico, sendo os neologismos os agentes que garantem a ampliação do acervo lexical da 

língua. 

Palavras-chave: Formação de palavras. Léxico. Neologismos. Reinaldo Azevedo. 

 

1. Introdução 

A criação de palavras dentro da língua pode resultar em acrésci-

mos em seu acervo lexical, isto é, no conjunto de palavras que a consti-

tui. Este processo pode ser observado tanto cientificamente quanto empi-

ricamente, porque qualquer falante não especializado consegue perceber 

que novos termos surgem na língua, sendo muitos deles incorporados a 
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ela e outros não. As palavras novas não são criadas sem nenhum propósi-

to, os elementos que conduzem essa criação são os padrões de estrutura-

ção ou processos de formações de palavras e também o universo das coi-

sas, dos acontecimentos, as maneiras de ver o mundo e as práticas da so-

ciedade. 

De acordo com Rita de Kássia Kramer Wanderley (2012, p.1 5), o 

jornalismo político é uma área da mídia que contribui para a divulgação 

de informações que acontecem na sociedade, permitindo aos que as aces-

sam, concordarem, discordarem e formarem suas próprias opiniões a res-

peito do que leram ou assistiram. 

Os textos que estão inseridos no universo deste tipo de jornalismo 

são constituídos de elementos que evidenciam as características históri-

cas, sociais, políticas e suas transformações em determinado período de 

uma dada sociedade. 

Por esta razão, esta pesquisa tem como objeto as criações de pala-

vras, explicadas com base nos processos de formação, ocasionadas por 

acontecimentos políticos noticiados na imprensa digital, mediante textos 

compilados escritos pelo jornalista Reinaldo Azevedo. 

Para analisar os termos recém-criados é preciso situar a presente 

pesquisa dentro da área da linguística. De acordo com Barbara Weedwo-

od (2002), a linguística é o estudo científico da lingua(gem), e dedica-se 

tanto à linguagem, capacidade humana de se comunicar utilizando a fala 

e a escrita, quanto à língua, sistema linguístico particular, idioma. É tare-

fa do linguista analisar textos escritos e falados ao longo do tempo (dia-

cronicamente) e num dado período de tempo (sincronicamente). 

Nesta perspectiva, utilizamos para este trabalho a língua escrita, 

especificamente textos jornalísticos para pesquisarmos palavras novas, 

fizemos um recorte utilizando três obras de Reinaldo Azevedo, publica-

das em 2008, 2009 e 2012, por delimitarmos este período de tempo, nos-

sa análise se dá de forma sincrônica. 

Barbara Weedwood (2002) explica que a linguística teórica tem 

por objetivo a construção de uma teoria geral da estrutura da língua ou 

um arcabouço teórico geral para a descrição das línguas. Esclarece que a 

ciência da lingua(gem) pode ser dividida em dois segmentos, um mais 

restrito e outro mais amplo. O primeiro considera para estudo apenas os 

aspectos internos, e o segundo analisa também a função social em suas 

pesquisas. 
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Para exemplificar, a visão restrita é composta pela fonética, fono-

logia, morfologia, lexicologia, sintaxe e semântica. Já a visão ampla é 

formada principalmente por sociolinguística, pragmática, psicolinguísti-

ca, análise do discurso, linguística histórica, análise de conversação, neu-

rolinguística, linguística do texto etc. 

Esta pesquisa se utilizará de três aspectos da visão restrita: lexico-

logia, morfologia e semântica, e um da visão ampla, a sociolinguística. 

Maria Teresa Camargo Biderman (2001) define lexicologia como 

a ciência antiga que tem como objetos básicos de estudo e análise, a pa-

lavra, a categorização lexical e a estrutura do léxico. 

A morfologia é definida por David Crystal (2000, p. 176) como 

ramo da gramática que estuda a estrutura ou as formas das palavras, 

principalmente por meio de construções com morfemas. 

A semântica, de acordo com Márcia Cançado (2013, p. 17), é o 

estudo do significado das palavras e das sentenças, sendo que este está 

intimamente relacionado às experiências e conhecimentos de mundo que 

os falantes possuem com relação a sua própria língua. 

A sociolinguística "estuda a língua em uso, associando aspectos 

linguísticos e sociais" (MOLLICA, 2010). Explica-se tal definição pelo 

fato de a língua acompanhar as transformações sociais. 

O corpus para análise foi coletado de três obras do jornalista Rei-

naldo Azevedo, respectivamente: O país dos petralhas; O país dos petra-

lhas II: o inimigo agora é o mesmo; e Máximas de um país mínimo. As 

três obras citadas são compilações de textos publicados pelo jornalista 

em seu blog hospedado na Veja.com e também no jornal O Globo. 

A perspectiva teórica adotada é gerativa, buscando tornar compre-

ensível a competência que um falante nativo possui a respeito do léxico 

de sua língua. A natureza desta pesquisa é quantitativa e a tipologia é bi-

bliográfica, a metodologia aplicada para a coleta dos dados foi a leitura e 

marcação dos neologismos e sua posterior comparação com o corpus de 

exclusão conforme os princípios de Margarita Correia e Gladis Maria de 

Barcellos Almeida (2012). O critério para a seleção das palavras se deu 

pela verificação de estarem relacionadas a assuntos políticos do Partido 

dos Trabalhadores (PT), pois esta é uma característica presente em textos 

de alta circulação social. 

Após obter a seleção dos possíveis neologismos, consultamos três 
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dicionários como corpus de exclusão, para nos certificarmos de que as 

palavras selecionadas se tratavam mesmo de neologismos, ou seja, se 

ainda não tinham sido dicionarizadas. Os dicionários consultados foram: 

Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (2009), Grande 

Dicionário Houaiss Beta da Língua Portuguesa (2012), e Caldas Aulete 

(2015), todos em versão digital. 

O objetivo geral desta pesquisa é estudar a criação de palavras 

presentes em três obras do jornalista Reinaldo Azevedo, com a finalidade 

maior de reforçar a ideia de que o léxico se amplia por influências de fa-

tores extralinguísticos, como acontecimentos políticos estabelecidos no 

interior de uma dada sociedade. 

Após fazer o levantamento da lista de palavras identificadas como 

prováveis neologismos e verificar quais delas se classificam como tal 

com base no corpus de exclusão, nossos objetivos específicos são anali-

sá-las quanto ao seu: a) processo de formação de palavra; b) tipo de neo-

logia; c) tipo de neologismo; d) tipo de novidade; e) classe gramatical; f) 

significado; g) representar as formalizações da regra de análise estrutu-

ral nas derivações e composições, e da regra de formação de palavra nas 

derivações; h) fazer a análise quantitativa dos itens de análise de "a)" à 

"e)"; i) fazer a análise quantitativa da produtividade lexical nos processos 

derivacionais. 

 

2. Fundamentação teórica 

2.1. Processos de formação de palavras 

Os processos de formação de palavras são as regras que regem a 

estrutura de constituição tanto de palavras pertencentes à língua quanto 

de palavras novas. Neste sentido destacam os seguintes processos: 

 

2.1.1. Derivação 

Segundo Margarida Maria de Paula Basilio (2004, p. 26), a deri-

vação é caracterizada pela junção de um afixo (sufixo ou prefixo) a uma 

base, formando uma palavra. Ex.: retratista (base = retrato + sufixo = -

ista), reler (prefixo = re- + base = ler). Se a derivação for formada por ba-

se + prefixo, será uma derivação prefixal; já se for constituída por base + 

sufixo, será denominada derivação sufixal. Valter Kehdi (2007, p.10) ex-

plica a derivação prefixal e sufixal como uma estrutura mais complexa 
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com dois afixos, apresentando um prefixo e um sufixo. O que irá dife-

renciar a derivação prefixal e sufixal da derivação parassintética é que, na 

primeira, se retirarmos qualquer um dos afixos da palavra, resultará em 

uma palavra existente na língua, não sendo exigência da estrutura o 

acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo; ocorrendo justamente o contrá-

rio com a derivação parassintética. A derivação regressiva, se caracteriza 

pela supressão de uma parte da palavra, a supressão é sempre a sequência 

fônica tomada como um afixo e a palavra resultante não tem o mesmo 

significado ou uso da palavra derivante. Ex.: na palavra sarampão, inter-

pretou-se -ão como sufixo aumentativo e se formou sarampo, e se esta-

beleceu uma oposição de significado entre sarampão e sarampo. Saram-

pão é um ataque forte de sarampo e sarampo é o nome da doença propri-

amente dita. As derivações parassintéticas são caracterizadas pela adição 

simultânea de prefixo e sufixo, a uma base para formação de uma pala-

vra. Ex.: desalmado, com adição simultânea do prefixo negativo des- e 

do sufixo formador de adjetivos -ado ao substantivo alma. A derivação 

imprópria ou conversão é definida pela transposição de uma palavra de 

uma classe gramatical para outra. Na conversão de adjetivo para substan-

tivo uma palavra caracterizadora é usada como designadora. Ex.: Quando 

ficamos velhos, gostamos de relembrar o passado. Os velhos gostam de 

relembrar o passado. Na frase "a" a palavra velhos foi usada como adjeti-

vo, já na frase "b" ela foi usada como substantivo. 

 

2.1.2. Composição 

Conforme Margarida Maria de Paula Basilio (2004, p. 27), a 

composição é definida pela junção de uma base a outra para formar uma 

palavra, Ex.: guarda-chuva, sociolinguística. As composições podem 

ocorrer de duas formas, por justaposição e por aglutinação. Coutinho 

(2011, p.180), explica que a justaposição consiste na junção de duas ou 

mais palavras, para formarem uma terceira, sem que haja alteração dos 

elementos componentes, Ex.: passatempo, sempre-viva. Já a aglutinação 

configura-se na união íntima de duas ou mais palavras, que formam uma 

terceira, com a perda de elementos de uma das duas palavras-base. Na 

aglutinação a palavra nova formada fica subordinada a uma única acen-

tuação tônica, sendo que, normalmente, é a do último elemento a que 

prevalece, Ex.: planalto. 
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2.1.3. Sigla ou siglagem 

Valter Kehdi (2007, p. 51) apresenta como mais um dos processos 

de formação de palavras as siglas. Segundo o autor, as siglas são forma-

das por processos em que títulos longos ficam reduzidos a letras iniciais 

das palavras que os constitui. Ex.: IBGE: Instituto Brasileiro de Geogra-

fia Estatística. Devido à facilidade e economia linguística proporcionada 

pelo processo, muitas vezes as siglas são mais utilizadas do que suas sig-

nificações, fazendo com que as siglas sejam sentidas como palavras pri-

mitivas, sendo, porém, derivadas, e passem a formar termos derivados 

como é o caso de petismo e petista (de PT). Luiz Carlos de Assis Rocha 

(2008, p. 175) afirma que existem quatro tipos de siglas ou siglagem: si-

glagem grafêmica, em que são utilizados os grafemas iniciais das bases 

compostas como em, PIS (programa de integração social). Siglagem silá-

bica, que utiliza as sílabas iniciais das bases, por exemplo, FALE (facul-

dade de letras). Siglagem grafo silábica, que é formada por grafemas e sí-

labas iniciais das bases, como em: CEMIG (companhia energética de 

Minas Gerais). E siglagem fortuita, em que os critérios para sua forma-

ção são os mais variados possíveis, podendo ocorrer, fusão de grafemas, 

inclusão de palavras completas ou de siglas em siglas, cortes aleatórios 

de sílabas ou palavras, etc., por exemplo, EMBRAFILME (Empresa Bra-

sileira de Filmes). 

 

2.1.4. Hibridismo 

De acordo com Valter Kehdi (2007, p. 50) o processo de forma-

ção chamado hibridismo se define por palavras formadas por elementos 

oriundos de línguas diferentes. Ex.: panicoffe (a mescla da palavra pani-

ficadora do português e da palavra coffe do inglês). 

Reduplicação: Ieda Maria Alves (2007, p. 70) define o processo 

de reduplicação como repetição de uma mesma base duas ou mais vezes, 

criando um novo item léxico. Ex.: trança-trança. 

 

2.1.5. Truncamento 

Para Ieda Maria Alves (2007, p. 59) truncamento constitui-se co-

mo um tipo de abreviação em que parte da sequência lexical, em geral a 

parte final de um termo é retirada. Formas reduzidas de palavras também 

são classificadas como truncamento. Ex.: Euro, forma reduzida de euro-
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peu. 

 

2.1.6. Palavra-valise ou cruzamento vocabular 

Ieda Maria Alves (2007, p. 69) explica que palavra-valise é outro 

tipo de redução, onde duas bases se aglutinam e são privadas de parte de 

seus elementos, uma perde a parte final e a outra perde a parte inicial, 

constituindo um novo item léxico. Este processo também recebe o nome 

de cruzamento vocabular ou contaminação, Ex.: Brasiguaio, a fusão en-

tre as palavras brasileiro e paraguaio. 

 

2.2. Neologia e neologismos 

De acordo com Ieda Maria Alves (2007, p. 5), neologia é o pro-

cesso de criação lexical. O produto resultante, a palavra nova, denomina-

se neologismo. Conforme Margarita Correia e Gladis Maria de Barcellos 

Almeida (2012, p,17) a neologia exprime a capacidade natural de reno-

vação do léxico de uma dada língua mediante a criação e incorporação de 

unidades novas, os neologismos. A neologia pode se referir ainda, como 

o estudo de observação, registro, descrição e análise dos neologismos 

que vão surgindo na língua. Margarita Correia e Gladis Maria de Barcel-

los Almeida (2012, p. 18) destacam os três tipos de neologia: 

A) Neologia denominativa:   

quando resulta da necessidade de nomear realidades (objetos, conceitos) 

antes inexistentes; 

B) Neologia estilística:   

são criados para dar maior expressividade no discurso, traduzir ideias não 

originais de maneira nova ou exprimir de modo inédito certa visão do 

mundo, apresentam muita frequência no discurso humorístico e jornalís-

tico; 

C) Neologia de língua:   
correspondem a atualizações da competência derivacional dos falantes, 

não trazendo sentimento de novidade tão representativo ao falante, como 

os advérbios em -mente, adjetivos em -vel e particípios passados adjeti-

vados. 

Margarita Correia e Gladis Maria de Barcellos Almeida (2012, p. 

24-25) explicam que quando nos deparamos com uma unidade léxica que 
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é sentida como nova, importa nos questionarmos em que esta é nova e 

assim destacam os tipos de novidade possíveis para neologismos, sendo 

elas novidade formal e novidade semântica. A novidade formal ocorre 

quando o significante é novo e o neologismo apresenta uma forma não 

atestada no estágio anterior do registro de língua, é constituída com base 

nos recursos de processos morfológicos ou sintáticos de construção de 

palavras como: novas palavras derivadas, compostas, siglas, unidades re-

sultantes de lexicalização. A novidade semântica se caracteriza por uma 

palavra já existente no léxico da língua, mas que ganha uma nova acep-

ção. Ieda Maria Alves (2007) divide os neologismos em quatro tipos: ne-

ologismos fonológicos, neologismos sintáticos, neologismos semânticos 

e neologismos por empréstimos. 

A seguir cada um deles será apresentado: 

A) Neologismos fonológicos:   

Para Ieda Maria Alves (2007, p. 11), esse tipo de neologismo se refere à 

criação de um item léxico cujo significante seja inédito, ou seja, criado 

sem base em nenhuma palavra já existente. Ressalta-se que é raro ocorre-

rem neologismos fonológicos em todas as línguas. 

O exemplo citado pela autora foi a unidade léxica gás, que tem si-

do interpretada como oriunda do ético grego Khaos. 

Outro exemplo mais comum são as criações onomatopaicas, que 

não possuem caráter inteiramente arbitrário, pois busca a relação, mesmo 

que próxima entre uma unidade léxica e ruídos produzidos por animais e 

objetos. 

 

B) Neologismos sintáticos:   

Conforme Ieda Maria Alves (2007, p. 14), os neologismos sintáticos são 

formados pela combinação de elementos já existentes no sistema linguís-

tico. São chamados de sintáticos pois há formações em que a combinação 

de seus membros constituintes pode estar circunscrita não apenas ao âm-

bito ou nível lexical (junção de um afixo a uma base ou combinação en-

tre bases composicionais ou cruzamentos vocabulares), mas também no 

nível frásico. Deste modo, em uma derivação sufixal, pode ocorrer alte-

ração de classe gramatical da palavra-base, também chamada de mudan-

ça de classe gramatical da palavra-base, por exemplo: o adjetivo alegre 

ao receber o sufixo -mente, torna-se um advérbio; em compostos são uti-

lizadas estruturas sintáticas com finalidades lexicais, como em guarda-
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roupa, em que ocorre a justaposição de um verbo + substantivo, e o subs-

tantivo tem função análoga a de objeto direto do verbo. Sendo assim, as 

composições podem revelar um caráter sintático subordinativo ou coor-

denativo. Ieda Maria Alves (2007, p. 41) explica que podemos identificar 

a subordinação em composições, quando há uma dependência gramatical 

entre as bases, pressupondo uma relação de determinante/determinado ou 

vice-versa, podemos citar como exemplo o caso de guarda-roupa e tam-

bém uma formação composta por adjetivo + substantivo ou substantivo + 

adjetivo em que o determinante é o adjetivo e o determinado o substanti-

vo, como em: livre-arbítrio e caixa-alta. A coordenação em composição 

ocorre quando as bases que a constituem não mantêm entre si dependên-

cia gramatical. Entre elas há uma relação de sentido, mas do ponto de 

vista sintático uma não depende da outra. Como exemplo, pode-se citar 

os neologismos adjetivais cujas bases pertencem à mesma categoria, co-

mo em: explorações rítmico-harmônicas. 

Outro exemplo seria dois substantivos que formam um novo item 

léxico substantival, como podemos ver em outono-inverno. Os cruza-

mentos vocabulares obedecem às mesmas regras das composições po-

dendo ter um caráter tanto coordenativo como em Jaíça (Japão + Suíça), 

quanto subordinativo como em tucanóptero (tucano + helicóptero). Nas 

siglas seus integrantes formam componentes frásicos com valor de uma 

unidade lexical, assim, Exército Revolucionário do Povo é substituído 

por uma única unidade lexical ERP. Na siglagem o elemento só terá pa-

pel de sigla quando interpretado por seus receptores, é por isso que quan-

do a sigla aparece pela primeira vez, sempre é explicada mediante todo o 

sintagma ou sua definição. Após figurar pela primeira vez e ser explica-

da, a sigla aparece no decorrer de um mesmo texto como substantivo e 

por retomar um conjunto de elementos do sintagma de forma resumida, 

contribui para a economia linguística. 

 

C) Neologismos semânticos:   

Ieda Maria Alves (2007, p. 62) explica que os neologismos semânticos 

podem ser chamados também de conceptuais, são neologismos que são 

criados sem que se opere nenhuma mudança formal em unidades léxicas 

já existentes. Uma palavra já existente na língua ganha então, um novo 

significado sem prejudicar os outros que já possuíam. Os neologismos 

semânticos podem ocorrer por meio de processos estilísticos da metáfora, 

da metonímia e da sinédoque. A palavra gelada, referindo-se à cerveja 

em uma frase, por exemplo, apresenta um processo metonímico, em que 
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se dá à palavra já existente na língua um significado novo. 

 

D) Neologismo por empréstimos:   

Os neologismos por empréstimo, para Ieda Maria Alves (2007, p. 72), 

são formações neológicas que possuem em sua estrutura palavras ou 

elementos morfológicos estrangeiros. Podendo ser estrangeirismo, que à 

primeira vista parece distante do vernáculo, mas aos poucos começa a ser 

utilizado em contextos específicos, como em vocabulários técnicos: es-

portes, economia, informática em linguagens publicitárias e colunismo 

social. Ex.: Jamonaria, que vem da palavra de origem espanhola jamón 

que quer dizer presunto. Neste caso, a base de origem estrangeira se jun-

tou a um sufixo pertencente a língua portuguesa -aria, que atribui a noção 

de lugar onde se fabrica ou vende algo, a depender da ideia expressa pela 

palavra-base. Logo, uma jamonaria é uma loja típica que vende presun-

tos, salames, azeitonas para degustação. 

 

2.3. Regras de análise estrutural (RAEs) e regras de formação de 

palavras (RFPs) 

A regra de análise estrutural é uma representação que ilustra a 

capacidade do falante identificar a palavra derivada a partir da palavra 

derivante. De acordo com Luiz Carlos de Assis Rocha (2008, p. 40) se-

gue representação para derivações: [[X] a] Y] b 

A RAE (regra de análise estrutural) da palavra preparação será: 

[[preparar]v -ção]s 

Em que X é a base e “a” é a classe gramatical desta base e Y é o 

afixo e “b” é a classe gramatical resultante do acréscimo do afixo à base. 

Conforme Margarida Maria de Paula Basilio (2016) a representa-

ção da regra de análise estrutural para as composições se dá seguinte 

forma: 

[[X]a [Y]b]a 

Em que X e Y representam palavras, e "a" e "b" são classes de pa-

lavras. Nas palavras da autora: "A estrutura como um todo corresponde-

ria à análise estrutural de um composto como sendo constituído de uma 

palavra X da classe a e de uma palavra Y da classe b, sendo o todo uma 

palavra da classe a". (BASILIO, 2016). Aplicando a representação ao um 
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composto, temos: 

[[pé]s [rapado]adj]s 

A palavra pé é substantivo, e por uma composição por justaposi-

ção se juntou à palavra rapado que é adjetivo e como produto tivemos o 

substantivo pé-rapado, que quer dizer: "pessoa de condição social muito 

baixa". (AULETE, 2015) 

A regra de formação de palavra é a representação que indica co-

mo um novo item lexical se formou, as regras de formação de palavras 

são regras regulares que explicam a formação de novos itens lexicais, 

apresentando esquemas de formalização apenas para as derivações, por 

serem essas também regulares e previsíveis. 

Quando produzimos novos itens lexicais, como a palavra senta-

dor, o falante estará se utilizando da regra de formação de palavras, com 

a seguinte formalização: 

[X]a → [[X]a Y]b 

A regra de formação de palavras de sentador será: 

[sentar]v → [sentar]v -dor]s 

A letra X antes da seta indica a palavra que dá origem ao processo 

do novo item lexical, após a seta temos a regra de análise estrutural cor-

respondente ao processo. 

 

2.4. Produtividade lexical 

A produtividade é a "possibilidade que uma regra de formação de 

palavra (RFP) tem de formar novas palavras" (ROCHA, 2008, p. 125), 

ou ainda pode ser explicada como "a medida potencial que uma regra 

tem de operar sobre bases especificadas para produzir construções mor-

fologicamente possíveis". (BASILIO, 1990, p. 3). De acordo com Luiz 

Carlos de Assis Rocha (2008, p. 42) o processo de análise de produtivi-

dade lexical é explicado da seguinte forma: a partir da lista de palavras 

novas de um determinado corpus, seleciona-se apenas as derivações, em 

seguida é preciso subcategorizar tanto as bases que deram origem às no-

vas formações, quanto os produtos. 

A subcategorização da base pode ser de natureza: fonética, morfo-

lógica, sintática, semântica etc. No caso deste trabalho, utilizaremos a na-
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tureza morfológica. São exemplos de subcategorias de substantivos: pró-

prio, comum, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo, derivado 

e coletivo. Com relação a adjetivos podemos ter: simples, composto, 

primitivo e derivado. Já no que compete a verbos, podemos ter, verbos de 

ação, de estado ou fenômeno da natureza. 

A subcategorização do produto se dá pela verificação da classe 

gramatical do mesmo e também pela designação que este assumirá, que 

corresponde às noções atribuídas às bases mediante os afixos anexados a 

estas. 

Feito esses passos, é preciso verificar quais foram as bases e suas 

respectivas características presentes nas subcategorizações, identificando 

quais bases formaram mais palavras novas dentro de cada processo deri-

vacional, este aspecto em si pode ser denominado distribuição, em que se 

observa as características dos grupos de bases formadas e seus respecti-

vos quantitativos, tudo isso é feito separadamente de acordo com os sub-

tipos de derivação (prefixal, sufixal, parassintética etc.). 

 

3. Metodologia 

Os procedimentos de coleta e análise desta pesquisa se organizam 

na seguinte ordem: → leitura dos três livros de autoria do jornalista Rei-

naldo Azevedo: O País dos Petralhas; O País dos Petralhas II: o inimigo 

agora é o mesmo; e Máximas de um País Mínimo, com a seleção e mar-

cação dos prováveis neologismos, com utilização do critério de senti-

mento de novidade; → elaboração da ficha de neologismos acrescidos de 

seus contextos de registro, suas fontes e datas de edição; → a partir da 

lista dos candidatos a neologismos, consultamos se estavam contidos no 

corpus de exclusão (os três dicionários da língua portuguesa: Michaelis 

(2009), Grande Dicionário Houaiss Beta da Língua Portuguesa (2012) e 

Caldas Aulete (2015)); → com a lista de neologismos confirmados, por 

não estarem presentes nos dicionários acima citados, analisamos os neo-

logismos, verificando seus: processos de formação de palavra, tipo de 

neologia, tipo de neologismo, tipo de novidade, classe gramatical, signi-

ficado, regra de análise estrutural, regra de formação de palavra; → fi-

zemos a análise quantitativa dos itens: processo de formação de palavra; 

tipo de neologia; tipo de neologismo; tipo de novidade; e classe gramati-

cal com relação ao corpus; → analisamos a produtividade dos processos 

derivacionais. 
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Devido à extensa produção de Reinaldo Azevedo em seu blog no 

site da revista Veja, optamos por selecionar três de suas obras que são co-

letâneas de textos publicados no blog da Veja e também do jornal O Glo-

bo. 

No momento da leitura, procuramos identificar se o assunto trata-

do fazia referência a assuntos políticos relacionados ao governo PT, por 

serem temáticas de grande circulação social, em seguida, verificamos se 

havia alguma palavra que pudesse se caracterizar como nova. A primeira 

seleção resultou em uma lista com 105 palavras. 

Com a lista de prováveis neologismos em mãos, o próximo passo 

foi organizá-los de acordo com seus respectivos contextos de registro, 

fonte e data de edição, em seguida consultamos se esses já não se encon-

travam dicionarizados. Então pesquisamos em três dicionários diferentes 

os mais recentes possíveis, as palavras candidatas a neologismos. 

Posteriormente, obtivemos como resultado uma nova lista, agora 

com 71 palavras confirmadas como neologismos, e 4 novas expressões, 

visto que não constaram em nenhum dos três dicionários da língua portu-

guesa. 

 

4. Dados 

Na sequência exibimos a lista dos 71 neologismos e 4 novas ex-

pressões do nosso corpus de extração: Derivação prefixal: Antiesquer-

dista, Antilulismo, Antimendigo, Antipetismo. Derivação sufixal: Boba-

jol, Onguismo, Cuequeiro (s), Paloccismo, Esquerdalha, Pobrismo, Lu-

lesca, Dinheirista(s), Precificável, Forista(s), Democratês, Pobrista, Lu-

lês, Companheirização, Petês, Petização, Bolsismo, Kehliana, Chico-

buarquismo, Stediliana, Financismo, Esquerdisticamente, Maconheira-

mente. Derivação parassintética: desagriculturar. Composição por justa-

posição: Antalogia, Dualético, Estado-dependente(s), Megalonanico, 

Presodescendente(s), PTduto, Tiranófilos, Cleptopetralhismo, Clepto-

stalinismo, Filo-esquerdista, Filomendigo, Filopetralha(s), Filoterroris-

mo, Filoterrorista, Lulo-petismo, Lulo-petista(s), Esquerdopata(s), Es-

querdopatia, Esquerdofrênico, Heteronormatividade, Aritmético-normati-

vidade, Geométrico-normatividade, Científico-normatividade. Composi-

ção por aglutinação: Aiatolula, Lacanagem, Franklinstein, Petralhantra, 

Galinácio, Petralhotário. Cruzamento vocabular: Esquerdiota, Ignorácio, 

Numeralha. Hibridismo: Banânia, Googleceânica, Lulovski Apedeutako-
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ba. Siglagem: BESTA, JEG. Reduplicação: Nem-nem. Expressões: Al 

qaeda eletrônica, Babalorixá de Banânia, Complexo PUCUSP, Tocado-

res de Tuba. 

 

5. Modelo de análise 

A seguir apresentamos um exemplo de análise realizado em uma 

das palavras do corpus: 

Metapac 

Trecho do livro: 

Já perdi a conta, e acho que vocês também. Quantos já são os paquinhos 

criados dentro do pacão? Não é chegada a hora de se criar o Plano de 

Aceleração do Crescimento do Plano de Aceleração do Crescimento? O PAC 

do PAC? O “metapac”? É formidável a desordem informativa que o governo 

consegue estabelecer. (AZEVEDO, 2008, p.28). 

 

a) Processo de formação de palavra: derivação prefixal. 

Metapac é uma derivação prefixal formada pelo prefixo meta- que 

significa de acordo com Houaiss (2012): "intermediação", + a sigla PAC 

(Programa de Aceleração do Crescimento). 

b) Tipo de neologia: neologia estilística. 

Esta criação lexical metapac expressa conceitos já existentes no 

sistema linguístico, mas faz isso de uma nova forma, podemos observar o 

ineditismo na junção da base com o prefixo, portanto, o tipo de neologia 

deste termo recém-criado é estilística. 

c) Tipo de neologismo: neologismo sintático. 

Por combinar elementos pertencentes ao léxico da língua portu-

guesa, tanto a base quanto o afixo, este tipo de neologismo é sintático. 

Por ser um prefixo o elemento a se juntar à base, não há modificação na 

classe gramatical da mesma, por conseguinte, a relação entre base e afixo 

permeia apenas o nível lexical. O prefixo meta- tem função semântica de 

adicionar à base a noção de intermediação. 

d) Tipo de novidade: novidade formal. 

A impressão psíquica do som da palavra metapac é considerada 

nova e esta também possui uma forma não atestada em estágio anterior 
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de registro da língua portuguesa, assim o tipo de novidade do termo em 

análise é categorizado como formal. 

e) Classe gramatical: substantivo. 

A sigla PAC nomeia um modelo de planejamento, gestão e execu-

ção do investimento público. O prefixo meta- não modifica a classe gra-

matical de PAC apenas adiciona uma noção semanticamente relacionada 

à palavra-base, neste caso atribui sentido de intermediação. Metapac, 

continua nomeando um programa do governo, no entanto, este programa 

tem a função de dedicar-se ao outro programa, um opera intermediando o 

outro. O novo item léxico vem precedido pelo artigo definido "o" no tre-

cho do livro, corroborando também para a classe gramatical a qual foi 

enquadrado, substantivo. 

f) Significado: programa do governo que tem por função operar 

como intermediador do Programa de Aceleração do Crescimento. 

Reinaldo Azevedo explica o significado do neologismo no trecho 

do livro como: o PAC que trataria do próprio PAC. Em seu texto deno-

minado: Mais estado, Menos cidadão, publicado em 2007 no blog da Ve-

ja, o jornalista esclarece a motivação do termo metapac, dizendo que de-

vido a criação de tantos programas sociais por parte do governo dentro de 

um programa principal que seria o PAC, de forma a inflar o assistencia-

lismo no país, com o aumento do número de beneficiários, gerando mi-

lhões de pobres, cativos da caridade oficial, é chegada a hora de criar o 

Plano de Aceleração do Crescimento do Plano de Aceleração do Cresci-

mento, uma vez que, o PAC não estava conseguindo cumprir seu princi-

pal objetivo, o crescimento do país, Reinaldo Azevedo propõe assim a 

criação do metapac, o PAC do PAC. 

g) regra de análise estrutural: [[meta-]s PAC]s 

Esta formalização possibilita a identificação da palavra derivante 

a partir da derivada, assim, verifica-se que o neologismo é formado a par-

tir do substantivo PAC (derivante), que recebe o prefixo meta-, formando 

um novo produto que permanece como substantivo, metapac (derivado). 

A classe gramatical da palavra-base é mantida ao fim do processo deri-

vacional. 

h) RFP: [PAC]s → [[meta-]s PAC]s 

A estrutura da RFP (regra de formação de palavras) representa 

como o neologismo se formou, assim sendo, podemos ver, a palavra que 
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dá origem ao processo com indicação de sua classe gramatical, PAC, 

substantivo, em seguida a formalização da regra de análise estrutural, 

indicando que, a partir da base PAC ocorre um processo em que esta re-

cebeu o prefixo meta- e constitui a criação lexical metapac, também um 

substantivo. 

 

6. Resultados 

Quanto ao processo de formação de palavras, O processo por de-

rivação foi o que mais apareceu na análise deste corpus coletado, com 33 

ocorrências no total, sendo que 8 foram por derivação prefixal, 24 por de-

rivação sufixal e 1 por derivação parassintética. Com relação ao processo 

de composição foram 29 ocorrências, sendo 23 delas por justaposição e 6 

por aglutinação. Dos processos com menor quantidade de ocorrências fo-

ram encontrados 3 cruzamentos vocabulares, 3 hibridismos, 2 siglagens 

sendo uma fortuita e uma grafêmica, e 1 reduplicação. 

Com relação ao tipo de neologia as palavras representantes da ne-

ologia estilística totalizaram 68 neologismos e as que apresentaram neo-

logia de língua apenas 3. Tendo em vista os tipos de neologismos, o cor-

pus demonstrou a existência de 67 neologismos sintáticos, aqueles for-

mados por elementos já pertencentes à língua portuguesa; 3 neologismos 

por empréstimo, aqueles que possuem em sua estrutura palavras ou ele-

mentos de origem estrangeira e 1 neologismo semântico. 

No que diz respeito aos tipos de novidades trazidos pelos neolo-

gismos, o corpus apresentou 70 palavras com novidade formal, caracteri-

zando formações com alteração estrutural e apenas 1 palavra com novi-

dade semântica, trazendo apenas um acréscimo de sentido a uma palavra 

já existente em nosso léxico. 

No que se refere as classes gramaticais, podemos ver que de um 

total de 71 palavras novas formadas, 52 são substantivos, 16 são adjeti-

vos, 2 são advérbios, e 1 é verbo. 

A produtividade lexical obteve a seguinte apuração: dentro das 

derivações prefixais o grupo de bases mais produtivas foram as de subs-

tantivos: concretos, comuns, simples e derivados, com 4 ocorrências den-

tro deste tipo de derivação. As derivações sufixais conforme a distribui-

ção, apresentaram como bases que mais formaram palavras novas, os 

substantivos: concreto, próprio, simples e primitivo, com 5 ocorrências. 

No que concerne as derivações parassintética tivemos apenas uma ocor-
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rência, assim a produtividade foi absoluta para uma base de substantivo: 

concreto, comum, composto e primitivo. 

 

7. Considerações finais 

Em nossa pesquisa, buscamos estudar a criação lexical presente 

em três livros do jornalista Reinaldo Azevedo: O País dos Petralhas; O 

País dos Petralhas II: o inimigo agora é o mesmo; e Máximas de um Pa-

ís Mínimo, sendo tais obras, uma coletânea de artigos do autor que foram 

publicadas previamente no jornal O Globo e também no blog de Reinal-

do Azevedo hospedado na Veja.com. 

Como resultado de nossas análises, identificamos a formação de 

71 novas palavras e 4 novas expressões. Procuramos relacionar a lista de 

neologismos a seus contextos motivadores, representados na análise de 

cada palavra pelo trecho do livro em que estas se encontram. Ao fazer-

mos isso podemos verificar a ampliação e renovação do léxico da língua 

e também podemos constatar a natureza histórica e social das palavras 

novas, a partir dos acontecimentos aos quais ligam-se os neologismos. 

O estudo da criação lexical em textos de Reinaldo Azevedo ratifi-

ca o caráter de ampliação lexical da língua, mostrando-nos que a língua 

realiza processos de ampliação ou acréscimos de formas diversas, mas 

apenas quando necessário, preservando um padrão identificável e inter-

pretável por todos os seus falantes, utilizando-se para isso principalmente 

de material da própria língua para formar novas palavras. 

Além disso, os neologismos encontrados nos textos jornalísticos 

do autor explicitam a influência que contextos socioculturais e relações 

entre as estruturas sociais, aqui representados por acontecimentos políti-

cos, têm sobre o funcionamento do código linguístico, fazendo com que 

se tenha a necessidade de criação de novas palavras para nomear fatos, 

situações e até mesmo figuras públicas do cenário político nacional e in-

ternacional. 

As palavras em si, carregam a memória e o material de reflexão 

correspondente a realidades de seus falantes, nelas estão contidas todas 

as características históricas que englobam, desde a formação do idioma 

até as línguas estrangeiras que tiveram contato ao longo da história. 

A língua portuguesa do Brasil é fruto da diversidade, isto se veri-

fica desde sua história com o latim, que foi levado a diversas regiões da 
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Península Ibérica em contato com diversos idiomas bárbaros, acarretando 

na formação das línguas neolatinas, até em nossa comunidade linguística 

nacional, caracterizada pela miscigenação de europeus, africanos e ín-

dios, entre outros, esses fatores se refletem diretamente em nosso acervo 

lexical. 

Outros fatores que o conjunto de palavras da língua reflete são os 

aspectos históricos, políticos e sociais, que a influenciam e fazem com 

que seja preciso a formação de novas palavras para expressar novas rea-

lidades, deste modo, o estudo do léxico, especificamente falando de neo-

logismos e formações de palavras é um campo promissor, pois sempre 

haverá novos contextos motivadores para que neologismos sejam criados 

e até mesmo incorporados à nossa língua. 
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RESUMO 

A linguística sistêmico-funcional (LSF) é uma teoria dos estudos linguísticos que 

considera a linguagem enquanto elemento social. Para tanto, partimos do pressuposto 

de que a relação entre língua e linguagem acontece por intermédio de escolhas léxico-

gramaticais de atores sociais, estabelecendo, assim, relações sociossemióticas em con-

textos variados. Dessa maneira, o objetivo desse minicurso é apresentar noções básicas 

a respeito da linguística sistêmico-funcional, dentre elas as concepções de contexto de 

cultura e contexto de situação. No plano mais propriamente gramatical, a atenção re-

cai sobre o que Michael Alexander Kirkwood Halliday (1994) entende como metafun-

ções da linguagem – a interpessoal, textual e ideacional. Tais metafunções estudam a 

oração em diferentes aspectos no momento da semiotização do plano discursivo. Dado 

o exposto, partimos da premissa de que a linguística sistêmico-funcional é uma possi-

bilidade de abordagem teórico-metodológica das pesquisas no âmbito na linguagem, 

uma vez que a concepção de língua enquanto mecanismo de escolha nos ajuda a pen-

sar o contexto maior em que as manifestações linguísticas ganham significações. 

Palavras-chave: Linguística sistêmico-funcional. Contexto. Metafunção da linguagem. 

 

1. Introdução 

De acordo com os estudos mais contemporâneos da linguagem, a 

língua é um instrumento social não porque está em sociedade, mas por-

que a sociedade é construída a partir dela. Nesse sentido, a língua pro-

move relações de interação entre sujeitos sociais e, com isso, sua evolu-

ção acompanha os anseios de uma sociedade em constante transforma-

ção. (Cf. HANKS, 2011) 

É nesse sentido que a linguística sistêmico-funcional desponta 

como uma teoria dos estudos linguísticos pertinente às peculiaridades de 

um mundo pós-moderno, onde a sociedade transforma-se em uma velo-

cidade espantosa. Assim, a linguística sistêmico-funcional é uma teoria 

social, antes de tudo, porque procura problematizar contextos sociais 

concretos do uso da linguagem, operando na interface língua e sociedade. 

O interesse em discutir a respeito da linguística sistêmico-funcio-

nal surgiu durante meu curso de mestrado, no qual utilizei os princípios 

sistêmico-funcionais como principal abordagem teórico-metodológica 

mailto:brunogomespereira_30@hotmail.com
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para as microanálises que desenvolvi em minha dissertação. (Cf. PE-

REIRA, 2014a e 2014b) 

Esse artigo procura apresentar as noções mais elementares a res-

peito do núcleo gramatical da linguística sistêmico-funcional, que 

chamaremos aqui de gramática sistêmico-funcional (GSF). 

Além dessa Introdução, das Considerações Finais e das Referên-

cias, esse trabalho é estruturado pelas seguintes seções principais: A Lín-

gua como Instrumento Social: Noções Elementares de linguística sistê-

mico-funcional; A Noção de Contexto e Metafunções da Linguagem: A 

Gramática Sistêmica. 

 

2. A língua como instrumento social: noções elementares de linguís-

tica sistêmico-funcional 

Como dissemos na Introdução, a língua é um organismo vivo que 

tem sua evolução atrelada à evolução da sociedade. Essa premissa nos 

incentiva a pensar em língua enquanto instrumento de interação humana, 

de maneira a caracterizar o momento enunciativo. 

Pensemos em um exemplo de situação cotidiana. Em uma simples 

ida ao supermercado, nos deparamos com situações peculiares desse 

momento de interação. É comum perguntarmos o preço dos produtos 

dispostos nas prateleiras, o valor do quilo da carne, etc. Esses questiona-

mentos solicitam respostas que pressupõem o momento da enunciação e 

ao enunciador correspondente. Esse uso linguístico caracteriza uma ida 

ao supermercado, mas não caracteriza, necessariamente, uma participa-

ção em outro evento de fala, como uma festa de formatura, por exemplo. 

Assim, ao nos comunicarmos dentro de uma situação enunciativa, 

a língua sofre adequações de maneira a promover um diálogo pertinente 

entre os sujeitos que se relacionam num dado contexto. Essa comunica-

ção, no entanto, é linguisticamente marcada por escolhas gramaticais so-

cialmente motivadas, as quais podem nos ajudar a compreender as ideo-

logias que perpassam o contexto. É nesse sentido que a gramática sistê-

mico-funcional nos parece uma teoria pertinente para a compreensão dos 

fenômenos linguísticos ocorridos no seio social. 

Por isso, é possível dizer que a língua é um sistema sociossemió-

tico capaz de significar fenômenos ocorrentes na interface lingua-

gem/sociedade. (Cf. HALLIDAY & HASAN, 1989; EGGINS, 2004) 
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Logo, é possível dizer que a linguística sistêmico-funcional se 

constitui por meio da relação entre sistema e função social. Dizemos que 

é sistêmica, porque concebe a língua enquanto sistema capaz de construir 

sentidos a partir da combinação de signos de natureza verbal e não-verbal 

que, juntos, constituem a natureza dinâmica da linguagem. E é funcional, 

porque admite que a língua tem uma função social que se constitui pelo 

princípio da interação e do diálogo. (MARTIN & WHITE, 2005; EG-

GINS, 2004; THOMPSON, 2014; BARBARA & MACEDO, 2009; 

GOUVEIA, 2009; CUNHA & SOUZA, 2007, só para citar alguns) 

A imagem abaixo mostra uma proposta de estratificação da língua 

no momento da comunicação. Trata-se de uma figura largamente utiliza-

da em pesquisa sobre linguística sistêmico-funcional no Brasil e no exte-

rior. 

 
Fig. 1: Estratificação da língua. Fonte: Traduzido e adaptado de James R. Martin e 

Peter Robert Rupert White (2005) 

A figura acima nos mostra a estratificação da língua proposta pe-

los estudos mais contemporâneos da linguística sistêmico-funcional. 

Consiste na existência de três camadas que recobrem a língua enquanto 

sistema. 

Na camada mais interna, percebemos o nível grafo-fonológico, 

que corresponde à reprodução linguística do texto na modalidade escrita 

e/ou oral. São materializações gramaticais evidenciadas por padrões co-

minatórios de grafemas ou fonemas, responsáveis por constituir padrões 

oracionais dentro da cadeia falada. Lembramos que tais padrões oracio-
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nais são ocorrências que mudam de idioma para idioma, pois cada um 

deles apresenta especificidades sintáticas e morfológicas. 

O nível intermediário, o da léxico-gramática, se preocupa justa-

mente com sequências gramaticais maiores, na qual a combinação entre 

palavras ocorre mais extensamente de maneira a formar padrões gramati-

cais verbais e/ou nominais. As escolhas lexicais e gramaticais ajudam a 

construir o sentido do enunciado linguístico, caracterizando as especifi-

cidades do gênero textual realizado. Não é nossa intenção apresentarmos 

considerações exaustivas a respeito do gênero na linguística sistêmico-

funcional. Para maiores considerações, consultar os trabalhos de Michael 

Alexander Kirkwood Halliday e Ruqaiya Hasan (2006), Wagner Rodri-

gues Silva (2014), Wagner Rodrigues Silva e Elaine Espíndola (2013) e 

Désirée Motta-Roth (2013) 

O nível mais externo, o semântico-discursivo, problematiza ques-

tões extratextuais que colaboram para a construção dos níveis textuais. 

Isto é, trata-se do meio externo à língua que, ao atribuir ideologias e in-

tenções comunicativas provindas da cultura de onde opera, motiva as es-

colhas lexicais e gramaticais na produção dos textos. 

Esta seção consiste apenas na apresentação dos princípios mais 

elementares da linguística sistêmico-funcional, não sendo nossa intenção, 

portanto, fazermos uma exaustiva explanação teórica. Para maiores in-

formações, consultar Elaine Silva (2012), Elaine Silva e Bruno Gomes 

Pereira (2013), Bruno Gomes Pereira e Wagner Rodrigues Silva (2014), 

Cristiane Fuzer e Sara Regina Scotta Cabral (2010), só para citar alguns. 

 

3. A noção de contexto 

Desde o início desse artigo, estamos dizendo que a linguística sis-

têmico-funcional é uma teoria linguística e, além disso, também social. 

Por isso, é uma abordagem, sobretudo, pragmática, pois considera o con-

texto como motivador de escolhas léxico-gramaticais que se realizam na 

superfície do texto. Entretanto, definir contexto em linguística sistêmico-

funcional não é uma tarefa fácil, tendo em vista que ainda agora não 

apresenta um conceito fixo. 

Devido às diversas forças ideológicas que infesta o mundo mo-

derno, a definição do termo contexto mostra-se tão complexo quanto a 

própria sociedade. O clássico conceito de que contexto é o que está fora 

do texto mostra-se falho e muito simplista aqui, pois parecem não abar-
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car todas as especificidades enunciativas propostas pela linguística sis-

têmico-funcional. 

A figura abaixo sintetiza a visão sobre conceito problematizado 

pelos estudos sistêmicos e funcionais. 

 

Fig. 2: Contexto de cultura e contexto de situação. 

Fonte: Leila Barbara e Célia Maria Macêdo de Macedo (2009) 

A Fig. 2 é célebre nos estudos da linguística sistêmico-funcional. 

Trata-se da apresentação do contexto de cultura e do contexto de situa-

ção. É uma imagem utilizada por Leila Barbara e Célia Maria Macêdo de 

Macedo (2009). 

O contexto de cultura é representado pela circunferência maior. É 

o contexto em que é possível considerarmos as relações culturais, sociais 

e econômicas como princípios bailares na motivação das escolhas lexi-

cais e gramaticais que serão mobilizadas logo mais, no contexto de situa-

ção. 

Trata-se, portanto, de algo muito complexo para se definir. Muitos 

pesquisadores da antropologia e da sociologia também se debruçam so-

bre essas noções sobre o contexto de cultura, uma vez que isso também 

nos faz repensar sobre o que estamos chamando de cultura em uma soci-

edade pós-moderna. São forças de todos os tipos e intensidades que se 

misturam e formam uma espécie mosaico antropológico capaz de pro-

blematizar qualquer definição pré-estipulada em estudos próximos aos 

que a linguística sistêmico-funcional procura desenvolver. 

Revisitando a Fig. 2, percebemos que o contexto de cultura é o 
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contexto do gênero, que se manifesta por intermédio das três metafun-

ções da linguagem, as quais serão mais discutidas na próxima seção. 

O contexto de situação, representado na imagem pela circunferên-

cia menor, em relação ao contexto de cultura, é o momento da realização 

do registro através da relação entre as três metafunções. A definição de 

registro que trazemos para esta abordagem é baseada em Geoff Thomp-

son, que o considera como a materialização do gênero por meio de inter-

venções de ordem gramatical e lexical que se combinam e realizam pa-

drões gramaticais. (cf. THOMPSON, 2014) 

Portanto, o contexto de situação é o contexto mais imediato do 

uso linguístico, responsável pela realização do gênero em si, oferecendo 

condições circunstanciais para a produção do texto. 

Por fim, voltamos a afirmar que as definições para contexto de 

cultura e para contexto de situação que apresentamos aqui são de caráter 

metodológico, tendo em vista que não é possível afirmar precisamente o 

alcance de exato de cada um deles, dada a realidade fluida com a qual a 

sociedade se desenha face a uma era pós-moderna. 

 

4. Metafunções da linguagem: a gramática sistêmica 

Reportamo-nos novamente à Fig. 2, mais precisamente ao contex-

to de situação, onde, conforme a imagem, há a combinação das metafun-

ções da linguagem formando, assim, o registro. Trata-se de uma visão de 

cunho mais gramatical, pois se atém à construção de padrões oracionais 

que estruturam o gênero textual. Por isso, preferimos utilizar, a partir de 

agora, o termo gramática sistêmico-funcional, em detrimento de linguís-

tica sistêmico-funcional, pois nos ateremos unicamente ao plano grama-

tical da teoria que ora apresentamos. 

As metafunções são manifestações gramaticais que tem como 

ponto de análise a compreensão da oração como elemento originário pela 

combinação de grupos gramaticais menores (Cf. HALLIDAY, 1994; 

HALLIDAY & MATHIESSEN, 2004 e 2014; THOMPSON, 2014; EG-

GINS, 2004; só para citar alguns). Cada metafunção se centraliza em 

uma dada variável de contexto, conforme veremos mais adiante. 

Embora cada metafunção perceba a oração sob aspectos diferen-

tes, não podemos supô-las separadamente, pois a realização do registro 

depende da relação estabelecida gramaticalmente pelas três. 
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O quadro abaixo faz um panorama sobre as metafunções da lin-

guagem em Michael Alexander Kirkwood Halliday. O esquema é consti-

tuído pelas variáveis de contexto, as metafunções e as realizações léxico-

gramaticais com as quais se relacionam. 

Variáveis de Contexto Metafunções Realizações Léxico-Gramaticais 

Campo Ideacional Transitividade  

Relações Interpessoal Modo e Modalidade 

Modo Textual Tema e Rema 

Quadro 1: Metafunções da linguagem. 

Fonte: Leila Barbara e Célia Maria Macêdo de Macedo (2009) 

Conforme o quadro acima, temos três variáveis de contexto. Cada 

uma delas serve como ponto motivador para a criação de uma metafun-

ção da linguagem em específico. Além disso, o esquema acima também 

apresenta as três diferentes maneiras com as quais as metafunções conce-

bem a oração nos estudos da gramática sistêmico-funcional. Nas seções 

seguintes, falaremos um pouco mais sobre cada uma dessas metafunções. 

 

4.1. Metafunção ideacional 

A Metafunção Ideacional foca na variável de campo e a concebe a 

oração enquanto representação do mundo. Ou seja, por meio da oração, é 

possível representarmos pessoas, objetos, lugares e todos os tipos de su-

jeitos socialmente engajados. 

Segundo Michael Alexander Kirkwood Halliday (1994), esta me-

tafunção materializa-se por meio do sistema gramatical de transitividade. 

Esta, por sua vez, é entendida, na gramática sistêmico-funcional, como 

uma sucessão de relações semântico-pragmáticas estabelecidas entre 

termos gramaticais menores, formadores dos sintagmas verbais e nomi-

nais. 

O mecanismo de transitividade é constituído, portanto, pela rela-

ção entre determinante/processo/circunstância. Dentre estes, ilustraremos 

na figura abaixo os tipos de processo na gramática sistêmico-funcional. 

A Fig. 3 pode ser encontrada na pesquisa de Bruno Gomes Pereira 

(2014), desenvolvida em uma pesquisa de mestrado. Entretanto, trata-se 

de uma tradução em Michael Alexander Kirkwood Halliday (1994) e Mi-

chael Alexander Kirkwood Halliday e Christian Matthias Ingemar Martin 

Mathiessen (2004). 
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Fig. 3: Tipos de Processos. Fonte: Bruno Gomes Pereira (2014) 

Identificamos os seis tipos de processos em cores diferentes, para 

fins metodológicos. Porém, na verdade, a ideia de processo obedece à or-

ganicidade semântica do elemento linguístico, ou seja, o tipo de processo 

só pode ser identificado se levarmos em conta o contexto em que o uso 

gramatical ocorre. 

Os processos relacionais, identificados pela cor amarela, obede-

cem à ordem do ser, ou seja, indicam estados do sujeito social em dife-

rentes aspectos; os processos verbais, de cor verde, são da ordem do di-

zer, isto é, consistem em verbalizações ocorridas em situações de fala du-

rante a interação; os processos mentais, identificados pela cor azul, carac-

terizam ações mentais, que ocorrem no interior da mente de quem escre-

ve ou fala; os processos comportamentais sugerem ações relativas ao 

comportamento humano; os processos materiais são ações da ordem do 

fazer e do criar, sendo, portanto, os processos mais recorrentes da língua 

portuguesa; e os processos existenciais, os quais obedecem à ordem do 

existir. 

 

4.2. Metafunção interpessoal 

De acordo com o Quadro 1, a metafunção interpessoal está cen-

trada na variável de relações e é realizada gramaticalmente pelo sistema 
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de modo e modalidade. 

É uma metafunção que entende a oração como troca, uma vez que 

compreende uma relação diálogo como interação motivadora para as es-

colhas linguísticas. 

A metafunção interpessoal interpreta as manifestações interacio-

nais dos participantes como mecanismos explicitadores de intenção, ou 

seja, no momento da comunicação, os participantes utiliza certos marca-

dores metadiscursivos capazes de nos levar à compreensão da relação es-

tabelecida entre enunciadores. (Cf. BARBARA & MACEDO, 2009) 

 

4.3. Metafunção textual 

A metafunção textual está centrada na variante de modo e é gra-

maticalmente realizada pelos mecanismos de tema e rema, conforme é 

possível perceber no Quadro 1. 

Esta é uma metafunção que estuda a oração enquanto mensagem, 

ou seja, enquanto enunciado linguístico estruturado pelos princípios de 

coerência e coesão textuais. Por isso, alguns teóricos preferem estudar a 

metafunção textual como um tipo de metafunção diluída nas anteriores, 

pois a construção do texto é, de alguma forma, perpassada por todas as 

metafunções. 

Do ponto de vista linguístico, podemos sintetizar tema como a in-

formação nova e o rema como a informação velha. Em outras palavras, 

no momento da produção do texto, as orações são compostas por um 

grupo gramatical, geralmente o primeiro grupo experiencial da oração, 

que consiste no tema, uma informação nova que guiará semanticamente o 

restante da oração. O rema seria o grupo experiencial posterior responsá-

vel por, semanticamente, desenvolver a ideia introduzida pelo rema. 

O movimento coesivo estabelecido entre tema e rema proporciona 

a progressão do texto, de maneira a se estruturar por movimentos de re-

tomada e/ou projeção de ideias na superfície do texto. 

 

5. Considerações finais 

Este trabalho apresentou as questões mais elementares para se en-

tender os meandros científicos da linguística sistêmico-funcional, ou 

mais precisamente da gramática sistêmico-funcional. Vimos que traba-
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lhar com os princípios sistêmicos e funcionais da abordagem que apre-

sentamos aqui é nos reportar a um contexto social mais amplo, de manei-

ra a extrapolar as barreiras puramente textuais. 

Em suma, esperamos que os estudos em linguística sistêmico-

funcional no Brasil, que se mostram muito presentes desde o início da 

década de 80 do século passado, possam ser ainda mais motivados e, 

com isso, surjam muitas pesquisas no âmbito nacional que utilizem a lin-

guística sistêmico-funcional como norteadora para as práticas linguístico-

discursivas em diversos domínios sociais. 
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O ALCANCE DA OBRA DE CRUZ E SOUSA DIRETAMENTE 

NAS COMPOSIÇÕES DE AUGUSTO DOS ANJOS 
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RESUMO 

Por meio deste artigo, exploramos a possível influência da obra do catarinense Jo-

ão da Cruz e Sousa (1861-1898) sobre o paraibano Augusto dos Anjos (1884-1314), 

ambos poetas. Tomando como fulcro de análise não somente as similaridades de vocá-

bulos, rimas e temas utilizados, recursos explorados na biografia de Raimundo Maga-

lhães Jr. sobre Augusto dos Anjos, daremos particular relevo ao uso dos mecanismos 

de transcendência e projeção simbolista, que vão além das análises tradicionais que 

comparam os dois autores. Donos de uma escrita moderna – mas não “modernista” – 

ambos aperfeiçoaram o indizível da expressão na reunião de símbolos em seus poe-

mas, e, neste estudo, verificaremos, diretamente em algumas obras, o alcance do esteta 

catarinense sobre o paraibano, eis que, devido à cronologia, o contrário não se deu. 

Palavras-chave: Cruz e Sousa. Augusto dos Anjos. Simbolismo. 

 

Embora isento de certas vanguardas, pois afastado dos autores que 

gestaram a futura Semana de Arte Moderna149, em 1922, – e da onda de 

nacionalismo que, em seguida, impregnaria o movimento, fruto (tam-

bém) das novidades europeias hauridas por nossos intelectuais –, Augus-

to dos Anjos, hoje, em sua fortuna crítica, acumula numerosas referên-

cias à pregnância de Cruz e Sousa em seus versos. A investigação se tor-

na instigante quando o vocabulário cientificista e a temática de agudo 

pessimismo do poeta paraibano parecem destoar da lírica sousiana, muito 

mais “um dom de fecundas promessas” – nas palavras de Cecília Meire-

les (1929, p. 103)150 e presente em Últimos Sonetos (1905) – do que a ar-

remetida na desilusão e na matéria como apodrecimento da injustificada 

                                                         

149 O afastamento de Augusto dos Anjos desta camada da (futura) intelectualidade modernista pare-

ce ter ocorrido em todas as fases da vida do autor, como se observa na leitura de Raimundo Maga-
lhães Jr. (1978). Aliás, sequer o Manifesto Futurista (1909) de Marinetti influiu em sua obra. É óbvio 
que se deve levar em conta o falecimento prematuro do autor de Eu, em 1914, porém, mesmo desde 
sua chegada ao Rio de Janeiro, em 1910, as matrizes e desenvolvimento de sua produção poética 
jamais se aproximaram dos ventos modernistas brasileiros, que, ademais, começaram a se agitar, 
de fato, a partir de 1917, com a exposição da pintora Anita Malfatti. 

150 Exploramos a leitura de Cecília da obra do poeta catarinense (e não a influência do simbolista na 
artista carioca), em Capobianco (2016). 

mailto:juanmarcello@id.uff.br
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transitoriedade humana, em Augusto dos Anjos. Tal processo sói con-

fundir os estudiosos e é preciso passar em revista essa etapa. 

Que o autor de Eu conheceu a obra de Cruz e Sousa – e deve tê-la 

conhecido bem – não restam dúvidas, eis que um soneto do paraibano 

(“O riso”) traz como epígrafe o verso “Ri! Coração, tristíssimo palhaço”, 

do consagrado “Acrobata da Dor”, único soneto publicado antes de Bro-

quéis (1893), no periódico Novidades, em 1890, e aproveitado pelo cata-

rinense na obra que inaugurou o Simbolismo brasileiro, em verso. 

Na biografia magna Poesia e Vida de Augusto dos Anjos, Rai-

mundo Magalhães Jr. atribui as semelhanças e influências a questões que 

envolvem o uso das mesmas soluções nas rimas, certas palavras estiliza-

das em que o poeta paraibano, ao empregá-las diversas vezes, parece trair 

leituras de Cruz e Sousa, e vários procedimentos meramente estilísticos 

que, em nosso entender, provam que o autor de Eu leu obras do poeta ca-

tarinense, mas, a pesquisa nos mostra que a pregnância vai bem mais 

além. 

Raimundo Magalhães Jr., em obra que interpenetra quase em 

igual proporção a biografia e a análise de cada poesia de Augusto dos 

Anjos, seguindo um fluxo cronológico, atribui a aproximação entre os 

poetas151 ao uso, por exemplo, de vocábulos, embora em alguns fragmen-

tos acerte o alvo com precisão, caso em que aponta Augusto dos Anjos, 

em “Único remédio”, escrevendo “Anjo de luz de astral aurifulgência, 

etéreo como as Willis vaporosas”, e em seguida mostra Cruz e Sousa, 

que havia publicado em Broquéis: 

Brancura virgem de cristal das frases, 

Neve serena das regiões alpinas, 

Willis152 juncal de mãos alabastrinas. 

O biógrafo mostra que ambos os poetas rimaram “encantos” com 

“quebrantos” mais de uma vez; o mesmo com “Ofélia” e “camélia”, “as-

                                                         

151 A primeira poesia publicada pelo vate paraibano, segundo Magalhães Jr. é de 1899, no Almana-
que do Estado da Paraíba, e acresce que, depois, “nenhum outro documento poético dele se conhe-
ce até o início de 1901” (MAGALHÃES JR., 1978, p. 19). Desse modo, todo este estudo versará so-
bre a influência – com a parcimônia que se pode emprestar ao vocábulo – de Cruz e Sousa sobre 
Augusto dos Anjos. Jamais o contrário. 

152 Raimundo Magalhães Jr. (1978, p. 63-64) explica que as Willis eram as “noivas mortas antes do 
dia do casamento” e narra a lenda oriunda dos países eslavos, que em nada destoa da atmosfera 
que os poetas catarinense e paraibano imprimiram a seus versos. 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 937 

tros e alabastros”, “trilhos” e “filhos”; o uso da palavra “gusla” e “silfo”, 

que Augusto dos Anjos adotou e Cruz e Sousa já as havia utilizado, bem 

como as derivações “silforama” e “silforamático”, no autor de Faróis. 

Raimundo Magalhães Jr. aponta até mesmo o uso obsessivo do adjetivo 

“atro/atros”, pelo poeta catarinense, que se repete com grande frequência 

no autor de Eu (MAGALHÃES JR., 1978, p. 86-87), bem como o em-

prego do mesmo recurso de repetição, que em Augusto dos Anjos apare-

ce em “Canto de Agonia”, publicação de 25 de janeiro de 1905: “Agonia, 

agonia, agonia, agonia!”, e, em Cruz e Sousa, em um verso de “Pande-

monium”, de Faróis, já publicado em 1900: “Inferno! Inferno! Inferno! 

Inferno! Inferno!”. Considerando a “visível influência de Cruz e Sousa”, 

Raimundo Magalhães Jr. (1978, p. 131) até pelo menos as produções de 

1905, de Augusto dos Anjos, não atenta para a busca pela transcendência 

nos símbolos, que acompanhou a escrita deste poeta e foi companheira 

inseparável de toda a produção poética de Cruz e Sousa. 

Conquanto haja inegável mérito na densa pesquisa do autor de 

Poesia e Vida de Augusto dos Anjos, foge à sua observação (pois não 

menciona), um aspecto capital do soneto “Sedutora”, publicado em 18 de 

julho de 1905 pelo poeta paraibano. Ao transcrever a peça, analisa e 

compara a Cruz e Sousa, mas nada diz da exagerada recorrência às refra-

ções da cor branca, procedimento tão criticado no poeta catarinense, e er-

roneamente atribuído à vontade de ser branco, à paixão pelas mulheres 

brancas e outros desdobramentos. Eis “Sedutora”, do autor de Eu, nas va-

riações do branco: 

Alva d'aurora, e em lânguida sonata 

Vinhas transpondo a margem do caminho, 

Branca bem como empalecido arminho, 

Alvorejando em arrebol de prata. 

 

Bendita a Santa do Carinho, inata! 

E, ajoelhando à imagem do Carinho, 

O roble altivo entreteceu-te um ninho, 

Alva d'aurora, te acolheu a mata. 

 

Pérolas e ouro pela serrania... 

No lago branco e rútilo do dia 

O azul pompeava pra sempre vasto. 

 

Chegaste, o seio branco, e, tu, chegando, 

Uma pantera foi se ajoelhando, 

Rendida ao eflúvio do teu seio casto! (Grifos nossos) 

Assim, como adotamos entendimento quiçá diverso, fruto da evo-
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lução crítico-cronológica, que trouxe novas luzes à leitura do autor de 

Eu, não parece que a coincidência de elementos, como rimas, temas, vo-

cábulos e soluções de ideias, sejam a tônica que demonstre a profundida-

de do alcance de Cruz e Sousa sobre a escrita do poeta paraibano, muito 

embora o soneto “Sedutora”, acima, seja um indício dificilmente contes-

tável de que Augusto dos Anjos lera Broquéis com bastante atenção, to-

mando-o como modelo diversas vezes. Vejamos os desdobramentos sob 

outro ponto de vista. 

Posteriormente à publicação de Eu, em 1912, sendo ceifado pela 

pneumonia logo em 1914, coube a outros estudiosos redescobrirem poe-

mas inéditos do vate nordestino e nas décadas seguintes acrescerem, a 

Eu, os “apêndices”: outras poesias, poemas esquecidos, outros poemas 

esquecidos, bem como outras diferentes nomenclaturas, variáveis entre 

os estudiosos. Eram peças que o poeta não pretendera publicar em sua 

obra de estreia, muitas oriundas dos anos iniciais, de 1899-1900 em dian-

te, primeiras colaborações surgidas n’O Commercio, jornal paraibano. 

Nestas composições de juventude traem-se algumas influências que o ar-

tista de Eu minorou (mas não abandonou de todo) quando a maturida-

de153 lhe deu o estro definitivo e, hoje, inconfundível. A visceralidade 

destas influências, em especial, torna a pesquisa particularmente instigan-

te. 

Em “O bandolim”, publicado em 8 de abril de 1902, n’O Com-

mercio154, e inserido em Poemas Esquecidos155, temos o soneto de Au-

gusto dos Anjos: 

Cantas, soluças, bandolim do Fado 

E de Saudade o peito meu transbordas; 

Choras, e eu julgo que nas tuas cordas 

                                                         

153 A referência à “juventude” e “maturidade”, na escrita de Augusto dos Anjos, é meramente didáti-
ca, eis que o poeta viveu apenas 30 anos. 

154 Todas as informações sobre as datas inicias das publicações de Augusto dos Anjos, bem como 
os periódicos, constam na obra biográfica de Magalhães Jr., já citada. “O bandolim” aparece na p. 
56. 

155 Zenir Reis (1975) agrupa a Obra de Augusto dos Anjos da seguinte forma: Eu, Outras Poesias, 

Poemas Esquecidos, Poemas Dispersos, Prosa Dispersa, Poemas Apócrifos. “O bandolim” aparece 
na seção Poemas Dispersos (REIS, 1977, p. 256). A obra de Zenir, visando à gênese, subscreve as 
datas e mantém a ortografia de época em todas as publicações do poeta paraibano, incluindo a pro-
sa jornalística. Na edição que utilizamos (ANJOS, 2000), cronologicamente mais atual, a divisão da 
Obra é diferente: Eu, Outras Poesias, Poemas Esquecidos, Outros Poemas Esquecidos. O bandolim 
aparece na p. 276, em Poemas Esquecidos. 
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Choram todas as cordas do Passado! 

Guardas a alma talvez d’um desgraçado, 

Um dia morto da Ilusão às bordas, 

Tanto que cantas, e ilusões acordas, 

Tanto que gemes, bandolim do Fado. 

Quando alta noite, a lua é triste e calma,  

Teu canto, vindo de profundas fráguas,  

É como as nênias do Coveiro d’alma! 

Tudo eterizas num coral de endexas...  

E vais aos poucos soluçando mágoas,  

E vais aos poucos soluçando queixas! 

As duas primeiras estrofes evocam o bandolim como um mensa-

geiro do “Passado”, cuja maiúscula simbolista universaliza o tempo co-

mo “o compêndio do meu passado”, e a “Saudade”, em oposição ao que 

seria em minúscula (meramente algum fato passado) – eis que, em mai-

úscula, traduz a perpetuidade humana do sentimento. São aberturas sim-

bolistas que fogem à mera temática e adentram na transcendência do sen-

tido projetivo. Essa música fazendo recordar, porém, Cruz e Sousa havia 

descrito na segunda estrofe do célebre “Violões que choram...”: 

Noites de além, remotas, que eu recordo, 

Noites da solidão, noites remotas 

Que nos azuis da Fantasia bordo, 

Vou constelando de visões ignotas. 

Os “azuis da Fantasia” do catarinense guardam proximidade sim-

bólica com a “Saudade” que “transborda”, na peça do paraibano, mas a 

repetição de noites “remotas” torna a interinfluência mais palpável. 

Na segunda estrofe, quando Augusto dos Anjos alude à alma de 

algum desgraçado, faz recordar os tantos espectros desventurados do po-

ema do catarinense. Escreve Cruz e Sousa: 

Que esses violões nevoentos e tristonhos 

São ilhas de degredo atroz, funéreo, 

Para onde vão, fatigadas do sonho, 

Almas que se abismaram no mistério. 

O desgraçado de ilusões mortas, no soneto do autor de Eu, é uma 

espécie de “signo simétrico” aos miseráveis aludidos pelo simbolista ca-

tarinense, em “Violões que choram”: 

Meigos perfis de tísicos dolentes 

Que eu vi dentre os violões errar gemendo, 

Prostituídos de outrora, nas serpentes 

Dos vícios infernais desfalecendo; 
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Tipos intonsos, esgrouviados, tortos, 

Das luas tardas sob o beijo níveo, 

Para os enterros dos seus sonhos mortos 

Nas queixas dos violões buscando alívio 

(SOUSA, 2000, p. 122) 

Em Augusto dos Anjos, lemos: 

Quando alta noite, a lua é triste e calma 

[...] Coveiro d’alma!, 

pressagiando a modulação em tom menor das “queixas” do ban-

dolim, e em Cruz e Sousa encontramos, com menos tristura: 

Sutis palpitações à luz da lua, 

Anseio dos momentos mais saudosos. 

Há mais que proximidade ideológica, semântica ou temática. Pre-

domina a transfiguração simbolista, que em Augusto dos Anjos faz do 

bandolim uma espécie de lágrima lamentosa que ecoa no “Coveiro 

d’alma” e essa expressão carrega de expressionismo irreal e impalpável 

(almas têm coveiros? Ou Coveiros?) e abre múltiplos sentidos. A simbo-

logia transversaliza os poetas. Cruz e Sousa sente as “sutis palpitações”, 

fazendo da lua um instrumento evocador de (boas) Saudades, mesmo que 

a vida do autor catarinense tenha sido quiçá mais tormentosa e difícil que 

a do poeta de Eu. Cruz e Sousa parecia ter na Arte seu escudo divino. 

Afora a semelhança temática, em que os instrumentos musicais se 

interpenetram em sensações que percorrem mundos paralelos, é preciso 

observar que, nos versos do autor de “O bandolim”, há fragmentos com 

maiúsculas simbolistas universalizantes, como em: “todas as cordas do 

Passado!”, ou “Um dia morto da Ilusão às bordas” (hipérbato cuja ordem 

natural seria “Um dia morto às bordas da Ilusão”), sem olvidar a anáfora 

que o poeta paraibano emprega no final: 

E vais aos poucos soluçando mágoas, 

E vais aos poucos soluçando queixas!, 

e Cruz e Sousa o faz no início: 

Quando os sons dos violões vão soluçando, 

Quando os sons dos violões nas cordas gemem [...]. 

É, porém, quando os temas se distanciam que se torna mais visível 

o emprego de alguns arsenais simbolistas pelo autor de Eu, que em “No-

turno”, de Poemas Esquecidos, publicado primeiramente em 17 de no-

vembro de 1904, em O Commercio, escreve: 
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Chove. Lá fora os lampiões escuros  

Semelham monjas a morrer... Os ventos,  

Desencadeados, vão bater, violentos,  

De encontro às torres e de encontro aos muros. 

Saio de casa. Os passos mal seguros  

Trêmulo movo, mas meus movimentos  

Susto, diante do vulto dos conventos,  

Negro, ameaçando os séculos futuros! 

De São Francisco no plangente bronze  

Em badaladas compassadas onze  

Horas soaram... Surge agora a Lua. 

E eu sonho erguer-me aos páramos etéreos  

Enquanto a chuva cai nos cemitérios  

E o vento apaga os lampiões da rua! 

(ANJOS, 2000, p. 222) 

A condução da temática é augustiana, plange a nota pessimista, 

mas o trabalho de linguagem acusa a tentativa – ademais, bem-sucedida – 

de buscar a própria originalidade, o que não o exime de tanger a corda 

simbolista que herdou de Cruz e Sousa. Se o início foge da metáfora, 

caindo na figura da comparação, ademais, original (“lampiões escuros 

semelham monjas a morrer” – grifo nosso), o convento inserido na escu-

ridão, “ameaçando os séculos futuros” transforma “convento, “vulto [...] 

negro”, dentro da noite, e “séculos futuros” em símbolos de proposital e 

indizível sugestionamento. O tom expressionista (o vulto de um convento 

– construído, talvez, em priscas eras – ameaça o próprio tempo), entre-

tanto, surge de outra forma em “Nirvanismos”, de Cruz e Sousa, prosa 

que transfigura a imagem impressiva de Augusto dos Anjos, como se 

fosse “fonte”, mesmo, do que o poeta paraibano imaginou. Escreve o ca-

tarinense simbolista: 

em certas zonas, em certas regiões, a vastidão plana dos areais se 

modifica, dá-se uma transmutação súbita; e elevações de colinas, cômoros al-

tos, de protuberâncias piramidais de catafalcos156 ostentam-se ameaçadores 

                                                         

156  Catafalcos são construções que comportam urnas funerárias em posição ereta, quando se pro-
cede a alguma cerimônia funeral, ou, como ensina Francisco Borba, o “estrado alto, colocado em 
igreja ou casa mortuária, sobre o qual se coloca o féretro” (BORBA, 2004, p. 118). O tradicional 
Cândido de Figueiredo define catafalco como o “estrado, erguido numa igreja, para nele se colocar o 
caixão de um cadáver, quando se procede a cerimônias fúnebres” (FIGUEIREDO, 1913, p. 233). A 
imagem construída pelo poeta de Santa Catarina, em que formas piramidais tornam-se ameaçado-
ras, vem, portanto, tonalizada de timbres funéreos, que se irmana ao Augusto dos Anjos que escre-
ve: “enquanto a chuva cai nos cemitérios”. Embora não se possa afirmar que estas foram as leituras 
de inspiração do autor de Eu, nesta comparação em pauta, a gênese simbolista das visões sugesti-
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diante do escarnecido pária [...]. (Grifos nossos) 

A crítica não se engana quanto a essas proximidades, que até uma 

breve leitura as demonstra. O exemplo sempre citado de “No Egito”, do 

poeta desterrense, e “Noite no Cairo”, do autor de Eu, é bastante signifi-

cativo. Além de (muito possivelmente) ter lido as principais obras do po-

eta catarinense, neste exemplo Augusto dos Anjos parece demonstrar 

uma pregnância bem mais profunda, pois Cruz e Sousa não publicou “No 

Egito” em nenhum dos periódicos que serviram de fonte para O livro 

derradeiro – obra quase toda integrada por peças de juventude do poeta, 

que José Cândido de Andrade Muricy publicou em 1945 e acresceu em 

1961. Este soneto, inédito, estava entre os manuscritos que Nestor Vítor 

recebeu como legado, direto das mãos de Gavita, viúva de Cruz e Sousa 

(pois na publicação da Obra Completa, em 1923-4, Vítor afirma que re-

cebeu do poeta todas as composições que ele desejava que fossem publi-

cadas). Augusto dos Anjos, portanto, não pode ter lido este soneto do es-

critor catarinense, porque seu círculo de convívio estava distante dos 

grupos simbolistas. 

Não obstante tudo isso, Cruz e Sousa escreve, no soneto “No Egi-

to”: “O Egito é sempre o antigo, o velho rito”. Augusto dos Anjos, no 

primeiro verso da terceira estrofe de seu poema “Noite no Cairo”, assim 

se exprime: “O Egito é sempre assim quando anoitece!”. A semelhança é 

flagrante157, ou, quiçá, fruto de leituras decerto aprofundadas que im-

pregnaram o estro do autor de Eu. 

Há situações, todavia, em que os pensamentos sobem à cúpula ce-

rúlea dos Espaços, e se cobrem de luz para voltar à fonte. Assim em Cruz 

e Sousa: 

 Siderações 

Para as Estrelas de cristais gelados 

As ânsias e os desejos vão subindo, 

                                                                                                                   

onadoras, em ambos, é evidente. Em Augusto dos Anjos, a elevação negra dos conventos o amea-
ça; no autor de Faróis, as alturas dos areais negros são também ameaçadoras e funéreas. O que 
predomina é o uso de expressões transcendentes, em ambos, pois qualquer elemento alto pode ser 
ameaçador, mas os poetas serviram-se de imagens transfiguradas e raras, ambos semelhantes aos 
processos expressionistas que viriam mais tarde. Essa forma de construção sígnica aproxima os po-
etas, sendo as demais “coincidências” meros indícios que conduzem a uma pesquisa mais profunda. 

157 O exemplo, que parece ter sido observado primeiro por Andrade Muricy, está citado em diversas 
obras sobre o poeta paraibano, como Coutinho & Brayner (1973, p. 204), Helena (1977, p. 37) e Ma-
galhães Jr. (1978, p. 127). 
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Galgando azuis e siderais noivados 

De nuvens brancas a amplidão vestindo... 

[...] 

E as ânsias e os desejos infinitos 

Vão com os arcanjos formulando ritos 

Da Eternidade que nos Astros canta... 

(SOUSA, 2000, p. 64) 

Assim, também, em Augusto dos Anjos, com as maiúsculas sim-

bolistas que universalizam o sentido atemporal do termo: 

 Meditando 

[...] 

Por isso, poeta, eu penso na Ventura! 

E o pensamento, na Suprema Altura 

Sinto, no imenso Azul do Firmamento 

Ir rolando pelo ouro das estrelas,  

E esse ouro santo vir rolando pelas  

Trevas profundas do meu pensamento! 

(ANJOS, 2000, p. 302) 

As “ânsias e os desejos”, nos versos de Cruz e Sousa, inspiram ao 

pensamento que se ergue às alturas e, com os “arcanjos” formula “ritos”. 

A ambivalência das projeções simbolistas parece trazer Augusto dos An-

jos, no final de seu soneto, para a mesma imersão na “Suprema Altura” – 

que parece a morada divina, malgrado o pessimismo do conjunto da obra 

augustiana – na mesma esfera que estão as “Estrelas de cristais gelados” 

e as “nuvens brancas”, nas estrofes de Cruz e Sousa. Sob uma perspecti-

va simbólica, a maiúscula em “Estrelas” parece simétrica à “Suprema Al-

tura”, do artista paraibano, como se fosse o mesmo “lugar”. Pensamentos 

que se erguem para sublimidade e iluminação, sempre por mecanismos 

simbólicos. 

Raimundo Magalhães Jr. realizou inventário destas repetições, en-

tretanto, aqui as citamos como vestígios ou indícios de “por onde” pas-

sou Augusto dos Anjos. 

Se nos tercetos finais o autor de “Meditando” repete palavras, 

como “penso”, “pensamento” e “ouro”, basta a segunda estrofe de “Sona-

ta”, de Broquéis, para que o vate catarinense demonstre o emprego pre-

cursor do recurso, ao menos na seara simbolista: 

[...] 

Canções, leves canções de gondoleiros, 

Canções do Amor, nostálgicas baladas, 
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Cantai com o Mar, com as ondas esverdeadas, 

De lânguidos e trêmulos nevoeiros! (Grifos nossos) 

[...] 

Exemplo dos mais flagrantes é preciso creditar a quem o docu-

mentou primeiro. José Cândido de Andrade Muricy, em seu Panorama 

do Movimento Simbolista Brasileiro, no trecho em que biografa e analisa 

os poemas de Augusto dos Anjos, antes de eleger alguns para compor a 

estrutura de seu trabalho, tece marcantes observações. São palavras de 

Muricy (1987, p. 876): 

Assim, ainda, no soneto "O Sarcófago" [inserido em Outras Poesias] tem 

Augusto dos Anjos este grito desesperado: 

"Ah! Ninguém ouve o soluçante brado   

De dor profunda, acérrima e latente". 

(ANJOS, 2000, p. 150) 

– eco longínquo de um dos mais célebres sonetos de Cruz e Sousa [...], 

que assim começa: 

"Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro" 

E cujo primeiro terceto é este: 

"Ninguém te viu o sentimento inquieto,   

Magoado, oculto e aterrador, secreto,   

Que o coração te apunhalou no mundo". 

(SOUSA, 2000, p. 181) 

Não excogitamos o fato destas semelhanças, talvez óbvias demais, 

serem fruto inconsciente das leituras do poeta de Eu, mas o uso de ex-

pressões que visam comunicar a mesma ideia é fato que merece figurar 

em análise mais detida. 

Embora o verso de Augusto dos Anjos pareça de feitio “parnasia-

no”, neste exato trecho, é difícil crer que a natureza da própria temática e 

o desdobramento apontado por José Cândido de Andrade Muricy tenham 

vindo de outra fonte de proximidade, que não Cruz e Sousa. 

Além disso, os dois versos seguintes de Augusto dos Anjos, que o 

autor de Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro não transcreveu, 

mudam a feição do poema. Assim o vate paraibano escreveu, na segunda 

estrofe do soneto “O Sarcófago”: 

Ah! Ninguém ouve o soluçante brado 

De dor profunda, acérrima e latente, 

Que o sarcófago, ereto e imóvel, sente 

Em sua própria sombra sepultado! 
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Ao ingressar em uma faixa do absurdo, que transforma a quadra 

em um “todo simbólico”, exprimindo a dor dos ignorados, o poeta faz de 

um paradoxo (pois sarcófagos não sentem) o motium de uma dor que 

guarda copa frondosa de espectro transcendente: se a madeira nasce da 

terra, enterrar um féretro não lhe seria doloroso sequer em forma de pa-

rábola. No decurso do soneto, Augusto dos Anjos atribui a dor do objeto 

inanimado ao fato de ser grande, “para guardar unicamente poeira”. As 

camadas simbólicas que se formam ora na totalidade do soneto, ora em 

suas quadras e fragmentos de versos é, em essência, o manejo dos mes-

mos recursos de Cruz e Sousa, que distrai a crítica (que os aproxima em 

exemplos de menor importância) por não exprimir o pessimismo que 

grassou pela obra de Augusto dos Anjos. 

Conquanto as temáticas difiram entre os autores, até mesmo na 

obra principal, Eu, é possível encontrar fragmentos em que, todas as ve-

zes que seu autor toma de expressões cujo sentido precisa ser construído 

no espaçamento simbólico do leitor, e que exige a doação do material in-

dividual e íntimo de quem lê, para o sucesso receptivo e do efeito – con-

forme as conclusões a que chegamos em recente estudo158– a filiação di-

reta com Cruz e Sousa é manifesta. 

Augusto dos Anjos escreve, por exemplo, em “Monólogos de uma 

sombra”: 

E é de mim que decorrem, simultâneas, 

A saúde de forças subterrâneas, 

E a morbidez dos seres ilusórios! 

O simbolismo se espraia na sugestionabilidade de termos que o 

poema não define: que forças subterrâneas? Que tipo de saúde? Que se-

res ilusórios são esses? Por que mórbidos? Essa recorrência a símbolos 

que não se definirão ao longo do texto e que não se encontram “prontos” 

– bem ao inverso da literatura parnaso-realista – foi um dos estopins ino-

vadores de Cruz e Sousa, no Brasil, e seu sucessor paraibano soube mui-

tíssimo bem aproveitar e “re-adaptar”159 a seu próprio estilo. A gênese 

simbolista, porém, permaneceu. 

                                                         

158 A teoria de re-leitura de Cruz e Sousa e as leituras propriamente ditas, de várias obras, estão a 
partir do capítulo 9 de nossa recente tese de doutorado. (CAPOBIANCO, 2016, p. 373-455) 

159 Dizemos “re-adaptar” considerando a origem francesa do Simbolismo, que Cruz e Sousa refundiu 
e transfigurou no idioma português, e que Augusto dos Anjos estaria, portanto, tomando de uma fon-
te que também tinha matrizes em outras fontes. 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

946 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

Em “Vandalismo”, de Eu, escreve o esteta paraibano: 

Meu coração tem catedrais imensas, 

Templos de priscas e longínquas datas, 

Onde um nume de amor, em serenatas, 

Canta a aleluia virginal das crenças 

(ANJOS, 2000, p. 98).160 

De que antigas e seculares crenças (de aleluia virginal, que vem 

envolvida em amor) poderia estar se referindo o poeta? É construção do 

contexto e, sobremaneira, do leitor, cuja concretização textual materiali-

za, na leitura, sua própria dimensão (CAPOBIANCO, 2016). O leitor vai 

emprestar seus recursos culturais, históricos e sensoriais para adentrar na 

poética, mas o que aqui se ressalta é a semelhança flagrante no uso dos 

mecanismos próprios ao Simbolismo. 

Cruz e Sousa, no país, introduziu essa nova forma de sentir os es-

paços “indizíveis”, e para isso basta ver o início de “Imortal falerno” e a 

segunda estrofe de “Espírito Imortal”, ambos de Últimos Sonetos: 

Quando as Esferas da Ilusão transponho 

Vejo sempre tu’alma – essa galera 

Feita das rosas brancas da Quimera, 

Sempre a vagar no estranho mar do Sonho. 

(SOUSA, 2000, p. 202) 

[...] 

Ó alma que transbordas, que me inundas 

De brilhos, de ecos, de emoções, de pasmos, 

E fazes acordar de atros marasmos 

Minh’alma, em tédios por charnecas fundas. 

(SOUSA, 2000, p. 194) 

É sutil perceber o mecanismo, eis que oculto pela diferença no 

linguajar, todavia, ao dirigir-se ao outro, Cruz e Sousa não define quais 

“Esferas da Ilusão” – com as maiúsculas universalizantes, e tampouco o 

que seria uma “galera feita das rosas brancas da Quimera”. Onde está o 

“estranho mar do sonho?”. Na estrofe seguinte, do exemplo, quais são e 

como são os “brilhos”, “ecos”, “emoções” e “pasmos” que despertam a 

alma de Cruz e Sousa, que estaria em “atros marasmos por charnecas 

                                                         

160 Magalhães Jr. considera “Vandalismo”, aproveitado por Augusto dos Anjos em Eu, um soneto “ti-
picamente simbolista, tanto na forma quanto no fundo” (MAGALHÃES JR., 1978, p. 89). Até mesmo 
os termos “Templários” e “gládios” o biógrafo os aponta como coincidentes à escrita de Cruz e Sou-
sa, que diversas vezes usou estes vocábulos em situações similares. 
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fundas?” A incompletude é proposital e, como mais tarde fez Augusto 

dos Anjos, abre o sentido em múltiplas dimensões. Não que todas estas 

questões fiquem sem resposta, tal qual o Simbolismo fosse um fabricador 

de enigmas insolúveis, mas o leitor que for dotado de recursos saberá 

compor os símbolos dentro de si e haurir a confluência íntima (dele), que 

se desprende do entrechoque entre os símbolos e as lacunas que a escrita 

gera, construindo um universo particular e infindável161. 

Sob outro ponto de vista, Augusto dos Anjos escreve, em “Monó-

logos de uma sombra”: ”brancas bacantes bêbadas o beijam”, recurso ali-

terativo dos mais empregados por Cruz e Sousa, ou utiliza versos com 

duas palavras – recurso que irá impressionar Mário de Andrade, ao men-

cionar o poeta catarinense, que escreveu “sonoramente, luminosamente”, 

“melancolias e melancolias”, “Espiritualizante formosura”, “Floresci-

mentos e florescimentos” (SOUSA, 2000, passim), e vemos o poeta pa-

raibano escrever: “Predeterminação imprescritível”, “Misericordiosíssi-

mo cordeiro”, “Profundissimamente hipocondríaco” (ANJOS, 2000, pas-

sim). Mário de Andrade se apropriou do recurso e, sem mencioná-lo em 

Augusto dos Anjos, citou-o como uma influência de Cruz e Sousa que 

“sentia” em Olavo Bilac, sem se aprofundar, mas que julgamos, em par-

te, devido a esses versos, longos e “embaladores” – na expressão de Má-

rio. 

Em Augusto dos Anjos a musicalidade das aliterações e assonân-

cias é explorada em numerosas ocasiões, como nos exemplos: “tísica, tê-

nue, mínima, raquítica”162, “sáxeo, de asfalto rijo, atro e vidrento”, “cin-

zas, caixas cranianas, cartilagens/ de aberratórias abstrações abstruosas”, 

“arda, fustigue, queime, corte, morda!”, “bruto, de errante rio, alto e hór-

rido, o urro reboava”163, “a híspida aresta sáxea áspera e abrupta” (AN-

                                                         

161 A ideia de preenchimento dos vazios textuais, pelo leitor, é conceito teórico da lavra de Wolfgang 
Iser, criador da teoria do efeito e integrante do grupo de intelectuais que professavam a Estética da 
Recepção, no final da década de 1960, teorias que foram norteadoras de recente trabalho nosso, em 
Capobianco (2016). 

162 Nesta aliteração, a frequência da vogal “i” e da consoante “t”, mais que mero requinte sonoro, ex-
prime a fraqueza da tuberculose e o ar que vai diminuindo em seu fluxo respiratório. Se a vogal dá 
agudeza sonora, todas as palavras expressam o pequeno, o fino, a fraqueza, a falta de ar. Som e 
sentido unem-se indissoluvelmente, como veremos adiante em Cruz e Sousa. 

163 As várias formas em que a aliteração do “r” e “rr” surgem, nesta sequência, fazem mais que sono-
rizar o rio e o urro que por ele ecoa: fundem o estado psíquico do “errante” e “hórrido” a um estado 
de natureza agreste e perigosa, resultando em uma unidade de som e sentido que são captadas 
como um bloco único, do humano inserido na Natureza. 
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JOS, 2000, passim). É a música que compunha, o entrechoque articulado 

com lisura sonora, busca de sonoridade harmônica, em que os conjuntos 

silábicos visavam evocar estados anímicos particulares. 

Mais pedregosa em alguns momentos, embora harmônica em 

grande parte das passagens, mesmo com vocabulário diverso as ocorrên-

cias dessa natureza, no autor de Últimos Sonetos, são tão copiosas e fre-

quentes – recursos sonoros tipicamente simbolistas – que até mesmo o 

primeiro a inventariá-las, Antonio de Pádua, desistiu de enumerá-las to-

das, aludindo: “dispenso-me de citar mais: isso que aí fica é o suficiente 

[...]” (PÁDUA, 1946, p. 28). Alguns dos fragmentos colhidos pelo estu-

dioso bastam para demonstrar a fonte da qual Augusto dos Anjos hauriu 

os elementos que, a seu modo, empregou com gênio. Eis algumas asso-

nâncias, aliterações e recursos fônicos em Cruz e Sousa: “tantálica tenta-

ção de seus braços tentaculosos”, “verde, viva e viçosa vegetação dos 

vergéis virgens”164, “esdrúxulo, luxuoso e luxurioso parque”165, “trindade 

de tristes e de trêmulos”, “torvo, trêmulo e triste”166, “pomos pomposos 

de pasmos sensibilizantes”, “hino viçoso, verde e virgem”, “finos frascos 

facetados”, “força fina e fria”, “brusco e bronco biombo”, “águas turvas e 

tristes”, “duas raras rosas”, “rara rosa opulenta”, “ricos e raros resplande-

ceram”, “surdos, soturnos e subterrâneos desesperos” (SOUSA, 2000, 

                                                         

164 As aliterações em Cruz e Sousa, como vimos em Augusto dos Anjos, nunca são gratuitas, sem-
pre encerrando um sentido que se transfunde ao conteúdo do poema, da estrofe ou do verso. Nesta 
aliteração entre o “ve” e o “vi”, entremeada da abundância de vogais abertas, o poeta catarinense 
tange duas cordas que parecem variações do vento, que muda de som conforme a direção e as con-
formações que encontra. Nos “vergéis virgens” de Cruz e Sousa, pode-se ouvir o vento em suas 
mudanças de timbre, por entre os verdes, mesmo que este exemplo esteja em prosa. 

165 Neste caso, pode-se observar a pompa e magnificência que as vogais fechadas obsessivamente 
aliterativas conferem ao parque: “esdrúxulo, luxuoso e luxurioso parque”. 

166 Neste fragmento, como no imediatamente anterior, a repetição palpável da aliteração “tr” parece 
visar, precisamente, a expressividade do “tremor”, não somente porque o vocábulo “trêmulo” apare-
ce em ambos os exemplos, mas porque encerram vários aspectos que decorrem da situação huma-
na, como a tristeza, que está nos dois recortes, resultado da indecisão e ansiedade. Cruz e Sousa 
intuía, com frequência, facetas psíquicas que a psicanálise iria aprofundar já desde aquela época, 
mas que a leitura em alemão, do precursor Sigmund Freud, jamais chegaria às mãos do poeta cata-
rinense, morto antes do surgimento oficial desta escola terapêutica e filosófica, em 1900, com “A in-
terpretação dos sonhos”, de Freud. Vimos que Augusto dos Anjos não fez diverso, mormente o pes-
simismo niilista que impregnou sua poética. 
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passim)167. 

Este exemplo é consoante à lição de Alfredo Bosi, que em O Ser e 

o Tempo na Poesia explica a proximidade 

"natural" da vogal /u/ com certas faixas semânticas de escuridão, angústia e 

morte: [...] Os miseráveis, os rotos são as flores dos esgotos […] São prantos 

negros de furnas caladas, mudas, soturnas [Cruz e Souza, "Litania dos po-

bres"]. (BOSI, 1977, p. 51) 

Gênio inconteste como o foi, e tendo como uma de suas fontes a 

obra do líder simbolista no Brasil, Augusto dos Anjos soube amadurecer 

sua obra e desprendê-la das filiações mais evidentes, sem nunca perder o 

fio de origem, evoluindo substancialmente em originalidade e – técnica 

que possivelmente aprendeu com Cruz e Sousa – escrevendo com riquís-

sima proliferação de ideias diferentes, imaginação mutante e quase irre-

petível, sempre com versos originais, malgrado o esteta paraibano tenha 

enveredado por um estilo mais sombrio, em forçada síntese, o que em 

nada lhe diminui o mérito. 
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RESUMO 

O presente artigo tem por finalidade apresentar de forma sucinta, a sequência di-

dática do trabalho voltado para a produção de texto, realizado em uma escola munici-

pal de Campo Grande (MS) com alunos do 8º ano do ensino fundamental, a partir do 

texto-base, o miniconto “Prova de Amor” de Marina Colasanti. Para isso, foram reali-

zadas atividades, organizadas em sequências didáticas, fundamentadas em Joaquim 

Dolz et al (2004), além das contribuições teóricas de Mikhail Mikhailovich Bakhtin 

(1992), Bronckart (1999), Joaquim Dolz, Noverraz e Bernard Schneuwly (2004), Ro-

xane Rojo (2012), Claudia Riolfi et al. (2010), Luiz Antônio Marcuschi (2005), Ingedo-

re Villaça Koch (2008) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998). Ao final do 

trabalho, espera-se que a produção textual não se encerre somente na busca de notas, 

com propósito de o aluno ser promovido para o ano seguinte, mas sim, em um proces-

so de aprendizagem que proporciona a sua emancipação intelectual e social. 

Palavras-chave: 

Gênero textual. Conto. Produção de texto escrito. Sequência didática. Sala de aula. 

 

1. Introdução 

A escola vive uma situação paradoxal diante da prática de produ-

ção de texto, pois, ao mesmo tempo em que há uma urgência na socieda-

de contemporânea, de apropriar-se da escrita para atender as demandas e 

as necessidades que a ela confere, a linguagem escrita formal tornou-se 

entre os jovens uma atividade quase desnecessária. Configurando numa 

ausência de sentido para os processos de leitura e escrita em sala de aula 

e fora do contexto escolar. 

Diante da realidade supracitada, fica sob a responsabilidade do 

professor de língua portuguesa, superar essa lacuna no ensino, isso signi-

fica dizer que seu fazer pedagógico deve transpor a ideia de que se escre-

ve na escola somente com intenções avaliativas ou para cumprir os as-

pectos funcionais da língua, ao contrário, segundo Louise Michelle Ro-
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senblantt (1994 apud SCAVASSA, 2008) é imprescindível, possibilitar 

também, aos alunos, experiências estéticas que se sobrepõe às necessida-

des cotidianas, por meio das leituras e produções textuais escolares. 

Nesse sentido, Bronckart (1994) salienta que essa ação do profes-

sor de formar leitores e escritores efetivos, “resulta numa ação da lingua-

gem que exige do agente produtor uma série de decisões, que ele necessi-

ta ter competência para executar”. Isso significa pensar sobre a escolha 

do gênero textual e as estratégias para que os alunos apropriem das espe-

cificidades do gênero em questão a fim de que o processo de elaboração 

de um texto não se torne apenas um amontoado de palavras em um papel. 

Dessa forma, o presente artigo tem por objetivo relatar experiên-

cias realizadas em sala de aula sobre a prática de escrita, utilizando o gê-

nero textual conto, com alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma 

escola municipal de Campo Grande (MS), contemplando o conteúdo es-

pecífico desse ano escolar, em conformidade com o Referencial Curricu-

lar Municipal. Para isso, foram realizadas atividades de leitura e escrita, 

organizadas em sequências didáticas, fundamentadas em Joaquim Dolz et 

al. (2004) com a finalidade de os alunos se apropriarem das especificida-

des do gênero conto para produzirem as suas próprias versões, tendo co-

mo texto-base o miniconto "Prova de Amor" de Marina Colasanti. Este 

trabalho fundamenta-se nas contribuições dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998) e nos autores Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1992), 

Bronckart (1999), Joaquim Dolz, Noverraz e Bernard Schneuwly (2004), 

Roxane Rojo (2012), Claudia Riolfi et al. (2010), Luiz Antônio Marcus-

chi (2005), Ingedore Villaça Koch (2008). 

 

2. A sequência didática como recurso da aprendizagem 

Para que a escola possa contribuir para emancipação intelectual e 

social do aluno é importante que desenvolva situações práticas que pos-

sam despertar habilidades que permitam a plena formação desse aluno 

leitor e produtor de texto. Para isso, o professor de língua portuguesa, 

ocupando papel fundamental nesse processo, necessita buscar conheci-

mentos, seja na realização de cursos de atualizações ou participando de 

formações continuadas para que no momento de seu planejamento, tenha 

condições de reaproveitar os materiais didáticos disponíveis, aprimoran-

do e adaptando conforme a realidade em que seus alunos estejam inseri-

dos. 
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Nesse sentido, Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz (2004) pro-

põem que o gênero tem que ser tomado como eixo organizador do ensino 

e a progressão do trabalho ao longo dos anos escolares e deve ser feito 

por meio do agrupamento dos textos elaborados a partir dos aspectos dos 

“domínios sociais”, “aspectos tipológicos” e “capacidades de linguagem 

dominantes”. Sobre o primeiro, os autores se referem aos meios sociais 

que esses gêneros circulam com maior frequência, o segundo diz respeito 

aos aspectos tipológicos, as estruturas linguísticas comuns aos textos e o 

terceiro se refere às habilidades e competências que cada indivíduo pode 

desenvolver em relação ao mundo. 

Assim, após a definição do gênero a ser trabalhado, devem ser 

elaboradas atividades para o estudo desse gênero. Os mesmos autores 

postulam que as atividades devem estar organizadas em torno de “se-

quências didáticas”, definidas por eles como um conjunto de atividades 

escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 

textual oral ou escrito e tem como objetivo de ajudar o aluno a dominar 

melhor o gênero estudado. 

A “sequência didática” desenvolvida pelos autores envolve pri-

meiro a “produção de texto”. Para isso, deve ser apresentada uma situa-

ção de produção, explicitando o contexto da produção. Após a primeira 

atividade, que serve de diagnóstico do que os alunos já dominam sobre o 

gênero, são executadas tarefas de leitura e análises de textos do mesmo 

gênero para que o aluno possa consolidar a aprendizagem. Para finalizar, 

os discentes devem elaborar uma nova produção que finaliza o módulo e 

ao mesmo tempo permite a avaliação do processo de ensino. 

Dessa forma, todas essas etapas supracitadas servirão de suporte 

para o desenvolvimento do trabalho acerca da prática de produção textu-

al, contemplando o gênero conto, a partir de um texto-base, o miniconto 

(minificção) denominado “Prova de Amor” da autora Marina Colasanti, 

extraído de sua obra Contos de Amor Rasgados (1986). 

 

3. Ressignificando a prática de escrita do conto: a organização da se-

quência didática 

Antes de propor a sequência didática com embasamentos teóricos 

pautados principalmente na sequência didática proposta por Joaquim 

Dolz et al. (2004), utilizada para o trabalho da prática de escrita do gêne-

ro conto, faz-se necessário abrir um parêntese para compreender em 
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quais condições foram realizadas essas ações. O cenário escolar onde 

atuava no ano de 2015, como professora de português se assemelha com 

tantos outros em nosso país. Escola de periferia, considerada uma das 

maiores da região, salas superlotadas, escassez de material didático, nes-

se quesito, a maioria das salas não tinham números suficientes de livros 

didáticos para os alunos. Assim, o professor para ministrar suas aulas, ti-

nha a opção de passar no quadro de giz o conteúdo ou imprimir o materi-

al utilizado em sala. Diga-se de passagem, as cópias eram muito limita-

das, reservando-as para as provas. 

Dessa forma, ao contemplar o conteúdo do 8º ano, “contos de 

amor e de suspense”, proposto pelo Referencial Curricular Municipal e o 

livro didático adotado pela escola, Para Viver Juntos, da editora Edições 

SM, 2009, das autoras Greta Marchetti, Heidi Strecker e Mirella L. Cle-

to, foi necessário adaptar as orientações do livro sobre o ensino da escrita 

de texto do gênero conto, levando em consideração o contexto de sala de 

aula, além disso do uso de materiais impressos e livros das obras analisa-

das, para que pudesse motivar os alunos a escrever com um propósito, 

que não seja o de ser avaliado pelo professor. 

Nesse sentido, tendo o conto como gênero textual norteador do 

trabalho de prática da escrita, a sequência didática teve as seguintes eta-

pas: 

(i) apresentação e discussão do tema; 

(ii) confronto do miniconto com outro conto; 

(iii) produção textual inicial de textos complementares a partir do tex-

to-base “Prova de Amor”; 

(iv) atividades de linguagem norteadoras para a produção final; 

(v) produção final de um conto a partir da produção inicial e do texto-

base. 

 

4. As especificidades do gênero textual conto e as tipologias narrati-

vas/descritivas 

Anterior à abordagem específica do gênero conto, foram elucida-

das algumas questões conceituais em relação ao gênero textual e sequên-

cias tipológicas. Para isso, houve a necessidade de buscar subsídios teó-

ricos em Luiz Antônio Marcuschi (2005) que conceitua os gêneros como 
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“resultado de um trabalho coletivo que contribuem para ordenar e estabi-

lizar as atividades comunicativas do dia a dia”. Sendo assim, essas reali-

zações concretas dos textos podem ser definidas por propriedades socio-

comunicativas (relação social entre interlocutores e finalidade do texto) e 

de acordo com a situação de produção (tema, objetivo, finalidade, inter-

locutores, linguagem, suporte) pode-se determinar em que gênero o texto 

será realizado. 

Tais conceitos remetem às ideias de Mikhail Mikhailovich Bakh-

tin (1997) que “todo gênero em sua composição, possui uma forma, além 

de conteúdo e estilo, mas isso não significa dizer que a forma é algo de-

finidor do gênero em detrimento de sua função”. Porém, conforme Luiz 

Antônio Marcuschi (2005) é notório, que em muitos casos, são as formas 

que determinam o gênero, assim como o suporte ou o discurso. Por se 

tratar da escrita do gênero conto, tomando como base o miniconto de 

Marina Colasanti, foi importante que o aluno soubesse quais as especifi-

cidades que a sequência narrativa apresenta, tendo em vista sua predomi-

nância no gênero conto, além das características da descrição (principal-

mente subjetiva), como uma sequência tipológica que sempre permeia 

textos literários. 

Portanto, recorrendo à proposta de sequência tipológica de Wer-

lich (1973) citada por Luiz Antônio Marcuschi (2005) foi aberta uma 

discussão com os alunos, explanando os conceitos de gêneros e tipologi-

as textuais e suas especificidades. Para isso, houve a proposta de uma 

atividade, envolvendo a leitura de diversos gêneros textuais (panfletos, 

poemas, horóscopos, campanhas publicitárias, propagandas, tirinhas, bi-

ografias, canções, notícias, reportagens, contos, entrevista, crônicas, fá-

bulas, receita culinária, artigo de opinião) para que cada grupo, composto 

por três alunos, fizesse uma reflexão sobre a situação de produção que 

define o texto (tema, objetivo, finalidade, interlocutores, linguagem, su-

porte). Em seguida, com base nas discussões e na análise do texto, reali-

zou-se uma sistematização sobre os assuntos: gêneros, tipologias, texto, 

enfatizando as sequências narrativa e descritiva que foi exposta no qua-

dro de giz para que os alunos pudessem registrar em seus cadernos essas 

concepções, servindo de base para as próximas etapas da sequência didá-

tica. 
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5. O conto e o miniconto de Marina Colasanti: estabelecendo as dife-

renças e semelhanças entre eles 

Ingedore Villaça Koch (2008) salienta que o sentido de um texto é 

construído na interação “sujeitos-textos”, assim para que haja a realiza-

ção de sentido do texto pelo aluno, faz-se necessário levar em considera-

ção o contexto, que a autora o denomina como a metáfora do iceberg, ou 

seja, na superfície de um texto está o explícito e na profundidade do texto 

(implícito) têm-se os elementos que fundamenta a interpretação. 

Nessa etapa, foram realizadas atividades interpretativas do mini-

conto “Prova de Amor” (texto impresso) e do conto Com certeza era 

amor, presente no livro didático adotado pela escola, ambos da autora 

Marina Colasanti, além de atividades que confrontassem os dois textos 

para estabelecerem as semelhanças e diferenças entre eles, a fim de o 

aluno compreender e apreender as especificidades do gênero estudado. A 

sala foi dividida em três grupos; o primeiro grupo ficou na incumbência 

de analisar o miniconto, o segundo grupo se responsabilizou para analisar 

o conto e o terceiro grupo teve que observar os pontos e contrapontos en-

tre os dois textos. Para tal, foram elaboradas pelo professor, algumas 

questões norteadoras (expostas logo abaixo) e a contextualização das 

obras, levando para a sala de aula os livros Contos de Amor Rasgados 

(1986) e 23 histórias de um viajante (2005) dos quais, os textos em estu-

do, foram extraídos. Nesse momento houve a necessidade de uma breve 

discussão sobre a biografia da autora e informações sobre a temática de 

um modo geral, de cada livro. Ao final, cada grupo expôs suas análises, 

para que houvesse o compartilhamento de ideias e troca de informações. 

Proposta de análise do miniconto "Prova de Amor", de Marina 

Colasanti: 

(i) pelo que se conhece até hoje na ciência, a produção de barba é 

voluntária? 

(ii) a frase “expelir aqueles novos pelos que na pele fechada feriam 

caminho” mostra a preferência do narrador pela palavra ferir, 

quando poderia usar o termo nascer. Por que a escolha dessa pa-

lavra? 

(iii) qual o efeito de sentido que apresenta no texto, o pedido do ho-

mem para a mulher deixar a barba crescer? 

(iv) qual o efeito de sentido que apresenta no texto, a iniciativa da 

mulher deixar a barba crescer? 
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(v) Por que o homem não gostou da nova imagem da mulher? 

A alusão a essa proposta interpretativa, na primeira pergunta, teve 

como intenção levar o aluno a observar o caráter literário do texto, ou se-

ja, o sentido conotativo em que são empregadas as palavras ou expres-

sões, pois, se o ato de deixar a barba crescer não é um ato voluntário, no 

texto, o questionamento gira em torno de qual a conotação que esta ação 

possui. Dessa forma, as perguntas (ii), (iii) e (iv) trata-se de atividades 

epilinguísticas, que de acordo com Claudia Riolfi et al. (2010) são refle-

xões realizadas sobre o efeito de sentido que determinadas palavras ou 

frases podem produzir no texto “Prova de Amor” e por último, na per-

gunta (v) sugere uma interpretação mais superficial, a princípio mais lite-

ral, atribuindo a insatisfação do homem ao fato de a mulher ter ficado 

feia, estranha etc. 

Porém, o sentido do texto é conotativo, possível de várias inter-

pretações o que pode resultar em uma análise mais imersa, de acordo 

com Ingedore Villaça Koch (2008), aprofundando na temática abordada 

pela autora; a violência psicológica contra mulher que se anula para 

agradar o marido e os resultados desastrosos dessa atitude. Além disso, 

outros sentidos podem emergir, como a perda de identidade para agradar 

aos outros, provar algo é enfrentar uma desconfiança entre outros. Esses 

aspectos abordados, enfocando a temática, são considerados essenciais 

para a construção de sentido do texto e relevantes para a produção da es-

crita, levando em consideração que os alunos deverão produzir um conto 

a partir do texto-base analisado acima, ou seja, as ideias do conto produ-

zido devem estar em consonância com o texto-base. 

Sobre o texto Com certeza era amor: 

(i) um conto de amor pode abordar diferentes aspectos desse tema. 

Qual o assunto abordado nesse conto? 

(ii) o narrador apresenta primeiro as reações do saltimbanco ao en-

contro com a moça. Quando passa a falar das reações dela, o es-

tado da moça é semelhante ao do jovem. Que estado é esse? 

(iii) o pai da moça não aceitou o amor dos jovens. Quais razões ele 

teria para proibir esse casamento? 

(iv) quais são os obstáculos que a jovem e o saltimbanco enfrentam? 

(v) Sobre o final conto, poderia acontecer algo assim na vida real? E 

se fosse num conto de fadas, seria possível esse final? 
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No segundo conto analisado, houve uma intenção de iniciar com a 

reflexão em torno da temática, pois, apesar de tratar do tema amor, a 

perspectiva é bem diferente do conto "Prova de Amor". Em seguida, a 

pergunta (ii) leva o aluno a observar no texto que há uma sequência nar-

rativa, em conformidade com as sequências tipológicas proposta por 

Werlich (1973) e Luiz Antônio Marcuschi (2005) que é caracterizada na 

evolução dos fatos, por meio da mudança de estado e das relações de 

consequência, pois as personagens se conhecem, apaixonam-se e enfren-

tam os obstáculos para viver esse amor. 

Nesse sentido, a pergunta (iii) e (iv), enfoca a principal caracterís-

tica do conto de amor, que consiste em evidenciar os obstáculos internos 

ou externos vividos pelas personagens, antes de usufruírem desse amor. 

Por fim, a última pergunta propõe uma relação de semelhança, no desfe-

cho, entre o conto de amor Com Certeza Tenho Amor e o conto de fadas 

Rapunzel, possibilitando essa conversa entre os textos. Assim, os ele-

mentos evidenciados no conto analisado se reportam mais para o aspecto 

composicional do texto que da mesma forma que a temática, são prepon-

derantes na situação de produção do conto. 

Ao colocar em evidência os dois textos, para extrair deles as se-

melhanças e diferenças, foi solicitado aos discentes que observassem al-

guns aspectos: (a) a temática (b) o aspecto estrutural (c) aspectos linguís-

ticos (c) linguagem (d) finalidade. 

Em relação à temática, embora os dois títulos apresentem a pala-

vra amor, no miniconto “Prova de Amor”, o aspecto temático explora a 

violência contra a mulher, refletindo o período em que foi escrito, na dé-

cada de 80, marcado por trazer à tona discussões a respeito desse tema. 

Assunto mais complexo do que o conto Com certeza tenho amor (2005), 

episódio que narra o amor, os obstáculos, existentes para a realização 

desse amor, entre um saltimbanco e “uma moça resguardada” pertencen-

tes a classes sociais diferentes que faz parte do livro 23 Histórias de um 

Viajante, em que os enredos giram em torno de um viajante que chega a 

um reino e encontra um príncipe que vive isolado do mundo. Fascinado 

pelas histórias do viajante, resolve fazer uma travessia com ele pelo seu 

próprio reino. 

Sobre o aspecto linguístico e estrutural, os textos se evidenciam 

nos aspectos estruturais, sendo que ambos possuem situação inicial, iní-

cio do conflito, clímax e desfecho, sequência narrativa adaptada da pro-

posta de Adam (1992) que a organiza em cinco etapas (situação inicial, 
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fase de complicação, fase de ações, fase de resolução, situação final). 

Também há recursos linguísticos evidentes entre os dois textos: predo-

minância de verbos de ação, fatos e mudanças de estado numa sequência 

temporal e há uma evolução dos fatos. Porém, apesar dessas semelhanças 

mais perceptíveis, vale ressaltar a importância de apresentar as especifi-

cidades do miniconto, nesse sentido, observar não só a sua hiperbrevida-

de, sua concisão, seu caráter ficcional, mas também o que Marina Cola-

santi (2003) define dessa forma: 

O miniconto funciona justamente quando dá o pulo do gato! Você vem 

vindo distraído e de repente ele te pega e... TCHUM! Vira de cabeça pra baixo 

a situação. Te põe em desconforto, descompõe, desfaz a organização na qual 

você vinha vindo. E essa desorganização ou te propõe uma nova forma de or-

ganização, ou justifica o princípio – quando você chega no final e dá aquele 

salto, você entende porque aquilo estava lá no começo. O que é fascinante no 

miniconto. 

Nesse sentido, Maria Ribeiro Alves Cechinel (2013) ratifica que o 

elemento principal do miniconto é essa reviravolta, que provoca a surpre-

sa do leitor no final, rompendo com o previsível, abrindo novos cami-

nhos para a interpretação. 

Sobre a linguagem, além do caráter formal da escrita, o conto e 

miniconto, tendo em vista seu caráter literário, possuem termos, palavras 

ou expressões em que a significação é ampliada ou modificada subjeti-

vamente, o sentido é compreendido ou esclarecido pelo contexto do texto 

que, de acordo com Júlia Sant’Ana Scavassa (2008), compartilhando das 

ideias de Rosenblantt (1994), esses recursos permitem uma experiência 

estética, compreendendo os múltiplos sentidos e jogos simbólicos presen-

tes no texto literário. Sob essa ótica, a leitura de um texto literário tem 

como finalidade a fruição do leitor, permitindo-o “passear” pelo corpo do 

texto, descobrindo sua essência, cheiro, sabores e dissabores. 

Todas as etapas mencionadas foram possibilidades que o profes-

sor encontrou para ajudar ao aluno na ressignificação do ato de escrever, 

transpondo a utilização da escrita como algo funcional, servindo apenas 

para atender suas necessidades diárias para um trabalho mais cuidadoso, 

que exige tempo e reflexão sobre vários aspectos da linguagem. 

 

6. Produção do conto a partir do texto-base “Prova de Amor” 

Na produção escrita tem que levar em consideração que os textos 

possuem formas relativamente estáveis, pois, “organizam-se dentro de 
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certas restrições de natureza temática, composicional e estilística que os 

caracterizam como pertencentes a este ou aquele gênero” (PCN, p. 48), 

determinando o gênero a ser produzido em sala de aula. Nesse sentido, 

para elaboração da primeira versão do conto, inicialmente, foi solicitado 

que os alunos produzissem textos complementares que pudessem ampliar 

as informações sobre a temática do miniconto. 

Nessa fase do trabalho, havia a intenção de os alunos iniciarem 

suas escritas já com uma temática definida, tendo como suporte a estrutu-

ra do miniconto “Prova de Amor”. Assim, a leitura do miniconto em 

questão, foi retomada e após, o professor elaborou uma linha no quadro 

de giz para anotar as respostas dos alunos, que deveriam resumir em uma 

frase a sequência da narrativa do miniconto (situação inicial, início do 

conflito, clímax e desfecho). Tendo, portanto, as principais ideias, orga-

nizadas numa sequência evolutiva dos fatos, em forma de diagrama, faci-

litando a explicação do processo inicial de escrita do texto. 

Dessa forma, o ponto de partida, foi o questionamento do profes-

sor, sobre quais informações poderiam ser acrescentadas a cada etapa da 

narrativa, exposta no quadro de giz, levando em consideração que o cará-

ter breve do miniconto que o destitui de maiores detalhes no processo da 

narrativa e abre um leque de possibilidades no sentido de ampliar as in-

formações já existentes. Para nortear esses dados, a partir de discutirem 

entre si e com a mediação do docente, surgiram algumas perguntas: 

(a) por que o homem pediu a sua mulher para que deixasse a barba 

crescer? 

(b) por que a mulher se sucumbiu a esse pedido do homem? 

(c) como a mulher conseguiu fazer com que a barba crescesse, le-

vando em consideração o fato de não ser voluntário o cresci-

mento de barba? 

(d) por que ele não gostou do que viu na mulher? 

(e) depois que ele foi embora o que aconteceu com a mulher? 

Essas indagações deveriam ser respondidas em forma de texto es-

crito, sendo que cada questionamento corresponderia a uma etapa da nar-

rativa que seria reescrita, ressignificada das ideias novas trazidas pelos 

alunos. 

Organizados em grupos compostos por cinco alunos, cada um te-

ria que ter respondido uma pergunta diferente, inicia o processo definido 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 961 

por João Wanderley Geraldi (1991) como o momento em que “o sujeito 

emerge no mundo da linguagem e nele ocupa duplo lugar: o de constru-

tor e o de construído por ela”. Dessa forma, cada grupo adentra nesse 

processo de prática de escrita de um conto, tendo como suporte os con-

ceitos apreendido durantes as atividades anteriores sobre as especificida-

des do conto, a temática do texto base, os recursos estilísticos que o texto 

literário apresenta, a linguagem utilizada, a estrutura (sequência narrati-

va), a importância da descrição subjetiva das emoções, das personagens, 

do espaço, a evolução dos fatos percebida pela mudança de estado , pelas 

relações de consequência, a predominância dos verbos de ação, a marca 

temporal por meio do verbo no passado e a ordem em que ocorrem os fa-

to. 

Essas informações, conforme Roxane Rojo (2012), visa o produto 

final que pode ser considerada em uma “prática transformada”. Pois ini-

cialmente tinha-se o texto-base (miniconto “Prova de Amor”), após as in-

formações adicionais, tendo como referência esse texto, o trabalho é vol-

tado para uma ressignificação do conto original, transformando-o em um 

texto híbrido com as marcas de autoria dos alunos, revelando outros con-

tos. 

 

7. A versão final do conto 

De acordo com Claudia Riolfi (2010) “o sujeito ao escrever, pre-

cisa rever, corrigir, retirar as repetições e hesitações, este trabalho solitá-

rio e reflexivo é necessário para que o texto não se torne um amontoado 

de palavras no papel”. Nesse sentido, a intervenção do professor, auxili-

ando os grupos nessa inserção do mundo da escrita, de forma significati-

va, exerce um papel essencial, pois, essa construção, exige conhecimen-

tos linguísticos, metalinguísticos e epilinguísticos, conforme a autora ci-

tada acima, que o professor, amparado teoricamente, pode proporcionar 

ao aluno. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portu-

guesa (1997, p. 48) “o objetivo é que os alunos tenham uma atitude críti-

ca em relação a sua própria produção de texto”, tal afirmação significa 

que cabe ao professor ensinar o aluno a revisar o texto e não a simples-

mente passar o texto a limpo. Porém, de acordo com Claudia Riolfi et al. 

(2010), criou-se uma confusão sobre o papel do professor diante das pro-

duções dos alunos. Antes, ao ser criticado sobre a intenção de observar 

um texto com olhar pautado somente nos aspectos gramaticais, reduzindo 
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à metalinguagem, nesse sentido, era comum o aluno ter como tarefa em 

suas férias, a prática de uma produção textual diária, referente ao seu 

descanso escolar, desloca sua postura para outro extremo, de total aban-

dono ou interferência na escrita do aluno. Nesse sentido, os temas são 

voltados para questões sociais e políticas; há uma discussão sobre tais 

temas, produzem os textos, compartilham-nos entre os colegas e encerra 

por aí o processo de prática de escrita dos textos. 

Diante desses extremos, existe a necessidade de buscar o equilí-

brio, pois, tanto a discussão de temas diversos para a produção, quanto à 

prática da metalinguagem, são elementos importantes para esse momento 

de interação do aluno com o seu texto. Além disso, o professor abre mão 

do trabalho solitário, de observação da produção do aluno para que esse 

corrija o que foi apontado por ele, em detrimento de um planejamento em 

que o ensino da escrita, segundo João Wanderley Geraldi (1991), inclui a 

necessidades de o sujeito que escreve refletir sobre as diferentes formas 

de dizer. 

Nessa fase, os grupos retomam os seus textos e fazem uma troca 

da sua produção entre outros grupos da sala para por em prática os co-

nhecimentos adquiridos com a realização das atividades, nas etapas ante-

riores. Para que houvesse uma melhor condução dessa fase do trabalho, o 

professor estabeleceu alguns critérios norteadores no momento de refle-

xão e análise da produção textual. 

(a) a temática: o texto contempla a temática do texto-base? 

(b) aspectos estruturais: segue a estrutura da narrativa? 

(c) descreve as personagens e o espaço? 

(d) há evolução dos fatos? 

(e) predomina os verbos de ação? 

(f) possui parágrafos? 

(g) aspectos linguísticos: observa-se uso de conectivos adequados, 

pontuação, acentuação, vocabulário diversificado, concordân-

cia? 

(h) linguagem: o texto está escrito em uma linguagem mais formal? 

Estabelecidos os critérios para a observação do texto, com o pro-

pósito de sua reescrita, o professor entrega uma folha impressa com essas 

tais orientações e explica os elementos que serão observados passo a pas-
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so. Em seguida, os alunos discutem entre si, tiram as dúvidas com o do-

cente, anotando na folha suas respostas a respeito do texto analisado. O 

próximo passo consiste em repassar essas informações para o grupo que 

elaborou o texto, assim, é escolhido um aluno do grupo que fará esses re-

passes. Por fim, após os ajustes do professor, quando necessário, chega o 

momento da reescrita do conto, depois de um trabalho meticuloso sobre 

o texto, para que fosse realizado um caderno de conto que ficaria na bi-

blioteca, à disposição de outros alunos da escola. 

Porém, antes foi necessário, um momento em que cada grupo 

compartilhasse seus textos, por meio da leitura em sala de aula, proporci-

onando a fruição dos contos, redescobrindo novos cheiros, essências, sa-

bores e dissabores que cada conto permitiu ao leitor/produtor usufruírem. 

 

8. Considerações finais 

É sabido que hoje, o ensino e a aprendizagem da prática da leitura 

e da escrita se tornou algo paradoxal, pois ao mesmo tempo em que há 

uma valorização da escrita, principalmente no sentido de instrumentalizar 

o indivíduo para a demanda do mercado, possibilitando-o a passar em um 

concurso, conseguir um emprego melhor ou produzir textos técnicos, por 

outro viés, essa prática, principalmente de textos que exige mais formali-

dade, maior reflexão e desdobramento sobre o texto, está cada vez mais 

distante dos jovens contemporâneos que frequentam as nossas escolas, 

ávidos por informações rápidas e prontas, porém, muitas vezes superfici-

ais, disponíveis em tantos recursos tecnológicos. 

Nesse sentido, enfocando o ambiente de sala de aula onde ocorreu 

o trabalho de ressignificação da escrita do conto, a realidade não difere 

do que foi supracitado, ainda com um agravante, por se tratar de uma es-

cola da rede pública de ensino da periferia de Campo Grande, equivalen-

te a realidades de nossas escolas públicas no Brasil, outros desafios são 

postos diante do professor, como a superlotação das salas, escassez de 

recursos tecnológicos, falta de material de apoio e o baixo índice de le-

tramento dos alunos, por consequência, o desinteresse nas aulas de por-

tuguês. 

Diante desse cenário, ao pensar sobre os aspectos que envolveri-

am a atividade de prática de escrita de gênero conto, conteúdo do 8º ano, 

proposto pelo livro didático adotado pela escola, em consonância com as 

Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Ensino, fez-se necessário 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

964 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

organizar uma sequência de ações que amparassem o aluno nesse proces-

so complexo da produção textual, tornando-o significativo para o aluno. 

Com base na sequência didática de Joaquim Dolz et al. (2004), 

para atender as especificidades da escrita de um conto, primeiramente o 

planejamento girou em torno de sistematizar alguns conhecimentos, 

acerca de elementos que seriam indispensáveis nesse processo. Assim, os 

alunos tiveram acesso a diversos textos de vários gêneros, privilegiando 

os que mais circulam em nossa sociedade, principalmente aqueles de ca-

ráter funcional, que eles já conhecem e fazem uso em suas vidas diárias 

para propor adiante, um estudo do texto literário que possui suas especi-

ficidades e geralmente não faz parte do hábito leitura do aluno. Nesse 

momento, as orientações conduziram os discentes a perceberem que cada 

texto se realiza em situações concretas de uso, bem como possui caracte-

rísticas específicas e se definem por várias questões (funcionalidade, su-

porte, discurso), porém sem deixar de elucidar os elementos internos ao 

texto, sequência tipológica e aspectos linguísticos que serviram de supor-

te no momento da escrita. 

A etapa seguinte, que consistia em evidenciar as características do 

conto e do miniconto, por meio de atividades interpretativas entre dois 

textos da mesma autora, foi fundamental a escolha de cada questiona-

mento a respeito dos textos, que levariam o aluno a compreender a fina-

lidade, a forma, a temática e seus recursos linguísticos. Nesse momento, 

o professor tratou de conduzir de forma bem reflexiva a aula, pois era um 

processo de aprendizagem do novo, de mergulho na profundidade do tex-

to, extraindo todos os aspectos essenciais para se concebido como tal. 

Em relação à produção inicial do conto, a partir do miniconto 

"Prova de Amor", tendo em vista que era a primeira prática de escrita dos 

alunos naquele ano letivo, a intenção do professor foi de oferecer a eles 

mais segurança no processo de escrita, pois já havia uma temática e uma 

estrutura definida. Dessa forma, guiados pelos questionamentos a respei-

to do miniconto, caberia a cada grupo, o desafio de tecer laboriosamente, 

cada etapa do miniconto a fim de acrescentar as informações novas de 

forma coerente e coesa, ressignificando o texto e transformando-o em ou-

tro conto. 

Assim, esse processo possibilita ao aluno que veja o que antes não 

via em seu texto, conforme Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1997) “a re-

produção do texto pelo sujeito que se dá no processo de volta ao texto, 

releitura e nova redação, é um acontecimento novo, irreproduzível na vi-
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da do texto, é um novo elo na cadeia histórica da comunicação verbal”. 

Portanto, quanto mais vezes ocorrer esse trabalho de reescrita de texto, o 

aluno percebe que o texto não é um processo acabado e pode ser modifi-

cado, além dessa ação de reconstrução do texto, adquire mais conheci-

mento sobre os processos composicionais dos gêneros, ampliando o do-

mínio da modalidade escrita. 

Partindo do próprio texto, o aluno irá compreender que a prática 

da escrita de um texto, seja qual for o gênero, demanda tempo para um 

trabalho laborioso, contrapondo à efemeridade do mundo contemporâneo 

que impõe as novas tecnologias, tornando-o mais eficaz em suas produ-

ções e na interação com a linguagem escrita. Tal fato implica em alunos 

produtores de textos de diversos gêneros, conforme suas necessidades 

numa situação sociocomunicativa e proporciona a emancipação intelec-

tual e social do aluno. Nesse aspecto, os Parâmetros Curriculares Naci-

onais caracterizam o professor como mediador desse processo, como 

sendo alguém que transmite o valor que a língua tem para si e para o ou-

tro. Por isso, faz-se necessário que o professor tenha uma relação de pra-

zer com a escrita e com a leitura, buscando subsídios nas literaturas vol-

tadas para essa temática, transformando sua prática pedagógica em ações 

que transcendem as questões gramaticais, muitas vezes, ponto de partida 

do ensino da língua, ressignificando a sua prática. 
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RESUMO 

Este trabalho analisa designações para o conceito “a ponta roxa no cacho da ba-

nana”, questão 44 do QSL – Questionário Semântico-Lexical que integra o Questioná-

rio Linguístico do Projeto ALiB (Atlas Linguístico do Brasil), área semântica atividades 

agropastoris. Este estudo tem como objetivo analisar um recorte da norma lexical re-

gional de falantes das regiões Norte e Sul do Brasil. Os dados analisados foram forne-

cidos por 72 informantes oriundos da região Norte e 164 da região Sul, naturais das 

localidades do interior pertencentes à rede de pontos do Projeto ALiB (236 inquéritos 

linguísticos). Foram apurados três itens lexicais na região Sul – mangará, flor e umbigo 

– e três na região Norte – coração, flor, umbigo. A análise dos dados considerou a di-

mensão diatópica, ou seja, a distribuição espacial das diferentes variantes lexicais do-

cumentadas em regiões distintas e a léxico-semântica que se apoia na consulta a dois 

dicionários da língua portuguesa: Antônio Houaiss (2001) e Caldas Aulete (2014). O 

estudo se fundamenta em pressupostos teóricos da dialetologia e da lexicologia. Os re-

sultados apontaram semelhanças e diferenças regionais, posto que houve o registro 

das variantes flor e umbigo nas duas regiões em estudo e de mangará somente na regi-

ão norte e de coração apenas no sul. 

Palavras-chave: norma lexical, Norte/Sul, Brasil. 

 

1. Introdução 

O léxico, conjunto vocabular de uma língua, é utilizado pelo ho-

mem para nomear o mundo que o cerca. Assim, o repertório lexical das 

comunidades linguísticas reflete as construções sociais e culturais de di-

ferentes épocas da história. Nesse viés, o léxico é considerado patrimônio 

da sociedade por perpetuar crenças, tradições e ideologias e contribuir 

para a construção de visão de mundo e conhecimento dos falantes. 

Cabe à sociolinguística, ramo da linguística que estuda as relações 

entre língua e sociedade, analisar o comportamento linguístico dos mem-

bros de uma dada comunidade, levando em consideração relações soci-

ais, culturais e econômico. Já a dialetologia se volta para o estudo de tra-

ços regionais evidenciados por uma língua e investiga o contraste entre 

os usos linguísticos em regiões geográficas distintas, como no caso do 

mailto:santosmercia98@gmail.com
mailto:aparecida.isquerdo@gmail.com
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Brasil que, por ser um país de grande extensão territorial, possui vasta 

diversidade de “falares” que singularizam o português brasileiro. O pro-

duto de estudos sobre a variação linguística em termos espaciais é docu-

mentado por meio de atlas linguísticos (estaduais, regionais, nacionais), 

ou de trabalhos monográficos sobre a norma linguística de uma determi-

nada localidade (fonética, vocabulário, sintaxe...). Ambas as modalidades 

de registros se voltam para estudos de normas regionais, baseados em 

dados empíricos coletados por meio de pesquisas de campo em uma de-

terminada comunidade linguística. 

Em cada uma dessas comunidades, costuma haver modos peculiares de 

falar (ou seja, há normas específicas) e o comportamento normal do falante é 

variar sua fala de acordo com a comunidade de prática em que ele/ela se en-

contra. É parte do repertório linguístico de cada falante um senso de adequa-

ção, ou seja, ele/ela acomoda seu modo de falar as práticas correntes em cada 

uma das comunidades de prática a que pertence. (FARACO, 2008, p. 38) 

Para este trabalho, selecionamos um recorte do léxico em uso nas 

regiões Norte e Sul do Brasil, documentados por meio de entrevistas 

orais realizadas pela equipe de pesquisadores do Projeto ALiB – Atlas 

Linguístico do Brasil. O estudo tem como principal objetivo analisar as 

designações para a “inflorescência do cacho da banana”, pergunta 44 do 

QSL – Questionário Semântico-Lexical do Projeto ALiB, buscando veri-

ficar as relações entre léxico, com cultura, sociedade e a distribuição es-

pacial das variantes lexicais em análise. 

 

2. Questões teóricas 

As línguas naturais refletem os recursos utilizados pelos falantes 

para promover a comunicação e a interação em sociedade. Como já assi-

nalado, a sociolinguística investiga a relação entre língua e sociedade, le-

vando em conta os usos da língua e as funções que os seus elementos 

exercem dentro do sistema linguístico – a língua. Assim, os usuários de 

uma dada língua, ao manterem relações comunicativas com indivíduos 

de diferentes contextos sociais, contribuem para a manutenção e/ou reno-

vação do léxico que podem resultar em variações linguísticas, resultan-

tes, por exemplo, de mudanças semânticas, de surgimento de novos itens 

lexicais ou desuso de outros: “a língua sofre materialmente influência do 

quadro ambiental em que se acham os seus falantes”. (SAPIR, 1969, p. 

44-45) 

O léxico é um dos níveis da língua que melhor reflete as relações 
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culturais, sociais e históricas que se estabelecem entre diferentes povos, 

além de manifestar aspectos da identidade dos falantes à medida que as 

escolhas lexicais dos indivíduos consolidam crenças, tradições e ideolo-

gias. O 

léxico é, pois, um sistema aberto com permanente possibilidade ampliação, à 

medida que avança o conhecimento, quer se considere o ângulo individual do 

falante da língua, quer se considere o ângulo coletivo da comunidade linguís-

tica. (BIDERMAN, 2001, p. 12) 

Nesse sentido, os falantes de diferentes áreas geográficas elegem 

denominações distintas para os elementos que compõem o mundo que os 

cercam. Por meio do estudo das normas lexicais é possível examinar as 

regras sociais que regem o repertório vocabular dos indivíduos de deter-

minada comunidade, pois, como aponta Eugenio Coseriu (1979, p. 74), a 

norma “é, com efeito, um sistema de realizações obrigatórias, de imposi-

ções sociais e culturais, e varia segundo a comunidade”. As normas regi-

onais refletem, em especial no nível lexical, a realidade linguística e cul-

tural de uma dada região. Logo, “dentro da mesma comunidade linguísti-

ca nacional e dentro do mesmo sistema funcional é possível comprovar 

várias normas [...] distintas, sobretudo no que concerne ao vocabulário”. 

(COSERIU, 1979, p. 75) 

Nesse contexto, cabe à dialetologia investigar a “diversidade de 

usos da língua, particularmente aquela que se esboça no espaço geográfi-

co” (CARDOSO, 2008, p. 20). As variações do repertório lexical de uma 

dada comunidade linguística sofrem, pois, influências espaciais que são 

incorporadas à língua no decorrer do tempo, isso somado às atitudes so-

ciais dos indivíduos. 

 

3. Metodologia 

Os dados aqui tomados como objeto de estudo é um recorte do 

material linguístico documentado pelo Projeto ALiB (Atlas Linguístico 

do Brasil) nas regiões Norte e Sul do Brasil. O Questionário Linguístico 

do Projeto ALiB reúne três tipos de questionários: o QFF – Questionário 

fonético- fonológico; o QSL – Questionário Semântico-Lexical e o QMS 

– Questionário. O QSL contém 14 áreas semânticas que agrupam 202 

perguntas. Neste trabalho foram analisadas as respostas para a pergunta 

44 do QSL – “a ponta roxa no cacho da banana?”, vinculada à área se-

mântica Atividades agropastoris. (COMITÊ NACIONAL..., 2001, p. 24-

25) 
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O Projeto ALiB tem como propósito mais amplo documentar os 

diversos falares existentes em toda extensão territorial do Brasil e, para 

tanto, entrevistou 1.100 informantes naturais das 250 localidades que 

compõem a rede de pontos do ALiB. Este trabalho atém-se aos pontos re-

lativos às localidades do interior das regiões Norte (18 localidades distri-

buídas em seis estados) e Sul (41 localidades pertencentes a três esta-

dos).168 

As denominações para a “inflorescência do cacho da banana” 

(QSL/44) foram extraídas diretamente dos áudios dos inquéritos, confir-

mados pelas transcrições das entrevistas e sistematizadas em planilhas do 

Excel para, em seguida, serem analisadas segundo a perspectiva diatópi-

ca que leva em conta a distribuição espacial dos itens lexicais coletados, 

considerando, para tanto, questões como a localização geográfica, área de 

fronteira, fluxos migratórios, dentre outros fatores. Os dados são analisa-

dos também sob a perspectiva léxico-semântica apoiando-se em dois di-

cionários da língua portuguesa: Dicionário Houaiss (2001) e Dicionário 

Aulete online (2014). 

 

4. Análise dos dados 

Como já assinalado, os dados foram examinados a partir de duas 

perspectivas: diatópica e léxico-semântica. A dimensão diatópica foi de-

monstrada por meio de tabelas com os porcentuais de ocorrência das uni-

dades lexicais que compõem o corpus de análise neste trabalho; por meio 

de gráficos que demonstram o comportamento desses mesmos itens lexi-

cais de acordo com a região. Como síntese os dados analisados foram 

mapeados por meio de cartas lexicais. Na sequencia, a segunda etapa da 

análise voltou-se para a questão da dicionarização das variantes lexicais 

em estudo em dois dicionários de língua portuguesa: Dicionário Aulete 

online (2014) e Dicionário Houaiss (2001). 

 

4.1. Dimensão diatópica 

Na região Norte foram validadas nove das unidades lexicais for-

necidas como resposta para a pergunta 44/QSL/ALiB como denominação 

                                                         

168 As capitais de estado não figuram nos quadros porque não se constituíram objeto de estudo des-
te trabalho. Os dados das capitais já foram apresentados no vol. 2 – AliB. (CARDOSO et al, 2014) 
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da “inflorescência do cacho da banana”: mangará/magará, flor, umbigo, 

badalo, olho da banana, talo, buzo, umbigo da banana e maçã da bana-

na. A Tabela 1 apresenta a organização dos dados a partir do total de 

ocorrências no conjunto das 18 localidades da região Norte. 

Item lexical Quantidade Porcentagem 

Badalo 2 2,9% 

Flor 4 5,8% 

Umbigo/Imbigo 3 4,2% 

Mangará/magará 28 40% 

Olho da banana 2 2,9% 

Buzo 1 1,4% 

Umbigo da banana 1 1,4% 

Maçã da banana 1 1,4% 

NR169 28 40% 

TOTAL 70 100% 

Tabela 1: Denominações para a “inflorescência do cacho da banana” 

na região Norte e índices de produtividade. 

Fonte: Banco de Dados do ALiB – região Norte. Elaborado pelas autoras. 

 

Item lexical Quantidade Porcentagem 

Coração 41 25,2% 

Flor 32 19,7% 

Flor da Banana 2 1,2% 

Umbigo/Imbigo 28 17,2% 

Coração da banana 1 0,6% 

Olho da banana 1 0,6% 

Ponta 1 0,6% 

Umbigo da banana 1 0,6% 

Nó da banana 1 0,6% 

NR 55 33,7% 

TOTAL 163 100% 

Tabela 2: Denominações para a “inflorescência do cacho da banana” 

na região Sul do Brasil e índices de produtividade. 

Fonte: Banco de Dados do ALiB – região Sul. Elaborado pelas autoras 

Já os dados da região Sul como resposta para a questão 44 do 

QSL “inflorescência do cacho da banana” computaram dez itens lexicais: 

coração, flor, umbigo, miolo, flor da banana, coração da banana, olho 

da banana, ponta, umbigo da banana e nó da banana. A Tabela 2 traz a 

                                                         

169 Não resposta  
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organização dos itens colhidos e validados com a respectiva produtivida-

de em números absolutos e percentuais. 

Os dados apresentados por meio das Tabelas 1 e 2 mostram que 

grande parte dos informantes tem dificuldades para atribuir nome ao con-

ceito contemplado pela pergunta 44/QSL, o que é confirmado pelo alto 

índice de ausência de respostas (de 168 respostas, 55 são de não respos-

ta). Os falantes entrevistados confirmam, em seus comentários, não co-

nhecer esse referente, como atestam os seguintes informantes de Vacaria 

(SC) (ponto 237) e de Bagé (RS) (ponto 248): 

A. INF: Aqui não tem pé de banana, não conheço (Informante 2/237) 

B. INQ: você já viu uma bananeira? 

INF: não 

INQ: aqui não tem né, então é difícil (Informante 2/248) 

O gráfico, na sequência, apresenta em termos percentuais, a pro-

dutividade das variantes lexicais documentadas para nomear a “inflores-

cência do cacho da banana” nas duas regiões em exame. 

 
Gráfico 1: Denominações para a “inflorescência do cacho da banana” 

nas regiões Norte e Sul e respectivos índices de produtividade 

Nota-se a partir dos dados relativos à região Norte que a unidade 

lexical mangará atingiu 40% de ocorrências, configurando-se como uma 

forma regional que integra o vocabulário dos falantes dessa região. Por 

sua vez, o item lexical coração, documentado na região Sul, representa 

25,2% das respostas. Na região Norte a variante flor obteve 5,8% de re-

gistros enquanto na região Sul atingiu 19,7% de ocorrência. Na sequên-

cia, a unidade lexical umbigo alçou 4,2% das respostas na região Norte e 

17,2% na região Sul. Os itens lexicais com maior produtividade nas loca-
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lidades da região Norte foram mapeados na carta lexical apresentada na 

Fig. 1 a seguir. 

 
Figura 1: Distribuição diatópica das denominações 

para a “inflorescência do cacho da banana” na região Norte 

A distribuição dos dados da carta apresentada na Fig. 1 demonstra 

que em todos os estados houve casos de não resposta (NR), demonstran-

do que o número de informantes que não sabe nomear ou que não conhe-

ce o referente descrito na pergunta 44/QSL é significativo. 

Dentre os itens lexicais mais produtivos, situa-se mangará de uso 

predominante na região Norte. A unidade flor aparece em quatro locali-

dades: em Oiapoque (AP) localizada próximo à fronteira com a Guiana 

Francesa; em São Gabriel da Cachoeira (AM) fronteira com a Venezuela 

e Colômbia; em Óbidos (PA), cidade localizada próximo à divisa com o 

estado do Amazonas e em Conceição do Araguaia (PA) situada ao sul do 

estado do Pará, divisa com o Tocantins. Já o item lexical umbigo foi cita-

do como resposta pelos informantes de três localidades: Soure e Itaituba, 

ambas ao norte do estado do Pará, e Natividade (TO) situada próximo à 

divisa com o estado de Goiás. 

Na sequência, podemos observar por meio da visualização da Fig. 
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2 as variantes lexicais mais produtivas na região Sul: 

 
Fig. 2: Distribuição diatópica das denominações 

para a “inflorescência do cacho da banana” na região Sul 

Assim como na carta relativa aos dados da região Norte (Fig. 1), 

nota-se que o índice de não resposta (NR) também é bastante elevado na 

região Sul, com maior concentração no Rio Grande do Sul. Em duas lo-

calidades sulistas – Barracão/ponto 223/SC e Chuí/ponto 250/RS – houve 

100% de NR. 

A unidade lexical mais produtiva em todo território da região Sul 

foi flor, seguida de umbigo e de coração. O Rio Grande do Sul foi o es-

tado em que a forma flor foi mais produtiva. Já a variante lexical umbigo 

teve maior concentração no estado do Paraná, sobretudo, nas áreas pró-

ximas à divisa com o estado de São Paulo e nas áreas litorâneas. Duas 

únicas localidades do Estado de Rio Grande do Sul tiveram umbigo como 

forma produtiva: Osório (ponto 244) e Santana do Livramento (ponto 

247). Por fim, a unidade lexical coração, também registrada em toda ex-

tensão territorial da região Sul com significativa produtividade, obteve 

maior índice de ocorrência em Santa Catarina e no Paraná. 
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4.2. Dimensão léxico-semântica 

O item lexical mangará, que foi o mais produtivo na região Norte, 

é definido pelo Dicionário Houaiss (2001) como uma “extremidade bul-

bosa da inflorescência da bananeira, roxa ou castanho-avermelhada; bu-

zina, coração” e marcado como um regionalismo do Nordeste do Brasil. 

No Dicionário Aulete (2014), mangará é definido como “Bras. N.E. Pon-

ta terminal da inflorescência da bananeira”. Nota-se, pois, que o corpus 

do ALiB amplia a área de uso de mangará e fornece dados para os lexi-

cógrafos no que diz respeito ao registro de marcas dialetais em dicionário 

geral de língua, no caso do mangará, também um regionalismo do Norte 

do Brasil. O item magará foi aqui considerado como uma variante de 

mangará. 

Já a unidade lexical coração é definida, no Dicionário Aulete 

(2014), como “qualquer desenho, figura ou objeto que estilize a forma do 

coração humano” e no Dicionário Houaiss (2001) como “a parte mais 

central, principal ou profunda de algo”; “forma que evoca a aparência do 

coração humano” e “comum a numerosas plantas de diversas famílias, 

cujas folhas ou frutos têm a forma de coração”. Mesmo que os dicioná-

rios não apontem o uso da forma coração como denominação da “inflo-

rescência do cacho da banana”, as diferentes acepções apresentadas con-

têm semas como o formato e a cor que “lembram” um coração humano, o 

que pode justificar o seu uso para denominar a parte do cacho da banana, 

por analogia estabelecida pelos falantes entre os dois referentes, o cora-

ção humano e o “coração” do cacho da banana. 

A outra variante lexical documentada – umbigo – foi produtiva 

nas duas regiões estudadas, mas com maior índice de ocorrência na regi-

ão Sul. No Dicionário Houaiss (2001) a forma umbigo é definida como 

“formação carpelar anômala, mais ou menos protuberante, presente no 

ápice de certos frutos, como na laranja-da-baía, que lembra o umbigo 

humano” e no Dicionário Aulete (2014) como “depressão, ou protube-

rância, que apresenta a forma de um umbigo (umbigo da maçã/da laran-

ja)”. A característica de protuberância do referente alcança destaque, 

apesar de estar situado na parte inferior do cacho, daí o uso do item lexi-

cal umbigo como denominação dessa parte do cacho da bananeira. 

Flor, outro item lexical que integra o corpus deste estudo, aparece 

definido como algo “comum a qualquer planta cultivada como ornamen-

tal por suas flores” (HOUAISS, 2001) e como ”órgão reprodutor das an-

giospermas, ger. com cores vivas e odor agradável, constituído por dois 
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conjuntos de folhas (cálice e corola) que protegem as estruturas masculi-

nas (androceu) e/ou femininas (gineceu); uma flor pode ser hermafrodita 

ou unissexual” (AULETE, 2014). Esse item lexical é ainda definido por 

esse mesmo dicionário (AULETE, 2014) como: 

A flor é, na verdade, o suporte dos órgãos de reprodução de certas plantas. 

Em algumas dessas plantas cada flor contém tanto os órgãos masculinos quan-

to os femininos (bissexuais); em outras, há flores com os órgãos masculinos e 

outras flores com os órgãos femininos (flores unissexuais), e há também plan-

tas em que as flores unissexuais masculinas estão num pé e as femininas estão 

em outro. Uma flor completa compreende a haste, ou cabo, o perianto (a parte 

mais vistosa, mas estéril) e, no interior deste, os órgãos de reprodução. Inde-

pendentemente de sua importância funcional, a flor se destaca por sua beleza, 

seu colorido e seu perfume, o que faz dela um valorizado e requisitado produ-

to, e de seu cultivo e comercialização uma atividade econômica. 

Nota-se pelas definições da unidade lexical flor a referência à 

formação do conjunto frutífero que dá origem ao cacho da banana. É por 

meio da inflorescência, caracterizada pelo pêndulo, que as frutas vão ga-

nhando forma para atingir o estágio ideal para consumo. 

Na sequência temos a forma badalo, definida pelo Dicionário 

Houaiss (2001) como “peça metálica pendente no interior de sinos, cam-

painhas, sinetas etc., contra cujas paredes é levada a se chocar para fazê-

los vibrar sonoramente” e por Caldas Aulete (2014) na acepção de “peça 

de metal pendurada dentro do sino, usada para fazê-lo soar”. Nesse caso, 

a motivação pelo uso da variante badalo parece estar na aparência e na 

localização do referente, situado na parte inferior do cacho de banana. Há 

uma relação entre o objeto pendurado dentro do sino e a inflorescência 

do cacho da banana, também pendurada no cacho. 

Flor da banana, umbigo da banana, maçã da banana, nó da ba-

nana e olho da banana são nomes compostos atribuídos à “inflorescência 

do cacho da banana”, os dois primeiros, como citado anteriormente, rela-

cionam-se à característica protuberante do referente contemplado pela 

pergunta 44/QSL/ALiB; o terceiro (maçã da banana) aponta para um ca-

so de extensão de sentido resultante da associação entre as características 

físicas da inflorescência do cacho da banana e as da fruto maçã, em ter-

mos de cor e de formato. Caso similar ocorre com as unidades nó da ba-

nana e olho da banana, casos em que a associação semântica é motivada 

pela associação entre os referentes normalmente nomeados pelas formas 

nó e olho e o contemplado pela pergunta do Questionário Semântico- 

-Lexical do ALiB selecionado para o estudo. 

Outra unidade léxica documentada foi ponta que, no Dicionário 
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Houaiss (2001), é definida como “qualquer extremidade de um objeto” e 

no Dicionário Aulete (2014) aparece nas seguintes acepções: “extremi-

dade mais ou menos aguda de qualquer coisa: ponta de uma corda: ponta 

dos dedos: ponta de faca: ponta de um espinho”. As acepções atribuídas à 

unidade lexical em exame justificam a sua menção como denominação 

da parte do cacho da banana, também situada na extremidade, ou seja, na 

parte terminal, na ponta do cacho. O Quadro 1 a seguir apresenta um pa-

norama do grau de dicionarização das unidades lexicais em estudo. 

Item lexical Houaiss (2001) Aulete (2014) 

SIM NÃO SIM NÃO 

Badalo X  X  

Buzo  X  X 

Coração X  X  

Coração da banana  X  X 

Flor X  X  

Flor da banana  X  X 

Maçã da banana  X  X 

Nó da banana  X  X 

Umbigo X  X  

Umbigo da banana  X  X 

Magará  X  X 

Mangará X  X  

Olho da banana  X  X 

Ponta X  X  

Quadro 1: Dicionarização das unidades lexicais que nomeiam 

a “inflorescência do cacho da banana”, nas regiões Norte e Sul do Brasil 

 

5. Considerações finais 

A análise dos dados evidenciou semelhanças e diferenças entre as 

duas regiões estudadas em termos de escolhas lexicais para nomear o 

conceito expresso na pergunta 44/QSL/ALiB: predomínio mangará 

(40%) no Norte e de coração no Sul (25,2%).). Os itens lexicais flor e 

umbigo foram documentados nas duas regiões em estudo. 

O estudo demonstrou também a presença de grande contingente 

de unidades lexicais com ocorrências únicas: buzo, umbigo da banana, 

maçã da banana, olho da banana, coração da banana, ponta, umbigo da 

banana e nó da banana e com baixa produtividade: badalo, magará, 

olho da banana e flor da banana. Esse quadro pode representar ou o sur-

gimento de formas inovadoras para nomear o conceito expresso na ques-

tão estudada, ou formas com tendências ao desuso. 
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O estudo apontou ainda que parte dos itens léxicos coletados não 

está dicionarizada – de um total de 14 (badalo, buzo, coração, coração 

da banana, flor, flor da banana, maçã da banana, nó da banana, umbi-

go, umbigo da banana, magará, mangará, olho da banana, ponta), qua-

tro estão dicionarizadas na mesma acepção em que foram usadas pelos 

falantes (coração, flor, umbigo, mangará); duas estão dicionarizadas em 

outra acepção (badalo, ponta) e oito não estão dicionarizadas (buzo, co-

ração da banana, flor da banana, maçã da banana, nó da banana, umbi-

go da banana, magará e olho da banana). Esses dados atestam a impor-

tância dos atlas linguísticos como fonte de regionalismos e, consequen-

temente, para a atualização dos dicionários gerais da língua em termos de 

marcas diatópicas. 

Em síntese, os dados analisados demonstraram que os falantes das 

regiões Norte e Sul possuem preferências distintas para nomear o mesmo 

referente, em virtude de fatores sociais, históricos e culturais relaciona-

dos à história social dessas duas regiões brasileiras. 
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RESUMO 

À escola é solicitada a formar um indivíduo com várias competências, a fim de 

ajudá-lo a compreender a realidade contemporânea e a refletir sobre ela. E o profes-

sor, a promover a integração dos grupos, a partir da conscientização e aceitação das 

diferenças individuais, valorização de cada pessoa, convivência dentro da diversidade 

humana e aprendizagem por meio de cooperação e colaboração. Possibilitar que os 

alunos com deficiência intelectual adquiram a leitura formal independente de suas li-

mitações efetiva sua inclusão no processo de convivência com seus pares. Assim, o pre-

sente trabalho tem por objetivo investigar mediante pesquisa bibliográfica as dificul-

dades de aprendizagem apresentadas por alunos com deficiência intelectual em rela-

ção à língua portuguesa. O estudo revela que ao abordar o uso de práticas de ensino e 

estimular atividades próprias a cada limitação e a cada potencialidade do aluno com 

deficiência intelectual, torna-se possível atingir objetivos escolares fundamentais, uma 

vez que a escolarização se constitui como processo fundamental para a formação hu-

mana e social. 

Palavras-chave: Deficiência intelectual. Leitura. Letramento. Língua portuguesa. 

 

1. Introdução 

A educação escolar pode ser definida como um conjunto de sabe-

res e práticas que não contempla somente a promoção da aprendizagem e 

aquisição de saberes, ela abrange também a convivência humana. Dentro 

desse contexto surge a diversidade humana e a compreensão de que cada 

um possui suas singularidades, implicando no âmbito escolar a necessi-

dade de práticas de ensino e de interação que sejam tanto pluralizadas 

como individuais. 

A escola e o sistema educativo em sua totalidade podem ser com-

preendidos como uma instância de mediação entre significados e signos, 

sentimentos, condutas sociais e o desenvolvimento individual de sujeitos 

em formação. Portanto, a escola considerada como instituição social, tem 

por objetivo maior construção de saberes e conhecimentos. Em distintas 

épocas da história, a escola definiu-se por outras funções sociais, para 

cada período linear uma proposição diferente. 

mailto:francimarbatista@hotmail.com
mailto:patydomingos12@hotmail.com
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A escola é um lugar de contradições sociais, econômicas, políticas 

e culturais, por isso há necessidade de uma análise de suas formas cultu-

rais, por meio daquilo que é produzido por ela. Essa produção está pre-

sente em suas práticas cotidianas, o que torna possível uma maior com-

preensão dos movimentos ideológico e cultural. 

Para se conhecer melhor como as escolas funcionam é necessário 

vê-las como instituições com potencial de transformar a sociedade, com 

uma função ideológica na reprodução cultural e econômica em uma soci-

edade de classes. As diversas culturas que perpassam o âmbito educacio-

nal projetam para uma nova estruturação da própria cultura escolar, que 

por si define a construção de significados de cada indivíduo. 

Dessa forma, pensar a cultura escolar como terreno de construção 

da perspectiva de formação individual e coletiva, significa pensar que 

com a produção de uma mudança cultural/comportamental atingiremos o 

respeito às pessoas em suas diversidades e possamos compreendê-las 

como indivíduos de valor e de direito. 

Dentro da educação escolar a educação inclusiva desenvolve a 

responsabilidade de abarcar métodos e reflexões que possam garantir a 

todo e qualquer aluno o direito à educação formal (escolar). O aluno que 

possui deficiência intelectual é contemplado no mesmo sentido, mesmo 

que as características próprias desse quadro impeçam a aquisição sufici-

ente dos conteúdos propostos pelos programas curriculares. 

Tratando-se da aquisição da língua escrita, o ritmo de aprendiza-

gem dos alunos com deficiência se diferencia, uma vez que necessita de 

um período mais longo para sua aquisição, porém as estratégias de ensi-

no para esses alunos podem ser as mesmas utilizadas com os alunos sem 

deficiência. No decorrer do processo de construção da escrita, as crianças 

descobrem as propriedades do sistema alfabético e, a partir da compreen-

são de como funciona o código linguístico, elas aprendem a ler e escre-

ver. 

Refletindo sobre esse quadro, várias são as questões que surgem: 

A escola de ensino regular está preparada para receber alunos com defi-

ciência intelectual? Os professores estão capacitados para tentar remediar 

essas dificuldades? Quais seriam as dificuldades desses deficientes em 

relação à aprendizagem da língua portuguesa? Faz-se necessário estudar 

e pesquisar sobre as dificuldades de aprendizagem a fim de identificar o 

grau de dificuldade, como anda a aprendizagem de deficientes intelectu-

ais em relação à língua portuguesa e quais os seus maiores obstáculos e 
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com isso tentar buscar alternativas para facilitar e melhorar o desempe-

nho dos alunos. 

O referido trabalho buscou elencar o máximo possível de infor-

mações que definem a deficiência intelectual - em seus âmbitos cogniti-

vo, comportamental, emocional e social, a fim de traçar direcionamentos 

pedagógicos que promovam a efetiva educação escolar. 

 

2. A educação especial na perspectiva inclusiva 

Independente do talento, da cultura, da classe social, da deficiên-

cia, o ensino deve constituir-se de uma prática em que ocorra a inclusão 

de todos, uma prática em que o ambiente escolar, e isso inclui o público 

interno e externo, atenda às necessidades específicas de cada educando, 

no intuito de possibilitar o acesso à educação para todos. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 

2015), para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igual-

dade de oportunidades, assegura-se um sistema educacional inclusivo em 

todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo da vida. 

A educação inclusiva passa por um processo de reestruturação nos 

aspectos legais, políticos e pedagógicos; obriga-se a pensar na elaboração 

e desenvolvimento de propostas pedagógicas que assegurem as condi-

ções de acesso e participação de todos os estudantes, no ensino regular. 

Assim, o Brasil, com o intuito de atender os compromissos assu-

midos a partir do convenção sobre os direitos das pessoas com deficiên-

cia (CDPD) reconfigura suas políticas públicas relativas à educação es-

pecial, na tentativa de transformar os sistemas educacionais em sistemas 

educacionais inclusivos; surgem então a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC/2008); Decreto N. 

6571/2008, incorporado pelo Decreto n. 7611/2011, Resolução CNE/ 

CEB, N. 04/2009 e Resolução CNE/CEB, 04/2010. 

Uma vez que a Constituição Federal está no topo da hierarquia de 

ordenamento jurídico brasileiro, a legislação infraconstitucional deve re-

fletir os dispositivos legais nela preconizados. Ainda que a convenção 

sobre os direitos das pessoas com deficiência (CDPD) foi sancionada pe-

lo Brasil, com força de emenda constitucional, por meio do Decreto Le-

gislativo n° 186/2008 e do Decreto Executivo n° 6.949/2009, seus com-

promissos e princípios devem ser assumidos integralmente, assim como, 
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devem ser alterados os instrumentos legais que os contrapõem. Assim, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1996, o 

Decreto n° 5.626/2005 e o Decreto n° 7.611/2011 devem ser interpreta-

dos à luz dos preceitos constitucionais atuais, que orienta: 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva (MEC, 2008), elaborada à luz dos preceitos da CDPD, 

a educação especial se torna modalidade não mais substitutiva, mas comple-

mentar ou suplementar, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades da 

educação. Na perspectiva inclusiva, à educação especial cabe disponibilizar 

recursos e serviços, realizar o atendimento educacional especializado e orien-

tar quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas 

comuns do ensino regular. (FIGUEIREDO, 2008, p. 15). 

Em complementação ao exposto acima, ficam elencados como ob-

jetivos da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, em consonância com as diretrizes da CDPD, as se-

guintes estratégias: 

Formação de professores para o atendimento educacional especializado e 

demais profissionais da educação para a inclusão escolar; transversalidade da 

educação especial desde a educação infantil até a educação superior; acessibi-

lidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários, equipamentos, nos transpor-

tes, na comunicação e informação; atendimento educacional especializado; 

continuidade da escolarização nos níveis mais elevados de ensino; participa-

ção da família e da comunidade; articulação intersetorial na implementação 

das políticas públicas. (BRASIL, 2006) 

Ainda discursando sobre a temática, foram preconizados como 

princípios pela Conferência Nacional de Educação Básica – CO-

NEB/2008 e pela Conferência Nacional da Educação – CONAE/2010: 

Na perspectiva da educação inclusiva, cabe destacar que a educa-

ção especial tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habili-

dades/superdotação nas turmas comuns do ensino regular, orientando os 

sistemas de ensino para garantir o acesso ao ensino comum, a participa-

ção, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de ensino; a 

transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a 

educação superior; a oferta do atendimento educacional especializado; a 

formação de professores para o atendimento educacional especializado e 

aos demais profissionais da educação, para a inclusão; a participação da 

família e da comunidade; a acessibilidade arquitetônica, nos transportes, 

nos mobiliários, nas comunicações e informações; e a articulação interse-

torial na implementação das políticas públicas. (CONAE, 2010). 
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Em termos legais, e com a objetivação de corroborar a normatiza-

ção e regulamentação dos sistemas de ensino no processo de reorganiza-

ção da educação especial, o Conselho Nacional de Educação, instituiu 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, através 

da Resolução CNE/CEB, n° 04/2010, que, no seu artigo 29 estabelece: 

A educação especial, como modalidade transversal a todos os níveis, eta-

pas e modalidades de ensino, é parte integrante da educação regular, devendo 

ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar. § 1º Os siste-

mas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes co-

muns do ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

complementar ou suplementar à escolarização, ofertado em salas de recursos 

multifuncionais ou em centros de AEE da rede pública ou de instituições co-

munitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. § 2º Os sistemas 

e as escolas devem criar condições para que o professor da classe comum pos-

sa explorar as potencialidades de todos os estudantes, adotando uma pedago-

gia dialógica, interativa, interdisciplinar e inclusiva e, na interface, o professor 

do AEE deve identificar habilidades e necessidades dos estudantes, organizar 

e orientar sobre os serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade para a 

participação e aprendizagem dos estudantes. § 3º Na organização desta moda-

lidade, os sistemas de ensino devem observar as seguintes orientações funda-

mentais: I – o pleno acesso e a efetiva participação dos estudantes no ensino 

regular; II – a oferta do Atendimento Educacional Especializado; III – a for-

mação de professores para o AEE e para o desenvolvimento de práticas edu-

cacionais inclusivas; IV - a participação da comunidade escolar; V – a acessi-

bilidade arquitetônica, nas comunicações e informações, nos mobiliários e 

equipamentos e nos transportes; VI – a articulação das políticas públicas inter-

setoriais. (BRASIL, 2010) 

Em consonância com essa organização, o Decreto n° 7.611/2011 

reafirma a condição de complementar, suplementar e transversal da refe-

rida modalidade, ao situá-la no âmbito dos serviços de apoio à escolari-

zação, em seu art. 2º afirma que: 

A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializados 

voltados a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolariza-

ção de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação. (DECRETO N° 7.611/2011) 

Portanto, no âmbito legal, a modalidade de educação especial tor-

na-se parte integrante do ensino regular e não se constitui em sistema pa-

ralelo de educação. Nesse sentido é possível verificar que a educação es-

pecial se constitui enquanto modalidade de educação legalmente ampara-

da como as demais modalidades de ensino. 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 985 

3. Desafios do sistema escolar mediante a educação inclusiva 

A fim de discursar sobre o conceito de educação inclusiva, no 

primeiro momento é necessário compreender que a escola no Brasil após 

a reforma educacional, instituída pelo governo federal desde 1990, adqui-

riu mudanças nos vários níveis e modalidades do ensino, passou a ser 

compreendida como um espaço social, no qual se produzem e se transmi-

tem saberes que devem ser socializados a todos. (MICHELS, 2006) 

Diante dessa premissa, o Ministério da Educação, em seu docu-

mento aponta que (BRASIL, 2004) a escola deve ser considerada: 

[...] o espaço no qual se deve favorecer, a todos os cidadãos, o acesso ao co-

nhecimento e o desenvolvimento de competências, ou seja, a possibilidade de 

apreensão do conhecimento historicamente produzido pela humanidade e de 

sua utilização no exercício efetivo da cidadania. É no dia a dia escolar que cri-

anças e jovens, enquanto atores sociais, têm acesso aos diferentes conteúdos 

curriculares, os quais devem ser organizados de forma a efetivar a aprendiza-

gem. Para que este objetivo seja alcançado, a escola precisa ser organizada de 

forma a garantir que cada ação pedagógica resulte em uma contribuição para o 

processo de aprendizagem de cada aluno. (BRASIL, 2004, p. 7) 

Compete à escola ajustar-se mediante sua clientela, com ou sem 

deficiência. Cada indivíduo precisa ser tratado com sua singularidade, 

tendo seu tempo respeitado e suas necessidades educacionais atendidas, é 

a existência desse aluno que impulsiona a transformação dos sistemas de 

ensino. Compreende-se então que o currículo escolar não pode ser fecha-

do e rígido, correndo risco de tornar-se ineficiente no que se refere ao 

preparo do aluno com deficiência para agir no mundo contemporâneo. 

Há que se definir as habilidades e competências que o aluno com defici-

ência necessita se apropriar, especificando uma área determinada e con-

duzir o aprendizado nessa direção. 

Apreender a escola como construção social implica assim, compreendê-la, 

no seu fazer cotidiano, onde os sujeitos não são apenas agentes passivos diante 

da estrutura. Ao contrário, trata-se de uma relação em contínua construção, de 

conflitos e negociações em função de circunstâncias determinadas. A escola, 

como espaço sociocultural, é entendida, portanto como um espaço social pró-

prio, ordenado em dupla dimensão. Institucionalmente, por um conjunto de 

normas e regras, que buscam unificar e delimitar a ação dos seus sujeitos. 

(DAYRELL, 1996, p. 137) 

Assim, objetivando um convívio harmônico entre todos os indiví-

duos, é necessário repensar preconceitos e ideias errôneas sobre o pro-

cesso de inclusão. A escola inclusiva de maneira alguma deve ser consi-

derada um lugar neutro – e aqui sem pestanejar agrega-se o ensino como 

forma de aquisição de conhecimento, livre de preconceitos impostos ao 
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longo dos anos por uma sociedade que vive em função do mercado; o en-

sino como emancipação social individual, dentro da organização escolar 

respeitando o tempo limite de cada indivíduo e também sua característi-

ca/cultura própria, considerando esse indivíduo como um ser ativo em 

seu processo de formação de suas próprias concepções em relação ao 

mundo existente. 

Diante dessa premissa encontra-se o papel democrático da escola 

e a política de inclusão escolar. Martins (2006, p. 149) compreende en-

quanto proposta de inclusão do aluno com deficiência em rede regular de 

ensino: 

[...] a educação como um recurso que integra o indivíduo ao meio social e 

também lhe proporciona uma maior capacidade de autonomia, e assim, de 

exercer sua cidadania. O princípio fundamental é o de que todas as 21 pessoas 

com deficiência devem ter suas necessidades especiais atendidas, sendo que 

no atendimento das diversidades se encontra a democracia. [...] É no contexto 

de luta pela igualdade de oportunidade e de atendimento dos direitos sociais 

que se norteia a proposta de inclusão e se fundamentam os princípios da práti-

ca inclusiva, a qual almeja a construção da cidadania e da democracia. 

(MARTINS, 2006, p. 149) 

O referido autor, aponta ainda que a educação inclusiva que visa a 

cidadania, favorece a construção de valores e virtudes como altruísmo, 

justiça, igualdade e solidariedade, o que leva à autonomia na construção 

de sentimentos como a solidariedade, a aceitação do outro, a noção de 

limites e a noção de direitos e deveres. “Escola Inclusiva nessa linha na-

da mais é do que aquela que fornece um ensino com qualidade para todos 

os alunos, respeitando a diversidade e considerando as potencialidades e 

necessidades de cada um” (BRASIL, 2004). Assim, o ensino deve ser or-

ganizado de forma a garantir o acesso ao conhecimento por meio dos re-

cursos necessários. A partir da concepção de inclusão, a organização es-

colar sofre mudanças e assuntos como a forma de avaliação, adaptações 

na escola, flexibilização curricular e formação profissional passam a ser 

discutidos pela gestão escolar que deve garantir que todas as crianças 

frequentem a escola regular (BRASIL, 2004; MICHELS, 2006). 

Compreende-se, desta forma, que a escola possa desempenhar 

uma única função: socializar seus indivíduos; reunir os estudantes em um 

local específico, e com conhecimentos culturais e científicos seleciona-

dos ajustados às novas necessidades de ambos que correspondam às 

normas e condutas legalmente impostas pela sociedade mais ampla. Nas-

ce a estrutura formada da escola, um espaço único e com características 

próprias em que seja possível cumprir o papel que lhe foi atribuído pela 
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sociedade. 

 

4. Alfabetização e letramento 

O exercício e domínio da alfabetização e letramento é implicita-

mente um exercício da cidadania, dada à condição indispensável hoje de 

saber ler e escrever. 

Saber ler e escrever, saber utilizar a leitura e a escrita nas diferentes situa-

ções do cotidiano são, hoje, necessidades inquestionáveis tanto para o exercí-

cio pleno da cidadania, no plano individual, quanto para a medida do nível de 

desenvolvimento de uma nação, nível sociocultural e político. (MORTATTI, 

2004, p. 15) 

Em diversos documentos e pesquisas tais como: Roxane Rojo 

(2009), Magda Soares (2004), documentos publicados pelo Ministério da 

Educação (BRASIL, 2007; 2008; 2010) sobre a alfabetização e letramen-

to, torna-se possível localizar o termo alfabetização entendido como a 

capacidade individual de aquisição da leitura e da escrita e letramento 

como a prática social dessa aquisição. 

Trata-se da leitura e da escrita enquanto prática que envolve a uti-

lização da língua em sua função social, a partir do uso pelos sujeitos nos 

variados ambientes sociais. Partindo desse pressuposto, a escola tem o 

dever de letrar e não apenas alfabetizar. O processo em sua totalidade 

deve ser destinado a todos os alunos, inclusive aos deficientes intelectu-

ais, possibilitando assim as mesmas oportunidades que os demais, nos di-

ferentes ambientes sociais de convivência. 

Com o avanço das novas tecnologias, o letramento não pode ape-

nas se pautar em textos de caráter escolar, deve existir uma interação do 

universo textual abrangendo todos os gêneros discursivos, de maneira a 

garantir o desenvolvimento de habilidades e competências leitoras, capa-

zes de apropriação das múltiplas possibilidades de uso da leitura e da es-

crita em diferentes situações sociais. (FIGUEIREDO, 2008) 

Não se pode esquecer, contudo, de que a criança não é uma tábula 

rasa, desprovida de qualquer conhecimento, quando ela adentra na escola 

possui já um vasto conhecimento de mundo. Ainda que não exerça do-

mínio sobre a representação do código gráfico, não se pode afirmar que a 

mesma é iletrada, fora do contexto escolar, reconhece placas, letreiros, 

anúncios, rótulos, embalagens, os quais fazem parte de sua vivência e es-

tá acostumada a visualizar. Por exemplo, mesmo que uma criança não 
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saiba ler, é capaz de identificar entre várias embalagens o sabão em pó 

utilizado por sua família, o que significa que, embora não compreenda os 

códigos linguísticos, está em processo inicial de letramento. (CARVA-

LHO, 2004) 

A língua é um instrumento de interação. É durante o processo de 

alfabetizar letrando, leitura e escrita de acordo com a vivência da criança 

e através de diferentes gêneros textuais, que se constitui a autonomia, a 

exposição de ideias, a compreensão do outro e a fazer da linguagem um 

instrumento verdadeiro para a construção da cidadania em uma sociedade 

globalizada e de expressiva circulação de informação e comunicação. 

Para Roxane Rojo (2009, p. 118), trabalhar com a leitura e a escri-

ta na escola hoje é muito mais que trabalhar com a alfabetização ou alfa-

betismos: é trabalhar com os letramentos múltiplos, com as leituras múl-

tiplas – a leitura na vida e a leitura na escola – e que os conceitos de gê-

neros discursivos e suas esferas de circulação podem nos ajudar a organi-

zar esses textos, eventos e práticas de letramento. 

Mediante todos os pressupostos apresentados, torna-se evidente a 

importância que a alfabetização e letramento ocorram de maneira inter-

disciplinar, trabalhando as linguagens e as mídias de forma geral, de 

acordo com a concepção de que cidadão se quer formar. 

Em especial para os alunos com deficiência intelectual, os textos 

necessitam oferecer uma melhor apresentação do mundo letrado, algo 

consistente, uma vez que existe a preocupação de preparar o indivíduo 

para sua atuação ativa no seu círculo social de convivência. No documen-

to do MEC, "Educação Inclusiva – Atendimento Educacional Especiali-

zado para Deficiência Mental", encontra-se como pressuposto que “a es-

cola comum tem um compromisso primordial e insubstituível: introduzir 

o aluno no mundo social, cultural e científico; e todo o ser humano, in-

condicionalmente tem o direito a essa introdução”. (BRASIL, 2005, p. 

08) 

Ao se tratar de processos de ensino e de aprendizagem de pessoas 

com deficiência intelectual, existem algumas peculiaridades que necessi-

tam de um olhar diferenciado; o indivíduo com deficiência intelectual 

necessita também apropriar-se da alfabetização por meio do letramento 

de maneira que também se desenvolva social e linguisticamente. 

A aquisição de conhecimento em crianças com deficiência intelec-

tual estruturalmente acontece da mesma forma que nas demais, ou seja, a 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 989 

partir da relação com a cultura letrada, a partir da leitura e da escrita de 

textos reais. Difere-se que dependendo do grau de comprometimento o 

processo de aquisição de leitura e escrita se torne mais lento, consideran-

do-se as particularidades, interesses e necessidades delas. Dessa forma, a 

existência da deficiência intelectual não deve ser usada como obstáculo 

para o desenvolvimento intelectual, cultural e social. 

É necessário ressaltar que a aquisição dessa gama de conhecimen-

tos pelos alunos com deficiência intelectual depende ativamente das inte-

rações interpessoais estabelecidas durante as práticas pedagógicas. Quan-

to melhor for a interação que a criança tiver com o objeto de conheci-

mento e com seus pares, melhor será o resultado de suas aprendizagens 

para a promoção do seu desenvolvimento intelectual e pessoal. 

A mediação do adulto e a interação que os alunos com deficiência mental 

estabelecem com o universo da escrita, influenciam significativamente na evo-

lução conceitual dos mesmos no que se refere à linguagem escrita. Normal-

mente, os alunos que interagem satisfatoriamente com seus professores, com 

seus pares, e também com o objeto de conhecimento, apresentam melhores re-

sultados se comparados àqueles que tem dificuldades nas suas formas de inte-

ração. Parece que a relação com o conhecimento está ligada à forma de rela-

ção com o outro. (BRASIL, 2007, p. 68) 

Compreende-se que as práticas pedagógicas podem possibilitar 

aos alunos com deficiência intelectual o desenvolvimento de novas for-

mas de funcionamento mental, para isso é necessário enfocar o ensino de 

conceitos, seus significados e sentidos. (VYGOTSKY, 2003, p. 45) 

É necessário ressaltar que precisa existir motivação para a aquisi-

ção da leitura e a escrita, quando o indivíduo é motivado, se envolve no 

processo educativo demonstrando um maior entrosamento no desenvol-

vimento das atividades em sala de aula. Quem vai ser o termômetro dessa 

realidade é o professor, a partir do momento em que o mesmo identifica 

que o aluno não está motivado e intervém de forma a reverter esse qua-

dro. Aqui sem dúvida, destaca-se o valor da mediação e das experiências 

de aprendizagem vivenciadas no ambiente escolar, como elementos es-

senciais para o desenvolvimento infantil. Compreende - se também que é 

necessária toda uma intencionalidade calculada e transmitida pelas ações, 

um planejamento intencional e consciente, levando em conta as diferen-

ças individuais das crianças, suas possibilidades de aprender e de se rela-

cionar ativamente com outros alunos existentes na sala de aula e com os 

objetos da cultura, tais como a escrita e a leitura. 

A aquisição da leitura nada mais é do que o processo mental de 
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produção de significados, a criança passa a conceber significado e senti-

do ao que é lido e assimilado. Assim é necessário que o professor ao en-

sinar a leitura para seu aluno lhe conceda um contexto que parta da sua 

realidade, algo que esteja na esfera do seu conhecimento. 

Ao possibilitar que esse aluno possua domínio sobre aquilo que é 

lido, uma vez que o assunto faz parte da sua realidade, os argumentos so-

bre aquilo que está sendo ministrado e apreciado possui um novo signifi-

cado. 

Não é possível na atualidade conceber a inclusão de qualquer in-

divíduo no contexto social sem que ele saiba ler. A evolução dos meios 

de comunicação, o uso costumeiro da informática, a infindável variedade 

de estímulos visuais que estão presentes num simples trajeto diário torna 

a leitura fundamental. É nesse sentido que a escola pode valer-se dos me-

canismos a seu favor, contextualizando aos alunos elementos que os 

mesmos já tenham em suas vivências. 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (2015, p. 14), 

o desenvolvimento de processos cognitivos consiste na promoção de ati-

vidades que ampliem as estruturas cognitivas facilitadoras da aprendiza-

gem nos mais diversos campos do conhecimento para desenvolvimento 

da autonomia e independência do estudante frente às diferentes situações 

no contexto escolar. A ampliação dessas estratégias para o desenvolvi-

mento de processos cognitivos possibilita maior interação entre os estu-

dantes, o que promove a construção coletiva de novos saberes em sala de 

aula. 

Promover a igualdade e a inclusão e o crescimento cognitivo são 

os maiores objetivos com o ensino da leitura e da escrita aos alunos com 

deficiência intelectual. Nesse contexto, formar leitores torna-se o maior 

desafio para o educador. O acesso às informações é muito mais fáceis, 

porém para que se formem indivíduos com uma capacidade crítica de lei-

tura e argumentação correspondentes com aquilo que a realidade solicita 

é necessário filtrar essas informações filtrando-as por meio do estímulo 

para leitura de bons textos, leituras realmente significativas. 

O tempo de desenvolvimento e amadurecimento da aprendizagem 

dos alunos com deficiência intelectual é peculiar, contudo é possível 

constituí-los bons leitores, para tal é necessário aprimorar as ferramentas 

utilizadas para alcançar tal objetivo. Não existe fórmula pronta, alunos 

com dificuldades sempre existirão. Mas, aos professores compete o res-

peito ao ritmo de cada um, a singularidade de cada um. E, sobretudo, 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 991 

exercer sua profissão docente com muito amor que é o vínculo da perfei-

ção. 

 

5. Considerações em processo 

É inegável que a educação brasileira vive um intenso processo de 

transformação, as guisas da efetivação da educação inclusiva, aqui, com-

preendida, muito além do acesso efetivado por meio da matrícula. 

Em um passado não muito distante, o discurso girava em torno do 

direito à matrícula que, muitas vezes, era negada com naturalidade. Hoje, 

há base legal solidamente construída que garante o acesso e desnaturaliza 

a exclusão, considera-se assim uma importante conquista. 

Para acompanhar tal avanço é necessário que exista uma profunda 

mudança em curso; não basta sua permanência na escola; há que se fazer 

parte. Assim, a deficiência não se estabelece como invalidez ou doença e 

as políticas sociais, destinadas a este grupo populacional, não se restrin-

gem às ações de caráter clínico e assistencial. 

Diante dessa premissa, a luta pelo direito à educação revela-se al-

tamente necessária dos demais setores da sociedade, transpondo muros 

da escola, atingindo o cerne das discussões fundantes sobre os grandes 

desafios da educação contemporânea, onde se assenta a concepção de 

educação especial na perspectiva inclusiva. 

Como cerne do referido estudo, fica claro que o processo de alfa-

betização e letramento em crianças com deficiência intelectual acontece 

da mesma maneira que nas demais crianças, uma vez que esse processo 

deva ser tratado a partir da individualidade da criança e da função social 

da leitura e da escrita. Durante o mesmo torna-se imprescindível as rela-

ções interpessoais como motivadoras de situações reais de uso da leitura 

e da escrita no ambiente escolar. Quanto mais significativas forem essas 

relações e condições efetivas de leitura e escrita, maiores serão os resul-

tados de alfabetização e letramento para alunos com deficiência intelec-

tual. 

Por tudo isso, a efetivação do direito à educação requer uma orga-

nização eficaz no tocante às disparidades que se interpõem durante o 

processo de construção dos sistemas educacionais inclusivos. Um dos 

caminhos seguros na consecução desta tarefa passa pela consolidação de 

políticas institucionais de acessibilidade, tal como o AEE que busca di-
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minuir e/ou erradicar a exclusão dos alunos com deficiência do sistema 

educação. 
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RESUMO 

A linguagem se desenvolve por dimensões variadas de expressão; expressão esta 

que irrompe atravessada de subjetividades que constroem sentidos, os quais estão su-

jeitos aos deslocamentos e deslizes da interpretação e de suas condições de produção. 

A noção de discurso se constitui nas relações sujeito/sentido desenvolvidas por meio da 

linguagem enquanto atividade histórica e social, agenciada por uma necessidade de in-

terpretação intrínseca aos processos de significação, constituídos dentro de contextos 

mais ou menos específicos e que demandam uma mobilização de sentidos mais ou me-

nos controlados. E nessa perspectiva, o presente trabalho pretende discorrer sobre as 

formas em que a palavra se transfigura em discurso, e a maneira como esse discurso 

significa e interpreta a “vontade de verdade” postulada por Michel Foucault em uma 

de suas obras a respeito do ato confessional enquanto prática discursiva que atravessa 

as esferas sociais e constitui relações de legitimidade. Por meio da noção de formação 

discursiva, pretende-se explicitar como essa noção de confissão ultrapassa a esfera ju-

diciária e se estabelece no cerne das relações cotidianas sob o signo da representação 

do real que, todavia, figuram sua natureza institucional. Ao relacionar o compromisso 

do sujeito que enuncia com uma verdade reconhecida pelo estatuto social, pode-se 

perceber que esse ato se constitui em um modo de confissão, o qual vincula este sujeito 

em uma rede de relações que atravessam seu discurso e deixam entrever as mesmas 

amarras institucionais, naturalizadas pelos diferentes modos de representação do real, 

que para além de estabelecer um controle dos sentidos, forjam implicitamente uma 

subjetividade também controlada. 

Palavras-chave: Confissão. Processos de significação. Sentido. Formação Dis-

cursiva. 

 

1. Introdução 

O controle do discurso, da produção de sentidos, da interpretação 

e dos processos de significação que engendram modos de representação 

do real atravessam as diversas dimensões e estruturas da vida social, es-

tabelecendo “modos de vida” ligados a um imaginário coletivo constituí-

do por meio do discurso reproduzido pelas instituições. Essas representa-

ções, naturalmente, advém de uma série de sistematizações que corres-

pondem às necessidades específicas de manutenção de um poder, seja ele 

mailto:mariterezende@hotmail.com
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exercido nas macro ou microestruturas sociais, e que determina, dentro 

desta perspectiva, uma “vontade de verdade” manifestada sobretudo pela 

palavra que em cada movimento cambiante da história despontará sob a 

necessidade de “dizer a verdade” sobre si mesmo em uma dinâmica que 

desloca a legitimidade dessa pretensa verdade, em uma construção nada 

linear, posto que firmada em interesses institucionais. 

Ao relacionar o compromisso do sujeito que enuncia com uma 

verdade reconhecida pelo estatuto social, pode-se perceber que esse ato 

se constitui em um modo de confissão, o qual vincula este sujeito em 

uma rede de relações que atravessam seu discurso e deixam entrever as 

amarras institucionais naturalizadas pelo modo de representação do real. 

Ocorre que, esses modos de representação do real, depreendidos por 

meio da prática discursiva, desenvolvem-se entre as dinâmicas históricas, 

políticas e sociais que promovem as emergências de enunciados, que es-

tão vinculados por núcleos de funcionalidade e determinados por “cam-

pos da atividade humana” como postula Mikhail Bakhtin (2003), logo, a 

cada “campo” estão relacionadas condições e finalidades específicas que 

compõem os enunciados necessários à “comunicação discursiva imedia-

ta”. (BAKHTIN, 2003) 

O enunciado, tomado enquanto unidade discursiva, será conside-

rado por Michel Foucault, em A Arqueologia do Saber (2008), por sua 

dimensão descontínua que pode ser depreendida na especificidade das re-

lações entre eles, e não somente por suas regularidades dentro das forma-

ções discursivas como uma formulação seriada, já que ao observar as ir-

regularidades dos enunciados que compõem um discurso é possível 

[...]descobrir os limites de um processo, o ponto de inflexão de uma curva, a 

inversão de um movimento regulador, os limites de uma oscilação, o limiar de 

um funcionamento, o instante de funcionamento irregular de uma causalidade 

circular [...]. (FOUCAULT, 2008, p. 10 grifos nossos) 

É esse “movimento regulador” que interessa ao presente trabalho 

porque ele pressupõe um mecanismo de delimitação dos processos de 

significação que são gestados nas dimensões institucionais. Muito embo-

ra, a noção de formação discursiva, postulada por Michel Foucault, trate 

inclusive destes movimentos regulares implicados na concretude da lín-

gua, mostrando ser necessário apropriar-se deles e de seus agenciamentos 

de sentido a fim de perceber os limites dos campos comunicativos de ca-

da instituição, é a disciplinaridade institucional enquanto forma de con-

trole que dará melhor suporte aos processos de significação do ato con-

fessional como prática discursiva. 
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Na perspectiva do autor, o discurso não está na dimensão dos 

acontecimentos homogêneos considerados como formulações individu-

ais, e nessa perspectiva é possível que haja uma aproximação com os 

postulados de Gilles Deleuze a respeito da ideia de diferença e repetição, 

já que para este, a repetição está na ordem da singularidade que se con-

trapõe a uma generalidade, que muito constantemente surge implícita pe-

las orientações das pseudoparticularidades criadas para promover uma 

ilusão de continuidade e permanência. Portanto, essa homogeneidade das 

formulações individuais que Michel Foucault refuta pode ser considerada 

pela ideia de repetição, conforme Gilles Deleuze a descreve, uma vez que 

as repetições das formulações individuais não devem ser consideradas 

nos níveis de substituição, mas sim relacionadas “[...] à uma singularida-

de não trocável, insubstituível [...]” ( DELEUZE, 1988, p. 22), própria da 

discursividade quando considerada em sua espessura histórica e semânti-

ca; logo trata-se de uma mobilidade específica, que irrompe junto às for-

mas de poder plasmadas, sobretudo, nos modos de subjetivação. 

Os processos de significação do ato confessional enquanto uma 

prática discursiva, e portanto, constituídos de uma densidade histórica 

inerente aos deslocamentos dessas pretensas repetições, transformam os 

efeitos de sentido desenvolvidos pela performance do ato de linguagem 

em si mesmo: o ato de confissão enquanto ato linguístico e como prática 

discursiva, imiscui-se nas relações sociais desde tempos remotos, mas vai 

derivar para o âmbito jurídico duplamente penalizado, porque nesse con-

texto, além do aspecto moral, o sujeito confessante sofre as sanções da 

juridicialização desse ato. 

A confissão, nas sociedades ocidentais cristãs, vem determinada 

por várias formas de produção de verdade; e essas formas não podem ser 

consideradas sem o estabelecimento de signos de extensão que orientem 

os efeitos de sentido para o movimento de “veridcción”.170 Ocorre que a 

produção de verdade da confissão “suscita o refuerza una relación de 

poder que se ejerce sobre quien confiesa. Por eso no hay confesión que 

no sea ‘costosa’” (FOUCAULT, 2014, p. 26); e essas relações de poder 

movimentam-se por entre as instituições, materializadas por esses signos 

de extensão carregados por uma funcionalidade subjacente. 

                                                         

170 Noção criada por Michel Foucault a partir do conceito grego de Parrhesia. Esse conceito mobiliza 
noções de liberdade e discurso relacionados por meio da prática grega do ‘cuidado de si’, posta em 
funcionamento pelo ato de “dizer a verdade sobre si mesmo”. 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

998 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

Dessa forma, a confissão resulta como um instrumento necessário 

das práticas discursivas que desliza por entre os limites das formações 

discursivas, mas que, longe de figurar no plano da repetição enquanto 

generalidade, surge insubstituível para o sentido de um acontecimento 

singular. É verdade que esse alcance mais amplo, quase transgressivo, da 

ideia da repetição, que Gilles Deleuze apresenta e Michel Foucault traduz 

por meio da ideia de descontinuidade, está encoberto pela orientação dis-

ciplinar das instituições, quaisquer que elas sejam. 

 

2. As formações discursivas: descontinuidades e aproximações teóri-

cas 

Em se tratando de um objeto tão analisado e estudado como o dis-

curso, é preciso que haja, sempre, um retorno às relações implicadas nos 

variados planos possíveis em que ele acontece. Assim, diante das mais 

variadas possibilidades, há abordagens também variadas que podem con-

siderar algumas dimensões mais que outras. Entretanto, a noção de dis-

curso – sua materialidade e realização pela língua, seus efeitos de sentido 

e formas de significar – não pode deixar de considerar os deslocamentos 

e reinterpretações no tempo e espaço. Isso implica em que, como elemen-

to inerente à linguagem, o discurso é forma e prática de expressão, e dis-

so decorrem construções simbólicas que necessitam significar. 

Essa significação, vinculada a uma série de condições cambiantes 

no tempo e no espaço, surge estabelecida e concretizada sobretudo pelo 

discurso que se modula às necessidades de comunicação de um sujeito 

em relação ao que lhe é exterior. Se para reconhecer sua existência, esse 

sujeito deve apreender o que lhe é exterior, então, há um desenvolvimen-

to simbólico que se integra e é integrado no plano do discurso enquanto 

prática de expressão. Sem dúvida, as práticas de expressão estarão condi-

cionadas e materializadas pelas formas de uma estrutura, legitimadas so-

cialmente e adequadas em códigos que necessitam apropriação, ainda que 

reconhecidamente vulneráveis e passíveis ao equívoco nos contextos de 

comunicação. 

Desses códigos, em funcionamento concreto e histórico, pode-se 

dispor de uma infinidade de possibilidades de realização discursiva quan-

tas sejam as demandas que poderiam surgir, das mais variadas exigências 

dos contextos existenciais desse sujeito que necessita significar e dispõe 

da estrutura do sistema codificado para isso; e então, uma vez que “[...] o 

trabalho simbólico do discurso está na base da produção da existência 
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humana [...]” (ORLANDI, 2010, p. 15), é possível reconhecer pontos de 

subjetivação que esse mesmo simbolismo cria, e que sustentam-se numa 

estrutura tão movediça quanto as relações que os compõem. 

Nessa perspectiva, as formações discursivas demandam a aprecia-

ção da emergência dos enunciados (sobretudo, numa dimensão analítica), 

das elisões e ausências de seu aparecimento no tempo, para que se pre-

tenda supor uma descontinuidade como traço relevante desse conjunto de 

formas. Isso porque 

[...] A análise do campo discursivo é orientada de forma inteiramente diferen-

te: trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua si-

tuação; de determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites da 

forma mais justa, de estabelecer suas correlações com outros enunciados a que 

pode estar ligado, de mostrar que outras formas de enunciação excluem [...]. 

(FOUCAULT, 2008, p. 31) 

Os jogos de relações implicados em um enunciado quando reatua-

lizados, trocados, ausentados ou transformados nos contextos enunciati-

vos podem ser compreendidos também por meio do princípio dialógico 

postulado por Mikhail Bakhtin, uma vez que os discursos se constituem 

numa fusão com outros discursos, outras vozes, outros enunciados pres-

supondo sempre uma relação de interação verbal. Assim, as formações 

discursivas vão destacar-se pelo aparecimento mais ou menos regular de 

enunciados que tratam, ou falam, do mesmo objeto, mas que terão uma 

orientação específica no que tange à subjetividade, aqui considerada co-

mo produto pseudoindividualizado. 

Michel Foucault tratará das formações discursivas por meio da 

ideia de dispersão e como ela pode ser depreendida e descrita, porque um 

pretenso isolamento das várias categorias que constituem o aparecimento 

do enunciado, de uma maneira ou de outra, relaciona-se nas regularida-

des discursivas por entre movimentos hierárquicos de relativa permanên-

cia e de deliberado apagamento, quando necessário. 

[...] 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 regu-

laridade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transforma-

ções), diremos, por convenção, que se trata de uma formação discursiva. 

(FOUCAULT, 2008, p. 43) 

Diferentemente, ou apenas numa outra forma de interpretação, 

Michel Pêcheux denominará a formação discursiva “[...] aquilo que, nu-

ma formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa 

conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o 
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que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 1988, p. 160). Em relação ao que 

Michel Foucault postula, Michel Pêcheux, não considera esses sistemas 

de dispersão com a mesma abertura simbólica; para ele as condicionantes 

além de históricas e sociais, são ideológicas e, portanto, estão controladas 

pelas formas de produção e suas necessidades, situando as formações 

discursivas no interior do expediente ideológico. Muito embora Michel 

Foucault não utilize o vocábulo ‘ideologia’ para caracterizar um conjunto 

de enunciados que irrompem e delimitam uma formação discursiva, ele 

apresenta uma noção que coloca o discurso dentro de uma ordem que 

surge hierarquizada e controlada. Há nisso, uma aproximação com a ideia 

de ideologia que em suas obras, aparecem ligadas à história do saber. E 

se na perspectiva dele, saber e poder relacionam-se intimamente, surge 

aí, a noção de ideologia e luta de classes situada no âmbito das micro e 

macroestruturas sociais que gestam as relações de poder em seus interio-

res, independentemente da noção de luta de classes, uma vez que essas 

relações mantêm particularidades específicas quando buscados seus mo-

dos de articulação na vasta rede das estruturas em que funcionam. 

Mais próximo de Michel Foucault, no que concerne à noção de 

formação discursiva e sua apreensão pela descontinuidade, está a noção 

de Félix Guattari sobre os “agenciamentos coletivos de enunciação” 

(GUATTARI, 1992) que estão na ordem da funcionalidade, mas que for-

jam uma subjetividade pseudoindividual porque se constituem numa di-

mensão existencial. Para ele, a descontinuidade pode ser observada nas 

noções de territorialização e desterritorialização, bastante amplas e com-

plexas porque implicam na desconstrução do já estabelecido pela estrutu-

ra “maquínica” existencial. 

[...] A função existencial dos agenciamentos de enunciação consiste na utiliza-

ção de cadeias de discursividade para estabelecer um sistema de repetição, de 

insistência intensiva, polarizado entre um Território existencial territorializado 

e Universos incorporais desterritorializados – duas funções metapsicológicas 

que podemos qualificar de ontogenéticas. (GUATTARI, 1992, p. 39) 

De qualquer forma, o que interessa é destacar como a confissão 

enquanto ato de linguagem, desloca-se entre as continuidades e desconti-

nuidades das formações discursivas, estabelecendo-se por entre os grupos 

de enunciados que as “caracterizam”. Então, é possível pensar por entre 

essas três noções a respeito das formações discursivas relacionadas ante-

riormente, que a confissão se instala, em cada contexto enunciativo, nos 

limites de práticas sociais, adequada a uma funcionalidade que subjaz na 

produção de uma subjetividade unificadora, necessária à existência do 

sujeito; e já que a subjetividade 
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em contextos sociais e semiológicos se individua: uma pessoa, tida como res-

ponsável por si mesma, se posiciona em meio a relações de alteridade regida 

por usos familiares, costumes locais, leis jurídicas... Em outras condições, a 

subjetividade se faz coletiva, o que não significa que ela se torne por isso ex-

clusivamente social. Com efeito o termo “coletivo” deve ser entendido aqui no 

sentido de uma multiplicidade que se desenvolve para além do indivíduo, jun-

to ao socius, assim como aquém da pessoa, junto a intensidades pré-verbais, 

derivando de uma lógica dos afetos mais do que de uma lógica de conjuntos 

bem circunscritos. (GUATTARI, 1992, p. 20) 

No curso dessa ‘lógica dos afetos’ que se estabelece pela multipli-

cidade, a confissão desenvolve-se vinculada à uma “produção de verda-

de”, um “decir veraz” (FOUCAULT, 2014) que norteia as relações do 

sujeito social, e dele consigo mesmo, derivando numa prática discursiva 

que submete esse mesmo sujeito numa relação custosa, porque implica 

numa obrigação de verdade, mas necessária ante os mecanismos institu-

cionais da sociedade que convencionam, assim, as formas como se estru-

turam as noções de pertencimento, uma vez que “[...] la confesión es uno 

de esos complementos de poder agregados por el asilo a la realidad 

[...]” (FOUCAULT, 2014, p. 34) 

Tão importante quanto as relações implicadas pela confissão, são 

as relações que a confissão implica naquele que confessa, já que “en la 

confesión quien habla se obliga a ser lo que dice ser, se obliga a ser 

quien ha hecho tal o cual cosa, quien experimenta tal o cual sentimento; 

y se obliga porque es verdade”. (FOUCAULT, 2014, p. 26). Isto posto, a 

confissão aparece vinculada às práticas discursivas de maneira muito di-

versa, e por entre as formações discursivas, quando se analisa sua espes-

sura semântica, plasmada nos enunciados emergentes que fazem da “ver-

dade” um de seus objetos. 

Os enunciados são de natureza histórica, têm na história suas condições 

de emergência, que a língua e o sentido não esgotam. São produzidos por um 

dizer ou uma escrita, registrados de alguma forma, portanto, com uma materi-

alidade específica, de tal modo que, apesar de únicos, podem ser repetidos, 

transformados, reativados. O que permite ligações com acontecimentos de ou-

tra ordem, quais sejam, fatores técnicos, econômicos, sociais, políticos. 

(ARAÚJO, 2004, p. 220) 

E então, atendendo a todas as condições de existência que lhe 

permitiram ser reatualizada e inserir-se nas mais variadas formações dis-

cursivas, a confissão, sob a ótica do objeto que a orienta para tornar seu 

movimento disperso, o “decir veraz”, constitui-se no jogo discursivo na 

ordem do acontecimento e do saber porque “[...] a história dos objetos 

discursivos [...] desdobram certas regras que, por sua vez, regulam o mo-

do de disposição dos objetos do saber, sua dispersão em uma dada for-
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mação discursiva” (ARAÚJO, 2204, p. 222). Esse sistema de dispersão 

próprio da confissão, certamente, não está definido internamente por es-

sas relações inerentes às práticas discursivas, mas antes pelas condições 

que propiciam a permissão de aparecer. 

De qualquer forma, é necessário observar alguns dos movimentos 

relacionais e as significações advindas deles, por meio da dimensão his-

tórica e da densidade discursiva a que o ato confessional se vinculou para 

significar, tendo a verdade não só como objeto discursivo que o orienta, 

mas sobretudo dessa mesma verdade enquanto efeito de sentidos. 

 

3. Os deslocamentos da espessura semântica do ato confessional: a 

palavra de ‘verdade’ e a palavra de ‘justiça’ 

¿Como decir la verdad y decir lo justo a la vez? 

(FOUCAULT, 1981) 

O ato confessional situado no interior das práticas discursivas é 

tratado por Michel Foucault nos limites tênues entre as instituições, uma 

vez que as relações implicadas no interior daquelas são exercidas pelo 

poder. E não poderia ser de outra maneira porque o poder que se exerce 

sobre o sujeito, a partir dessas relações, vincula-se, sobretudo, à produ-

ção de verdades; isso quer dizer que há aí um mecanismo de funciona-

mento do poder subjacente ao exercício desta suposta verdade produzida 

em cada momento do tempo e espaço. Pode-se, então, pensar em como a 

confissão e seu objeto de orientação, a ‘verdade’, derivam para o âmbito 

da juridicialização, advindas de outras formas de significar a partir de su-

as relações sociais, políticas e históricas. 

As produções de verdade materializam-se por meio de enuncia-

dos, logo, enquanto objeto discursivo, estão predispostas aos sistemas de 

dispersão e suas descontinuidades porque em algum momento fazem, fi-

zeram ou farão parte dos conjuntos de enunciados que caracterizam as 

formações discursivas institucionais. Naturalmente, aparecerão segundo 

as condições que lhe permitiram legitimar-se nos seios institucionais e 

estarão igualmente condicionadas às relações de poder. 

Embora os processos de significação da confissão tenham desli-

zado para outras formas de compromisso do sujeito com a verdade e se 

constituído numa prática discursiva de caráter declarativo oral ou escrito 

de ordem jurídica, a relação com a produção de verdade relaciona-se aos 

sujeitos antes que esse ato fosse assim nomeado. O que importa destacar 
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são essas relações com a ‘verdade’ e com o ‘dizer a verdade’ que apare-

cem como “palavra verdadeira” e “palavra de justiça” em contextos ante-

riormente vinculados à moral e à religião. Então, nesse sistema de disper-

são, o que importa é “[...] saber cómo el individuo está vinculado y cómo 

acepta vincularse al poder que se ejerce sobre él [...]” (FOUCAULT, 

2014, p. 28); e para Michel Foucault isso “[...] es un problema jurídico, 

político, institucional e histórico”. (FOUCAULT, 2014, p. 28) 

Os efeitos de sentido que integram a ‘palavra de verdade’ e a ‘pa-

lavra de justiça’ nos contextos anteriores à judicialização da confissão, 

que agrega à sua estrutura sanções e que se estende até os dias atuais no 

exercício da máquina judicial, compuseram-se no interior das instituições 

gregas a partir de conceitos estreitamente ligados às condições e necessi-

dades daquilo que era o ‘justo’ para a sociedade daquela época. Essa es-

trutura grega de justiça dava-se por meio de um ritual da verdade e, por-

tanto, a ‘palavra de verdade’ consubstanciava com a noção do ‘justo’. 

Esse efeito de sentido produzido pelas instituições gregas estava orienta-

do por uma produção de verdade daquele tempo, e sendo assim, necessi-

tava de uma relação de forças que comumente surgia mediada pelo com-

bate, literalmente. O ato confessional, na sociedade grega tinha como 

prática o cultivo da verdade por meio do juramento, que não poderia ser 

feito em falso, sob pena de incorrer no injusto. 

Entretanto, isso não quer dizer que os gregos não possuíam um 

“sistema penal”; na verdade, existia um sistema de justiça, mas que figu-

rava integrado à confrontação, ao combate, moral e existencial daquilo 

que transgredia o justo. A produção da verdade grega desdobra-se no 

termo que Michel Foucault designou como “veridicción” derivada do 

conceito grego de parrhesia: 

idea de que todo discurso aspirante a la verdad puede darse bajouna forma 

objetiva fijada em conocimientos, y otra, subjetiva, que tiene que ver con lo 

personal, lo ético y lo político, radicada em el decirle la verdad a alguién 

concreto sobre um assunto específico.171 

Esse conceito supõe a ideia do ‘cuidado de si’, muito utilizado nas 

práticas gregas porque, para eles, esse cuidado de si ligava-se intimamen-

te ao desenvolvimento de uma verdade não como um ajuste de contas, 

mas com uma dimensão moral, e portanto, também expunha o indivíduo 

que falava a um risco que poderia ser condenatório, consoante as formas 

                                                         

171 Disponível em: <http://elcratonauta.com/veridiccion/>. Acesso em: 21-09-2016. 

http://elcratonauta.com/veridiccion/
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vigentes nesse meio social, e até mesmo risco de morte quando havia 

uma confrontação com o poder. 

 

3.1. Outras formas de produção de verdade: a “veridicción" 

cristã e a obrigação de verdade 

Uno produce la verdad de sí sólo en la medida 

em que es capaz de autosacrificarse. 

(FOUCAULT, 1981) 

Nesse contexto, posterior à noção de parrhesia grega, a produção 

de verdade, ou a “veridicción”, denominada por Michel Foucault, desloca 

o sentido de confissão rumo à outra formação discursiva desenvolvida 

nas bases institucionais da religião. Nas civilizações ocidentais, o cristia-

nismo forja a noção de pecado, e com ele, as formas de produção da ver-

dade estarão relacionadas a uma moral cristã que se estabelece nas práti-

cas penitenciais. Entretanto, ainda que as penitências figurassem como 

meio de restituir uma obrigação com a verdade, a confissão, ainda, não se 

dá na forma verbal e nem juridicizada; isso ocorrerá mais tarde, quando a 

relação de fé do sujeito com deus confunde-se com o poder exercido pela 

igreja por meio da vinculação das estruturas jurídicas e civis. 

A prática penitencial torna-se uma forma de manifestação da ver-

dade que pressupõe um sacrifício ao qual o pecador deve converter seu 

modo de vida, e para tanto, este indivíduo pecador necessita, sobretudo, 

reconhecer, intimamente, seus pecados como forma de “veridicción”, e 

“jamás adopta uma forma de enunciación verbal de las faltas” (FOU-

CAULT, 2014, p. 126). Ocorre que, embora não haja enunciação verbal, 

a confissão figura como reconhecimento público dos pecados uma vez 

que será de conhecimento geral o fato do pecador converter-se em peni-

tente. Esse sacrifício de si mesmo ocorre pela prática da eximologesis e 

no comporta uma confesión de los pecados sino uma manifestación especta-

cular del hecho que uno ha pecado, de la consciência que tiene de ser um pe-

cador, del remordimiento que siente por serlo y de la voluntad de no volver a 

pecar y de reintegrarse. (FOUCAULT, 2014, p. 125) 

 

3.2. A produção de verdade e a relação de obediência: as insti-

tuições monásticas 

As instituições monásticas possuem outras formas de relação na 

produção da verdade e tem desenvolvidas em suas estruturas, relações de 
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poder bem específicas no que tange à obediência e à filosofia. É impor-

tante destacar que aqui, a obrigação de dizer a verdade sobre si mesmo 

figura vinculada por relações de submissão e, portanto, presume o outro, 

ou seja um outro que guia, que orienta e domina aquele que se obriga pe-

la obediência. Há aí uma relação hierárquica que instala a submissão por 

um processo orientado que respeita um código que regulamenta o com-

portamento daquele que busca a verdade pelo domínio do saber. 

As práticas filosóficas aqui implicadas objetivam o acesso à ver-

dade que demanda a purificação de si, e sendo a obediência um expedi-

ente de relação formal, a submissão e o ato de confissão perpétua estão aí 

como constituintes de um modo de existência, porque o conhecimento de 

si mesmo, enquanto prática do ascetismo filosófico, propõe a necessidade 

da renúncia e da mortificação que se complementam por intermédio de 

um estado de permanente confissão que é sempre direcionada por aquele 

que supostamente domina; e esse alguém a quem se deve obediência, di-

ferente do que ocorria na Antiguidade, não necessita dispor de nenhuma 

competência específica como era o mestre nas sociedades antigas que de-

tinham um saber que deveria ser transmitido. Nos monastérios os níveis 

de relação não estão circunscritos ao conhecimento de si com a função de 

tornar-se seu próprio dono, ao contrário estão definidos numa relação que 

orientam para a renúncia de si mesmo e não para o domínio de si. 

[...] en la Antiguedad seguir el maestro era la condición para que se transmi-

tiera certo saber, certa capacidad que poseía el maestro, más competente que 

el discípulo. Y gracias a la sumisión provisoria, a la escucha provisoria del 

maestro por el discípulo, ese saber del maestro, esa competencia del maestro, 

se transmitía al discípulo. La autoridad del maestro se apoyaba en su compe-

tencia: competencia técnica o sabiduría. En el monacato, al contrario, la 

obediencia es una práctica cuyo valor no depende de aquel a quien se obede-

ce, cuyo valor no depende de la naturaleza, de la calidad misma de la orden 

que se obedece. El valor de la obediencia radica esencialmente en el hecho de 

obedecer. (FOUCAULT, 2014, p. 152) 

É preciso que se diga que nas instituições monásticas, essa busca 

por si mesmo sob o signo da obediência pode ser descrita por uma rela-

ção de direção que não é provisória, ou seja, desenvolve-se como condi-

ção que estreita os vínculos de dependência desses indivíduos impondo-

lhes um caráter permanente. Se na Antiguidade o domínio de si era uma 

forma de produção da verdade e de “veridicción”, nos monastérios, as 

formas de “veridicción” se materializam sob o signo da renúncia e da 

anulação de si mesmo por um movimento que se reflete nas práticas pe-

nitenciais da vida do monge. 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

1006 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

Então, a confissão verbal, nas estruturas do monastério, está subs-

tancialmente ligada a essa obediência que é condição sine qua non para a 

purificação. Embora, também na Antiguidade, as relações de obediência 

estivessem presentes, elas figuravam num sentido diverso, primeiro por-

que ela reiterava a competência do mestre pelo discípulo, e este, sendo 

orientado pelo mestre, ‘escuta’ com a finalidade de apreender a sabedoria 

ensinada, e desta forma, pode-se alcançar a emancipação; portanto sua 

relação de obediência era provisória no que tange às estruturas relaciona-

das ao saber. Nos monastérios, “[...] Para obedecer, a la vez porque se 

obedece y para obedecer y poder mantenerse siempre en el estado de 

obediencia, hay que hablar. Hay que hablar de sí mismo [...]” (FOU-

CAULT, 2014, p. 157) 

Aparece, então, nas estruturas monásticas, uma prática de verbali-

zação que introduzirá na cultura ocidental uma inversão nessa relação de 

verbalização e domínio. Aqui, a sujeição de um para com o outro como 

forma de poder está modalizada no “decir veraz” sobre si mesmo pela di-

nâmica da obediência e da submissão constantes, então, "el problema es 

ahora cómo va a efectuarse esa veridicción. Y cómo debe esta organi-

zarse y desarrollarse para que la relación de obediencia, la relación 

fundamental con el outro, se sostenga a través y por la veridicción". 

(FOUCAULT, 2014, p. 157) 

É preciso destacar que a relação de obediência não se reduz à 

submissão, ela é necessária nas dinâmicas do “decir veraz”, mas também 

orienta para a finalidade da contemplação; porque essa contemplação é o 

caminho de encontro e diálogo com Deus. O que se constituía como obs-

táculo importante no êxito desse movimento era a natureza dos pensa-

mentos e suas mobilidades. 

El gran problema de la técnica de uma espiritualidad gobernada, orien-

tada hacia la contemplación, su gran problema, es la agitación interior del 

pensamiento. Mientras para la moral antigua el problema principal era la 

agitación del cuerpo y las pasiones por efecto de los acontecimientos exterio-

res, el problema fundamental de la vida monástica no será pues la agitación 

de los afectos por obra de acontecimientos exteriores, sino la agitación del 

pensamiento por un movimiento interior. (FOUCAULT, 2014, p. 162) 

Percebe-se, então, que o pensamento necessita do controle de sua 

qualidade, de uma vigilância dessa agitação interior para que a contem-

plação seja possível, e sobretudo para que genuinamente possa ocorrer 

esse ‘encontro’ com Deus; a partir disso, essa vigilância se dá por meio 

do exame de consciência, “[...] la posibilidad de discernir entre nuestros 

pensamientos: eso es lo que debe hacer fundamentalmente el examen de 
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conciencia [...]”. (FOUCAULT, 2014, p. 166) 

Em meio a esses deslocamentos da “veridicción” enquanto forma 

de produção da verdade e das formas como elas se relacionam, Michel 

Foucault mostra como todas essas formas de controle da subjetividade 

estão representadas nas relações de poder, inclusive no interior dos efei-

tos de sentido e descreve os mecanismos dessas “veridicciones” que de-

rivam e agregam sentidos e funcionalidades no interior da cultura ociden-

tal porque elas desdobram-se em práticas inseparáveis da linguagem e da 

expressão. Entretanto, nesses planos, as práticas adequam-se e subver-

tem-se atendendo às necessidades de controle que orientam para o esta-

belecimento de “formas de sujeito” que “[...] el derecho, el pensamento 

jurídico, la práctica judicial, jamás pudieron assimilar [...]” (FOU-

CAULT, 2014, p. 168); e esse fato vai desencadear uma série de descon-

tinuidades nos movimentos de aproximação entre o sujeito da “veridic-

ción” espiritual e o sujeito jurídico, porque reuni-los em um só suscita 

um grande desafio da cultura ocidental. 

 

4. A juridicização da confissão: outra instituição das relações de po-

der 

A inserção da confissão, enquanto objeto discursivo para a dimen-

são da instituição judicial, pode ser situada, do ponto de vista da análise 

do discurso, por meio da noção de formação discursiva. No contexto em 

que irrompem, os enunciados relacionados à confissão demandarão mu-

danças na função enunciativa a ela relacionada, de tal forma que as “ve-

ridicciones” signifiquem ainda mais individualizadas como efeito das re-

lações de poder. 

Talvez seja possível depreender melhor esse efeito individualiza-

dor das relações de poder quando pensa-se na ideia de descodificação 

porque segundo Mikhail Bakhtin (1988), ela orienta para um contexto, 

para um acontecimento que são conferidos de um caráter singular, e por 

isso, também, não pode ser repetido numa generalidade, mas destacado 

por sua singularidade: “Descodificação da forma linguística não é o re-

conhecimento do sinal, [...] mas a apreensão da orientação que é conferi-

da à palavra por um contexto e uma situação precisos [...]” (BAKHTIN, 

1988, p. 94). Observa-se que o significado não é intrínseco à forma mate-

rial, na verdade ele é motivado por condições específicas relativas às 

construções da discursividade. Daí, inclusive, decorrem essas orientações 

que se pode conferir aos sentidos dos enunciados. 
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No caso dessa orientação mais judicializada que se inaugura, so-

bretudo, na história das sociedades ocidentais, Michel Foucault situará a 

confissão a partir de outra prática grega: a prática da exagoreusis que 

“[...] es una práctica, [...] que, se si quiere, puede traducirse como con-

fesión permanente de sí mismo” (FOUCAULT, 2014, p. 179). Ademais, 

a prática da exagoreusis mobiliza formas de relações bem características 

do cristianismo e da obrigação de fé que ele postula; se desenvolverá em 

suas estruturas uma vinculação das produções e obrigações de verdade 

com a hermenêutica do texto e a hermenêutica de si, esta já desenvolvida 

como prática nos monastérios. 

A hermenêutica do texto ocupa lugar relevante no que concerne à 

veridicción porque coloca a verdade como produto de uma revelação, in-

tegrada por um caráter dogmático que impõe a obrigação de ser dita. O 

texto era a encarnação concreta dessa verdade que deveria revelar-se 

àquele que busca o descobrimento de si mesmo, sempre dentro da pers-

pectiva da obrigação. E a partir de todo esse movimento de interpretação 

que supunha o texto como parte integrante da produção de verdade, in-

clusive da verdade de si mesmo que só podia ser alcançada mediante o 

acesso dessas verdades reveladas, os sentidos da confissão estarão regu-

lados no tempo e no espaço derivando para a Idade Média noções de pe-

nitência que serão sancionadas e modalizadas de acordo com a introdu-

ção do prejuízo que as faltas confessadas causaram ao pecador ou ao “ou-

tro”, prejudicado por ele. 

É importante destacar que a confissão, no âmbito jurídico, começa 

a delinear-se pelas estruturas dos monastérios, e mais adiante, na Idade 

Média, tomada dos modelos de direito germânicos, vai derivar para a ne-

cessidade jurídica de ressarcimento do prejuízo a outrem. E a verbaliza-

ção da falta, a partir do modelo judicial introduzido pela igreja para judi-

cializar as relações do homem com Deus, se tornará um elemento capital 

que manterá a essência criminal até à modernidade. Ao ocorrer a juridici-

zação da sacramentalização das penitências como forma de sancionar as 

faltas do pecador, observa-se uma inversão do que a confissão significou 

nos tempos da Antiguidade porque nesse momento de inversão, o movi-

mento regulador das relações de poder está embasado numa estrutura 

econômica. 

Nessa perspectiva, não se aproximam mais a estrutura sacramental 

e a forma judicial da penitência; elas possuem agora um distanciamento, 

muito embora não pareça, fundamentados em orientações de ordem insti-

tucionais que dispõe de um poder que controla, para além da subjetivida-
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de do sujeito, as relações de prejuízo, moral e econômico, que nada tem a 

ver com uma verdade existencial, agora implícita em relações de domínio 

de todos os modos de produção, tanto subjetivas quanto materiais. 

As qualidades da confissão, observadas como traços da enuncia-

ção, estão agora modalizadas sob a dimensão jurídica, que se desenvolve 

nas relações das verdades produzidas pelas estruturas da igreja que “es-

tableció de manera absolutamente central dentro de su magistério un 

modelo jurídico, un modelo judicial para la relación entre el hombre y 

Dios” (FOUCAULT, 2014, p. 203). A confissão figura como mecanismo 

de produção de verdade, mas orientada num cenário jurídico que não 

considera os expedientes do “decir veraz” na busca de um conhecimento 

de si mesmo, com a finalidade de ascender espiritualmente, mas produzi-

da inclusive em processos de tortura, como nos períodos de inquisição, 

como forma de controle e manutenção do poder da igreja. E mais ainda, 

essas produções de verdade, tanto no âmbito das instituições judiciais, 

como nas relações internas de outras instituições, surgem no devir, cada 

vez mais condicionadas por relações de poder pressupostas por um cará-

ter econômico subjacente aos possíveis danos de dimensão subjetiva. 

A partir daí, muitas serão as formas de colocar em funcionamento 

a confissão como prática discursiva que compromete o confessante; e as-

sim, como suas formas de expressão mudam por conta das condições em 

que aparecem, seus efeitos orientam, então, sanções e demandam meca-

nismos para torna-la imprescindível no funcionamento jurídico: a confes-

sio,-oris está, então, estabelecida como mecanismo em que se manifesta 

a verdade de forma inteiramente verbal e inteiramente jurídica. 

 

5. Considerações finais 

Situar os processos de significação do ato confessional e da con-

fissão como práticas de linguagem e expressão no interior das formações 

discursivas, no presente trabalho, é uma tentativa de observar como as re-

lações de poder inserem-se nas condições de produção da linguagem en-

quanto instância de comunicação e orientam suas significações numa 

perspectiva funcional que subjaz sobretudo nas formas de subjetividade, 

que também surgem controladas, nos movimentos institucionais. 

Reconhecer na confissão as estruturas enunciativas, que necessa-

riamente vinculam o acontecimento, é de importância fundamental para 

compreender os estabelecimentos hierárquicos dos discursos, mobiliza-
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dos nos enunciados e em suas possiblidades de repetição, transformação, 

ausências e interpretações, uma vez que o enunciado 

[...]é único como todo acontecimento, mas está aberto à repetição, à transfor-

mação, à reativação; [...] está ligado não apenas à situações que o provocam, e 

à consequências por ele ocasionadas, mas, ao mesmo tempo, e segundo uma 

modalidade inteiramente diferente, a enunciados que o precedem e o seguem. 

(FOUCAULT, 2008, p. 32) 

E desta forma, é possível compreender como a dimensão jurídica 

torna-se tão relevante no exercício do direito por entre a irrupção dos 

enunciados que compõem esses atos de confissão. 

Ao integrar as práticas discursivas, num dado contexto, sob de-

terminadas formas de controle e de existência, é possível que se apreenda 

o movimento da confissão nos deslocamentos de suas pretensas funcio-

nalidades, por um princípio de diferenciação, implicado em suas materia-

lidades e que pressupõe suas possibilidades de uso e de reutilização. En-

tão, ao analisar esses movimentos que deslocam as “veridicciones” des-

de a perspectiva ritual dos gregos, pode-se reconhecer que “[...] chegou 

um dia em que a verdade se deslocou do ato ritualizado, eficaz e justo, de 

enunciação, para o próprio enunciado: para o seu sentido, sua forma, seu 

objeto, sua relação e sua referência”. (FOUCAULT, 2014, p. 15) 

Portanto, ao deslocar sua natureza ritual, por assim dizer, que era 

também enunciativa, o ato confessional estará estabelecido pelos enunci-

ados, suas regularidades e dispersões; e embora regulado nesses sistemas 

de aparecimento, é importante entender que as repetições que parecem 

vincular-se a ele, no conjunto dos enunciados, os quais compõem as for-

mações discursivas institucionais, são da ordem da singularidade, e não 

da generalidade como pretende-se imprimir com a noção de continuidade 

sugerida por alguns mecanismos estruturais das práticas discursivas. 

[...] Se a repetição existe, ela exprime, ao mesmo tempo uma singularidade 

contra o geral, uma universalidade contra o particular, um relevante contra o 

ordinário, uma instantaneidade contra a variação, uma eternidade contra a 

permanência. Sob todos os aspectos, a repetição é a transgressão. Ela põe a lei 

em questão, denuncia seu caráter nominal ou geral em proveito de uma reali-

dade mais profunda e mais artística. (DELEUZE, 1988, p. 24) 

Finalmente, o que pretendeu-se destacar, sobretudo, nas observa-

ções descritas neste trabalho, foram as diferentes produções de verdade 

que estão relacionadas às relações de poder na história da sociedade oci-

dental, e das influências destas junto às formas de expressão, definidas 

nas práticas discursivas, já que “[...] somos submetidos pelo poder à pro-
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dução da verdade. Isto vale para qualquer sociedade, mas creio que na 

nossa as relações entre poder, direito e verdade se organizam de uma 

maneira especial”. (FOUCAULT, 1979, p. 180) 
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RESUMO 

Na estrutura sígnica triádica de Charles Sanders Peirce, o conceito de interpre-

tante é um dos mais importantes, porque ele se refere à ideia, impressão ou sentimento 

que um signo e seu objeto despertam num intérprete, a inteligência interpretadora do 

signo. Pesquisas mostram, entretanto, que a apreensão de um signo e, como conse-

quência, a formação do interpretante na mente do intérprete ocorre de formas distin-

tas de acordo com o tipo de signo em questão. Neste artigo investiga-se e compara-se o 

processo de formação de interpretantes quando da leitura de signos próprios de poéti-

cas verbais, visuais e, principal e comparativamente, verbo-visuais, apontando-lhes as 

semelhanças e diferenças. 

Palavras-chave: Signo. Interpretante. Verbo-visualidade 

 

1. Introdução 

Considerando-se a semiótica peirciana, a questão do interpretante 

(ideia, pensamento ou sensação provocada pelo signo e pelo objeto na 

mente do intérprete) é fundamental na análise do signo ficcional, pelo fa-

to do interpretante constituir o signo mais desenvolvido ou pensamento 

determinado pelo representamen (signo) e pelo objeto. Mas um interpre-

tante pode ser muitas coisas, muitos efeitos de signos, de ordem vária: 

Peirce levou a noção de signo tão longe ao ponto de seu interpretante, 

quer dizer, o efeito que o signo produz, não ter de ser necessariamente uma 

palavra, uma frase ou um pensamento, mas pode ser uma ação, reação, um 

mero gesto, um olhar, um calafrio de regozijo percorrendo o corpo, um desfa-

lecimento, devaneios incertos e vagos, uma esperança, estados de desespero, 

enfim, qualquer reação que seja, ou até mesmo algum estado de indefinição do 

sentimento que sequer possa receber o nome de reação. Tudo isso é signo, na 

semiótica peirciana. (SANTAELLA, 1994, p. 158) 

O interpretante imediato, como nos lembra Jorgen Dines Johan-

sen (1987), e de acordo com o que se afirmou anteriormente e aqui se re-

toma de forma breve, para facilitar a leitura, é uma possibilidade de in-

terpretação do signo, sendo o interpretante dinâmico ou singular e con-

creto “uma escolha entre as possibilidades permitidas pela rede estrutural 

do interpretante imediato”. (JOHANSEN, 1987, p. 16) 

mailto:andrelunar@gmail.com
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Segundo este mesmo autor, 

o que poderia ser chamado de poeticidade (ou literariedade) da literatura pode 

ser analisado e definido como um conjunto de códigos específicos (do inter-

pretante imediato), que o texto literário possui e que o distingue do uso ordi-

nário da linguagem. (JOHANSEN, 1987, p. 16) 

Assim, os interpretantes imediatos, possuídos pelo signo literário, 

nas palavras de Jorgen Dines Johansen, deles fazem parte em modalidade 

primeira, ou potencial. 

A codificação literária consiste de uma padronização de elementos do tex-

to que se destacam da padronização geral do código linguístico, mas apenas 

no sentido em que esses padrões serão mais numerosos e a padronização mais 

densa num texto literário do que em um não literário. (Idem, ibidem) 

Quando pensamos em teorizar sobre os interpretantes, debru-

çamo-nos sobre um aspecto essencialmente mentalístico da semiose, uma 

vez que, à diferença de um correlato como o objeto dinâmico, que pode 

factualmente existir como perceptos ou existentes da realidade consensu-

al, o interpretante, no pensamento humano, é sempre unicamente mental. 

Assim, estudar o signo literário perpassa a análise dos interpretantes 

imediatos, que ele tem o poder de inspirar quando fruído. 

Sobre o interpretante final, afirma Charles Sanders Peirce: 

Meu interpretante final é [...] o efeito que o Signo iria produzir em qual-

quer mente através da qual as circunstâncias lhe permitiriam trabalhar em seu 

efeito completo. [---] ... o Interpretante Final é o resultado Interpretativo ao 

qual toda interpretação está destinada a chegar se o Signo é suficientemente 

considerado. [—] O Interpretante Final é aquele em direção ao qual o real ten-

de. (BERGMAN & PAAVOLA, [s/d.], p. 110-111) 

Assim, o foco destas reflexões recai, principalmente, mais sobre o 

interpretante imediato, que é da ordem do que pode acontecer, do que so-

bre o interpretante dinâmico, aquele que de fato acontece ou se projeta, e 

o final, o ponto de chegada final da interpretação. Tanto o interpretante 

dinâmico quando o final são menos apropriados para auxiliar em um ra-

ciocínio que enfoca possibilidades de interpretação, e creio que seu estu-

do exige experimentos com informantes. 

Se pensarmos concretamente nos interpretantes imediatos formá-

veis na mente do leitor do livro ilustrado, teremos primeiramente de re-

conhecer que, ao incorporar e ser composto por dois sistemas principais 

de linguagens em interação, a saber, os registros visuais e os registros 

verbais (que também possuem imagens como interpretantes), além do 

design ou projeto gráfico, o livro ilustrado inspira a elaboração potencial 
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dos interpretantes referentes aos signos visuais, mais (hipo)icônicos, e os 

verbais, legissignos simbólicos mas que também podem ser icônicos. 

Sistemas distintos de signos, ou distintas linguagens, diferem não 

apenas em tipo, mas em função, forma de indicar ou representar, e cada 

um deles é mais apto a um tipo de significação, embora a semiótica de 

Charles Sanders Peirce nos apresente um sistema (na verdade, mais de 

um) classificatório para abordar todas as linguagens possíveis sem exce-

ções e sem a priorização de algumas delas (o que, no caso da semiótica 

diádica de extração francesa, seria a linguagem verbal, embora também 

eles analisem o não verbal, mas com um instrumental teórico que muito 

deve à linguística, enquanto o de Charles Sanders Peirce deve à filoso-

fia). 

Observemos, em seguida, exemplos de processos empíricos de 

sígnicos poéticos verbais, visuais e verbo-visuais e as implicações refe-

rentes ao interpretante formado quando da fruição de cada caso. 

 

2. Analisando os dados 

Umberto Eco (1991) reconhece e dá em seu texto uma definição 

sígnica válida para todo tipo de signo, mas sublinha o fato de que os dife-

rentes sistemas de linguagem têm funcionamento distinto e aptidões tam-

bém distintas. 

Vejamos seu elucidativo exemplo: 

Certamente, é possível exprimir o mesmo conteúdo quer através da ex-

pressão |o sol está surgindo|, quer através de outro artifício visual composto de 

uma linha horizontal, um semicírculo e uma série de linhas diagonais irradi-

ando do centro do semicírculo. Mas seria bem mais difícil afirmar por meio de 

artifícios visuais o equivalente de |o sol ainda está surgindo|, assim como seria 

impossível, assim como seria impossível representar visualmente o fato de 

Walter Scott ser o autor de Waverley. É possível dizer que estou com fome 

tanto por palavras quanto por gestos, mas os gestos seriam inadequados para 

estabelecer que a Crítica da razão pura prova que a categoria da causalidade é 

uma forma a priori (ainda que Harpo Marx pudesse aproximar-se sensivel-

mente desse resultado. (ECO, 1991, p. 152) 

Em seguida, Umberto Eco considera os sistemas de linguagem 

não verbal “imperfeitas aproximações, artifícios semióticos periféricos, 

parasitários e impuros, misturados com fenômenos perceptivos, proces-

sos de estímulo-resposta e assim por diante” (idem, ibidem). E considera 

a linguagem verbal, em caixa alta e referindo-se a Lotman, o “sistema 
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modalizante primário” de que os demais seriam aproximações. E prosse-

gue alertando-nos, em uma repetição do que disse no trecho citado em 

recuo anteriormente, que cada sistema de linguagem é mais apto para re-

presentar diferentes tipos de signos (representando e sendo apenas parcial 

e circunstancialmente definidos pelo objeto), malgrado a superioridade 

que repetidamente atribui à linguagem verbal, concedendo que “existem 

muitos conteúdos expressos por complexas unidades não verbais que não 

podem ser traduzidos por uma ou mais unidades verbais senão por meio 

de vagas aproximações”. (Cf. ECO, 1991, p. 152) 

Em que concordo com Umberto Eco? Em que cada sistema de 

linguagem ou código é mais apto a certos tipos de semioses, e que usar 

um outro sistema menos indicado àquele tipo de expressão resultará em 

representações ainda mais incompletas (sem entrar, neste ponto, no méri-

to da questão de que toda semiose é parcial e incompleta, senão mentiro-

sa, e representa seu objeto em determinados de seus aspectos e sob certas 

circunstâncias, mesmo que sustentada pelo código considerado ideal para 

ela). 

Em que discordo de Umberto Eco? Na suposta superioridade geral 

da linguagem verbal em face da visual. Ana Maria Guimarães Jorge 

(2006), à guisa de exemplo, mostra-nos de forma complexa e fundamen-

tada que o pensamento humano é essencialmente diagramático (e um di-

agrama é da ordem do (hipo)ícone, a priori não do legissigno/símbolo, 

como a palavra). Além disso, pensamos muito comumente por imagens, 

numa mistura com o pensamento elaborado verbalmente, além de muitos 

outros tipos de semiose que formam algo complexo como é o pensamen-

to – lembremos que nossa memória registra e (res)significa até cheiros e 

sabores, e os presentifica como quali-signos, sinsignos ou legissignos em 

nossa mente ao longo de vários tipos de pensamento. Ou seja, só com ba-

se no verbal não há pensamento, de onde se conclui que, ao ser tão es-

sencial para a formação do pensamento, não é per se e de forma geral in-

ferior, mesmo que, repita-se, seja o sistema de linguagem ideal e até, por 

vezes, insubstituível para a comunicação em funções essenciais de uma 

vida. 

Conforme Lúcia Santaella (1994, p. 155), 

nenhum pensamento é conduzido apenas através de símbolos. Além disso, 

[Peirce] ainda percebeu que cada tipo de signo está apto a representar o que 

representa em função de sua natureza específica. Para determinadas necessi-

dades ou para determinadas realidades, há signos que são mais apropriados do 

que outros. [...] Toda manifestação sígnica, no pensamento, na linguagem, seja 

lá de que tipo for, atualiza uma mistura mais ou menos equilibrada de tipos de 
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signos. Em síntese, o pensamento e as linguagens só podem existir e sobrevi-

ver na promiscuidade. No mundo das linguagens, tudo é mistura, a mistura é a 

vida, ou o espírito, como queria Valéry. 

Talvez deva concordar, entretanto, quando Umberto Eco afirma 

que “a linguagem verbal seja o artifício semiótico mais poderoso” (op. 

cit., p. 54), dependendo da ajuda de outros sistemas semióticos já que ele 

“não satisfaz completamente ao princípio da efabilidade geral”. Ele tam-

bém admite que a comunicação humana não possa se dar apenas por pa-

lavras. Em suma, difiro apenas na superioridade intrínseca supostamente 

incondicional do verbal em face do visual, porque se ambos sistemas são 

essenciais para o pensamento, essa essencialidade torna o ranqueamento 

insustentável, principalmente se consideramos o objeto livro ilustrado, 

elemento das comunicações e artes humanas que pode existir e impor-se 

como grande obra de arte que muito comunica sem o verbal, mas jamais 

sem o visual, sob o risco de não poder ser considerado livro ilustrado, as-

sim como é questionável a história em quadrinhos sem textos visuais, 

mesmo que, em meio a exceções, existam exemplos de quadrinhos “mal-

larmeicos”, deixados em branco com vistas ao alcance de certos tipos de 

expressividade, sendo normalmente, nestes casos, narrações de base ver-

bal, cuja estrutura padrão é desafiada nos exemplos seguintes pela falta 

ou da imagem ou da palavra: 

 
Fig. 1: Histórias em quadrinhos com predomínio da ausência de registros verbais 

sem interrupção como recurso expressivo que põe em xeque uma arte considerada essencial 

desse gênero, sem prejuízo para a narrativa. Disponível em:  

<http://3.bp.blogspot.com/-

qYMOWG3jrQk/UMVEE81jLqI/AAAAAAAAAR0/4vmffXXSxJ8/s1600/HIst+quadrinho

http://3.bp.blogspot.com/-qYMOWG3jrQk/UMVEE81jLqI/AAAAAAAAAR0/4vmffXXSxJ8/s1600/HIst+quadrinhos+de+natal.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-qYMOWG3jrQk/UMVEE81jLqI/AAAAAAAAAR0/4vmffXXSxJ8/s1600/HIst+quadrinhos+de+natal.jpg
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s+de+natal.jpg>. Acesso em: 08-12-2016. 

Vejamos o exemplo de um artista dos quadrinhos catalão, Joan 

Cornellà: 

 
Fig. 2: História em quadrinhos sem registros verbais de Joan Cornellà. 

Sem nenhum tipo de recurso verbal aplicado, esta história em 

quadrinhos de Joan Cornellà não apenas narra uma historieta, mas tam-

bém denuncia o racismo e as cruéis facetas de seu funcionamento sistê-

mico nas sociedades, com setores dela desempenhando todo tipo de papel 

nesse sistema. A obra se nos apresenta portando extrema expressividade 

e sagacidade, clareza e ironia (vide os sorrisos do atirador e do policial, 

um tipo de sorriso de louco presente ao longo de sua vasta e valorosa 

obra). 

E agora o contrário: uma história em quadrinhos sem imagens 

http://3.bp.blogspot.com/-qYMOWG3jrQk/UMVEE81jLqI/AAAAAAAAAR0/4vmffXXSxJ8/s1600/HIst+quadrinhos+de+natal.jpg
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(pictureless comic): 

 
Fig. 3: Exemplo questionável de HQ sem imagem de Walter Kelly. 

Nela, identificam-se o fundo onipresente negro, ou a ausência de 

cor (ao menos seguindo os estudos clássicos de cor) e a transcrição do 

pedido de socorro em inglês – HELP!, que é da ordem mais da fala, da 

comunicação verbal que ocorre nos quadrinhos, que da imagem, embora 

os tipos de letras empregados incorporem qualidades icônicas e ponham 

em xeque a asserção acerca da ausência total de imagem nessa tira. Tra-

ta-se de um bom exemplo para estimular reflexão sobre características de 

gênero e de subgênero e relações palavra-imagem nessas textualidades. 

No exemplo seguinte, a ausência dos registros visuais nesta tira baseada 

em registros verbais é mais evidente: 

 
Fig. 4: Pictureless comic de David Lasky. 
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Falemos, agora, das poéticas verbo-visuais que nos interessam es-

pecificamente, e analisemos momentos em que autores dos gêneros en-

volvidos também rompem com suas convenções. 

No mundo dos livros ilustrados, são muito comuns aqueles que 

alguns no Brasil chamamos de livros-imagem ou livros de imagem, refe-

rindo-nos a livros ilustrados sem registros verbais, uma denominação 

confusa, porque, em si, não difere os livros ilustrados verbo-visuais, que 

também são livros de imagens, seja a dos desenhos, pinturas, colagens e 

arte da fotocópia integrada ou o que internacionalmente costuma-se de-

nominar wordless picturebooks (ao pé da letra, livros ilustrados sem pa-

lavras, ou melhor, sem registros verbais explícitos). 

Existe um instigante caso, porém, potencial ou apenas aparente-

mente excepcional, para cuja menção abro espaço a uma digressão neste 

ponto do texto: trata-se do livro ilustrado (?) Parece que Neva (On dirait 

q’il neige), de Remi Charlip. Nessa obra, não existem desenhos nem pin-

turas nem colagens nem xilogravuras, muito menos a utilização explicita 

dos elementos da gramática do discurso virtual, como ponto, linha, textu-

ra, relação luz-e-sombra, forma, mancha, contorno, margens, direção, 

cor, escala, dimensão e movimento. Não existe um fazer de formas e co-

res e texturas por parte de um artista. Existem páginas que foram deixa-

das em branco, e talvez nem embranquecidas a propósito, tendo-se, mito 

provavelmente, a página feita de papel branco sem intervenções, como 

que cobertas de neve, e algum texto verbal na parte de baixo, como se o 

fundo branco sem formas, tons, manchas, texturas, margens, limites (en-

fim, sem nada mais) fosse a ilustração associada ao texto. Se entender-

mos ilustração como imagens formadas por desenhos, pinturas, colagens, 

sobreposição de fotografias e cores etc., utilizando-se de materiais como 

lápis, tintas, aquarela, óleo, acrílico, têmpora, giz etc., esse livro sim-

plesmente não as possui. Mas que entendimento limitado de ilustração 

seria esse, e muito atrelado aos princípios (e necessidades validatórias) 

da arte de tradição! Por que não representar um ambiente tomado de ne-

ve, onde se veja apenas neve, por uma página em branco, onde que se vê 

apenas o branco? Existe, talvez, um não fazer, um não ilustrar a priori, 

muito menos tecnicamente virtuoso, que faça com que existam discus-

sões a respeito do caráter de livro ilustrado dessa obra. Na minha visão, 

porém, trata-se, sim, de um livro ilustrado, não importando se a técnica 

“ilustrativa” foge de tudo o que se tinha como pré-concebido a seu res-

peito. Assim como existe poesia na página em branco de Um Lance de 

Dados de Mallarmé. E, em Parece que Neva, temos no branco ou vazio 
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das páginas a iconicidade pela semelhança entre uma página inteiramente 

branca e uma paisagem totalmente encoberta por neve, ocultando tudo 

(ruas, caçadas, paisagens rurais, vegetação...) que a neve, em casos de 

precipitação muito intensa, também cobre e oculta no mundo fenomênico 

físico consensual. Não entrarei na discussão a respeito do caráter de cor 

ou não cor, ou de soma de todas as cores, ou até de mesmo de ausência 

de cor representado pelo branco. Deixo essa discussão para os estudiosos 

das cores. O que vale, aqui, é que o branco existe, vejo-o como cor, como 

signo, e como ilustração neste caso, tendo como objeto dinâmico a neve, 

objeto imediato nosso percipuum da neve, além do julgamento percepti-

vo, com a neve como interpretante dessa semiose. 

 
Fig. 5: páginas “ilustradas” de Parece que neva. 

Ele apresenta características do livro ilustrado pós-moderno (a se-

rem discutidas no capítulo 3) como chamar a atenção para si mesmo, a 

autorreferencialidade, o desafio, o questionamento sobre si mesmo e sua 

natureza... 

A mim, pessoalmente, agrada a leitura do texto que pertence a um 

gênero intrinsecamente verbo-visual (como as obras de Joan Cornellà 

acima reproduzidas), mas do qual se ausenta o verbal, numa exploração 

aprofundada das possibilidades expressivas dos registros visuais, não 

apenas para a representação, mas também para a narração. Durante esse 

tipo de leitura, procuro com especial prazer contemplar, interpretar e fruir 
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essas obras a partir dos registros que essas apresentam e dos quais se va-

lem e compõem. Pergunto-me, por exemplo, se a ironia e o sarcasmo de 

Joan Cornellà seriam expressos com o mesmo valor caso suas tiras pos-

suíssem balões de diálogo. Estou segundo de que a resposta a essa per-

gunta seria negativa. 

Quando pensamos nas relações entre o verbal e o visual nas artes, 

temos dois contextos – e fala-se, aqui, dos casos em que nem verbal nem 

visual se ausentam: no primeiro, imagem e palavra pertencentes a dife-

rentes obras, mas que se encontram em algum tipo de relação uma com a 

outra, e, no segundo, as poéticas verbo-visuais (livro ilustrado, história 

em quadrinhos, poesia concreta, poesia visual etc.), em que ambas as lin-

guagens se encontram, inter-relacionam e complementam na mesma 

obra, sendo a verbo-visualidade o que as estrutura como obra una em sua 

idiossincrasia. Um exemplo do primeiro caso seria a pintura “Le petit 

Chaperon Rouge”, de Fleury-François Richard (1852), exposta no Museu 

do Louvre, em Paris, França. Essa obra está em direta relação com o con-

to Chapeuzinho Vermelho e, de fato, ilustra uma de suas cenas, mas não 

compõe com o conto verbal uma unidade. São obras diferentes, embora 

intimamente relacionadas, uma vez que a pintura ilustra uma cena do 

conto, o que gera um forte intertexto multimodal. 

Retornando às questões dos interpretantes na leitura da poética 

verbo-visual livro ilustrado, retomo uma questão: a percepção dos regis-

tros visuais, de natureza principalmente icônica, se dá diretamente de 

forma cerebral e direta: olhos vêm o objeto dinâmico, já semiotizado e 

transformado em objeto imediato, sua parte que efetivamente consiste 

num correlato do signo, e emite, em suas formas, cores, dimensões etc. 

na retina mental do fruidor a imagem percebida e ali projetada. Essa for-

ma de percepção e cognição é rápida e direta. Não pretendo investigar, 

neste momento, a autogeração sígnica a partir desse signo, dessa imagem 

projetada na mente do leitor, dadas as suas ilimitadas possibilidades a va-

riar de pessoa para pessoa e de circunstâncias para circunstâncias. 

No caso da leitura do texto verbal, essa se delonga muito mais pe-

lo tempo, devido ao seu caráter de signos sintaticamente concatenados 

em sequência e continuidade, e ao fato do interlocutor e do leitor deve-

rem esperar até que aquele que assume a palavra chegue à conclusão de 

suas ideias verbalmente (dependendo, é claro, da complexidade e das di-

mensões daquilo que verbalmente se diga, conte, explique. Não é por 

acaso que obras de pintura expressivíssimas e caracterizadas pelo detalhe 

como o Jardim das Delícias Terrestres de Bosch ou várias pinturas com 
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as de Pieter Bruegel, sempre cheias de não apenas representação, mas 

também de narrações, se resolvem e espraiam no espaço de uma tela (no 

caso do Jardim, dividida em três superfícies unidas, e que podem ser fru-

ídas conjuntamente), ao passo que um romance, baseado no verbal, se 

desenvolve a partir de páginas e páginas, chegando a extremos como 

Ulysses, Wilhelm Meister ou, no mundo da literatura infantil e juvenil, a 

obra de Tolkien, desenvolvida em vários enormes volumes, ou a série 

Harry Potter. A linguagem verbal é mais apta para expressar ações com-

plexas concatenadas e repletas de nuances e matizes, mas isso se delonga 

no tempo. Registros visuais também narram, mas de forma mais compac-

tada e de apresentação unificada, sendo nisso menos ótimos que os ver-

bais, enquanto recursos verbais projetam imagens, mas com menos profi-

ciência que os recursos visuais. Observe-se a obra “Snow Piece”, de Yo-

ko Ono, representante do gênero de arte conceitual denominado “instru-

ção” ou “event score”: 

 
Fig. 6: “Snow Piece”, de Yoko Ono, 1963 e publicada no libro Grapefruit. 

O texto funciona como uma instrução. Uma imagem (neve) e di-

versas sensações a ela relacionadas devem ser projetadas no corpo-mente 

do fruidor e do interlocutor (real ou imaginário), sem qualquer recurso 

direto ao visual. 
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Fig. 7: Pintura “Le Petit Chaperon Rouge”, 

de Fleury-François Richard (1852), exposta no Museu do Louvre. 

Ela não integra um livro ilustrado, embora seja uma ilustração no 

sentido mais amplamente aceito de ilustração como sendo “imagem em 

relação direta com um texto”. É uma obra por si só. Se é, de fato, uma 

“obra de fato e indiscutivelmente independente”, dada a já mencionada 

relação intrínseca com o conto, da base do intertexto (ainda que não só), 

isso é algo que pode e deve ser discutido. Este trecho é narrativo, além de 

representativo. Corresponde ao momento em que Chapeuzinho Vermelho 

visita a vovó (na verdade, o lobo já disfarçado) em seu quarto escuro e 

convalescendo em seu leito, e lhe leva bolo e vinho (em Grimm) ou gal-

lettes e leite (em Perrault). Mas esse elemento narrativo, traduzido por 

signos visuais, congela a cena em um dado momento que, no verbal, se-

ria mais desenvolvido, com a descrição de mais detalhes, ações associa-

das às que foram representadas nesse quadro, ações que antecedessem e 

sucedessem esse momento. 

Um caso distinto é o do livro ilustrado, que é uma construção ver-

bo-visual indivisível (a menos que para efeitos didáticos e analíticos) en-

tre palavra e imagem: 
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Fig. 8: Grimm-Pacovská, um livro ilustrado como objeto único composto por 

palavra, imagem e design, onde se observam o texto verbal e a imagem impressos. 

Lúcia Santaella e Winfried Nöth (2011, p. 12) se referem à “rela-

ção entre a literatura e as artes visuais clássicas da pintura, gravura, es-

cultura e arquitetura” (caso da pintura de Fleury-François Richard com a 

versão perraultiana do conto Chapeuzinho Vermelho), refletindo que “as 

inter-relações entre o verbal e as artes visuais podem ser estudadas com 

um foco sobre as diferenças específicas ou sobre as afinidades, seme-

lhanças e influências mútuas entre essas artes irmãs”. Analisemos o se-

guinte excerto, que enfoca as diferenças entre os códigos verbal e visual, 

suas especificidades, sua inter-relação, e advoga a não superioridade de 

um tipo de código sobre o outro no âmbito da arte: 

Diferenças evidentes entre o verbal e as artes visuais são aquelas que de-

rivam do potencial semiótico específico dos signos verbais e dos visuais. Tan-

to a comunicação verbal quanto as artes visuais têm o potencial semiótico da 

representação, muito embora, em alguns casos, não possam fazer uso dela, 

como na pintura não representativa ou na poesia sonora. Para representar, a 

literatura faz uso de palavras que, na terminologia peirciana, são signos es-

sencialmente simbólicos. Pinturas e esculturas, que representam cenas de 

mundos reais ou ficcionais, fazem-no essencialmente por meio de signos icô-

nicos, mesmo quando eles representam objetos que não existem na realidade. 

As artes verbais e visuais divergem quanto ao seu potencial de representação. 

Imagens visuais são superiores em seu potencial de representar o mundo visí-
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vel de formas, cores e configurações espaciais, mas com exceção da sineste-

sia, elas são um meio pobre para a representação do mundo acústico, olfativo, 

gustativo e tátil da experiência humana. Além disso, as imagens têm um po-

tencial pobre para representar noções abstratas, temporais e relações cau-

sais. Elas não têm a faculdade de negar aquilo que elas representam, e não po-

dem expressar a ideia da alternativa entre dois objetos de representação. Em 

contraste com as artes visuais, que são tipicamente as artes de representar o 

mundo visível, as artes verbais podem representar tanto o mundo visível 

quanto o mundo invisível, impressões sensoriais de todas as modalidades, as 

ideias abstratas, sentimentos e relações lógicas. É verdade que a pintura tem 

um potencial alegórico e metafórico que vai muito além dos limites do mundo 

visível, mas o conhecimento necessário para decodificar uma alegoria pintada 

pressupõe o conhecimento transmitido pelo literário ou pelos textos bíblicos. 

No entanto essa superioridade da semiótica verbal sobre os signos visuais para 

representar o amplo espectro de fenômenos naturais e culturais não pode ser 

invocada como um argumento para a superioridade do literário sobre as artes 

visuais, como foi alegado até a estética do Renascimento. A disputa antiga so-

bre a superioridade das artes (paragone) foi enganosa. Nenhuma das artes é 

superior a quaisquer outras. Todas as artes individuais trabalham com seus 

meios semióticos específicos. (SANTAELLA & NÖTH, 2011, p. 12 – grifos 

nossos) 

Dadas as diferenças entre as potencialidades expressivas de cada 

código no seio da arte, tão bem sintetizadas no trecho acima citado, resta-

nos ver como os autores entendem as inter-relações possíveis existentes 

entre o verbal e o visual, que se iniciam já no caráter imagético de ambos 

os códigos, uma vez que tanto as imagens propriamente ditas se projetam 

ou refletem na retina mental, quanto as imagens inspiradas pela leitura da 

palavra acabam por ter o mesmo fim. Lúcia Santaella (2012c) classifica 

as relações entre palavra e imagem no livro ilustrado em sintáticas, se-

mânticas e pragmáticas. Explorarei esse tema mais detalhadamente no 

capítulo terceiro do presente trabalho. Pretendo, aqui, de modo a ater-me 

à questão dos interpretantes no tipo de obra que aqui se analisa, o livro 

ilustrado, verificar as semelhanças e diferenças entre os processos medi-

ante os quais palavra e imagem contidos no texto verbo-visual potenci-

almente geram signos desenvolvidos na mente dos intérpretes, não pou-

cas vezes imagens. 

Um exemplo de registros visuais utilizados para construir a carac-

terização dos personagens, indo muito além de seu aspecto físico e emo-

ções e ações, é o que se observa na obra Vizinho, vizinha, de Graça Lima, 

Mariana Massarani e Roger Mello (2006). Todo o livro se estrutura em 

páginas duplas, ocupando a página da esquerda o apartamento do vizinho 

e, a da direita, o da vizinha, com um corredor no meio que os separa – e 

eles, de fato, não se conhecem, apesar do não pouco que têm em comum 

ou complementar: 
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Fig. 9: Páginas 6 e 7 de Vizinho, vizinha (2006) com o livro aberto. 

Este livro traz textos verbais breves e ilustrações ricas em deta-

lhes. Observemos a página direita (portanto, retratando o apartamento e 

vida da vizinha), reproduzida a seguir. O texto verbal nos informa a res-

peito de um detalhe que pouco influi no enredo: “Ela tem um neto dois 

dedos menor que a sobrinha dele”. Entretanto, ao analisar a ilustração, 

descobrimos que ela costura, ouve música, tem uma coleção de CDs, um 

aquário com peixes, uma prancha de surfe e que ela desenha com lápis e 

pinta com guache. Todos esses detalhes caracterizam a personagem e são 

normalmente entregues ao leitor via registros verbais. A estratégia, neste 

livro, foi a de compor e apresentar os personagens mediante o visual. 

 
Fig. 10: Vizinho, vizinha, p. 22. 
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Na imagem seguinte, o texto verbal nos diz, a respeito do vizinho, 

que, às “quatro e quarenta, ele sai com o canário para um passeio”. Só is-

so já gera estranhamento, uma vez que as pessoas geralmente não saem 

para passear com canários, muito menos atados à ponta de uma linha, 

como cães, mas para que possam voar. Contudo, a imagem diz mais so-

bre ele: ele possui uma vitrola e discos de vinil (em 2006), possui plantas 

em casa e, pela inscrição da camiseta que veste, visitou a Serra da Capi-

vara (uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natu-

reza localizada no Estado do Piauí172), ou pretende fazê-lo, ou a admira. 

Essa camiseta, somada às flores e ao canário, caracterizam-no como per-

sonagem interessado pela natureza, algo que poderia ter sido expresso no 

verbal, mas não foi. Fisicamente, tem cabelos castanhos encaracolados, 

barba, veste bermuda cargo, tênis Converse (ou muito similar). Assim, 

em Vizinho, vizinha, os registros visuais informam mais sobre os perso-

nagens que os verbais. Informam sobre suas características físicas, mas 

também sobre seus gostos e hábitos e, assim, sobre suas personalidades. 

 
Fig. 11: Vizinho, vizinha, p. 14. 

Já Monteiro Lobato nos apresenta suas personagens com descri-

                                                         

172 Em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Serra_da_Capivara>. Acesso em: 12-12-2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Serra_da_Capivara
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ções desenvolvidas no código verbal e eventualmente representadas em 

ilustrações (veremos, no capítulo 3, a diferença entre livro ilustrado e li-

vro com ilustrações). Narizinho, já no início das Reinações, é descrita da 

seguinte forma: “Narizinho tem sete anos, é morena como jambo, gosta 

muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos”. 

A boneca Emília é descrita como segue: “...Emília, uma boneca de pano 

bastante desajeitada de corpo. Emília foi feita por tia Nastácia, com olhos 

de retrós preto e sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma bruxa”. A 

descrição com o código verbal de Narizinho inclui o mesmo tipo de ele-

mentos que a do vizinho: caracterização física e preferências ou habilida-

de (saber fazer os bolinhos gostosos, apreciar pipoca). Comparadas, as 

descrições visuais das personagens de Vizinho, vizinha tomam mais tem-

po do leitor do que as verbais de Monteiro Lobato, um caso que tipica-

mente inverte o mais comum: a apreensão da imagem ser mais breve que 

a do texto. E, naturalmente, se pensarmos nos elementos internos apenas 

de Vizinho, Vizinha, temos um texto verbal muito mais pobre que o visu-

al. 

Não é possível antever a forma, tom e natureza exatas daquilo que 

palavra ou imagem em um livro ilustrado projeta(ria)m na retina mental 

de um fruidor. Um dado leitor pode ter seu primeiro contato com as ilus-

trações da personagem Chapeuzinho no livro e elas podem remeter-lhe 

instantaneamente, por iconicidade, indicialidade ou simbologia, a outras 

pessoas, outras imagens, a sensações específicas diretamente provocadas 

pelo contato com esse material etc., enfim, a elementos de seu horizonte 

de expectativas e às suas crenças/conhecimentos de mundo. É por essa 

incerteza que afirmei, há alguns parágrafos, que aqui falo de interpretan-

tes imediatos e não dinâmicos ou finais. O que se pode afirmar, entretan-

to, é que, num primeiro momento, olhar para um desenho provoca sua 

reprodução de forma direta ou não mediada em nossa mente. O desenho 

está no papel (livro, objeto dinâmico, percepto), é percebido por meio da 

visão, torna-se percipuum ou objeto imediato do signo, e adentra a mente 

do intérprete através desse sentido. A apreensão do desenho, da pintura, 

da colagem, enfim, das imagens que se apresentam nos livros ilustrados, 

é muito mais direta do que a apreensão do verbal, salvaguardadas talvez 

exceções como Vizinho, vizinha, muito carregadas de detalhes. 

Isso porque, no caso da decodificação do verbal em forma impres-

sa, ou em forma de tipos, primeiramente a visão faz com que o fruidor 

tenha contato com os símbolos gráficos, que projetam em sua mente ca-

deias fônicas – os sons em que as palavras consistem e que delas são a 
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matéria primordial – e só numa fase subsequente, ainda que de imediato 

subsequente, esses sons, por sua vez (os significantes de Saussure), reme-

tem aos significados ou conteúdos que representam, apenas então proje-

tando, também, por sua vez, imagens na retina mental do leitor. No caso 

da leitura da imagem, num estágio prévio à sua interpretação, a percep-

ção visual é direta, já que se trata do que Lúcia Santaella designou um 

sentido cerebral. Olha-se a imagem no papel e tem-se de imediato uma 

réplica sua na mente. No caso da apreensão do verbal, decodifica-se pri-

meiro o signo gráfico, que gera na mente como interpretante o signo ver-

bal como cadeia fônica, e essa cadeia fônica tem como interpretante a 

imagem ou o significado apenas então projetados na mente. É claro que a 

diferença temporal entre a apreensão dos dois tipos de signo e suas proje-

ções na mente devem ser da ordem de menos que milissegundos, mas 

existe uma diferença de graus na concatenação de signos gerada, tendo a 

leitura do verbal, portanto, por sua própria natureza, ao menos uma etapa 

a mais. Além disso, a imagem se apresenta aos olhos do leitor toda de 

uma só vez. É evidente, e quero ressaltar isso, que a análise que se pre-

tenda atenta da imagem, sobremaneira a mais completa, em seus deta-

lhes, também se delonga pelo tempo. Caso alguém deseje contemplar e 

fruir no detalhe o Jardim das Delícias Terrenas de Hieronymus Bosch 

(1504), sabe-se lá de quanto tempo, de fato, irá necessitar, até porque é 

difícil, nessa pintura, localizar um ponto focal central – e, provavelmente, 

ela tem múltiplos. 

 
Fig. 12: O Jardim das Delícias Terrestres, de Hyeronimus Bosch (1504), 

Museu do Prado, Madrid 

Mas existe, ainda assim, uma apreensão geral (mesmo que mais 

superficial) da imagem como um todo que ocorre em função de segun-
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dos. O texto verbal, por outro lado, representado graficamente ou sim-

plesmente recitado, é determinado pela sintaxe. As palavras vão-se enu-

merando e concatenando uma a uma, cada uma delas dependendo de que 

se leia/recite/pronuncie/imagine cada uma a sua vez, numa dispersão 

temporal muito maior. Até que o verbal descreva minimamente uma 

imagem com cenário e personagens em ação, vão-se segundos ou – em 

um Eça de Queiroz ou H. P. Lovecraft, Zola, Flaubert, Thomas Mann em 

Dr. Fausto e um longo etcétera – muitos minutos ou mais. Os registros 

visuais, por sua vez, dão-nos um todo e um tom da imagem prontamente 

e sem delongas, um todo que a natureza cronologicamente segmentada 

do verbal não oferece de forma instantânea. Assim, como exemplo, a 

projeção de interpretantes emocionais por parte da imagem é instantânea; 

aquela que vem do verbal aguarda a chegada à conclusão de partes mais 

delongadas da enunciação. 

Mas, sempre que levemos em conta as controvérsias acerca do 

tempo necessário para fruir registros visuais e verbais, devemos distin-

guir entre a poética visual (no caso, a pintura multifocal) daquela, não 

menos poética, mas que possui um foco central claro e centralizador da 

apreensão. Um exemplo do primeiro tipo são As Meninas, de Diego Ve-

lázquez (1656), totalmente multifocal e exigindo uma fruição de atenção 

aos detalhes um a cada vez, além da sempre possível apreensão geral, do 

“tom geral da imagem”. 

 
Fig. 13: As Meninas, de Diego Velázquez (1656), Museu do Prado (Madrid). 
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Como exemplos de imagens unifocais, ou mesmo multifocais, 

mas com um foco central claramente definido, observemos as seguintes, 

para mantermo-nos no âmbito da arte bem conhecida: 

  
Fig. 14 e 15: À esquerda, O Grito, de Edvard Munch (1893) e, 

à direita, a Mona Lisa/La Gioconda, de Leonardo da Vinci (1503-1506). 

Neste momento, não pretendo enfatizar as diferenças de época, es-

tilo e significado cultural de ambas as obras. Trata-se, aqui, de indicar 

que, ao contrário do que ocorre em obras multifocais como O Jardim das 

Delícias Terrestres e As Meninas, nestas duas pinturas podem-se identi-

ficar pontos focais claros e centralizadores. Em O Grito, o ponto focal 

central (e que, de fato, se localiza ao centro da imagem), é o que primeiro 

chama a atenção do fruidor. O rosto que grita é o ponto central e focal da 

obra e sua circularidade se reafirma com a posição das mãos em relação 

com o rosto. Os olhos, a boca que grita, também são da origem do ponto. 

A propagação do grito, por sua vez, que é som em expansão, é represen-

tada por meio de linhas, sendo curvas as de instabilidade e horizontais e 

verticais as de estabilidade. Toda a imagem, de algum modo, grita ou 

participa do grito, reflete-o, ainda que o grito em si parta da cabeça (e da-

li partem todos os gritos em todos os sentidos), centralizada na imagem. 

A linha que representa a cerca nos faz subir seguindo-a com o olho até 

chegar na linha amarela que vai circulando para cima e forma o céu. Na 

Mona Lisa, por outro lado, o foco de atenção (e de séculos de interpreta-

ções, associações e questionamentos) é o seu enigmático sorriso, locali-

zado em seu rosto, e que consegue ser seu foco principal de atenção sem 

localizar-se ao centro do espaço da pintura, como em O Grito. Nada im-



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

1032 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

pede que o fruidor se dedique a analisar a posição de seus braços, o fun-

do paisagístico das imagens, mas o ponto focal é seu rosto que tão miste-

rioso sorriso esboça. 

Voltando aos livros ilustrados, que também englobam imagens 

com pontos focais ou múltiplos focos, e dedicando-nos, por ora, a mais 

uma complicação na leitura do verbal, na esfera do elemento gráfico-

verbal, vale lembrar, ainda, que as próprias formas das fontes utilizadas 

no registro gráfico do texto verbal podem carregar sentidos a partir da 

iconicidade, como mostra-nos Priscila Monteiro Borges (2010), aumen-

tando a intensidade cognitiva da leitura do verbal: 

Quando a linguagem verbal se materializa em formas de escrita, ela ad-

quire características particulares do sistema de linguagem visual. Torna-se, en-

tão, necessário investigar o poder significativo das formas visuais em textos 

verbais. A visualidade do sistema de escrita verbal agrega duas funções da es-

crita: a comunicativa e a poética visual. A função comunicativa caracteriza o 

sistema verbal, estando também presente na linguagem verbal oral. Já a fun-

ção poética visual é particular aos sistemas de escrita, sendo expressa pela ca-

ligrafia manual e pela tipografia. Com o objetivo de investigar a função repre-

sentativa dos aspectos visuais da escrita verbal, selecionamos fontes tipográfi-

cas que transformam a forma das letras, dificultando a leitura. Essas fontes 

destacam a visualidade da escrita e desenvolvem uma forma de comunicação 

visual própria. Com elas, o texto escrito verbal passa a comunicar visualmen-

te173. (BORGES, 2010 – negrito meu) 

Essas circunstâncias investigadas por Priscila Monteiro Borges 

nos mostram que a leitura do verbal gráfico que apresente traços de ico-

nicidade já nas fontes acrescenta mais um delongamento, ou, nas pala-

vras dela, mais uma dificuldade para um tipo de leitura que já é mais 

complexo e longo, apoiado no eixo de linguagem design, na leitura da 

iconicidade das fontes, então na decodificação do verbal até a apreensão 

da imagem que ele projete, além de mais imagens a serem analisadas no 

caso de um leitor meticuloso e atento a todo tipo de detalhe potencial-

mente significativo no objeto livro ou livro ilustrado. 

Estas questões – destacando-se a maior agilidade na formação de 

interpretantes na mente do fruidor a partir dos registros visuais, bem co-

mo a propensão maior dos códigos visuais à representação icônica, fazem 

com que esse tipo de registro, sem os quais não se tem o objeto livro ilus-

trado, terminem por dominar, nesse tipo de objeto, toda a parte de proje-

ção de imagens. 

                                                         

173 Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/5310>. Acesso em: 07-12-2016. 

https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/5310
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Recentemente, em uma conversa mais informal sobre contos de 

Grimm e suas ilustrações, uma pessoa, curiosamente professor de arte, 

que aparentemente havia tido contato exclusivamente com versões sem 

ilustrações do texto dos Irmãos Grimm (por mais raro que isso possa pa-

recer), declarou-me sempre ter imaginado Chapeuzinho Vermelho com 

cabelos negros. Uma interpretação completamente possível a partir do 

que expressa e inspira o texto verbal, já que o conto de fadas se caracteri-

za, como gênero, pelas poucas ou muito breves descrições que o inte-

gram174. Entretanto, na grande maioria dos livros ilustrados tradicionais e 

contemporâneos desse conto, a personagem é representada com cabelos 

claros. O fato é que isso não fazia parte do repertório e horizonte de ex-

pectativas desse leitor especificamente com quem travei essa breve con-

versa, que não tinha tido experiência com as ilustrações, embora haja, in-

clusive e excepcionalmente, entre estas, exceções como a Chapeuzinho 

de Almodóvar-Taeger, cujo tom de cabelo é representado escuro: 

 
Fig. 16: Chapeuzinho Vermelho; a verdadeira história, 

de Almodóvar e Taeger, Editora Callis. 

                                                         

174 A discussão das características do gênero conto de fadas a partir de diversos autores será um 
dos temas do capítulo 2 desta tese e não serão adiantadas neste momento além do estritamente ne-
cessário. 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

1034 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

O mesmo ocorre na representação de Chapeuzinho ilustrada por 

Winnie Fitch: 

 
Fig. 17: Chapeuzinho Vermelho e o lobo por Fitch. 

Exceções à parte, o que a declaração dessa pessoa evidencia é que 

o texto verbal do gênero conto de fadas, uma das “forma simples” de 

André Jolles (1985), deixa uma grande abertura para que o leitor imagine 

espaços, personagens, objetos e ambientes como quiser e puder, com ba-

se em seu repertório, seu conhecimento de mundo, sua sensibilidade, sua 

personalidade e suas crenças. E é por esse motivo que, ao longo dos sé-

culos e décadas, vêm variando fortemente essas representações visuais 

nas versões ilustradas do conto, a despeito do fato de haver uma nítida 

tradição de manter certos elementos estáveis em obras de diversos ilus-

tradores, como demonstrarei no item 2.3. Obras mais contemporâneas 

como as do corpus principal deste trabalho são exemplos de subversões 

dessas tradições. 

Estes fatos nos levam a assumir a seguinte realidade: embora não 

possamos postular o tipo de relacionamento específico que cada leitor te-

nha com a obra, em que ordem ele a leia, se lê os paratextos, se se dedica 

a epitextos e peritextos, se se atém demoradamente na apreciação das 

ilustrações, se efetivamente as analisa, se simplesmente as recebe proje-

tadas em sua retina mental ou se identifica simbologia nelas, com o que 

as compara e contrasta – tema da leitura de choque no segundo capítulo 

desta tese –, se se dedica primeiramente ao verbal que ao visual ou vice-



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 1035 

versa – a tendência é ter a mente primeiramente ocupada com as proje-

ções das ilustrações e, em seguida, dedicar-se a ler o texto verbal (que as 

imagens de teor narrativo podem inclusive antecipar). Nesse momento de 

leitura do real, e mesmo com a ocorrência inevitável, para um sem-

número de leitores, da leitura comparativa e de choque, dá-se um contex-

to em que os registros visuais completam os espaços vazios de descrição 

do texto verbal, tornando-se também interpretantes destes últimos. O tex-

to não descreve em detalhes a personagem Chapeuzinho, principalmente 

em relação com sua aparência, e essa descrição, durante a fruição do li-

vro ilustrado específico, é performada pelas ilustrações. Do mesmo mo-

do, as imagens narrativas dão cor, forma e tom às cenas e acontecimen-

tos, acrescentando um como ao o quê do texto verbal. Assim sendo, a 

ilustração é, graças às suas características e aos aspectos de representa-

ção em que se destaca com seus recursos mais que o verbal, e também 

graças à imediaticidade possível de sua apreensão em relação com a na-

turalmente temporalmente delongada e mais multifásica apreensão do 

verbal, determinante do tipo de interpretante que o texto verbal potenci-

almente projeta na mente do leitor-intérprete. Os signos verbais, quando 

chegam à etapa em que também projetam imagens, em vez de competir 

com as imagens formadas a partir dos registros visuais, milissegundos 

atrás apreendidos, acabam sendo por elas determinados (pelas imagens 

formadas a partir do registro visual) e deles recebem forma e estilo. Cir-

cunstâncias excepcionais como no caso da leitura de choque serão, repi-

to, abordadas mais adiante no capítulo 2. Mas encontramos, assim, na 

poética verbo-visual, signos que compartilham interpretantes e objetos 

com outros que o que têm de diferente e único em cada caso é o repre-

sentamen. Assim, a frase xxxx projeta, no contexto verbo-visual do livro 

ilustrado, o mesmo interpretante que o registro visual XXXX, e tendo 

como referência o mesmo objeto imediato do texto ficcional, que pode 

ser representamen, como já se disse antes, de diversos objetos dinâmicos 

também. 

Levando em consideração esses fatos, mesmo que não seja possí-

vel considerar os registros verbais mais importantes que os visuais no 

LICF – que, como já observei, existe como tal sem texto verbal mas não 

existe sem ilustrações – temos um contexto de dominância ou, em outras 

palavras, de enorme influência dos registros visuais na apreensão dos 

verbais e da totalidade do texto verbo-visual, cabendo-lhes dar tom à nar-

rativa híbrida em cada livro, emprestando-lhes interpretantes aos signos 

verbais, até então em latência, quando fruídos como parte do livro ilus-

trado. Entre outros motivos aqui esmiuçados, dadas a sua propensão icô-
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nica, à maior rapidez de sua projeção na mente do leitor em comparação 

com a velocidade da apreensão das imagens projetadas pelo real somam-

se a abdicação por parte dos autores do texto verbal do ato de descrever 

personagens, cenas e ambientações em detalhes, deixando essa função 

para o leitor e para o ilustrador. O LICF é, assim, mais fechado que o 

conto verbal não ilustrado, e exige menos criatividade e imaginação por 

parte do fruidor ao dar forma e cor aos elementos que da história fazem 

parte. 

Uma interessante faceta do registro visual é a possibilidade de que 

ele inspire a formação de palavras, sintagmas, orações etc., ou seja, lin-

guagem verbal. Assim, em Chapeuzinho Amarelo (Buarque-Ziraldo ou 

Buarque-Berlendis), o amarelo do chapeuzinho da personagem alude à 

expressão verbal “amarelar de medo”. Esta seria uma inversão da ten-

dência mais comum, que é a de o verbal gerar a imagem. Na ilustração 

que segue, de autor desconhecido, temos uma inusitada fusão entre per-

sonagem e ambiente (Lobo + casa da avó). Forma-se, assim, a ideia ver-

bal “casa do lobo”, que é o que passa a ser a casa da avó quando este úl-

timo nela adentra e assume o lugar de sua dona, por ele devorada, incor-

porada. Desde o início do conto, em que a mãe de Chapeuzinho alerta-a a 

respeito dos perigos da floresta, fica claro que dois ambientes são segu-

ros na história: dentro da casa da mãe e dentro da casa da avó. O ambien-

te “dentro da casa da avó” passa a ser perigoso quando este se torna 

“dentro da casa do lobo”: 

 
Fig. 18: Autor desconhecido. 
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Assim, vemos que o interpretante gerado pela fruição dos regis-

tros verbais tem influência direta no interpretante que virá a ser gerado 

pela mais delongada leitura do verbal, potencialmente antecedendo-lhe e 

roubando-lhe a capacidade de projetar imagens autônomas, mas que os 

registros visuais também podem gerar desenvolvimentos interpretativos 

verbais. De outro lado, pode-se dizer, referindo-se ao caso mais comum, 

que os registros visuais emprestam imagens que são aproveitadas na frui-

ção do verbal, quando chega o momento deste último também projetar 

imagens, contaminando-as ou mesmo determinando-as. Estas conclusões 

não vêm desprovidas de ironia, uma vez que quem veio primeiro e moti-

vou as ilustrações foi o conto verbal, cuja totalidade ou seleção de ele-

mentos são o que unifica a constelação de intertextos multimodais, além 

de paratextos e epitextos, existentes a partir ou ao redor de Chapeuzinho 

Vermelho e que entram na leitura de choque, a ser avante explicada, do 

conto. 

 

3. Considerações finais 

A partir das reflexões travadas neste texto, podemos concluir re-

sumindo-as, em linhas gerais, da seguinte forma: 

 Os sistemas envolvidos de linguagem no LICF se complementam 

e assim interferem um no outro; 

 Não se fazem duas leituras, trata-se uma leitura do livro ilustrado 

de conto de fadas que engloba decodificar os dois (ou três, consi-

derando-se o projeto gráfico como unidade significante) sistemas 

de código, com cada um oferecendo mais elementos para a leitura 

de acordo com aquilo que sabem fazer melhor (representar, narrar 

etc.); 

 O interpretante do signo visual invade os signos formados ou pro-

jetados pelo verbal e impõe-lhes forma, cor, tom, um “ar”, ou esti-

lo. Não sobra espaço para que a leitura do verbo-visual se baseie 

primeiramente na decodificação do verbal, que tanta liberdade 

imaginativa garante ao leitor, e este formar primeiro os seus inter-

pretantes sem a influência dos interpretantes projetáveis e projeta-

dos pelo signo visual; 

 Não se prevê, aqui, todas as leituras possíveis, mas sim entende-se 

uma leitura integrativa de diferentes códigos, numa situação in-

comum e própria do objeto LICF em que os registros verbais do-
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minam na formação de imagens da e na mente do leitor e subtra-

em dos signos verbais seu poder de projetar imagens independen-

tes, como as relacionadas à imaginação do aspecto físico de Cha-

peuzinho, do lobo, da avó e de todos os espaços: florestas, flores, 

árvores, casa da avó etc. 

Em resumo: no LICF, quem define as imagens projetadas pelos 

registros verbais são os registros visuais, de apreensão mais rápida e sen-

do mais aptos para a iconicidade. A projeção da réplica mental da ima-

gem vista na retina mental é praticamente instantânea; a projeção na 

mente de imagens pelo verbal depende da decodificação do código gráfi-

co e depois da cadeia fônica. Se o código gráfico for de natureza icônica, 

intensifica-se a complexidade de sua decodificação. Quando o verbal fi-

nalmente está pronto para projetar a imagem, esta já fora projetada e de-

finida anteriormente pelo registro visual, sendo, então, que o interpretan-

te último da palavra (imagem que ela evoca) acaba sendo o mesmo do 

registro verbal: dois representamemina distintos com os mesmos inter-

pretantes e os mesmos objetos. 

Por outro lado, o verbal continua sendo o código essencial para 

projetar/descrever as ações e suas nuances temporais, casuais e abstratas, 

e empresta ao visual os efeitos dessa sua aptidão. Chama a atenção, por-

tanto, o fato de que um sistema de linguagem (verbal ou visual) empresta 

interpretantes que são aproveitados pelo outro e a ele conjugados. Isso 

mostra que, na semiosfera, existe em muitas situações uma partilha de 

correlatos com outros signos. 

A imagem que segue, em Grimm-Janssen, ilustra o seguinte tre-

cho do conto em registros verbais (p. xx): “Chapeuzinho Vermelho cor-

reu ligeira para juntar algumas pedras bem grandes; encheram com elas a 

barriga do bicho. O lobo acordou e tentou saltar, mas as pedras eram tão 

pesadas que ele logo caiu morto por terra. Tudo acabou bem para os três: 

o caçador tirou a pele do lobo e a levou para casa; a avó comeu o bolo e 

bebeu o vinho que a neta havia trazido, e sentiu-se bem melhor; e Cha-

peuzinho Vermelho pensou: ‘Nunca mais na vida vou sair do caminho e 

me embrenhar no bosque – não quando a mamãe proibir’”. 

Mas o registro visual só consegue recobrir uma parte do que nesse 

excerto é narrado: o momento em que Chapeuzinho tem em suas mãos 

uma pedra das várias (“algumas”) a que o texto se refere, com o lobo dei-

tado no chão de bocarra aberta e sem que se veja a abertura que foi feita 

em sua barriga. Vê-se uma parte do corpo do caçador (membros inferio-
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res) e a avó cabisbaixa, sentada em uma cadeira, com o aspecto sofrido 

de quem foi engolida e “desengolida”. A sua disposição para, finalmente 

em paz, comer o bolo e beber o vinho, não está presente na ilustração. A 

vovó, nesta ilustração, está péssima. 

 
Fig. 27: Grimm-Janssen, pág. xxx 

Assim, percebe-se que os registros visuais também narram, mas 

com limitações, com menos detalhes, e, no caso do livro ilustrado, se não 

lidos em conjunto com o texto verbal, podem vir a ser entendidos como 

narrando outra história. Do mesmo modo que o visual é quem define a 

imagem a ser formada também pelo verbal, a narratividade do visual é 

completada e determinada pelo verbal. Mas esse tema será tratado em 

maiores detalhes e em cotejo com a teoria do livro ilustrado (Bilderbu-

chforschung) no capítulo 3. Por ora, interessa-nos ver a formação dos in-

terpretantes a partir do verbal e a partir do visual, bem como de sua fu-

são, e como um completa o outro emprestando-lhe imagens ou mesmo 

correlatos, no geral objetos e interpretantes, nos signos que se formam. 

Para finalizar este item, lembro que Genette nos fala, em Paratex-

tos editoriais (2009), de um “leitor dócil”. Esse leitor, que não estamos 

obrigados a ser, lê primeiramente a capa do livro, suas páginas iniciais, 

prefácios, atenta-se às ilustrações, lê o livro na ordem em que ele nos 

apresenta os textos e paratextos. Esse “leitor dócil”, no caso de um LICF, 

atenta-se, a cada página dupla, primeiramente aos registros visuais, para 

depois, numa segunda fase, dedicar-se aos verbais, emprestando-lhes in-



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

1040 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

terpretantes já anteriormente formulados com a fruição das imagens. E é 

neste contexto que as imagens evocadas pelo texto acabam tomando a 

forma das imagens evocadas pelos registros verbais, atuando signos que 

possuem em comum ao menos uma face –essa imagética que o verbal 

concede ao visual. Ao mesmo tempo, o verbal complementa a narrativi-

dade mais limitada do visual, dinamizando o que no visual é estático, 

acrescentando-lhe nuances, detalhes, movimento, sucessão de ações etc. 

Para terminar, vale lembrar que o mundo não é e nem precisa ser 

constituído por um exército de “leitores dóceis”. Assim, para outros, 

mentes livres e talvez até rebeldes – e não o digo com qualquer conota-

ção negativa –, e seus processos preferidos de leitura, estas reflexões po-

dem não possuir tanto valor. 
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RESUMO 

O presente artigo tem por intuito discutir e problematizar a respeito do porque, 

que velhos paradigmas e velhas ideologias são revestidos, mas, quase sempre não são 

desconstruídos, eles não entram no bojo de assuntos que são tão importantes quanto à 

arrecadação de verba que mantém a escola de portas abertas. Será isso fruto de um 

sistema educacional sucateado e cheio de falhas, que vai desde desvios de verbas, como 

também, a falta de preparação dos profissionais que não se importam em desconstruir 

velhas ideologias a este sistema, que já se encontra com o pé na cova? Nesse sentido, 

salientou-se ainda a figura da escola e outros assuntos, que contextualizam em torno 

deste quesito. Assim sendo, nos dias de hoje, a escola possuí em sua lista de problemas 

não apenas o problema de repasses da verba pública, mas, também, a mesma não con-

segue se desvencilhar da figura de maquina que oprime e joga para a margem social, 

enquanto educa. O trabalho se fundamentou segundo Marisa Lajolo, Roxane Rojo, 

Paulo Freire, Regina Zilberman, Michel Foucault, Jacques Derrida entre outros que 

trabalham em concretizar não somente, a qualidade ímpar da leitura, da literatura, 

construções ideológicas, assim como, elementos e estruturais histórico-sociais que mos-

tram a estrutura social brasileira e o enrijecimento de velhos paradigmas, que preci-

sam ser desconstruídos das salas de aulas. 

Palavras-chave: Sistema educacional. Escola. Segregação. Ideologia. Desconstrução. 

 

1. Introdução 

Não é difícil encontrar pessoas que desacreditam da educação pú-

blica brasileira e depositam insatisfações no sistema educacional que 

possuímos. Existe uma aura que está vinculada à ideia de que nosso sis-

tema educacional é/está ultrapassado, não somente pela visão organizaci-

onal como também, por causa da falta de criticidade apresentada em rela-

ção aos assuntos de cunho educacional, e, também, pela visão tecnicista 

que vem sendo semeada em torno do ensino médio. 

Uma das situações que pode ser observada é que, os currículos 

educacionais são/possuem conteúdos que não abrangem toda a diversi-

dade da sociedade brasileira, isso pensando em sentido amplo, ou em es-

pecífico, como, por exemplo, em questões em torno da linguagem usada 

pelos aprendizes, como também, conteúdos que não os representam em 

quase nada dentro do organismo que é a sociedade onde estes aprendizes 

estão inseridos, ou seja, principalmente sua realidade. Isso claro, se pen-

sarmos nas tantas escolas de periferias que o nosso país possui. 

mailto:igoralexandre@hotmail.com
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Quando o refletir é feito em relação ao aspecto mencionado, per-

cebe-se que, a escola está se orbitando a zona das instituições que segre-

ga de forma cruel, pois, na atualidade, a educação é vista como comercio, 

o conhecimento é visto como mercadoria que é vendida nas empresas de 

ensino175, e, além de ser lucrativo este comercio é tendencioso, isso claro, 

estamos pensando nas escolas que estão no âmbito particular, e que neste 

momento não é o foco do trabalho. 

O ensino público, além de ser esmagado por propostas descabidas 

e descontextualizadas, e, nos saltam aos olhos tamanho descaso e desres-

peito com o sistema ao perceber-se como ele se encontra sucateado, al-

gumas escolas, as poucas que ainda se mantém de pé, são forçadas a ade-

rirem uma aprovação compulsória176, pois, se não a verba que irá ser des-

tinada para ela no ano seguinte pode ser cortada em fatias, justamente, 

por não conseguir suprir as expectativas de um Estado que busca quanti-

dade e não qualidade. 

No entanto, é sabido que a escola, hoje, é pressionada por um 

pensamento que só funciona na teoria e não enxergam quase nada da rea-

lidade da educação no país, dos profissionais que com salários ridículos 

sustentam uma das pilastras mestra da sociedade, da parte física das insti-

tuições que não possuem suporte estrutural para manter o ensino integral, 

de recursos que são lapidados e usurpados cada vez mais, e, que em uma 

permuta funesta sempre açoita essa ou a saúde, outro viés que divide de 

forma medonha o troco com a educação, e que para a maioria da socie-

dade, a parcela proletária, principalmente, precisa de ambas para subsistir 

pelas vielas sociais que existem no país. 

                                                         

175 O vocábulo, empresas, está sendo utilizado para marcar de forma clara a ideia de ensino consoli-
dado com uma visão empresarial, perdendo quase que totalmente a ideia de instituição, ou seja, 
aquela antiga ideia vinculada a figura da academia, ou em outras palavras, no lugar onde se conse-
gue não somente a formação intelectual, em seu quesito de adquirir conhecimentos, mas também, o 
lugar onde o indivíduo possa se desenvolver enquanto ser humano, aprendendo direitos e também 
deveres. 

176 Elemento primário para que se ocorra de forma velada o afastamento para as margens as classes 
sociais menos abastadas. Pois, a partir do momento que apenas se aprova, perde-se por completo o 
que nas palavras de Paulo Freire (1994, p. 12) muito nos representa neste momento, a saber: “ensi-
nar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua cons-
trução”. Estas possibilidades caem por terra, a partir do momento em que apenas passar o aluno é 
importante. Pensando-se apenas na verba do ano seguinte que a escola receberá a menos ou a 
mais, dependendo da situação que o aluno for colocado. Situação horripilante, que é predominante 
na educação brasileira. 
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A figura responsável de possibilitar uma melhora considerável no 

aspecto social do país é a figura do professor, e isso já virou clichê na 

boca de muitos, porém, aqui no trabalho a figura do professor é vista co-

mo Paulo Freire salientava, ou seja, do professor facilitador, do professor 

educador, a figura do professor enquanto formador de opinião, formador 

de cidadãos, cidadãos que em um recorte específico de tempo precisarão 

estar preparados não somente intelectualmente, como também, para a vi-

da em sociedade, a figura deste profissional não é vista somente como o 

professor – profissional da educação (comerciante de conhecimento), que 

entra em sala de aula, e com apenas seu livro didático, giz e um apagador 

tenta de todas as formas o ano todo, transmitir o mínimo do mínimo de 

conhecimento para o alunado. E, que no caso do ensino particular, de 

forma assoberbada enfia garganta a baixo tudo que puderem nos alunos, 

que além de saturados em alguns casos podem não estar preparados para 

aquele tipo de situação. 

O posicionamento dos bons professores perante a realização de ta-

refas que desenvolvam o senso crítico dos alunos é visto como certo tipo 

de problema, pois, em um sistema sucateado como se encontra o sistema 

brasileiro de ensino público, proporcionar o enriquecimento cultural dos 

alunos, além de algo difícil de realizar devido às inúmeras barreiras que 

precisam ser transpassadas é, também, um ato de liberdade, de consolidar 

o aluno autônomo, ato este, que incomoda em muito a elite e o governo, 

principalmente, se este aluno for de alguma das várias minorias que 

compõe o país. 

Temos em nossa história o prestígio conferido à figura do profes-

sor, que afirmado por Roxane Rojo (2009, p. 86) nos mostra que era uma 

profissão que conferia status às moças de classe média alta, e agora é as-

censão social para as classes menos favorecidas da sociedade. Toda essa 

diversificação da sala de aula vem de projetos de inclusão social e redu-

ção dos níveis de analfabetismo no Brasil. Algo que desconstrói de forma 

quase proficiente a formação da tão famigerada massa de manobra, en-

contrada muito bem sedimentada no Brasil. 

Outro fator que marca nosso ensino é a grande variedade de cultu-

ra, linguagens e gêneros que a escola não conseguiu acompanhar em seus 

currículos, marginalizando a parcela da sociedade a quem chamam de 

minoria, sendo esses excluídos de dentro das próprias salas de aula, os 

outros saberes, as outras visões de mundo, a outra forma de criar sentido 

na aprendizagem. Visões, como, por exemplo, a medicina através das 

plantas, ou a orientação de povos mais antigos pelas estrelas ou posição 
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do sol apenas para saber as horas. 

O conhecimento começa a ser negado as minorias, quando o texto 

da reforma escolar, isso pensando, principalmente, no Estado do Mato 

Grosso do Sul, do ensino médio excluí da grade escolar disciplinas que 

ajudam a compor o pensamento critico, como, por exemplo, a literatura. 

O que se alega é um ensino “modernizado”, “focado”, no que dizem ser 

para a profissionalização do jovem aprendiz, tornando essas matérias op-

tativas dentro da área de conhecimento escolhidas por eles. 

Mas a crítica sobre o assunto é única, longe de querer debater so-

bre capacidade de decisão de um jovem entre 14 e 16 anos, ou suas cons-

tantes mudanças de opinião, afinal quem é capaz de realmente saber nes-

ta idade o que se quer da vida. O que se levanta de relevante no assunto 

é, justamente, a restrição ao conhecimento, uma vez em que as escolas 

poderiam incentivar a pesquisa em sala de aula, tornando o aluno real-

mente autônomo em seu aprendizado e o levando com mais segurança a 

escolha de sua profissão, o que vemos são pessoas envolvidas em assun-

tos educacionais com “notório saber”, e sem prática de sala de aula, ou 

que realmente estejam preocupados com a situação educacional no país. 

O fortalecimento das ideologias conservadoras e excludentes, por 

outra hipótese que será discutida também neste trabalho, acontece por 

falta de um ensino em que o foco seja realmente a formação intelectual 

do aluno, em que a experiência docente, das escolas públicas mostram 

jovens entre 14 e 16 anos optando por projetos educacionais como o EJA 

(Educação de Jovens e Adultos), seja pela situação de reprovação, priva-

ção da liberdade e entre outros. Se formos colocarmos no papel, e buscar 

de forma critica a visão do EJA, podemos constatar que, ele é um dos 

meios escolhido para engessar o aprendizado de forma concisa e densa, 

isso pode ser observado pensando no seguinte princípio, se com os anos 

regulares de ensino o alunado ainda precisa amadurecer em inúmeros as-

pectos, imaginemos em um programa em que, o aluno por este período 

de forma mais atropelada do que a forma convencional. 

Como se deve pensar ou no que se deve pensar para que as esco-

las públicas realizem o trabalho de inclusão de forma lúcida, objetiva, 

clara? Por que o sistema educacional não consegue lidar com a existência 

de uma diversidade cultural, de gênero e linguagens dentro da sala de au-

la? O que está engessando o sistema educacional brasileiro e não permi-

tindo a inclusão social dentro de nossas salas de aula? Essas são questões 

que precisam estar orbitando a todo o momento em nossas mentes. 
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Sabemos que a desconstrução de paradigmas não é feita de um dia 

para o outro, mas existem questões que não se calam e continuam circu-

larmente se apresentando nas discussões, uma delas é de quem seria essa 

responsabilidade? Levando em conta que, nossa constituição é basica-

mente não levada a sério pelos governantes. A reponsabilidade é apenas 

da escola, que de forma mórbida assiste esse massacre calada, ou da so-

ciedade como um todo, que em uma completa inversão de valores, trans-

feriu à escola a educação de seus filhos, terceirizando educação familiar? 

O que realmente se vê é uma escola sucateada, profissionais des-

valorizados, pessoas não habilitadas dentro de sala de aula sem um di-

ploma de licenciatura, e, as que o possuem em alguns casos não possuem 

conhecimento, ou estão ali porque, vale mais a pena estar dentro da sala 

de aula, do que trabalhar no comércio ou em outro setor em que se paga 

menos pelo trabalho realizado, ou que ainda não consolidaram o olhar 

sobre o ensino como prática social. Isso tudo, e nem citamos os milhares 

de professores, licenciados e preparados para as disciplinas de história, 

química, física, literatura, entre outros, que simplesmente ficarão sem sa-

la de aula no que dependa da reforma do ensino médio. 

 

2. Primeiro tópico 

O sistema educacional causa o afastamento para as margens da 

sociedade, ou busca agregar valores que impulsionam os alunos para al-

vejar um futuro digno? A escola é usada com uma dualidade maléfica, 

pois, se direcionarmos o olhar para ela enquanto ensino privado tem-se 

instituições, literalmente, vendendo conhecimento não se importando em 

enxergar pressupostos, como, por exemplo, sociais, históricos, políticos, 

neste sentido, concordamos com a fala da Cecília Maria B. Coimbra 

(1986, p. 14), quando afirma que “somos profissionais, muitas vezes, do 

superficial: enfatizamos a relação professor/aluno, a melhoria dos currí-

culos, a modernização das técnicas e métodos de ensino, desvinculando-

os de todo um contexto histórico, social, político e econômico”. 

As ponderações aqui se relacionam de forma direta com o menci-

onado anteriormente, pois, enxergamos a escola como a instituição que 

possui maior poder no quesito de luta. O elemento motriz para que novos 

pensamentos e propostas sejam alvejados devem ser pensado, pois, se 

observarmos o caminho que a escola vem percorrendo em sua trajetória, 

e, tudo que é imposto e cobrado na figura da mesma, seria grande hipo-

crisia afirmar que, a escola tem se desenvolvido de forma lúcida ou pro-
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digiosa, não se trata aqui de delimitar soluções rápidas e práticas, quiçá, 

superficiais para sanar problemas que se arrastam por décadas, não so-

mente no sistema educacional, sendo pensado em sua estrutura funcional, 

como também, no quesito da visão que é estabelecida da sociedade para 

com a instituição e a figura do professor, este que se encontra como co-

adjuvante de toda a história que vem sendo escrita, peça fundamental pa-

ra que o ensino consiga alcançar o mínimo de qualidade. 

A figura do professor aqui é visto como a figura do professor edu-

cador-facilitador, ao observar isso, percebe-se que se outorga sobre a fi-

gura dele uma das suas funções que socialmente pode de forma progres-

siva construir e desconstruir inúmeros preconceitos e pensamentos que 

devem ou deveriam ser desconstruídos da sociedade, como, por exemplo, 

o preconceito racional, a visão sexista, o machismo (visão patriarcal em 

que vivemos), entre tantos outros que estão de forma velada inseridos em 

nosso contexto social, e, que as pessoas deixam passar e não se apegam 

em desconstruir estes pensamentos ociosos e cheios de ranço e rancor 

que se arrastam por décadas. 

Esta ação que faz parte do todo das funções do professorado, que 

é formar o aluno enquanto cidadão é uma ação perigosa, pois, ao parar-

mos para refletir na situação do profissional que está realizando esta fun-

ção, hoje, pode-se constatar que, a maioria dos profissionais do ensino 

são levados, quase coagidos, a aceitar um sistema falho e cheio de vícios, 

em que ou se aceita, entra e faz parte, ou é esmagado por ele, e, conse-

quentemente, o desemprego bate a porta do profissional, que na maioria 

esmagadora das vezes, aceita a representar o papel que lhe é destinado. 

A busca desenfreada e sedenta por resultados constrói um discur-

so segregador / constrói estereótipos, ou que impõe apenas uma perspec-

tiva de pensamento ou filosofia é o que estamos vendo acontecer todos 

os dias dentro do universo escolar, ideologias excludentes e discursos de 

ódio sendo reproduzidos até por aqueles que deveriam visar o desenvol-

vimento crítico dos alunos, e incentivar o desenvolvimento pessoal de 

cada educando dentro de sua individualidade, estimulando a capacidade 

de criação dentro dos limites de aceitação e respeito às diferenças, e pre-

servando acima de tudo as conquistas sociais. 

Neste sentido, o ato de segregação é realizado ao passo que, a es-

cola não tem mais a preocupação de formar indivíduos críticos, e que, re-

almente, consigam enxergar não somente as ideologias construídas ao 

seu redor para não se tornarem massa de manobra, mas também, consi-
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gam desmistificar os laços desta conjuntura que chamamos de sociedade, 

conseguindo organizar de forma lúcida a visão crítica a respeito de as-

suntos que podem variar desde as suas obrigações até os seus direitos as-

segurados por uma constituição que, a grande maioria dos casos, eles não 

tiveram contato, e, talvez nunca tenham. Como também, questões como 

Cecília Maria B. Coimbra salienta em sua fala quando afirma que, 

Raramente em nossos cursos de formação faz-se uma análise política e 

ideológica de nossa função enquanto educadores numa sociedade dividida em 

classes. "Estamos sendo formados para servir a quem? Para propiciar e desen-

volver o que? Para reforçar o poder de quem? Somos levados a refletir criti-

camente sobre o mundo que nos cerca? Sobre como nos inserimos neste mun-

do e como poderíamos dele participar de forma mais ativa e transformadora?” 

(COIMBRA, 1986, p. 15) 

A reflexão mencionada pela autora é o que se deveria tentar reali-

zar nas escolas, e, na figura do ensino público a situação é ainda mais 

precária, pois, estamos vivendo dias sombrios em relação a exercer nossa 

função como educadores, e principalmente, no quesito de conseguir res-

ponder as perguntas salientadas por Coimbra. Nas palavras da mesma au-

tora, Estamos sendo formados para servir a quem? desenvolvendo o que? 

reforçando o poder de quem? E, estamos levando nossos alunos a refletir 

criticamente sobre o mundo que nos cerca? Questões como estas são 

muito importantes para se repensar não somente a prática pedagógica do 

professor, pois, em muitos casos o profissional é colocado contra a pare-

de, e tem que dar conta de situações que estão além da sua jurisdição. 

Este desenvolver da criticidade deve ser pensado não somente pe-

la figura do professor, mas principalmente por ele, porque para que estas 

ações sejam realizadas a escola deve se posicionar, enquanto instituição 

de ensino. Visando sempre dar subsídios intelectuais suficientes para o 

alunado, independentemente, de qual posicionamento político-filosófico 

que o professor tenha. Pois, a partir do momento que este pensamento é 

misturado ao ensino, o desconstruir pensado aqui com pressupostos Der-

ridianos, ou seja, de se encontrar o ponto de entrada do discurso, e a par-

tir daquele traço procurar tracejado que de forma regular e irregular se-

dimentará o autoapagamento destes velhos paradigmas, construindo no-

vos pensamentos, ou seja, ao mesmo tempo em que se apaga se constrói. 

A visão da desconstrução que estamos nos apegando aqui, não é 

uma visão destrutiva, pelo contrario, é uma visão que busca desconstruir, 

reorganizar, reler, ressignificar, ainda que este termo vem se tornando 

banalizado é no sentido do trabalho um viés que ajuda a ver o todo e par-

tir de um principio para que se tenha um norte, e, progressivamente, se 
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inicie um manuseio dos elementos desconstrutores e crie o construir no 

desconstruir. 

Ainda neste sentido, salientar a ideia de ideologia (ou construção 

ideológica) toma-se aqui por base as reflexões de Marilena Chauí (1980), 

para enfatizar nossa perspectiva de ideologia e discurso de poder, a auto-

ra remonta a primeira vez em que a palavra surge em uma publicação 

com data em 1801 em um livro de Destutt de Tracy, Eléments 

d’ideologie (Elementos da Ideologia), Cabanis, De Gérando e Volnei, os 

autores pretendiam elaborar uma ciência da gênese das ideias tratando-as 

“como fenômenos naturais que exprimem a relação do corpo humano (...) 

com o meio ambiente” (CHAUÍ, 1980, p. 10), a partir destes escritos a 

autora cita quatro desses elementos que seguem, “querer (vontade), jul-

gar (razão), sentir (percepção) e recordar (memória)”. 

A autora relaciona cada um destes pontos para fechar seus escritos 

sobre o tema, e um apenas fortalece o outro na ordem do discurso para 

que se possa lhe assegurar o poder. Desde 1812, até nossos dias, os mani-

festos ideológicos ainda soam de forma pejorativa, como forma de impo-

sição de ideias ou opressão por parte de grupos sociais, após uma decla-

ração de Napoleão ao conselho de Estado, segue: “todas as desgraças que 

atingem nossa bela França devem ser atribuídas à ideologia, esta tenebro-

sa metafísica que, (...), quer fundar sobre suas bases a legislação dos po-

vos em vez de adaptar as leis ao conhecimento do coração humano e às 

lições de história” (CHAUÍ, 1980, p. 10-11), distorcendo por completo o 

que as marchas ideológicas sociais almejam alcançar. 

Verifica-se neste ponto, que nem sempre é feito bom uso do co-

nhecimento, do texto ou do discurso, que se aplica a cada um segundo 

seus próprios interesses, desde que não afetem sistemas herméticos que 

não permitam questionamentos, ou qualquer outra forma de pensamento 

crítico que gere relações de interação entre leitor e texto, ou que nunca 

permitam que a leitura nunca deixe de ser um ato de decodificação entre 

um sistema escrito para outro (oral) (ROJO, 2009, p. 77), e que em nos-

sas escolas apenas se ensine à junção entre sílabas para formar palavras, 

sem contextos, sem leituras sociais, e ainda mais, sem ensinar a descons-

truir os velhos e obsoletos paradigmas que existem em nossa sociedade, 

que tanto precisam ser desconstruídos para que nos tornemos mais hu-

manos. 
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3. Segundo tópico 

Atualmente, os desafios da educação vão além dos muros escola-

res, em teoria a educação deve ser a causa da mudança social e intelectu-

al do alunado, “falar a língua desses alunos, vivenciar seus problemas no 

– além-muro”, pode não ser tarefa fácil, mas, com certeza não é impossí-

vel, uma vez que, a escola consiga aliar a comunidade a seu favor, fazer 

com que cada pessoa se envolva em suas atividades no cotidiano. Nas es-

colas brasileiras, um dos grandes desafios do ensinar é possibilitar uma 

aprendizagem relevante. 

O domínio do código da leitura e da escrita não nos torna seres 

superiores, ou detentores do conhecimento máximo, tampouco sujeitos 

(multi)letrados, integrados às práticas sociais de nossas comunidades, 

visto que, grande parte dos jovens chegam ao ensino médio sem uma boa 

relação com a leitura, as vezes até sem relação nenhuma, isso cria de cer-

ta forma, uma alienação no indivíduo que não consegue alcançar certos 

conhecimentos que estão literalmente dependendo da realização das inú-

meras leituras que fazemos no decorrer da nossa vida. 

Nesta perspectiva, é interessante ressaltar o que Louis Althusser 

menciona sobre a prática do ensino e o ensino prático, a saber: 

(...) o que se aprende na Escola? (...) (uma instrução para os operários, outra 

para os técnicos, uma terceira para os engenheiros, uma outra para os quadros 

superiores etc.). Aprendem-se, portanto "saberes práticos". Mas, por outro la-

do, e ao mesmo tempo que ensino estas técnicas e estes conhecimentos, a Es-

cola ensina também as "regras" dos bons costumes, isto é, o comportamento 

que todo agente da divisão do trabalho deve observar, segundo o lugar que es-

tá destinado a ocupar: regras da moral, da consciência cívica e profissional, o 

que significa exatamente regras de respeito pela divisão social-técnica do tra-

balho, pelas regras da ordem estabelecida pela dominação de classe. (...) dire-

mos que a reprodução da força de trabalho exige não só uma reprodução da 

qualificação desta, mas, ao mesmo tempo, uma reprodução da submissão des-

tas às regras da ordem estabelecida, isto é, uma reprodução da submissão des-

ta à ideologia dominante para os operários e uma reprodução da capacidade 

para manejar bem a ideologia dominante para os agentes da exploração e da 

repressão, a fim de que possam assegurar também, "pela palavra" a dominação 

da classe dominante. Por outras palavras, a Escola (mas também outras insti-

tuições de Estado como a Igreja ou outros aparelhos como o Exército) ensi-

nam "saberes práticos", mas em moldes que assegurem a sujeição à ideologia 

dominante ou o manejo da "prática" desta. (ALTHUSSER, [s./d.], p. 20, 21 e 

22) 

O ponto aqui é, justamente, o elo entre a leitura do mundo, e o 

mundo da leitura, o despertar da criticidade de cada indivíduo e a afirma-

ção de sua identidade como cidadão, ou seja, o que não anda acontecendo 
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com a reorganização do sistema de ensino e caminho pelo qual a educa-

ção está sendo forçada a seguir. O que está em discussão aqui, não é so-

mente a leitura que se faz de textos escolares, literários ou acadêmicos, 

mas, também, o tipo de leitura que está se fazendo de contextos sociais, 

uma das finalidades pensadas quando se trata de colocar em prática a 

desconstrução das ideologias construídos no âmago escolar, e que rara-

mente, existem propostas que buscam efetivamente desconstruir os para-

digmas pré-estabelecidos, Carmi Ferraz Santos e Márcia Mendonça sali-

entam o seguinte a respeito do papel social da leitura, a saber: 

A leitura é considerada uma atividade ao mesmo tempo individual e soci-

al. Individual porque depende do processamento que cada sujeito realiza para 

compreender, isto é, depende da realização de operações mentais como per-

cepção, análise, síntese, generalizações, inferências, entre outras. Social por-

que, quando alguém lê, o faz em contextos específicos de interação e isso en-

volve diferentes comportamentos, atitudes e objetivos na situação comunicati-

va. A leitura envolve tanto a decifração do código ou decodificação propria-

mente dita quanto à construção de sentidos (ou construção de coerência) 

(SANTOS & MENDONÇA, 2005, p. 16) 

Marisa Lajolo (1997, p. 46-51) faz considerações pertinentes nes-

te mesmo sentido, analisando uma poesia de Cecília Meireles, retratada 

em um livro didático. “O Vestido de Laura” é o poema, e, após uma aná-

lise profunda na métrica, sintaxe e semântica do poema feita pela autora, 

o que Marisa Lajolo questiona é o exercício proposto pelo livro, uma prá-

tica sem contextualização que ao educando não é permitido expor sua vi-

vência, ideias, ou ainda, que o aluno possa expressar realmente o que o 

texto representa em seu contexto sócio familiar. 

As práticas de leitura e produção de textos desenvolvidos na escola, rela-

cionadas a um “letramento escolar”, não se adequaria, conforme certas expec-

tativas, ao desenvolvimento socioeconômico-cultural de nossa sociedade, em 

que os indivíduos convivem em contextos em que a escrita se faz presente de 

forma mais complexa. O ensino tradicional de alfabetização em que primeiro 

se aprende a “decifrar um código” a partir de uma sequência de passos/etapas, 

para só depois se ler efetivamente, não garante a formação de leito-

res/escritores. (SANTOS & MENDONÇA, 2005, p. 19) 

Neste ponto, vale a pena ainda falar que, a contemplação de ele-

mentos que ancorem uma interpretação contextualizada é importante para 

o aluno, principalmente, se se pensar que é a partir disso este aluno co-

meçará a desenvolver sua proficiência como leitor/escritor e sujeito que 

progressivamente irá digerindo as várias camadas que a sociedade se 

compõe. E, não somente o ensino prático, superficial, que não desenvol-

ve nada além de mecanicidade ao aluno, e, prepara o mesmo para realizar 

leituras mais densas e profundas. 
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Explorar elementos textuais que contribua para um relacionamen-

to mais intenso com os alunos e o texto em particular nas mais variadas 

esferas da linguagem, em que cada leitor possa se sentir dono do texto, 

podendo interpreta-lo, refaze-lo e redesenha-lo de forma significante da-

quilo que o autor deixou como silêncio, e não fique apenas como forma 

de exercícios repetitivos e sem relevância e enfadonhos. Nesse sentido, 

cabe ressaltar a fala de Umberto Eco (2003, p. 14-15) quando afirma que 

“o mundo da literatura é um universo no qual é possível fazer testes para 

estabelecer se um leitor tem o sentido da realidade ou é presa de suas 

próprias alucinações”, ainda nesse sentido o mesmo autor afirma que: 

(1) A leitura de obras literárias nos obriga a um exercício de fidelidade e de 

respeito na liberdade da interpretação. Há uma perigosa heresia crítica, típica 

de nossos dias, para a qual de uma obra literária pode-se fazer o que se queira, 

nela lendo aquilo que nossos mais incontroláveis impulsos nos sugerirem. Não 

é verdade. As obras literárias nos convidam à liberdade de interpretação, pois 

propõem um discurso como muitos planos de leitura e nos colocam diante das 

ambiguidades, da linguagem e da vida. (ECO, 2003. p. 12) 

As possibilidades oferecidas pela ideia de desconstruir interna-

mente, de forma cíclica as ideologias propagadas não somente pelas ins-

tituições de ensino, mas também, pelas empresas de ensino, oferece ao 

indivíduo em escolarização uma educação além da sala de aula, nas afir-

mações supracitadas de Matos, pode-se perceber de forma clara a forma 

que a escola deveria se pensar na organização do ensino, principalmente, 

esse sendo público, pois, a parcela que é contemplada é quase sempre de-

safortunada, ou seja, precisa da instituição para conseguir sobreviver nas 

selvas de pedras, e se manterem um uma situação em que, a alienação é 

um elemento que propaga uma ácida segregação social, ao passo que, a 

figura destes indivíduos se apresenta de forma quase total desprestigiada, 

e, em torno dos mesmos é construído um estereotipo que os delimitam de 

forma problemática socialmente pensando. Sendo assim, 

(...) vemos que o conceito de cidadania envolve a tomada de decisões, ou prá-

ticas sociais por parte de sujeitos ativos localizados sócio historicamente e, ao 

mesmo tempo, imersos numa sociedade altamente globalizada. A educação 

para a cidadania dentro de novos conceitos de participação independente, 

competente e crítica do educando, é um dos principais objetivos do letramento 

crítico. (MATOS, 2015, p. 177) 

Ao observar o mencionado, tanto pelos estudiosos que mostram 

que a leitura é algo que ajuda o indivíduo a transpor barreiras, como tam-

bém, a questão que ela é a chave mestra para da o impulso inicial para 

que o indivíduo se enxergue e consiga enxergar a sociedade em que vive 

como também, é um dos meios que a escola possui para iniciar discus-
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sões que consigam desagregar esta aura que é propagada da ação funesta 

que hoje, infelizmente, é construída no íntimo escolar. 

As bases sociais de formação do alunado iniciam-se quando ele 

adentra a vida escolar, ou deveria iniciar-se assim, neste sentido, ler tem 

um sentido mais amplo comparado ao ato de decodificar letras associan-

do-as aos sons das sílabas, porém, socialmente, não é o que temos em 

prática hoje. A falta de uma leitura de qualidade e descontextualizada 

afeta bem mais que a vida escolar do educando, a falta desta leitura influ-

encia sua vida social. Segundo Roxane Rojo (2009, p. 75-79) a prática da 

leitura está completamente ligada à vida social do aluno que por sua vez, 

está associada à sua capacidade de compreensão de mundo, de textos, de 

checagem de hipóteses, de retomada de informações, de comparação de 

informações, de generalização, de produção de inferências locais e glo-

bais, do próprio autoconhecimento e da constante construção e descons-

trução que fazemos de nos mesmos a todo o momento de nossas vidas. 

Dentro de cada uma dessas capacidades a autora mostra a relevân-

cia da aprendizagem individual, crítica, participativa e colaborativa dos 

educandos que ainda “como um ato de se colocar em relação a um dis-

curso/texto ou com outros discursos anteriores a ele, (...), gerando novos 

discursos textos” é uma forma que mais se aproxima ao conceito de le-

tramento do que de alfabetismo. (ROJO, 2009, p. 79) 

Deve-se então, buscar a priorização das práticas sociais da educa-

ção, não nos fixando nos moldes ditos tradicionais e engessados, desti-

nando ao aluno percepções usuais, como, por exemplo, da literatura, em 

uma nova visão da realidade no que nos referimos ao ensino com inclu-

são social baseado nos escritos de Roxane Rojo. A visão de inclusão aqui 

é delimitada mais na organização intelectual do alunado. Este aspecto 

deve conter principalmente elementos que se sedimentem a vida do aluno 

(aspecto da realidade social em que o aluno) com a formação/ alfabetiza-

ção que ele precisa para ser um indivíduo que terá plenas condições de 

transitar por entre os vários discursos, preconceitos, paradigmas, setores, 

vielas, entre tantas outras coisas que ainda existem no âmbito social. 

Organizar o rompimento entre os discursos opressores e excluden-

tes sociais da colonização intelectual, propondo que haja o incentivo à 

criticidade por parte dos professores aos educandos é o início da grande 

revolução que estamos pensando aqui no trabalho, este olhar pode se 

apresentar como audacioso, porém, é necessário que se faça, pensando, 

principalmente, nas parcelas de nossa sociedade onde a grande maioria é 
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de baixa renda ou de renda razoavelmente média. 

A discussão de temas como este é colocar o dedo na ferida aberta 

que temos em nossa sociedade, e que, aparentemente, poucos estão preo-

cupados em realizar a problematização do assunto, ou seja, é necessário 

trazer à tona questões que ultrapassem e transpassem a vida escola. Ir a 

escola não é um ato apenas vinculado à alfabetização, mas pode e deve 

ser visto como um ato revolucionário, que demanda tempo, dedicação e 

que deve ser tratado com o maior respeito e responsabilidade possível. 

A possibilidade de erudição, intelectualização e libertação das 

amarras sociais (ideologia dominante), tendo como foco o despertar, des-

pertar este que deve ser visto como um elemento de resistência, e, que 

principalmente, a figura do professor deve proporcionar, pois, a área da 

educação é a que mais possui possibilidades de atingir de forma profici-

ente o melhoramento e desmantelamentos das mazelas sociais, se não de 

forma completa, mas, tentando mesmo que de forma progressiva, permi-

tindo que novos questionamentos abalem as estruturas sociais e educaci-

onais. 

Em outras palavras, um dos vieses é incentivar a pesquisa dentro 

das escolas acerca do que é ensinado nos currículos escolares. Colocando 

a par os alunos, não somente dos deveres, mas também, dos direitos de-

les. Esta ação pode criar no alunado o despertar do olhar mais crítico em 

relação a sua trajetória intelectual, seria o movimento contrário do que 

vemos hoje, da organização tecnicista do ensino, retomando a fala de 

Louis Althusser, quando fala em sua obra sobre o ensino prático em prol 

da hegemonia da ideologia dominante. Por esta perspectiva, vale parar e 

refletir, para que estamos alfabetizando e letrando indivíduos? Este le-

tramento e a alfabetização mecanizada servem para que? Existe um jogo 

de forças e relação de poder por de trás de toda esta estrutura organizaci-

onal, que procura desatrelar do ensino básico e mesmo do ensino superi-

or os elementos que desenvolvam criticamente o alunado? 

 

4. Terceiro tópico 

A escola procura desconstruir os pré-conceitos que existem em 

nossa sociedade? Esta é uma pergunta perigosa. Será que com todos os 

anos que o Brasil já possui, seu sistema educacional continua o mesmo? 

Outro ponto que causa náuseas ao se pensar a respeito, é que em nosso 

país a escola está segregando e esmagando contra as margens da socie-
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dade enquanto “educa”. Ao se pensar nestes pontos, a primeira coisa que 

nos salta aos olhos é que, a educação não é para todos. Mas, neste ponto 

reside um problema, pois, é um direito assegurado pela constituição de 

1988. 

E agora escola? E, agora professores? Qual seria o melhor posici-

onamento dos docentes em relação a estes assuntos? A educação tem vi-

vido momentos truncados, e a figura do professor algumas vezes de ma-

neira controversa, mais aliena do que realmente produz algo de relevân-

cia em relação à intelectualização dos seus pupilos. Neste sentido Coim-

bra faz apontamentos que até os de hoje são extremamente atuais e rele-

vantes a serem pensados em relação ao todo educacional, a saber: 

A escola, que se coloca como neutra, tem por finalidade ensinar os valo-

res e costumes de determinada classe social, colocando-os como naturais e 

universais. Ao lado das informações chamadas científicas e mesmo embutidas 

nelas, temos uma ideologia que mostra o que é certo e o que é errado, o que é 

bom e o que é mau. A competição, a submissão à ordem estabelecida, o medo 

às autoridades e o respeito à hierarquia são mostrados e ensinados como se 

sempre tivessem existido e, portanto, passam a ser percebidos como naturais. 

É neste lugar que se aprende, com esses valores, a se tornar um "bom" e "res-

peitável" cidadão. A hierarquia que existe em nossa sociedade ali se reproduz 

e nisso a disciplina desempenha um papel fundamental, através das punições e 

castigos. É o que Michel Foucault chama de poder disciplinar, um dos disposi-

tivos sociais mais importantes, notadamente na Escola. Esta, portanto, não é a 

fonte de enriquecimento pessoal e social. É, ao contrário, local onde as práti-

cas da classe dominante são ensinadas e fortalecidas, práticas que são essenci-

almente políticas. Com isso, cai o mito da neutralidade e cientificidade da Es-

cola. A escola que se coloca aberta a todos, que é vista como democrática, e 

trata a todos da mesma forma, não tem responsabilidade pelos fracassos esco-

lares. O grande número de repetências e evasões passa a ser explicado como 

responsabilidade dos alunos e suas famílias. Se não conseguem aprender é 

porque são inferiores, mal alimentados, carentes, material e emocionalmente. 

Com isso, a escola inculca um outro mito, o da inferioridade e marginalidade 

desses alunos que, de um modo geral, pertencem às classes populares. Ou se-

ja, passa a ser natural os filhos da classe trabalhadora não aprenderem, pois 

são inferiores. Escamoteiam-se, assim, todas as práticas de exclusão existentes 

no interior da Escola, que selecionam e são responsáveis pela divisão: bons e 

maus alunos. (COIMBRA, 1986, p. 15) 

Neste ponto do trabalho, procuramos vincular a visão do desen-

volvimento do alunado como um todo, e da melhor maneira possível, de-

ve-se procurar realizar a desconstrução ideológica, desconstruir os pré-

conceitos e tantas outras coisas que hoje cabe à escola, mesmo ela tendo 

optado ou não, por esta responsabilidade. Por que afirmamos que cabe a 

ela? A escola é a instituição que alcança inúmeros indivíduos, indepen-

dente, de suas idades, isso é algo que basicamente ela possui. No sentido 
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de enxergarmos a qualidades das inúmeras leituras que podem ser feitas 

em seu íntimo, concordamos com a fala de Eneida Maria de Souza 

(2009, p. 35) quando afirma que, “leituras desconstrutoras têm o mérito 

de deslocar saberes consolidados, de se entregar a prática do jogo ambi-

valente de conceitos [...] Transgredir177 é o gesto herdado por excelência”. 

Luís Fernando Medeiros de Carvalho (1992, p. 94) salienta que, 

“a produção de Jacques Derrida se caracteriza, pela transformação, pelo 

escape a qualquer centramento”. Esta visão pode ser transportada para a 

realidade do ensino, a partir do momento em que, decidimos ministrar o 

ensino de forma a atrela-lo a realidade. Desmantelando o máximo possí-

vel da abstratividade, das construções ideológicas nos textos, nos varia-

dos contextos que existem no universo escolar, pois, temos de vários 

conteúdos e vinculando-os a realidade do aluno que devem ser trabalhos, 

e, as portas devem ser abertas para dar liberdade, retomando a Fala de 

Paulo Freire, construir e produzir conhecimento não apenas “adquiri-lo”. 

Um ensino mais dinâmico, mais produtivo e menos ocioso no sen-

tido de relevância e finalidade. Paralelo a este pensamento, a ideia da 

desconstrução deve traçar um risco, e, a partir do já construído nos alu-

nos, deve partir da aporia, ou seja, por junto ou sobre alguma coisa, 

unindo o conhecimento de mundo do alunado as leituras realizadas com 

o conhecimento mais refinado, que teoricamente, deveria ser aplicado 

nas escolas. A partir desse tracejado que Jacques Derrida menciona, de-

ve-se sobrepor e criar o elo do que já foi construído com o elemento do 

autoapagamento que Evandro Nascimento salienta e explica na obra; 

“Derrida e a Literatura: 'notas' de literatura e filosofia nos textos da des-

construção”. 

A manutenção dos processos de poder por meio do discurso é a 

prática mais comum de dominação social/intelectual, a relação educan-

do/educador foi analisada por Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido 

(1987), em uma relação que sempre foi vista como transferências de co-

                                                         

177 Transgredir é usado aqui no trabalho com sentido denotativo, que seria: ir além de; atravessar. Ir 
além dos muros da escola como estamos salientando no trabalho, e atravessar no sentido de criar 
uma ponte onde o aluno possa transitar livremente entre as várias realidades sociais existentes, e 
não fique preso ou atrelado à um nível tão prático de ensino, de leitura, e de profundidade de pen-
samento que o mesmo não consiga possibilitar para ele mesmo alvejar novos ares, novas conquis-
tas intelectuais, em outras palavras, seria a possibilidade de não se tornar joguete a partir de pres-
supostos de um dominação intelectual que o enxerga apenas como uma engrenagem, mais um tijolo 
para o construir social. 
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nhecimentos, sendo que, o professor sempre teve o poder por ser o porta-

dor do conhecimento, repassava discursos que não deveriam ser questio-

nados pelos educandos nem mesmo interpretados, deveriam apenas se-

rem reproduzidos. Estabelecer relações de poder do professor para com o 

aluno não tem nada a ver com aprendizagem ou respeito, e sim apenas 

com o controle, e seja este controle relacionado à “organização”, e ainda 

complementa Paulo Freire, “encher” os educandos de conteúdos de sua 

narração (FREIRE, 1987, p. 37), uma mera transmissão de conhecimen-

tos, o repasse do discurso outrora obtido quando ainda era aluno, sem le-

var em consideração a significação do conteúdo discursivo, se este, vai 

atingir o público alvo. 

Pior que não atingir o público, é continuar a insistir em um discur-

so excludente, que trate o aluno apenas como alguém que precise do con-

teúdo “transmitido” pelo professor, que precisa da nota dada pelo mes-

mo, como se aquele discurso fosse um conteúdo que preencheria um re-

cipiente vazio, assim não levando em conta o lado social da educação, 

nem a visão de mundo do aluno tivesse relevância em sua própria apren-

dizagem. O discurso pode então mecanizar, deixar estático e sem produ-

tividade o ensino, ou torna-lo amplo e inclusivo, esses discursos de poder 

são analisados a partir de uma sociedade subdesenvolvida e com estrutu-

ras ainda frágeis como a nossa. Formar cidadãos que combatam discursos 

opressores por meio da leitura e escrita voltados à prática social é o intui-

to, jamais invalidando outras teorias pedagógicas, mas, acreditando na 

inclusão escolar por meios pouco explorados, incluindo novas formas 

avaliativas. 

Mostrar-se ameno, brando e até mesmo “imparcial” em um dis-

curso, seja ele de qualquer ordem ideológica é impossível, uma vez que o 

discurso é de dualidade simultânea com a sociedade e as literaturas e um 

está completamente ligado ao outro, Michel Foucault nos mostra essa 

impossibilidade dizendo que antes que venhamos emitir uma voz, “ela já 

nos precedia há muito tempo” (FOUCAULT, 1999, p. 02), e isto tem li-

gações íntimas com a visão de mundo que cada um carrega consigo. 

 

5. Considerações finais 

Permitir a autonomia do educando, oxigenar suas ideias a fim de 

que sua criticidade seja estimulada a partir de autorreflexão que tenham 

relevância em sua aprendizagem, fazer este indivíduo perceber o sistema 

social no qual está inserido é um sistema orgânico, vivo, e como tal sem-
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pre haverá algum discurso de manipulação. Seja esta manipulação midiá-

tica, discursiva ou escrita. Outro ponto importante é ressaltar a importân-

cia da cultura miscigenada brasileira, que em muitas vezes é desvaloriza-

da entre os jovens. Estabelecer conexão escolar entre a arte, cultura e so-

ciedade é um desafio que adentra nossas portas escolares, do mesmo mo-

do é fazer com que este ensino saia das salas de aula, e se repita na vida 

de cada um desses alunos, fazendo-os compreender que arte e cultura es-

tão simultaneamente conectadas, e que o conceito de cultura trazido ape-

nas pelos dicionários brasileiros é insuficiente para definir apenas como 

um objeto. 

Ao se se utilizar o pensamento reflexivo, e prática verdadeira do 

letramento atingimos a atenção dos alunos e assim podemos 

(re)significar suas práticas discursivas, uma vez em que, nossa sociedade 

se comunica por meio do conceito de signos, e estes são “marcados pela 

sua época e por um grupo social determinado” (CARDOSO, 2010, p. 

02), ou seja, permitir o questionamento e incentivar a criticidade no ensi-

no altera o significado da linguagem, pois, a interpretação de determina-

dos signos depende unicamente do ouvinte, a quem se dirige o discurso. 

Em suma, a construção de paradigmas não é algo novo em nossa 

sociedade, muito menos nos textos que foram e são lidos. Mas a concep-

ção do profissional (aqui pensando na figura do professor/educador, as-

sim como podemos ver nos estudos de Paulo Freire), não deve estar 

ofuscada, e ele deve pensar de forma crítica, observar e mostrar todo e 

emaranhado ideológico que existe a seu redor, esse tipo de perspectiva 

deve ser trabalhada com os alunos, pois, o caleidoscópio de possibilida-

des do aluno chegar a centrar-se e enxergar-se dentro da construção soci-

al serão muito maiores, e o material que possibilita esta ação ímpar é o 

posicionamento do professor enquanto educador e formador de opinião. 

E, é justamente, esta criticidade somada a um pensamento que tra-

fega fora dos vieses estabelecidos como certos socialmente, é que pode-

mos mostrar ao alunado que, a autocrítica e autorreflexão são elementos 

chave para que tornemos melhores, não somente como pessoas intelectu-

ais, mas também, como seres humanos mais humanos. 
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RESUMO 

Segundo Rosário Farâni Mansur Guérios (1979), existem diferentes tipos de ta-

bus, dentre eles, situam-se as palavras-tabu (que não devem ser proferidas). Essas, por 

seu turno, podem ser classificadas como do tipo “impróprio”, quando se referem à 

proibição de mencionar qualquer expressão imoral ou grosseira, estando, portanto, 

relacionada ao domínio moral ou do sentimento. Nesse contexto, este trabalho discute o 

fenômeno dos tabus linguísticos nas designações coletadas para o conceito “a pessoa 

que tem dificuldade de aprender as coisas”, do Questionário Semântico-Lexical (QSL 

137), do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB), vinculada à área semântica 

ciclos da vida. Os dados aqui examinados são um recorte dos resultados da pesquisa de 

Mestrado desenvolvida, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), por 

Vanessa Cristina Martins Benke (2012), que investigou o léxico dos habitantes das ca-

pitais do Brasil, com foco na questão dos tabus linguísticos, a partir de dados geolin-

guísticos extraídos do Banco de Dados do Projeto ALiB. A pergunta selecionada do-

cumentou 50 designações para o conceito em pauta, das quais as mais produtivas fo-

ram: burro/variantes (47,7%), rude/rudo (10,6%), lento/lerdo (5,65%), retardado 

(2,83%) e analfabeto (2,5%). O estudo baseou-se na análise semântico-lexical e diató-

pica das variantes auferidas, bem como na investigação de aspectos concernentes aos 

fatores sociais que influenciaram na escolha lexical do grupo investigado. Assim, os 

dados analisados revelaram aspectos diageracionais, já que houve uma tendência de 

conservadorismo linguístico, expresso pelo uso da forma rude. Por fim, a pesquisa de-

monstrou que o conceito “a pessoa que tem dificuldade em aprender as coisas” confi-

gura-se como um tema tabu. 

Palavras-chaves: Léxico. Tabus linguísticos. Capitais brasileiras. Projeto ALiB. 

 

1. Considerações iniciais 

Cada civilização é constituída por um conjunto de elementos: so-

ciais, morais, culturais, históricos, geográficos, que por seu turno, influ-

enciam na maneira como o povo vê e concebe a sua realidade. E, nessa 

perspectiva, a língua reflete a cosmovisão de uma civilização: “cada lín-

gua traduz o mundo e a realidade social segundo o seu próprio modelo, 

refletindo uma cosmovisão que lhe é própria, expressa nas suas categori-

as gramaticais e léxicas”. (BIDERMAN, 2001, p. 109) 

Nesse particular, o léxico é o nível da língua que melhor represen-

ta a cultura, as crenças, os valores e a história de uma sociedade, de mo-

mailto:vcmbenke@hotmail.com
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do que as transformações ocorridas são manifestadas nesse elemento lin-

guístico, dado o seu caráter dinâmico. Acerca disso, Aparecida Negri Is-

querdo (1996, p. 93) pondera que o léxico de uma língua conserva “uma 

estreita relação com a história cultural da comunidade, uma vez que re-

gistra as diferentes mutações ocorridas na sociedade, enfim, as diversas 

formas de conhecimento que nela se instauram”. Isso se explica porque 

“qualquer sistema léxico é a somatória de toda a experiência acumulada 

de uma sociedade e do acervo da sua cultura através das idades”. (BI-

DERMAN, 2001, p. 179) 

Sendo assim, o léxico apresenta “pistas” do contexto sócio-

histórico-cultural de uma comunidade linguística. Sobre a relação entre a 

palavra e a visão de mundo de uma civilização por ela revelada, Matoré 

(1953, apud ELIA, 1987, p. 73) assegura que “a palavra-testemunha con-

cretiza um fato de civilização típico para a compreensão da forma de 

pensar de um povo em certa fase de seu vir a ser no mundo. Está ligada 

ao meio social de onde emerge”. Partindo, pois, desse princípio, pode-se 

inferir que o léxico desempenha o papel de testemunhar a realidade que 

circunda um grupo sócio-linguístico-cultural. 

Nessa perspectiva, ao discutir acerca do processo de aquisição e 

do armazenamento do vocabulário pelo falante, Maria Tereza Camargo 

Biderman (1994) argumenta que o vocabulário de um indivíduo reflete 

todo o conhecimento adquirido ao longo de sua vida: “[...] a realidade fí-

sica e o universo cultural percebidos e apreendidos pela pessoa são trans-

formadas em conhecimento, codificado linguisticamente e etiquetado em 

forma de palavras/lexemas [...]”. (BIDERMAN, 1994, p. 848) 

Tendo em vista, portanto, que a língua – um patrimônio social – 

“classifica-se como uma realidade heterogênea, sujeita aos outros fatores 

que compõem a herança social, como a cultura e a estrutura da socieda-

de” (BIDERMAN, 2001, p. 13), é de se considerar que fatores de nature-

za extralinguística contribuem significativamente para o estudo de uma 

língua. Sobre isso, Fernando Tarallo (1986, p. 62) assegura que “é so-

mente através da correlação entre fatores linguísticos e não linguísticos 

que você chegará a um melhor conhecimento de como a língua é usada e 

de que é constituída”. 

Portanto, essa relação entre língua e sociedade evidenciam, por-

tanto, o caráter de interdependência entre esses elementos, posto que a 

realidade sociocultural de uma civilização se constitui por meio da língua 

e a sociedade, nesse contexto, desempenha também papel ativo no pro-
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cesso de nomeação dos referentes que circundam a sua realidade social. 

A conexão entre “visão de mundo” e “língua” foi defendida pela chama-

da hipótese Sapir-Whorf, comumente associada à tese do relativismo lin-

guístico, que “combina determinismo linguístico (“a linguagem determi-

na o pensamento”) com relatividade linguística (“não há limites para a 

diversidade estrutural das línguas”). (LYONS, 1987, p. 276) 

O princípio do “relativismo linguístico” proposto por Edward Sa-

pir (1969, p. 20) postula que a língua é um guia para a “realidade social”, 

sendo assim impossível um indivíduo se ajustar à realidade sem o seu 

auxílio, de modo tal que, ao apreender qualquer fenômeno inerente a sua 

realidade, o falante vale-se da linguagem, já que, para Whorf (1956, 

apud, BIDERMAN, 2001, p. 111), “o mundo é apresentado num fluxo 

caleidoscópico de impressões que têm que ser organizadas por nossas 

mentes – e isso significa, em grande parte, pelo sistema linguístico em 

nossas mentes”. 

Partindo desses pressupostos, este trabalho tem como objetivo in-

vestigar o léxico dos habitantes das capitais do Brasil, com ênfase para a 

questão dos tabus linguísticos, a partir de dados geossociolinguísticos 

buscados na base de dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Proje-

to ALiB). O estudo busca, ainda, apurar influências de natureza extralin-

guística (aspectos sociais, culturais, históricos e geográficos) nas nomea-

ções para a “pessoa que tem dificuldades para aprender as coisas” (QSL 

137). Os dados aqui examinados recuperam parte dos resultados obtidos 

na pesquisa de Vanessa Cristina Martins Benke (2012)178, que examinou 

o léxico dos habitantes das capitais brasileiras, com destaque no fenôme-

no dos tabus linguísticos. Tendo em vista a natureza do corpus selecio-

nado e a perspectiva de análise adotada para a pesquisa, buscou-se res-

paldo teórico-metodológico na linguística, em especial, na lexicologia, na 

semântica e na dialetologia/geolinguística, além de fundamentos em 

áreas afins como a antropologia, a sociolinguística e a etnolinguística. 

                                                         

178 Dissertação de Mestrado Tabus linguísticos nas capitais do Brasil: um estudo baseado em dados 
geossociolinguísticos, defendida na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande-
MS (2012), sob orientação da professora Doutora Aparecida Negri Isquerdo. 
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2. Os tabus linguísticos: traçando alguns pressupostos 

Conforme Rosário Farâni Mansur Guérios (1979, p. 6), o tabu lin-

guístico “é uma modalidade do tabu em geral, ou é um prolongamento 

dos demais tabus”. Trata-se de um fenômeno universal, mas que se di-

versifica conforme a comunidade, à medida que a percepção do tabu va-

ria de uma comunidade para outra. Assim, certos tabus linguísticos po-

dem ser de caráter temporário: “em geral, os vocábulos tabus ou tabuiza-

dos não chegam ao completo desaparecimento; mais frequentemente 

permanecem, quer sob a forma de derivados, quer como deformados sob 

vários aspectos”. (GUÉRIOS, 1979, p. 6) 

Os tabus linguísticos, portanto, remetem as palavras que, segundo 

crenças arraigadas em determinadas sociedades, são dotadas de algum 

poder sobrenatural e se proferidas podem evocar alguma desgraça. Nesse 

caso, a palavra tabu não é mencionada e quase sempre é substituída por 

outra desprovida de “poder sobrenatural”. Sobre isso, Rosário Farâni 

Mansur Guérios (1979, p. 1) atesta que “as palavras exteriorizadas po-

dem ter forças sobrenaturais benéficas ou maléficas, porém há palavras 

que não devem ser exteriorizadas, a fim de se evitarem malefícios dos 

mesmos poderes. Estes vocábulos são tabus”. 

Entretanto, os tabus linguísticos podem ser decorrentes de aspec-

tos referentes à vida social como questões de pudor ou decoro ou até 

mesmo de normas ditadas pela sociedade. Assim, condicionada por esses 

aspectos, a proferição de certas palavras é evitada com o fim de não cau-

sar desconforto ou ofender a outrem. Isso fica evidente, por exemplo, 

quando um falante ao designar a “pessoa que tem dificuldade de aprender 

as coisas” opta pela forma linguística rude, que possui carga semântica 

eufêmica, ao invés de burro, que se configura como uma forma pejorati-

va 

Isso referenda a tese de Eugenio Coseriu (1982, p. 71) de que o 

tabu linguístico não está associado somente ao campo das superstições, 

mas também de outros aspectos sociais e morais: “várias outras razões de 

índole emotiva ou social; razões de educação, cortesia, boas maneiras, 

decência, amabilidade etc. Evitam-se expressões e palavras que se consi-

deram demasiadamente cruas ou descorteses, ou indecentes”. 

Em consequência dessas proibições vocabulares, o indivíduo fa-

lante lança mão de diferentes recursos de substituição no intuito de ame-

nizar a carga semântica contida na palavra tomada como tabu, dentre 

eles, o eufemismo: “na maioria dos casos, embora não em todos, a pala-
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vra tabu será abandonada e introduzir-se-á um substituto inofensivo, um 

eufemismo do grego eu “bem” + pheme “falar”. (ULLMANN, 1964, p. 

426) 

Existem diferentes recursos linguísticos dos quais os falantes uti-

lizam como formas substitutivas da palavra tabu. Rosário Farâni Mansur 

Guérios (1979, p. 14-16), por exemplo, destaca o sinônimo, o disfemis-

mo, o diminutivo, a deformação fonética do vocábulo, o uso de arcaísmo, 

entre outros. Levando em conta os diferentes recursos de substituição da 

palavra tida como tabu, Eugenio Coseriu (1982, p. 69) considera que os 

tabus linguísticos facilitam a difusão de criações metafóricas. 

Nesse particular, vale destacar que o conceito a “pessoa que tem 

dificuldade de aprender as coisas”, referente ao QSL 137, selecionado 

para este estudo, registrou diferentes nomes de animais que metaforica-

mente designaram a pessoa “pouco inteligente”, dentre eles, o burro de-

monstrando, portanto, uma valorização cultural de cunho negativo adota-

da por uma civilização a determinados animais, evidenciando, assim, sua 

visão de mundo179. Nesse estudo, adotamos a concepção de metáfora de-

fendida por Ernst Cassirer (1972, p. 104-105), isto é, a que consiste na 

substituição de um termo por outro, baseada numa relação de contiguida-

de entre o termo denotativo e o conotativo. 

Vale destacar, no tocante aos tabus linguísticos, que eles se classi-

ficam em diferentes tipos. Essa classificação é estabelecida por Rosário 

Farâni Mansur Guérios (1979) e Stephen Ullmann (1964). Rosário Farâni 

Mansur Guérios (1979, p. 5) propõe dois tipos: próprio e impróprio. O 

primeiro refere-se à proibição de proferir determinadas palavras, às 

quais, dependendo da cultura, se atribui poder sobrenatural, e que, uma 

vez proferidas, podem causar desgraça ou infelicidade ao indivíduo que 

as mencionou, estando, portanto, relacionado às crenças que povoam o 

imaginário popular. Já o segundo tipo, o impróprio, diz respeito à proibi-

ção de dizer qualquer expressão imoral ou grosseira, ou seja, está relaci-

onado à moral ou ao sentimento. 

Stephen Ullmann (1964), por seu turno, propõe três tipos de ta-

                                                         

179 Dobrovol’skii e Piirainen (2000, p. 31-32) estabelecem, no tratamento das metáforas, dois aspec-
tos: o “particular” e o “universal”, esclarecendo que esse recurso da língua baseia-se principalmente 
em “condições prévias universais (a habilidade humana geral de conceituar o mundo em termos de 
experiência direta)” (TN).”Todavia, esses estudiosos ponderam que alguns fenômenos não podem 
ser interpretados a partir do conhecimento geral, universal, mas antes pelo aspecto cultural, a partir 
de convenções sociais e culturais já determinadas. 
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bus: 1) o tabu de medo, que está relacionado aos seres sobrenaturais co-

mo, por exemplo, a pronúncia do nome de Deus e do nome do diabo; 2) o 

tabu de delicadeza, que se refere diretamente a assuntos desagradáveis 

como doenças e morte; 3) o tabu de decência, ligado ao sexo, a certas 

partes e funções do corpo humano e aos juramentos (ULLMANN, 1964, 

p. 426-427). Neste trabalho, nos deteremos no tabu linguístico impróprio, 

consoante Rosário Farâni Mansur Guérios (1979) e tabu de delicadeza, 

conforme Stephen Ullmann (1964). 

 

3. Apresentação e discussão dos dados 

O corpus deste estudo foi obtido junto ao Banco de Dados do 

Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB), com entrevistas rea-

lizadas nas 25 capitais do Brasil180. Foram analisadas neste estudo as res-

postas mencionadas pelos informantes para a questão 137 do Questioná-

rio Semântico-Lexical – “a pessoa que tem dificuldade para aprender as 

coisas”181, do Questionário Semântico Lexical (QSL) do Projeto ALiB 

(2001), vinculada à área semântica convívio e comportamento social. 

Examinar o léxico dos habitantes das capitais do Brasil fornecem subsí-

dios para compreender não apenas o aspecto linguístico, como também 

da realidade sociocultural, histórica e geográfica que contemplam a reali-

dade de um povo, nomeadamente, dos habitantes de grandes centros ur-

banos. 

No conjunto das 25 capitais pesquisadas, o conceito a “pessoa que 

tem dificuldade de aprender as coisas” (137/QSL) catalogou 50 designa-

ções182: analfabeto, anta, atrasado, besta, broco, burro/variantes, cabeça 

                                                         

180 Para fins de coletas de dados, o Projeto ALiB obedece aos seguintes critérios metodológicos, no 
que tange ao perfil dos informantes: (i) idade: 18-30 e 50-65 anos; (ii) sexo: masculino e feminino; 
(iii) escolaridade: ensino fundamental e superior (capitais) e ensino fundamental (capitais e interior); 
(iv) naturalidade: nascidos e criados na localidade pesquisada e com pais também naturais da mes-
ma região linguística. 

181 Os resultados obtidos por Vanessa Cristina Martins Benke (2012) tiveram início com o desenvol-
vimento do trabalho de Iniciação Científica: “Em busca do léxico do português do Brasil documenta-
do pelo Projeto ALiB: um estudo sobre tabus linguísticos”, que analisou as respostas para as pergun-
tas 128 a 135 (ciclos da vida) e 136 a 142 (convívio e comportamento social), de entrevistas realiza-
das nas três capitais da região Centro-Oeste. 

182 Os dados aqui discutidos foram armazenados no Banco de Dados “Agium Search”, desenvolvido 
com o fim de trabalhar com dados geossociolinguísticos, pelo Analista de Sistemas Wallace Marins 
do Nascimento, especialmente para a dissertação de Mestrado de Marins (2012) e aproveitado para 
a pesquisa de Vanessa Cristina Martins Benke (2012). 
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dura, cabeçudo, cavalo, débil, deficiente, déficit cognitivo, desatento, 

despercebido, devagar, difícil, displicente, energúmeno, excepcional, 

ideia fraca, idiota, ignorante, imbecil, incompetente, jegue, jumento, len-

to, lerdo, leso/lesado, limitado, moco, não ter sabedoria, pamonha, pas-

palho, ter problema de aprendizagem, problemático, QI baixo, raciocí-

nio lento, repetente, retardado, retardatário, rude/rudo, ruim da memó-

ria, ruim do juízo, tanso, tapado, tem dificuldade, tem problema, terça-

feira e tonto. 

A significativa documentação de designações permitiu organizá-

las em categorias semânticas: psíquica, pejorativa, eufêmica, metafórica, 

neológica. Seguem alguns exemplos: 

*psíquica: débil, deficiente, déficit cognitivo, QI baixo; 

*pejorativa: anta, besta, idiota, jegue, jumento; 

*eufêmica: desatento, despercebido, não tem sabedoria, rude/rudo; 

*metáfora: besta, cavalo, pamonha, jumento 

*neológico: terça-feira 

Importante ressalvar que algumas designações se classificam em 

mais de uma categoria semântica. É o caso, por exemplo, das pertencen-

tes à esfera “psíquica”, isto é, aquelas designações registradas pelos dici-

onários consultados, como do ramo da medicina (psiquiatria). Exemplo 

disso é a unidade lexical imbecil que, embora definido na acepção “um 

indivíduo com retardo mental”, com rubrica da psiquiatria, configura-se, 

por extensão, como uma designação com carga semântica ofensiva, de-

notando, portanto, um xingamento. As designações de caráter metafóri-

co, em sua maioria, apresentaram também carga semântica depreciativa, 

haja vista a referência majoritária a animais nesse processo metafórico. 

Já as designações categorizadas como eufêmicas reportam-se àquelas que 

não se configuram como xingamento/ofensa, ao contrário, designam uma 

forma neutra de nomear o referente em pauta. A de caráter neológico, 

apenas terça-feira, representou, portanto, um novo sentido atribuído a es-

sa forma, logo, não dicionarizada pelos dicionários consultados na acep-

ção em que foi usada pelo informante. 

De todas as designações registradas para nomear o referente em 
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questão, burro foi a mais produtiva no conjunto do corpus analisado183, 

alcançando, portanto, em termos de Brasil, o índice de 47,7%. Tendo em 

vista a considerável produtividade de designações registradas para nome-

ar o conceito em questão, elencamos as cinco variantes mais produtivas, 

no âmbito do conjunto das capitais brasileiras. O Gráfico 1, a seguir, ilus-

tra o índice percentual de cada designação, segundo as regiões do Brasil. 

 
Gráfico 1– Distribuição percentual das cinco designações mais produtivas 

para a pessoa “pouco inteligente”, segundo as regiões do Brasil. 

Fonte: Benke (2012) – Dados do Projeto ALiB 

Nota-se pelo Gráfico 1 que o item lexical burro foi mais produti-

vo na região Sul do Brasil, onde alcançou o percentual de 64,29%, segui-

do da região Nordeste com 49,02% de ocorrência, do Norte com um ín-

dice de 44,12%, do Sudeste com 44% de produtividade e por último, da 

região Centro-Oeste, onde alcançou 40% de ocorrência. O registro da va-

riante burro em todas as regiões brasileiras, a configura como forma pa-

drão para designar a pessoa “pouco inteligente”. 

As unidades lexicais rude e rudo, também documentadas em to-

das as regiões brasileiras, ocupam o segundo lugar em termos de produ-

tividade nas capitais brasileiras, atingindo o maior percentual na região 

                                                         

183 Embora burro tenha sido a designação mais produtiva para nomear “a pessoa que tem dificuldade 
de aprender as coisas”, demonstrou ser de caráter ofensivo e muitos informantes mostraram-se re-
sistentes em proferi-la, como demonstra o excerto da entrevista com uma informante jovem, com 
Curso Superior, de Belo Horizonte: “Inf.- Não sei o nome pra ela. As pessoas usam como burra, mas 
acho burra muito agressivo”. 
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Centro-Oeste (22,85%). Na sequência, lento e lerdo, que alcançaram a 

terceira colocação entre as formas mais produtivas, tiveram a maior inci-

dência na região Sul do Brasil, com o percentual de 7,14%, enquanto na 

região Norte alcançaram o menor índice, 4,41%. A unidade lexical retar-

dado, também documentada em todas as regiões pesquisadas, alcançou, 

contudo, o maior índice de ocorrência entre os habitantes das capitais do 

Sudeste. Já analfabeto foi documentada apenas no Norte, Nordeste e Su-

deste, alcançando o maior percentual de ocorrência nessa última região 

(6%). 

Numa perspectiva diatópica, a Carta Linguística 1, registra as cin-

co designações mais produtivas distribuídas em cada capital do Brasil. 

Carta linguística 1 – Distribuição diatópica das cinco designa-

ções mais produtivas para “a pessoa que tem dificuldade de aprender as 

coisas” 

 
Fonte: Benke (2012) – Dados do Projeto ALiB 

Os dados analisados na Carta Linguística 1 demonstram o predo-

mínio de burro em todas as capitais brasileiras. Em Salvador foi forneci-

da pelos 8 informantes entrevistados, havendo, todavia, a menção de 

mais de uma resposta, no caso, analfabeto – pela informante idosa com 

baixa escolaridade. As unidades lexicais rude e rudo também foram do-

cumentadas em todas as regiões pesquisadas, ocorrendo no Norte em to-
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das as capitais: Belém, Macapá, Boa Vista, Manaus, Rio Branco e Porto 

Velho. Já as regiões Sul e Sudeste registraram apenas uma ocorrência pa-

ra rude/rudo, mencionadas, respectivamente, em Florianópolis, pela in-

formante idosa, de baixa escolaridade, e em Vitória, pelo informante ido-

so, com curso superior. 

Já lento/lerdo predominou na região Centro-Sul e Nordeste e com 

apenas uma ocorrência na região Norte (Manaus). A unidade lexical re-

tardado, por sua vez, prevaleceu na região Centro-Sul do Brasil, sendo 

registrada apenas uma ocorrência em cada uma dessas capitais: Campo 

Grande, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Houve também, para 

retardado, um registro no Acre e outro no Maranhão. 

Já analfabeto, a designação menos produtiva no conjunto dos da-

dos analisados, foi documentada apenas em capitais litorâneas do Nor-

deste e do Sudeste. Na primeira região houve uma ocorrência dessa vari-

ante em Salvador, em Maceió e em São Luís, enquanto na segunda regi-

ão foram registradas duas ocorrências em São Paulo e somente uma em 

Vitória. 

Dessas designações que nomeiam a pessoa “pouco inteligente”, 

rude/rudo se destaca por seu registro majoritário na fala dos idosos. O 

Gráfico 2 apresenta a distribuição percentual dessas variantes, nas capi-

tais do Brasil, segundo a variável idade. 

 
Gráfico 2 – Distribuição percentual das unidades lexicais rude/rudo nas capitais 

do Brasil, segundo a faixa etária. Fonte: Benke (2012) – Dados do Projeto ALiB 

Examinando os dados estatísticos expressos pelo Gráfico 2, nota-

se que rude/rudo predominou na fala dos idosos, alcançando o índice de 

86,7%, enquanto o uso dessa variante pelos jovens não apresentou per-
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centual significativo, com apenas 13,3% de ocorrência. Esses dados evi-

denciam um traço de conservadorismo linguístico na fala dos habitantes 

das capitais brasileiras, apontando, portanto, para uma marca diageracio-

nal. Já o seu registro na fala dos jovens, embora não tão significativo em 

termos percentuais, denota uma tendência à manutenção desse arcaísmo 

no vocabulário dos habitantes dessas capitais. 

Nessa perspectiva, a Carta Linguística 2, a seguir, mapeia a distri-

buição diatópica de rude/rudo segundo a variável “idade”. 

 
Carta Linguística 2 - Distribuição diatópica das designações rude/rudo, 

segundo a faixa etária. Fonte: Benke (2012) – Dados do Projeto ALiB 

Os dados expostos na Carta 2 mostram que apenas três capitais 

brasileiras registraram rude/rudo na fala de jovens: Cuiabá, Manaus e 

Macapá. Já o registro dessa unidade lexical na fala dos idosos pode ter 

uma explicação de cunho histórico, já que Cuiabá e Manaus, por terem 

sido as capitais que melhor registraram o uso de rude/rudo, representa-

ram, portanto, capitais com traços mais conservadores em termos de vo-

cabulário. Nesse particular, vale recuperar que o atual Estado de Mato 

Grosso e o Amazonas foram fundados, respectivamente, em 1719 e 1669, 

configurando-os como localidades antigas do ponto de vista de fundação 

e ocupação, o que possivelmente, explique o registro de especialmente da 

forma conservadora rudo. O registro de rude/rudo em Cuiabá se deve a 
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uma influência dos bandeirantes paulistas que penetraram o Centro-

Oeste, no século XVIII, em busca de zonas auríferas. Já em Manaus, po-

de se tratar de uma influência lusa que se manteve no vocabulário dessa 

capital por questões sócio-históricas. 

Numa perspectiva linguística, tendo em vista o expressivo número 

de nomeações para a “pessoa que tem dificuldade de aprender as coisas”, 

para a análise semântico-lexical, serão contempladas as variantes que não 

tiveram ocorrência única184: analfabeto, besta, burro/variantes185, cabeça 

dura, deficiente, desatento, devagar, ignorante, lento, lerdo, pamonha, 

problemático, QI baixo, raciocínio lento, retardado, tapado, rude/rude. 

Como suportes lexicográficos foram consultados os dicionários de Ra-

phael Bluteau (1712-1728), Antonio de Moraes Silva (1813), Antônio 

Houaiss (2001), Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2004) e Antônio 

Geraldo Cunha (2007). 

Para a unidade lexical analfabeto, Antônio Houaiss (2001) atribui 

a acepção, por derivação e extensão de sentido, de “muito ignorante, 

bronco, de raciocínio difícil”. Com base nessa acepção, o uso de analfa-

beto para designar a pessoa com dificuldades no aprendizado configura-

se como uma forma ofensiva. Já para a forma besta, Antônio Houaiss 

(2001) remete o consulente para burro, logo, nesse caso, besta é conside-

rada uma forma sinonímica de burro. 

Ao consultar a unidade léxica burro em Antônio Geraldo Cunha 

(2007), observamos a seguinte informação: advém do latim burrus, com 

a seguinte definição: “asno, jumento”; teimoso, estúpido, XIV. Antônio 

Houaiss (2001) define o mesmo item lexical como “aquele que é falto de 

inteligência, estúpido, tolo”, classificando-o como de uso pejorativo. Já 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2004), dentre outras, atribui-lhe a 

acepção de “indivíduo bronco, curto de inteligência”. Considerando essas 

acepções, entendemos que burro é, pois, uma unidade lexical com carga 

semântica ofensiva na acepção de “pessoa com dificuldade de aprendiza-

                                                         

184 Do total das designações apuradas como respostas para a pergunta 137/QSL, 34 tiveram ocor-
rência única: anta, atrasado, broco, débil, cabeçudo, cavalo, déficit cognitivo, despercebido, difícil, 
displicente, excepcional, energúmeno, ideia fraca, idiota, incompetente, imbecil, jegue, jumento, le-
sado, leso, limitado, moco, não tem sabedoria, paspalho, problema de aprendizagem, repetente, re-
tardatário, ruim da memória, ruim do juízo, tem dificuldade, tem problema, terça-feira, tonto, tanso. 

185 O levantamento dos dados para a pergunta 137 registrou as formas meio burro, burrinho e meio 
burrinho, das quais foram consideradas como variantes da unidade lexical burro para designar o re-
ferente em pauta. 
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gem”, por isso é tida como um tabu, o que ficou evidente no teor das en-

trevistas, já que grande parte dos entrevistados demonstraram resistência 

ao pronunciar essa unidade lexical ou ria ao mencioná-la. O trecho da en-

trevista, a seguir, de um informante idoso de baixa escolaridade, ilustra o 

exposto: 

Inq. – “É? A senhora fala assim: ‘Ah, essa pessoa não tem sabedoria? 

Inf. – É, porque se falá aquela outra palavra eu acho horrível. 

Inq. – Não, mas... 

Inf. – Chamá de burro... né, analfabeto, né?” (Inf. 4)186. 

Foram apuradas também outras formas, tidas como variantes de 

burro: meio burro, burrinho e meio burrinho. Essas formas linguísticas 

são importantes do ponto de vista dos tabus linguísticos, por se configu-

rarem, semanticamente, como eufêmicas. 

A forma designativa cabeça dura é definida por Antônio Houaiss 

(2001) como “indivíduo que não tem capacidade de entender ou de 

aprender; pessoa estúpida sem inteligência ou sem instrução”, enquanto 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2004) atribui-lhe a acepção de 

“pessoa rude, estúpida, curta de inteligência”. Cabeça dura representa 

uma forma pejorativa de nomear a “pessoa que tem dificuldade de apren-

der as coisas”. Já a designação deficiente é marcada por Antônio Houaiss 

(2001) com a rubrica da psiquiatria, na acepção de “aquele que sofre ou é 

portador de algum tipo de deficiência”. Já Aurélio Buarque de Holanda 

Ferreira (2004) qualifica deficiente como “pessoa que apresenta deficiên-

cia física ou psíquica”. 

Desatento, outra nomeação apurada pelo Projeto ALiB, é definida 

por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira como “que não presta atenção, 

distraído”. Desatento expressa uma forma neutra para designar a pessoa 

pouco inteligente. 

Documentou-se também a unidade léxica devagar, definida por 

Antônio Houaiss (2001) como “com vagar, vagarosamente, sem pressa” 

que, por sua vez, remete ao processo de aprendizagem da pessoa tida 

como “pouco inteligente”, ou seja, aquela que raciocina de forma lenta, 

devagar. 

Outra designação apurada pelos pesquisadores do Projeto ALiB 

                                                         

186 Informante feminina de Porto Velho, 52 anos, com Ensino Fundamental.  
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foi ignorante, definida por Antônio Houaiss (2001) como: “quem não 

tem conhecimento por não ter estudado, praticado ou experimentado; in-

competente, inexperiente”. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2004) 

atribui-lhe a acepção de “pessoa que não tem instrução, que não sabe na-

da”. Os lexicógrafos portugueses também registram acepções semelhan-

tes para ignorante – Raphael Bluteau (1712-1728) define o termo como 

“que não tem letras” e Antônio de Moraes Silva (1813) como “imperito; 

não sabedor”. Nota-se que o uso de ignorante como designativo de “a 

pessoa que tem dificuldade de aprender as coisas” mantém o sentido ori-

ginal desse item lexical (aquele que não tem instrução) e possui uma car-

ga semântica menos ofensiva, quando comparado a burro, por exemplo. 

Já a unidade lexical lento, mencionada como designativo para a 

pessoa “pouco inteligente”, é definida por Antônio Houaiss (2001) na 

acepção de: “diz-se de comportamento ou faculdade humana, notada-

mente de funções ou operações intelectuais, quando não funcionam com 

prontidão”. Nessa mesma linha de raciocínio apurou-se a variante lerdo, 

definido pelo mesmo lexicógrafo como: “que se move com dificuldade; 

lento, vagaroso, pesado” (HOUAISS, 2001). O emprego de lento e lerdo 

para denotar a pessoa “pouco inteligente” relaciona-se ao processo men-

tal que funciona de maneira lenta, vagarosa, daí a dificuldade em apren-

der as coisas. O mesmo se aplica à forma raciocínio lento, outra designa-

ção apurada pelos pesquisadores do Projeto ALiB para nomear o concei-

to em pauta. 

Outra designação registrada para o referente em pauta foi pamo-

nha. O lexicógrafo Antônio Houaiss (2001) a define como “indivíduo 

mole, sem ação, abobado, preguiçoso, bobo, tolo”, qualificando-a como 

um regionalismo do Brasil, de uso informal. Considerando ser a pamo-

nha um prato típico da região Centro-Oeste, consultamos o Dicionário do 

Brasil Central de Waldomiro Bariani Ortêncio (1983), que define essa 

unidade léxica como: “pessoa molenga, sem expediente”. O autor escla-

rece, ainda, que ninguém até hoje sabe dizer porque as pessoas de pouca 

iniciativa, lerdas ou preguiçosas são chamadas de pamonha. Em consulta 

aos áudios das entrevistas dos informantes que mencionaram pamonha 

não obtivemos nenhuma explicação da motivação do uso dessa unidade 

léxica quando utilizada para referir-se à pessoa “pouco inteligente”. 

Todavia, com base nos dados apurados e nas acepções apresenta-

das pelos lexicógrafos consultados, levanta-se a hipótese de que o uso de 

pamonha para designar a “pessoa que tem dificuldade de aprender as coi-

sas” faz alusão à característica da iguaria “pamonha”, isto é, sua consis-
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tência mole. Assim, a “pessoa pouco inteligente”, é mole, preguiçosa em 

seu processo de aprendizagem. Logo, pamonha quando utilizada para de-

signar esse referente se configura como um recurso metafórico, associada 

ao sema “mole”. 

Outra unidade lexical apurada foi problemático, definida por An-

tônio Houaiss (2001), na acepção “que tem problemas psíquicos; pertur-

bado”. A partir dessa acepção, nota-se que essa designação expressa uma 

forma neutra de nomear esse conceito. 

Outra forma apurada para nomear “a pessoa que tem dificuldade 

de aprender as coisas”, foi Q.I baixo. O verbete Q.I (“quociente de inteli-

gência”) está registrado em Antônio Houaiss (2001) e em Aurélio Buar-

que de Holanda Ferreira (2004), como subentrada do verbete “quocien-

te”, assim definido: “proporção entre a inteligência de um indivíduo, de-

terminada de acordo com alguma medida mental, e a inteligência normal 

ou média para sua idade; coeficiente de inteligência”. Assim, Q.I, associ-

ado ao sema “baixo”, tem a conotação de deficiência, diminuição do inte-

lecto de determinado indivíduo e, quando empregado para designar o 

conceito em pauta, remete a insuficiência intelectual que, por sua vez, di-

ficulta o aprendizado. Do ponto de vista semântico, Q.I baixo configura-

se como uma forma neutra para designar o referente em estudo, além de 

ser de caráter terminológico, pois pertence a uma área de especialização: 

a psiquiatria. 

Retardado, outra nomeação documentada, é definida por Antônio 

Houaiss (2001) e Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2004) como “in-

divíduo cujo desenvolvimento mental é inferior ao índice normal para a 

sua idade”, um termo da psiquiatria. Essa unidade léxica representa, em 

termos semânticos, um tabu linguístico, dado o seu caráter ofensivo 

quando atribuída à pessoa com dificuldade no aprendizado. Nessa mesma 

linha semântica, foi registrada a designação tapado, classificada por An-

tônio Houaiss (2001) como de sentido figurado e de uso pejorativo, na 

acepção de “falto de inteligência ou cultura; tolo, ignorante, bronco”. Au-

rélio Buarque de Holanda Ferreira (2004) também traz a mesma acepção: 

“estúpido, tolo, bronco, obtuso, ignorante”, classificado com sentido fi-

gurativo. Essa designação também se configura como uma forma pejora-

tiva ao designar “a pessoa com dificuldade de aprender as coisas”. 

Outra unidade lexical registrada foi rude/rudo. As duas obras le-

xicográficas do português contemporâneo consultadas para esta pesquisa 

apresentam, no verbete rudo, a remissiva para o verbete rude, logo, rudo 
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é tomada como variante de rude. Antônio Houaiss (2001) informa como 

primeira datação de rudo, o século XIII. A forma rudo aparece, inclusive, 

na estrofe 69, canto V da obra “Os Lusíadas” de Camões: 

Sem sair nunca deste povo rudo 

Sem vermos nunca nova nem sinal 

Da desejada parte Oriental. 

Para rude, Antônio Houaiss (2001) registra a acepção de “falto de 

inteligência”, enquanto Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2004) atri-

bui-lhe a acepção de “sem instrução”. Raphael Bluteau (1712-1728) e 

Antônio de Moraes Silva (1813) também registram rude como “falta de 

saber, homem rude nas artes, ciências, letras”. Rude/rudo são, portanto, 

formas arcaicas para designar “a pessoa que tem dificuldade em aprender 

as coisas”, o que as caracterizam, contemporaneamente, como eufêmicas. 

O estudo léxico-semântico aqui discutido, permitiu agrupar as de-

signações para a “pessoa pouco inteligente” em duas categorias: “varian-

tes tabuísticas” e “variantes eufêmicas”187. A primeira refere-se àquelas 

designações, cujo conteúdo semântico exprime carga semântica pejorati-

va, enquanto a segunda categoria reúne as designações que não possuem 

carga semântica ofensiva/tabuística. O Quadro 1, a seguir, ilustra o ex-

posto.  

VARIANTES TABUÍSTICAS VARIANTES EUFÊMICAS 

analfabeto, anta, atrasado, besta, burro, 

cabeça dura, cabeçudo, cavalo, devagar, 

débil, deficiente, energúmeno, excepcional, 

ideia fraca, idiota, imbecil, jegue, jumento, 

lento, lerdo, leso/lesado, moco, pamonha, 

paspalho, raciocínio lento, repetente, retar-

dado, retardatário, tanso, tapado, terça-

feira e tonto 

broco, déficit cognitivo, desatento, 

despercebido, difícil, displicente, ig-

norante, incompetente, limitado, não 

tem sabedoria, tem problema de 

aprendizagem, problemático, Q.I bai-

xo, rude/rudo, ruim da memória, ruim 

do juízo, tem dificuldade e tem pro-

blema. 

Quadro 1 – Classificação das designações para a pessoa “pouco inteligente” 

em tabuísticas e eufêmicas. Fonte: Benke (2012) – Dados do Projeto ALiB 

Nota-se, pela visualização dos dados no Quadro 1, que as desig-

nações tabuísticas, do ponto de vista semântico, são depreciativas e, em 

sua maioria, de caráter xingatório. Ao contrário, as eufêmicas têm cono-

tação mais genérica, o que confere um aspecto semântico mais suave. 

                                                         

187 Para o agrupamento dessas duas categorias foram consideradas todas as designações docu-
mentadas para o referente em pauta (inclusive as que obtiveram ocorrência única). 
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Na sequência, com base nos pressupostos de Rosário Farâni Man-

sur Guérios (1979), apresentamos os diferentes recursos empregados co-

mo substituição do vocábulo tabu, no processo de nomeação do referente 

“a pessoa que tem dificuldade de aprender as coisas”, o que confere a es-

se conceito um caráter tabuístico: 

*arcaísmo: rude/rudo; 

*diminutivo: burrinho, meio burrinho; 

*locução/circunlóquio: ideia fraca, não tem sabedoria; 

*metáfora: anta, jegue, pamonha, terça-feira; 

*termo cientifico: Q.I, Déficit cognitivo 

O uso de diferentes recursos linguísticos, além de configurar um 

processo substitutivo da forma tabu, reflete também, os valores sociocul-

turais do grupo linguístico investigado, particularmente no que respeita 

ao emprego de nomes de animais num processo metafórico, já que per-

mite identificar a simbolização, nesse particular, “negativa” atribuída pe-

la sociedade aos animais mencionados. Nesse aspecto pôde-se constatar a 

concepção relativista defendida pela hipótese Sapir-Whorf, que consiste 

na tese de que a língua reflete a cosmovisão de uma sociedade. Os regis-

tros dos recursos metafóricos aqui elencados, corroborou a assertiva de 

Eugenio Coseriu (1982, p. 69) de que “os tabus linguísticos facilitam a 

difusão de criações metafóricas, pois as palavras tidas como tabus, ao se-

rem evitadas, são substituídas por empréstimos, eufemismos, circunló-

quios, metáforas, antífrases etc.”. 

 

4. Considerações finais 

A análise das respostas obtidas para designar a “a pessoa que tem 

dificuldade de aprender as coisas” mostrou que burro integra a norma le-

xical dos habitantes das capitais brasileiras para nomear esse referente. O 

conceito atribuído à pergunta em pauta demonstrou tratar-se de um tema 

tabu, haja vista a resistência por parte dos entrevistados, em proferir de-

terminada unidade lexical de caráter tabuístico, sobretudo, quando diz 

respeito à menção de burro. Isso ficou bastante evidente pelo teor dos 

áudios das entrevistas. Foram bastante recorrentes, também, casos em 

que o informante mencionou primeiramente respostas mais neutras, do 

ponto de vista semântico, e só depois, ou ainda, com a insistência do in-

quiridor, mencionou burro – a variante que representou forte carga se-
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mântica tabuística. 

Em termos diatópicos, constatou-se que o registro de rude/rudo 

foi significativo nas regiões Norte e Centro-Oeste, com maior produtivi-

dade em duas de suas capitais: Manaus e Cuiabá, conferindo, portanto, a 

essas localidades uma tendência conservadora, tendo em vista o uso ma-

joritário no vocabulário dos idosos, o que aponta para um traço diagera-

cional. Todavia, os dados revelaram, ainda, uma tendência de manuten-

ção desse arcaísmo, pelo seu registro também entre os jovens. Além dis-

so, este estudo permitiu identificar o registro de diferentes recursos de 

substituição das unidades lexicais designativas para a “pessoa pouco inte-

ligente” – diminutivos: burrinho/meio burrinho; metáforas: terça-feira; 

arcaísmo: rude/rudo, o que comprovou tratar-se de um tema tabu. 

Este trabalho ratificou, por fim, a Hipótese Sapir-Whorf, de que a 

língua reflete a cosmovisão de uma civilização, sobretudo no que se refe-

re às crenças, aos valores, nomeadamente no caso dos tabus linguísticos 

que afetam, sobretudo, o léxico dos habitantes de um dado espaço geo-

gráfico. 
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RESUMO 

O presente trabalho traz resultados parciais da dissertação de mestrado intitulada 

“Análise de Relações de Sentido entre Cognatos Enganosos dos Idiomas Inglês e Por-

tuguês e suas Implicações aos Estudos do Léxico Bilíngue” e desenvolvida sob orienta-

ção da Profa. Dra. Marilei Amadeu Sabino. O trabalho em questão visa evidenciar, 

através da análise de cinco materiais distintos voltados ao ensino de língua inglesa e 

produzidos no Brasil, o tratamento dado aos chamados “falsos amigos” e seus reflexos 

no contexto de ensino/aprendizagem de língua inglesa. 

Palavras-chave: Falsos amigos. Cognatos enganosos. Materiais didáticos. 

 

1. Introdução 

A presente investigação é dedicada ao estudo contrastivo de vocá-

bulos dos idiomas inglês e português que, por apresentarem uma etimo-

logia comum e serem, consequentemente, formalmente semelhantes, po-

dem induzir a equívocos de compreensão de seus sentidos nessas línguas. 

Tal ocorrência deve-se, muitas vezes, ao fato de esses vocábulos terem 

sofrido mudanças de sentido ao longo do tempo, e, por essa razão, nos 

dias de hoje, apresentarem sentidos diferentes daqueles expressos por 

seus pares formalmente semelhantes no outro idioma. Popularmente e 

inadequadamente conhecidos por “falsos amigos”, esses vocábulos po-

dem induzir o aprendiz de uma língua estrangeira, tradutor ou outro pro-

fissional do ramo a inferir erroneamente seus sentidos, dada a semelhan-

ça com aqueles de sua língua materna. 

Os “falsos amigos” sempre estiveram presentes nos contextos de 

ensino de línguas estrangeiras. Muitas escolas particulares de idiomas 

utilizam-se deles em suas campanhas publicitárias, que são geralmente 

bem-humoradas e chamam a atenção para os perigos que o fenômeno 

pode representar. Popularmente conhecidos pelo nome de “falsos ami-

gos” ou “falsos cognatos”, referem-se a palavras formalmente similares 

ou idênticas, em duas ou mais línguas, mas com significados diferentes. 

mailto:janainacamoleze@hotmail.com
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O estudo de tais vocábulos é de grande relevância, pois a seme-

lhança formal entre eles pode induzir o aprendiz de uma língua estrangei-

ra, o tradutor ou outro profissional do ramo a inferir erroneamente seu 

sentido, já que acreditam estar familiarizados com os sentidos dos vocá-

bulos que são formalmente semelhantes aos de sua língua materna. As-

sim, o desconhecimento destes “novos” valores semânticos que esses vo-

cábulos assumiram em um dos idiomas, ou em ambos, ao longo do tem-

po, pode levar a erros de produção, de compreensão e, consequentemen-

te, de tradução. 

 

2. Diferentes denominações 

Apesar da grande quantidade de denominações existentes para o 

fenômeno (CAMOLEZE, 2017), nesta investigação, optamos por utilizar 

aquelas propostas por Marilei Amadeu Sabino (2002), que reconhece e 

define dois fenômenos distintos: o dos “falsos cognatos” e o dos “cogna-

tos enganosos”. 

Partindo da etimologia de "cognato" (cum + natus = “nascido jun-

to”), a autora define o que entende por "falsos cognatos". Assim, são 

cognatas as palavras que possuem o mesmo étimo e que apresentam (ou 

já apresentaram) o mesmo valor semântico. Para tentar chegar a uma de-

finição para o termo "falsos cognatos", a autora buscou as acepções para 

o lexema "falso" em dicionários, e concluiu que "a grande maioria reme-

te a algo que seja não verdadeiro (falsificado), dissimulado, fictício (su-

posto), sem fundamento (infundado), errado (inexato), aparente, imitado" 

(2011, p. 81). Logo, 

(...) atribuir o nome de cognatos não verdadeiros, falsificados, fictícios, infun-

dados, errados, inexatos ou aparentes a vocábulos de duas línguas diferentes 

que tiveram origem comum (cognatos), mas que por evoluções semânticas di-

vergentes resultaram em significados diferentes, seria tão incoerente quanto 

afirmar, por exemplo, que dois irmãos, filhos de um mesmo casal, por possuí-

rem fisionomias distintas, não são filhos legítimos de uma mesma mãe. Por is-

so, o nome "falsos cognatos" não parece ser uma designação lógica e racional. 

(SABINO, 2011, p. 81) 

Marilei Amadeu Sabino considera que o termo "falsos cognatos" 

aplique-se bem apenas a "vocábulos que não possuem origem comum, 

mas que são formalmente semelhantes (...)" (SABINO, 2011, p. 81). Pe-

las razões acima apresentadas, a autora propõe as seguintes categorias: 

a) cognatos enganosos: 
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 são unidades lexicais de duas (ou mais) línguas distintas que, por serem proveni-

entes de um mesmo étimo, são ortográfica e/ou fonologicamente idênticas ou 

semelhantes, mas que por terem sofrido evoluções semânticas diferentes, possu-

em sentidos diferentes. Essas mudanças podem ter acontecido em apenas uma 

das línguas, ou nas duas. Sendo assim, é possível que ambas ainda conservem 

traços semânticos comuns, ou ainda, que os sentidos originariamente apresenta-

dos por esses pares de vocábulos tenham se distanciado tanto, em ambas as lín-

guas – tornando-se, por vezes, até antagônicos – a ponto de não parecerem ser 

vocábulos cognatos. (SABINO, 2011, p. 89) 

b) falsos cognatos: 

 são unidades lexicais pertencentes a duas (ou mais línguas) distintas que, apesar 

de serem provenientes de étimos diferentes resultaram - em consequência das 

evoluções fonéticas que sofreram, ao longo do tempo -, em vocábulos ortográfi-

ca e/ou fonologicamente idênticos ou semelhantes, embora seus valores semân-

ticos sejam bastante distintos. (SABINO, 2011, p. 90) 

Assim, nesta investigação, corroboramos com as considerações 

feitas por Marilei Amadeu Sabino (2002). Embora se tenha trazido dis-

cussões sobre “falsos cognatos”, bem como sobre “cognatos enganosos”, 

esta pesquisa se debruça exclusivamente sobre os últimos. Isso porque 

acredita-se que o número de falsos cognatos, em relação aos cognatos 

enganosos, seja relativamente pequeno, pela pouca probabilidade de se 

encontrar palavras formalmente parecidas ou idênticas com étimos distin-

tos. Quanto aos cognatos enganosos, estima-se que eles existam aos mi-

lhares, em pares de línguas irmãs ou que receberam influência de um 

mesmo idioma. 

 

3. Os cognatos enganosos e as relações de sentido representadas 

através da teoria dos conjuntos 

Dada a complexidade que envolve o contraste de pares de cogna-

tos enganosos em quaisquer línguas, a dissertação de mestrado da qual o 

presente trabalho faz parte dedica-se à análise das relações de sentido de 

pares inglês/português, através da representação gráfica da teoria dos 

conjuntos. Apesar do foco da presente apresentação recair sobre o trata-

mento dado a tais vocábulos em materiais didáticos, abordaremos as re-

lações de sentido, ainda que brevemente, pois esse é um quesito que ave-

riguamos nos materiais reunidos. 

Marilei Amadeu Sabino (2002, 2006) propõe a aplicação da teoria 

dos conjuntos para a representação das relações de sentido de cognatos 

enganosos e falsos cognatos das línguas portuguesa e italiana, a partir da 
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aplicação feita por Cidmar Teodoro Pais (2001) para contrapor fonemas 

da língua portuguesa. O modelo propõe as seguintes relações: 

Relação de oposição de identidade ou relação de igualdade (con-

juntos iguais): 

 

 

Intersecção entre conjuntos ou relação de oposição transitiva: 

 

 

Relação de inclusão (subconjuntos) ou Relação de oposição inclu-

siva: 
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Disjunção entre conjuntos ou Relação de oposição disjuntiva: 

 

Assim, para Marilei Amadeu Sabino, 

(...) as unidades lexicais que se enquadram nos dois primeiros tipos de relação 

abordadas, quer dizer, a de oposição transitiva e a de oposição inclusiva, ca-

racterizam os cognatos enganosos de uma língua em relação à outra. Isso se 

deve ao fato de serem provenientes de um mesmo étimo, mas que ao longo do 

tempo sofreram mudanças de sentidos. Por outro lado, aquelas que mantêm 

uma relação de oposição disjuntiva, ou seja, que estão ligadas apenas pela se-

melhança no plano da expressão, não possuindo, portanto, nenhum sentido em 

comum, caracterizam os falsos cognatos. (SABINO, 2006, p. 261) 

Contudo, a autora ressalta ainda que a relação de oposição disjun-

tiva também pode caracterizar os cognatos enganosos que não mais apre-

sentam nenhum sentido em comum. 

A aplicação da teoria dos conjuntos em estudos linguísticos tem 

sido proposta por vários autores. Scott et al. (1988) discutem a questão 

da leitura crítica no contexto do ensino de inglês como língua estrangei-

ra. Considerando que o ensino da leitura crítica não exista e seja inefici-

ente, os autores propõem o uso da teoria dos conjuntos como estratégia 

para auxiliar o leitor na compreensão do texto. Partem do pressuposto de 

que, para que um leitor possa avaliar um texto de maneira crítica, faz-se 

necessário que ele perceba as relações entre as entidades que nele apare-

cem, sugerindo o apoio da teoria dos conjuntos para tal finalidade. Pen-

sando nas implicações para o ensino da leitura, os autores sugerem uma 

lista contendo seis passos para auxiliar o leitor na compreensão do texto, 

dentre os quais destacamos dois que são pertinentes à nossa investigação: 

agrupar conceitos em conjuntos e identificar possíveis relações entre eles. 

No primeiro passo, os autores comparam dois textos (uma canção 

e um texto enciclopédico) que tratam do mesmo tópico, o rádio, apresen-
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tando possíveis conjuntos que representem conceitos: sentimentos, alter-

nativas ao rádio, vantagens do rádio, pessoas, sentidos, tempo, astrono-

mia, guerra, lugares, transmissão via rádio. 

No segundo passo, os autores contrastam os conjuntos de cada um 

dos textos, visando analisar o modo pelo qual os conceitos são aborda-

dos. 

Finalmente, após a proposta do uso da teoria dos conjuntos como 

ferramenta eficaz no desenvolvimento da leitura crítica, os autores fazem 

algumas ressalvas, dentre as quais destacamos uma: a teoria dos conjun-

tos não é uma varinha mágica (Set Theory is not a magic wand). 

Com essa afirmação, os autores visam alertar que o uso da teoria 

dos conjuntos não resolverá todos os problemas, mas poderá auxiliar os 

leitores a perceber o que um texto enfatizou e o que deixou de mencio-

nar, sendo útil ao desenvolvimento da leitura crítica. 

Apesar disso, os autores consideram que a análise dos conjuntos 

auxilia na compreensão, pois a tarefa de agrupar conceitos encontrados 

em textos, em subconjuntos, capacita o leitor a entender o sentido princi-

pal do mesmo. 

Refletindo sobre as duas propostas acima apresentadas, chegamos 

a algumas considerações que enfatizam as vantagens do uso da teoria dos 

conjuntos na compreensão da relação de sentido entre cognatos engano-

sos, que acreditamos ser pertinentes ao presente estudo: 

a) É viável no contraste de qualquer par de línguas; 

b) Pode auxiliar na visualização das relações de sentido existentes 

entre os cognatos enganosos, partindo de um instrumento con-

creto (a representação gráfica dos conjuntos) para representar 

ideias abstratas (as relações de sentidos). 

Assim, é evidente que a teoria dos conjuntos, sozinha, não é capaz 

de resolver as dificuldades de compreensão das relações de sentido en-

volvidas em tais lexias, mas, por outro lado, pode tornar cientes os en-

volvidos no processo de ensino/aprendizagem de línguas acerca da com-

plexidade da questão. 

Feitas tais considerações, passaremos à análise dos materiais didá-

ticos. 
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4. Análise dos materiais 

Com o intuito de averiguar o tratamento dado aos vocábulos cog-

natos enganosos, foram analisados cinco materiais de língua inglesa pro-

duzidos no Brasil e voltados para diferentes públicos. Abaixo, elencamos 

os materiais em questão: 

a) Material 1: Inglês para informática – Curso Técnico em 

Manutenção e em Suporte de Informática. (ARAÚJO, 2010) 

O material 1 trata-se de um curso técnico e destina-se ao ensino à 

distância. Seu foco é inglês para informática. 

Em sua "Aula 2", o material apresenta estratégias de leituras. Em 

uma tabela com dicas de leitura, encontramos: 

c) cuidado com os falsos cognatos (palavras que têm significado diferente nas 

duas línguas). Exemplo: bond – significa ação, título, obrigação. Os falsos 

cognatos têm que ser estudados e memorizados para que você não interprete o 

texto erroneamente. (ARAÚJO, 2010, p. 23) 

Nota-se, aqui, uma preocupação com o ensino dessas lexias, con-

tudo, a definição dada a “falsos cognatos” é grosseira e imprecisa (“pala-

vras que têm significado diferente nas duas línguas”) e não há menção 

com qual lexia bond poderia representar algum tipo de dificuldade. Se for 

com a lexia “bonde”, da língua portuguesa, não há tampouco menção de 

como seria isso em inglês. Além disso, bond também não consta na lista 

de vocábulos oferecida pelo material. 

Em sua "Aula 7", o material aborda, mais especificamente, o que 

chama de falsos cognatos ou cognatos enganadores (deceptive cognates), 

através da seguinte explicação: 

Existem muitas palavras em inglês muito parecidas com as do português; 

no entanto, muitas dessas palavras não significam em inglês o que significam 

em português, ou seja, elas possuem outro significado, apesar da grafia ser si-

milar. Por isso são chamadas de falsos cognatos ou cognatos enganadores. Fi-

que atento para alguns deles discorridos a seguir. (ARAÚJO, 2010, p. 77) 

Nas orientações fornecidas na “aula 7” desse material didático, há 

novamente uma referência ao que se chama de “falsos cognatos”, mas 

dessa vez “falsos cognatos” são considerados sinônimos de “cognatos 

enganadores” – outra imprecisão teórica, a nosso ver. 

A lista de vocábulos fornecida apresenta sete pares de vocábulos 

enganosos e seus respectivos sentidos tanto no inglês quanto no portu-

guês. Ainda sim, não há nenhuma referência às relações de sentido que 
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eles apresentam entre si, nem proposta de atividades que possam auxiliar 

na compreensão desse fenômeno. Observe-se: 

Actually não é "atualmente"; atualmente é nowadays. Actually é 

"realmente, na verdade". 

Available não é "avaliado"; avaliado é appraised. Available é 

"disponível". 

Arrest não é "arrastar"; arrastar é drag. Arrest é "prender". 

College não é "colégio"; colégio é high school. College é "facul-

dade". 

Data não é "data"; data é date. Data é "dados, informações" (sin-

gular = datum). 

Estate não é "estado"; estado é state. Estate é "patrimônio, bens". 

Exit não é “êxito”; êxito é succes. Exit é “saída”. 

 

b) Material 2: Curso técnico em segurança do trabalho – Inglês 

– a língua inglesa e os falsos cognatos. (CAVALCANTI, s.d.) 

O material 2 também é de um curso técnico, destinado ao ensino à 

distância. Seu foco é inglês para segurança do trabalho. O material apre-

senta uma pequena introdução, em que podemos entender a temática que 

será tratada: 

Uma breve história da língua inglesa que pretende ajudá-lo a compreender 

melhor a origem das palavras similares ao português, os cognatos e os falsos 

cognatos, além de algumas considerações acerca do vocabulário da língua in-

glesa e sobre palavras que podem comprometer a qualidade de sua leitura nes-

sa língua alvo se você não estiver atento a elas. (CAVALCANTI, s. d., p. 1) 

O material traz uma explicação sobre cognatos: 

Cognatos são palavras que têm a mesma forma e o mesmo significado de 

uma língua para outra. Elas são bastante úteis na compreensão dos textos e re-

presentam o contingente de influência latina que a língua inglesa herdou atra-

vés dos processos que você estudou nos tópicos anteriores desta aula. (CA-

VALCANTI, s. d., p. 14) 

Logo em seguida, encontramos alguns exemplos de cognatos em 

língua inglesa, seguidos de suas acepções em língua portuguesa (Idem, 

ibidem): 

connection = “conexão” student = “estudante” 
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important = “importante”  attention = “atenção” 

Após trazer algumas considerações e exemplos sobre cognatos, 

encontramos a seguinte advertência: "Mas não é com os cognatos que 

você deve se preocupar, e sim com os falsos cognatos, aqueles que pare-

cem, mas não são". (CAVALCANTI, s. d., p. 14). Para ilustrar a questão, 

o material reproduz uma tirinha de um conhecido personagem norte-

americano, Garfield: 

 
Fonte: 

http://2.bp.blogspot.com/_h9YhUrarEpE/SBSp5vz52CI/AAAAAAAAAFg/hz0uXKLw

kV0/s400/ga080421.gif. Acesso em: 16-05-2016. 

Decidimos propor uma tradução para a conversa entre os persona-

gens, em português, para entendermos melhor a proposta do material: 

Quadro 1: Grafield: "Olá. Eu sou um gato gordo e preguiçoso". 

Garfield: "Qual é o seu nome?" 

Quadro 2: Grafield: "Grafield". 

Garfield: "Me espere aqui". 

Quadro 3: Garfield: "Ligue para o nosso advogado". 

O elemento de humor da tirinha está no fato de Garfield encontrar 

um gato que apresenta características semelhantes à sua, inclusive quanto 

ao nome. A intenção é fazer uma analogia com os falsos cognatos, já que 

abaixo da tirinha, temos a seguinte explicação para o fenômeno: 

Os falsos cognatos são assim. Ou seja, as palavras têm a mesma forma em 

língua inglesa, mas seu sentido é totalmente diferente. A semelhança na grafia 

costuma confundir muito os estudantes de língua inglesa. Eles são chamados 

false friends, pois são traidores como os amigos falsos. Por sorte, a sua inci-

dência é muito pequena – cerca de 0,1%. A maior porcentagem é mesmo de 

cognatos, os verdadeiros amigos. (CAVALCANTI, s. d., p. 14) 

Encontramos uma lista de exemplos que, segundo o material, 

apresenta os falsos cognatos mais comuns. Logo após apresentar a lista, o 

material propõe a leitura de um texto seguida de algumas tarefas (CA-

http://2.bp.blogspot.com/_h9YhUrarEpE/SBSp5vz52CI/AAAAAAAAAFg/hz0uXKLwkV0/s400/ga080421.gif
http://2.bp.blogspot.com/_h9YhUrarEpE/SBSp5vz52CI/AAAAAAAAAFg/hz0uXKLwkV0/s400/ga080421.gif
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VALCANTI, s. d., p. 17): 

a) Sublinhe apenas as palavras que você considera semelhantes ao 

português. 

b) Procure compreender o texto a partir do sentido que você, sozi-

nho, atribui às palavras. 

c) Resta alguma dúvida? 

d) Procure em um bom dicionário apenas o sentido daquelas pala-

vras sobre que você tem dúvidas. 

e) Agora escreva em português o texto como você o compreende. 

Nesse material, há primeiramente a preocupação em esclarecer o 

que são palavras cognatas, antes de abordar os “falsos cognatos”, aos 

quais é atribuído o termo em inglês “false friends”, além de se fazer uma 

analogia deste último com os “amigos falsos”, que são traidores. Não 

obstante, a definição apresenta inúmeras inadequações, como: dizer que 

são “palavras que tem a MESMA forma em língua inglesa”, já que são 

raríssimos os pares de vocábulos formalmente idênticos nos dois idio-

mas; dizer que “seu sentido é TOTALMENTE diferente”, considerando 

que esses pares de vocábulos semelhantes por vezes apresentam diversos 

sentidos iguais e apenas um ou uns poucos diferentes; quantificar em 

porcentagem a incidência desse fenômeno nas línguas, ao afirmar que “a 

sua incidência é muito pequena – cerca de 0,1%”, já que não apresenta 

dados científicos que deem respaldo a tal afirmação, nem especifica qual 

língua, ao ser contrastada com outra, tem essa incidência. 

Além dessas considerações, é apresentada uma lista contendo 82 

pares de vocábulos contrastados em inglês e português, que pode repre-

sentar uma boa contribuição aos aprendizes. Todavia, nenhuma menção é 

feita no que se refere à relação ou extensão dos sentidos das lexias em 

contraste, nem tampouco há proposta de atividades que possam contribu-

ir para o esclarecimento do conteúdo abordado. 

 

c) Material 3: Etapa 

O material didático "Etapa", destinado à primeira série do ensino 

médio apresenta, em seu Módulo 2, seis aulas intituladas False Friends 

(falsos amigos). A aula 13 (primeira aula da apostila) apresenta, no tópi-

co Let´s talk grammar, a seguinte explicação sobre o tema: A false friend 
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is a word that looks like another in your own language, but whose mea-

ning is different (Um falso amigo é uma palavra que se parece com outra 

em sua língua materna, mas cujo significado é diferente). Essa afirmação 

inicial pode levar o aluno a deduzir que todos os "falsos amigos" possu-

em, apesar da semelhança formal, sentidos completamente distintos, não 

considerando os sentidos em comum que, muitas vezes, apresentam. Lo-

go em seguida, a apostila traz um texto (em inglês) exemplificando o uso 

de tais vocábulos e propõe um exercício de tradução, em que o aluno de-

ve ler uma sentença em inglês e traduzir o vocábulo em negrito, conside-

rando-se sempre seu sentido que diverge da língua portuguesa. Todas as 

aulas intituladas False Friends seguem essa mesma estrutura. 

Dentre os exercícios de tradução propostos pelo material, retira-

mos as sentenças abaixo, em que os vocábulos em negrito devem ser tra-

duzidos pelos alunos. 

1. Agnetha´s face is exquisite. She´s the perfect woman.  

(O rosto de Agnetha é extremamente bonito. Ela é a mulher per-

feita). 

2. Grant thinks Chinese is an exquisite language.  

(Grant acha que chinês é uma língua requintada). 

3. Edson has exquisite taste in music.  

(Edson tem um gosto musical refinado). 

4. Chinese art is exquisite, particularly the tigers.  

(A arte chinesa é primorosa, especialmente os tigres). 

5. Eva Cassidy is a truly exquisite singer who died at the age of 

33.  

(Eva Cassidy é uma cantora verdadeiramente primorosa que fa-

leceu aos 33 anos). 

6. David has an exquisite ear for music.  

(David tem um ouvido refinado para a música). 

Levando em conta a explicação inicial do material sobre cognatos 

enganosos (apresentada previamente) e a falta de maiores informações 

sobre o tema, acreditamos que os alunos, ao se depararem com o vocábu-

lo exquisite e com os outros "falsos amigos" da língua inglesa apresenta-

dos ao longo das lições, estarão condicionados a levar em consideração 

apenas seus sentidos distintos da língua portuguesa. Apesar de nos causar 

estranheza enquantos falantes da variante brasileira de língua portuguesa, 
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os dicionários de português consultados mostram que o vocábulo em 

questão apresenta as acepções “que denota requinte, delicioso, refinado, 

delicado”, sem nenhuma marcação que indique arcaísmo ou desuso. As-

sim sendo, no exercício proposto, em várias sentenças poderíamos tradu-

zir exquisite por "esquisito", com exceção da sentença número 1. 

Apesar do referido material dedicar um número de aulas aos “fal-

sos amigos” superior ao dos outros materiais aqui analisados, mais uma 

vez acreditamos que a maneira com a qual a temática é abordada é insu-

ficiente. Sua explicação sobre o que sejam tais vocábulos não é científi-

ca, mas sim oriunda do senso comum. Ademais, os exercícios propostos 

seguem o exato mesmo formato por todas as aulas: os alunos devem tra-

duzir os termos negritados. Tendo o material apresentado apenas uma 

acepção em português para cada par contrastado, questiona-se a utilidade 

de pedir que alunos traduzam inúmeras vezes, ainda que em sentenças 

distintas, o mesmo termo. 

 

d) Material 4: Uno. 

O material didático "Uno" apresenta, ao longo de suas lições, tó-

picos intitulados Grammar. Um desses tópicos é dedicado aos "False 

cognates" (falsos cognatos) e apresenta a seguinte introdução: False cog-

nates are English words that look or sound similar to words in Portugue-

se, but have a completely different meaning (Falsos cognatos são pala-

vras em inglês que se parecem ou soam como palavras em português, 

mas possuem um significado completamente diferente). Logo abaixo de 

tal explicação, o material apresenta duas listas de "falsos cognatos" (uma 

do inglês para o português e outra do português para o inglês), cada uma 

com 55 vocábulos. 

O vocábulo da língua inglesa exquiste é apresentado da seguinte 

maneira: 

(ing) exquisite: delicioso, finíssimo. 

(port) esquisito: strange, odd, weird, funny: estranho, esquisito, 

esquisito, engraçado. 

Tendo em vista as considerações feitas previamente sobre as 

acepções encontradas em dicionários de língua portuguesa para o termo, 

podemos inferir que o material em questão não apresentou todas as acep-

ções que o vocábulo em inglês possui e desconsiderou as acepções que 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 1093 

este possui em comum com o vocábulo em português. Também podemos 

observar que o sentido mais comum é apresentado em detrimento de ou-

tros possíveis. Além disso, a explicação sobre “falsos cognatos” é impre-

cisa e o material não propõe atividades para os alunos praticarem o tema. 

 

e) Material 5: Etapa – resumo teórico português-inglês 

O material didático "Etapa – resumo teórico português-inglês" 

traz uma lista intitulada "Alguns falsos cognatos". Sem explicações acer-

ca do tema, encontramos alguns vocábulos língua inglesa com suas acep-

ções em língua portuguesa. 

Mais uma vez, o vocábulo cognato enganoso é apresentado com 

apenas uma de suas acepções, desconsiderando-se os sentidos que possui 

em comum com a língua portuguesa. 

 

5. Considerações finais 

Através da análise dos materiais didáticos de língua inglesa pro-

duzidos no Brasil acima, pudemos constatar que abordam a temática dos 

cognatos enganosos, revelando preocupação em tornar o aluno ciente de 

que, alguns vocábulos, apesar da semelhança formal, possuem sentidos 

distintos entre a língua alvo e sua língua materna. 

Apesar de a questão ser de grande relevância para aprendizes de 

uma língua estrangeira, notamos que tais materiais, ao expor os cognatos 

enganosos, não apresentam todas as acepções que eles possuem. Assim, 

apresentam apenas as acepções diferentes e deixam de lado as que, em-

bora possam ser menos utilizadas, são comuns entre as duas línguas. 

Consideramos que tal tratamento dos vocábulos cognatos enganosos seja 

inadequado, pois induz o aluno a acreditar que seus sentidos sempre di-

vergem completamente. As relações de sentido entre os pares também 

não são explicitadas em nenhum dos materiais. 

No que diz respeito às definições, pudemos constatar que apare-

cem em quatro dos materiais levantados e são baseadas no senso comum. 

Apesar de se ter analisado apenas cinco materiais, acreditamos 

que, ainda que essa análise se estendesse a um número grande de materi-

ais, os resultados encontrados não seriam muito diferentes desses. Assim, 

inferimos que o tratamento dado a vocábulos cognatos enganosos em 
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materiais didáticos produzidos no Brasil que visam o ensino de língua 

inglesa é inadequado, pois os mesmos não apresentam todos os sentidos 

que o vocábulo pode ter, deixando de lado, inclusive, os diferentes con-

textos em que podem ou não ser usados. Além disso, as definições do 

que são “falsos amigos” ou “falsos cognatos”, quando existentes, são di-

fusas e não científicas. 
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RESUMO 

As histórias em quadrinhos (HQs) possuem uma linguagem simples e de fácil 

compreensão para os alunos, que em geral não oferecem resistência a seu uso, uma vez 

que são relacionadas a uma forma de entretenimento e lazer. As histórias em quadri-

nhos têm como público alvo dentro e fora das escolas desde as crianças, adolescentes, 

jovens e adultos e são um veículo de informação que vêm mudando e se adaptando 

com o tempo as mudanças sofridas como um veículo de informação ou instrumento de 

educação. Considerando ser um gênero que desperta o interesse dos estudantes de to-

das as idades, o gênero história em quadrinhos, uma das mais ricas e produtivas for-

mas de expressar diversas temáticas, e na qual se faz presente a relação entre palavra 

e a imagem e outros recursos que possibilitam diferentes leituras. Trata-se, assim, de 

um gênero que congrega em sua constituição vários recursos semióticos e/ou multimo-

dais. É inegável a necessidade de integrar diferentes linguagens nas aulas em todos os 

níveis de ensino. A utilização das diferentes linguagens para o ensino de diversas dis-

ciplinas, vem contribuindo para a dinamização do cotidiano da sala de aula diversifi-

cando a prática do ensino de diversos conteúdos, permitindo melhor compreensão por 

parte dos alunos da mensagem que o professor deseja que ele receba. Contudo, esse 

artigo vem com a intenção de demonstrar que é possível o uso de histórias em quadri-

nhos não somente par o trabalho em sala de aula com a língua portuguesa, mas tam-

bém elas podem ser utilizadas no estudo da história, da língua estrangeira e também 

da matemática, no qual em suas constantes adaptações e aprendizagens, a criança tem 

necessidade de adquirir conhecimentos, aprender coisas novas, ou seja, desenvolver-se 

mentalmente. Os quadrinhos vêm ao encontro desses anseios, despertando o interesse, 

seduzindo sua imaginação e ampliando os horizontes de conhecimento da criança, do 

adolescente, do jovem e também dos adultos. 

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos. Ensino-aprendizagem. Aula. 

 

1. Introdução 

As histórias em quadrinhos (HQs) possuem uma linguagem sim-

ples e de fácil compreensão para os alunos, que em geral não oferecem 

resistência a seu uso, uma vez que são relacionadas a uma forma de en-

tretenimento e lazer. 

mailto:gracyellagonzagaarantes@gmail.com
mailto:natanielgomes@uol.com.br
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Atualmente, é muito difícil encontrar pessoas que digam não gos-

tar de histórias em quadrinhos, ou que digam que nunca tiveram um mo-

mento de sua vida no qual as histórias em quadrinhos, se fizeram presen-

tes, principalmente durante o período em que ficou na escola. Para mui-

tos as histórias em quadrinhos, geralmente fazem parte do primeiro con-

tato com a leitura quando está inserido em um processo de alfabetização 

nos primeiros anos escolares. 

As histórias em quadrinhos, têm como público alvo dentro e fora 

das escolas desde as crianças, adolescentes, jovens e adultos e são um ve-

ículo de informação que vêm mudando e se adaptando com o tempo as 

mudanças sofridas como um veículo de educação ou instrumento de edu-

cação. Segundo Lord (1996), chargista do jornal Diário Popular, de São 

Paulo e ex-quadrinista de O Globo: “ Os quadrinhos são reflexo da soci-

edade, logo as pessoas se identificam com o personagem e acabam 

aprendendo mais sobre elas próprias”. 

Considerando ser um gênero que desperta o interesse dos estudan-

tes de todas as idades, o gênero História em quadrinhos uma das mais ri-

cas e produtivas formas de expressar diversas temáticas, e na qual se faz 

presente a relação entre palavra e a imagem e outros recursos que possi-

bilitam diferentes leituras. Trata-se, assim, de um gênero que congrega 

em sua constituição vários recursos semióticos e/ou multimodais. 

Também procura demonstrar que o trabalho com as histórias em 

quadrinhos, vai além do que um simples trabalho de reprodução, mas um 

processo muito amplo que possibilita enfocar vários aspectos da língua, 

principalmente contribuir significativamente na formação de uma visão 

de mundo do aluno mais crítica e reflexiva no momento em que ele se 

posiciona dando sua opinião em determinadas situações-problemas que, 

frequentemente, aparecem nas histórias em quadrinhos, e são vivenciadas 

na vida diária dos alunos. 

É inegável a necessidade de integrar diferentes linguagens nas au-

las em todos os níveis de ensino. A utilização das diferentes linguagens 

para o ensino de diversas disciplinas, vem contribuindo para a dinamiza-

ção do cotidiano da sala de aula diversificando a prática do ensino de di-

versos conteúdos, permitindo melhor compreensão por parte dos alunos 

da mensagem que o professor deseja que ele receba. 

O profissional da educação vive em constante desafio de desen-

volver práticas pedagógicas mais eficientes mantendo-se assim sempre 

atualizados sobre novas metodologias. 
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Desta forma, pensamos que a utilização de histórias em quadri-

nhos, no ensino das disciplinas pode ser de grande valia, uma vez que as 

mesmas apresentam uma forma de comunicação visual e verbal e ainda 

que muitas abordam temas relacionados aos conteúdos trabalhados em 

sala de aula. 

As histórias em quadrinhos, podem ser utilizadas para introduzir 

um tema, para aprofundar um conceito já apresentado, para gerar discus-

são a respeito de um assunto, para ilustrar uma ideia. Não existem regras 

para sua utilização, porém, uma organização deverá existir para que haja 

um bom aproveitamento de seu uso no ensino podendo desta forma, atin-

gir o objetivo da aprendizagem. 

A imagem e o texto, complementando-se, devem dar conta de 

passar ao leitor toda a gama de emoções e informações necessárias para a 

compreensão do enredo. A história das histórias em quadrinhos, nos mos-

tra que houve uma evolução nessa arte, principalmente ao longo do sécu-

lo XX, passando por várias fases, desde a época de ouro dos quadrinhos, 

até mais recentemente quando atinge uma maturidade que percebemos 

nas graphic novel. 

Nosso desafio é apresentar possibilidades de utilização deste re-

curso como forma de reforçar o processo de ensino-aprendizagem, atra-

vés do incentivo do uso dos quadrinhos na sala de aula. 

As histórias em quadrinhos, podem ser utilizadas para estimular a 

leitura e o interesse dos estudantes pelas abstrações, mantendo o vínculo 

com o objeto formal e abrindo caminho para o desenvolvimento do raci-

ocínio lógico e para a criação de instrumentos de compreensão da reali-

dade social em que vivem. 

Os quadrinhos podem ser não apenas utilizados como referências, 

mas também como instrumento para a construção do conhecimento. Sua 

leitura envolve e desenvolve uma série de competências e habilidades, 

importantes para o desenvolvimento intelectual dos estudantes. 

As formas do emprego dos quadrinhos como instrumento didático 

dependem do tipo de estratégia que será utilizada pelo professor, na edu-

cação, as histórias em quadrinhos, podem contribuir de diversas formas, 

pois, além de divertir, esse gênero literário também pode fornecer subsí-

dios para o desenvolvimento da capacidade de análise, interpretação e re-

flexão do leitor. As histórias em quadrinhos, podem também estimular a 

imaginação e a criatividade e, fundamentalmente, despertar o interesse 
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pela leitura e escrita, contribuindo para a produção de textos. 

Contudo, esse artigo vem com a intenção de demonstrar que é 

possível o uso de histórias em quadrinhos, não somente para o trabalho 

em sala de aula na alfabetização pois no entender de Vygotsky, “o que 

uma criança faz hoje com a ajuda de um adulto ou de uma outra criança, 

ela será capaz de fazer sozinha amanhã”. (KRAMER, 2004, p. 127) e is-

so acontece muito com as professoras da alfabetização quando apresen-

tam as histórias em quadrinhos, aos seus alunos em leituras de grupo. 

É muito comum o uso dos quadrinhos com as aulas de língua por-

tuguesa, mas também elas podem ser utilizadas no estudo da história, da 

língua estrangeira e também da matemática, no qual em suas constantes 

adaptações e aprendizagens, a criança tem necessidade de adquirir co-

nhecimentos, aprender coisas novas, ou seja, desenvolver-se mentalmen-

te. Os quadrinhos vêm ao encontro desses anseios, despertando o interes-

se, seduzindo sua imaginação e ampliando os horizontes de conhecimen-

to da criança, do adolescente, do jovem e também dos adultos. 

 

2. Revisão da literatura 

As reflexões deste artigo têm como preocupação analisar e discu-

tir como as histórias em quadrinhos, podem trazer contribuições ao pro-

cesso de ensino e aprendizagem em diversas disciplinas ministradas em 

sala de aula como é o caso da matemática, história, língua portuguesa, 

língua estrangeira e também no processo de alfabetização com a utiliza-

ção de diversas metodologias e cada uma de acordo com o seu público-

alvo e da faixa etária dos alunos. 

O potencial das histórias em quadrinhos, como ferramenta de en-

sino, é bem definida por Paulo Ramos (2009, p. 17): 

(...), quadrinhos, hoje são bem-vindos nas escolas. Há até estimulo governa-

mental para que sejam usados no ensino. Vê-se uma outra relação entre qua-

drinhos e educação, bem mais harmoniosa. A presença deles nas provas de 

vestibular, a sua inclusão nos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) e a 

distribuição de obras para ensino fundamental, levaram obrigatoriamente a 

linguagem dos quadrinhos para dentro da escola e da realidade pedagógica do 

professor. 

Estudos apontam que histórias em quadrinhos tornam o ensino 

mais prazeroso, pois, motivam os estudantes a se interessarem mais pelos 

conteúdos escolares tendo em vista que, estimulam a curiosidade e inci-

tam o senso crítico considerando a relação existente entre texto e imagem 
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ampliando assim a possibilidade de entendimento além de contribuir para 

a formação de hábitos de leitura e enriquecimento do vocabulário, dentre 

outras, por seu caráter dinâmico e animado. Segundo Márcia Rodrigues 

de Souza Mendonça (2007, p. 207): 

Reconhecer e utilizar histórias em quadrinhos como ferramenta pedagógi-

ca 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 co-

municativos. 

Trata-se assim, de um gênero muito rico e de fácil acesso haja vis-

ta que circulam em diferentes veículos. Ângela Rama et al. (2004) afir-

mam que se trata de um gênero que se constitui por meio de uma lingua-

gem visual onde há um protagonista e personagens secundários, figuras 

cinéticas, metáforas visuais, utiliza linguagem verbal, balão de fala, le-

gendas e onomatopeias e que, evidentemente, sempre transmite uma 

mensagem sendo amplamente utilizado também nos jornais de grande 

circulação. 

A utilização de quadrinhos é positiva no processo de alfabetização 

devido ao fascínio das crianças pelos personagens, desenhos, onomato-

peias, cores etc. A estrutura organizacional desse tipo de texto desperta a 

atenção por ser significativa e compreensível para a criança em fase ini-

cial de aprendizagem de leitura e escrita, já que esta associa duas formas 

de representação: o desenho e a palavra escrita. 

Na educação, as histórias em quadrinhos, podem contribuir de di-

versas formas, pois, além de divertir, esse gênero literário também pode 

fornecer subsídios para o desenvolvimento da capacidade de análise, in-

terpretação e reflexão do leitor (BORGES, 2001). As histórias em qua-

drinhos, podem também estimular a imaginação e a criatividade e, fun-

damentalmente, despertar o interesse pela leitura e escrita, contribuindo 

para a produção de textos. O uso de uma linguagem próxima da língua 

falada, contendo gírias, expressões regionalizadas e neologismos que, ge-

ralmente, aproxima-se da linguagem cotidiana, informal, podendo apre-

sentar algumas marcas típicas da oralidade, aliada à sequência de ima-

gens e incentivando o processo de leitura e escrita. Fernanda Maria Perei-

ra Freire (2003) afirma que do ponto de vista do uso da linguagem escri-

ta, pode-se dizer que as histórias em quadrinhos, têm algumas particula-

ridades que interessam aos educadores, apresentando uma mistura de 

imagens e textos. Lúcia Reily (2003) coloca a importância da “imagem” 

como instrumento mediador de aprendizagem, afirmando seu valor se-

miótico que muitas vezes é subestimado. 
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Gunther Kress (2010), uma guinada para o visual e todos os gêne-

ros textuais falados e escritos são multimodais, pois apresentam, pelo 

menos, dois modos de representação: palavras e gestos, palavras e ima-

gens. Tais questões nos remetem à necessidade de se rediscutir questões 

relativas à leitura, pois os recursos disponíveis e os suportes permitem 

que uma informação seja representada apenas por imagens, através da as-

sociação da linguagem explícita elíptica ou semiótica que contribuirão 

para que o leitor construa sentido ao texto. 

A imagem deve ser vista como parte integrante do processo de 

significação, pois ela auxilia o aluno a compreender o texto, pois a crian-

ça não lê apenas as palavras em um livro, mas “lê”, ou atribui sentido, 

também considerando as ilustrações, bem como o contexto social em que 

a leitura se dá. 

Por estes motivos, a utilização de histórias em quadrinhos em sala 

de aula pode proporcionar, além de facilidades de compreensão de con-

teúdos, o desenvolvimento da criatividade por parte dos alunos, pois as 

apresentações em figuras são mais interativas, levando a um melhor de-

sempenho da memória. (FRIZZO & BERNARDI, 2001) 

Assim sendo, as histórias em quadrinhos deixaram de ser vistas 

somente como instrumento de diversão e passaram a integrar o material 

pedagógico de escolas, não apenas de educação infantil, mas também na 

de jovens e adultos, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem dos 

mais diversos conteúdos, como matemática, português, história e língua 

estrangeira e hoje a tecnologia também se torna grande aliada junto a es-

se processo de ensino que envolve as histórias em quadrinhos, e as disci-

plinas que compõe os componentes curriculares inserida nas escolas para 

que de acordo com sua série seja utilizada com os alunos. 

Fernanda Maria Pereira Freire (2003) conclui que “do ponto de 

vista educacional o trabalho pedagógico com histórias em quadrinhos, 

convoca a aplicação de vários conhecimentos e demanda a construção de 

outros tantos novos”. Não existem regras para utilização de histórias em 

quadrinhos no ensino. Segundo Valdomiro Vergueiro (2004, p. 26), “po-

de-se dizer que o único limite para seu bom aproveitamento em qualquer 

sala de aula é a criatividade do professor e sua capacidade de bem utilizá-

los para atingir seus objetivos de ensino”. Além de uma opção de entre-

tenimento muito aceita pelos alunos, as histórias em quadrinhos, fazem 

parte do universo dos meios de comunicação, que cada vez mais influen-

ciam a formação da criança. 
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As histórias em quadrinhos têm adentrado ao espaço escolar atra-

vés dos personagens que viram filmes, de gibis e do próprio livro didáti-

co, que vem com tirinhas e pequenas histórias para tratar de temas em di-

ferentes áreas do conhecimento. Quando os quadrinhos são utilizados 

adequadamente, permitem a reflexão crítica, que se constrói pela media-

ção do professor, devendo ir muito além “da simples leitura ou preen-

chimento de balões em branco como atividade para a escrita” Mariana 

Vaitiekunas Pizarro (2005, p. 45) 

Recentemente, o uso de história em quadrinhos nas salas de aula 

vem ganhando a preferência dos professores das mais diferentes áreas de 

atuação, às aulas do ensino básico abordam o potencial reflexivo, artísti-

co e pedagógico de um material que, até pouco tempo, era considerado 

simples literatura de entretenimento. Graças a seu caráter lúdico e formas 

simples de se comunicar, os quadrinhos conquistaram posição de prestí-

gio na construção dos saberes. 

No caso das aulas de história, os quadrinhos têm uma dupla fun-

ção onde pode servir tanto como fonte de pesquisa histórica quanto um 

novo recurso onde os alunos possam interpretar o passado. Essa última 

possibilidade tem um potencial bastante significativo, já que o passado 

nem sempre pode ser facilmente ordenado e compreendido por jovens es-

tudantes. Dessa maneira, o texto escrito que geralmente oferece o estra-

nho passado histórico pode ser compreendido de uma nova forma. 

Em uma atividade com quadrinhos, o conhecimento histórico po-

de interagir com atividades que ainda exigem interpretação e produção 

textual. Depois de oferecer aos alunos informações fundamentais sobre o 

conteúdo a ser discutido nas aulas subsequentes, o professor pode buscar 

quadrinhos em que haja algum diálogo ou situação próxima ao tema tra-

balhado. Geralmente, existe uma significativa gama de quadrinhos que 

contam a história de algum personagem que viveu em um tempo ou civi-

lização do passado. A partir daí, o professor pode pedir algum tipo de 

análise onde o aluno julga de que maneira o tema da aula é interpretado 

nas histórias em quadrinhos. 

Na tentativa de melhorar o processo ensino-aprendizagem da lín-

gua inglesa, o ensino da língua estrangeira (LE) em geral torna-se defa-

sado devido a todos os problemas estruturais aos quais as escolas são 

submetidas, como falta de material didático, salas superlotadas. O traba-

lho com histórias em quadrinhos, é defendido por muitos estudiosos co-

mo meio de trabalhar vários aspectos da vida da criança e também com o 
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propósito de aprender uma língua estrangeira, no caso, o inglês. 

Levar os alunos a perceber que ao ouvir uma história ou ler uma 

histórias em quadrinhos, em língua estrangeira, ele tem a oportunidade 

de desenvolver, além dos aspectos cognitivos, emocionais, entre outros, 

também o aprendizado da língua de maneira contextualizada, podendo 

ele próprio, perceber gradualmente seu desempenho e melhora a cada 

histórias em quadrinhos, trabalhada. 

O gênero narrativo – história – proporciona uma gama de lingua-

gem contextualizada, tornando possível para o aluno compreender a es-

sência do texto, sem necessariamente entender cada palavra. Isso lhe dá 

confiança e pode ser uma experiência motivadora nas aulas de língua es-

trangeira. Esse processo de aquisição de segunda língua ocorre segundo 

Rod Ellis (1997) a partir da informalidade dos contatos com a outra lín-

gua, das pressões externas e internas sofridas e da atitude e jogo de ima-

gens construídas pelo sujeito aprendiz/adquirente. 

Percebemos que as Histórias em Quadrinhos, com características 

híbridas, concebem e apoderam-se de vários outros gêneros. Há diversas 

formas de expressar a comunicação entre os sujeitos envolvidos. Os ges-

tos, os balões, as imagens, a forma das letras, enfim, estes aspectos mul-

timodais é que atribuem o sentido ao texto, como afirma Ângela Paiva 

Dionísio (2006, p. 141): 

(...) imagens ajudam a aprendizagem, quer seja como recurso para prender a 

atenção dos alunos, quer seja como portador de informação complementar ao 

texto verbal. Da ilustração de histórias infantis ao diagrama científico, os tex-

tos visuais, na era de avanços tecnológicos como a que vivemos, nos cercam 

em todos os contextos sociais. 

Se a multimodalidade tem sido a principal característica dos tex-

tos que circulam por todos os espaços atualmente, percebemos que as 

histórias em quadrinhos, passaram a fazer parte do cotidiano da socieda-

de e se apresentam como um excelente recurso pedagógico para a forma-

ção de indivíduos letrados. A escola não pode se destituir de tal respon-

sabilidade. As histórias em quadrinhos, podem contribuir sobremaneira 

haja vista que, são de fácil acesso, uma vez que estão presentes em livros, 

jornais, revistas, dentre outros, e proporciona um ensino significativo, 

produtivo e relevante para a construção do conhecimento no dia a dia dos 

alunos. 
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3. Metodologia 

Quando falamos em trabalhar com os alunos as histórias em qua-

drinhos, em diferentes disciplinas, temos como uma importante aliada, a 

tecnologia, que dentro da sala de informática pode utilizar vários recur-

sos e softwares que podem facilitar para o professor alcançar o objetivo 

de ensino com os alunos de várias faixas etárias. 

Em relação a aprendizagem da Matemática com as histórias em 

quadrinhos,, permite para o professor solicitar ao aluno que crie situações 

problemas junto com as histórias criadas por eles e os personagens que 

podem utilizar recursos tecnológicos como internet, programas de cria-

ção de quadrinhos que hoje em dia muito utilizado nas escolas o hagaquê 

permitindo as crianças trabalharem em dupla, melhorar na interpretação, 

escrita, conseguir fazer uma sequência da história e aprimorando tanto os 

conhecimentos de matemática como também o de português e pode ser 

trabalhado com os alunos do ensino fundamental I e nos sextos anos do 

ensino fundamental II também. 
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http://ana-hagaque.blogspot.com.br 

Na alfabetização, as histórias em quadrinhos, se tornam aliadas 

dos professores no processo de ensino-aprendizagem quando a criança 

começa a iniciar o universo da leitura, e para muitas crianças o primeiro 

contato com a leitura são as histórias em quadrinhos,, muitos professores 

fazem as denominadas leituras coletivas com esses quadrinhos, apresen-

tando os personagens, as sequências das histórias que se tornam mais 

prazerosas e de melhor entendimento devido as ilustrações. 

Durante a leitura coletiva da histórias em quadrinhos, que assegu-

ra a atenção de todas as crianças a um mesmo texto, a intervenção do 

professor ocorre por meio de questionamentos, chamando a atenção para 

a identificação das cores de fundo que representam o clima, a localização 

dos quadrinhos que representem ambientes internos, as formas utilizadas 

para a representação dos sons (barulhos e ruídos), observação dos símbo-

los que denotam raiva, alegria, dor, medo, identificação das expressões 

faciais e corporais que representam sentimentos e movimento etc. 

E em um segundo momento, depois das crianças já alfabetizadas 

no 2° ano do ensino fundamental, por exemplo, pode-se propor a cons-

trução de histórias em quadrinhos, a partir de pequenas tiras (três quadri-

nhos), sobre temas direcionados ou não, possibilitando a oportunidade de 

http://ana-hagaque.blogspot.com.br/
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criar personagens e enredos próprios. Para isso, os alunos podem dese-

nhar duas ou mais personagens numa folha, escrever as características de 

cada uma, e inventar uma história em quadrinhos, que será lida pelos co-

legas. A produção de texto também pode partir de desenhos já criados 

com balões em branco, nos quais os alunos escrevem a história. 

A utilização dos quadrinhos na disciplina de História, sendo bem 

intermediada pelo professor, pode ajudar o aluno na expansão dos hori-

zontes, sendo capaz de melhorar e aprender a sua leitura de mundo por 

meio de situações de fatos ocorridos anos atrás, mas que ainda refletem 

em nossas vidas nos dias de hoje. Na disciplina de história as histórias 

em quadrinhos, podem ser utilizadas para trazer fatos antigos de forma 

lúdica ou de pedir para que os alunos criem os quadrinhos podendo nar-

rar fatos históricos, como por exemplo, quando o professor for ministrar 

o conteúdo sobre como eram a Antiguidade e a Idade Média, ele poderá 

trazer para sala de aula para ilustrar a sua aula, histórias em quadrinhos, 

de Asterix que são histórias de origem francesa que utilizam da antigui-

dade para fazer sátiras do mundo contemporâneo. Também pode ser uti-

lizado as histórias em quadrinhos, de super-heróis quando o professor 

precisa tratar de determinados conteúdos como questões sociais, raciais 

ou relações de gêneros e questões políticas que são bem tratadas em his-

tórias em quadrinhos,. 

 
http://www.semorelha.com.br/category/b-d/page/2/ 

http://www.semorelha.com.br/category/b-d/page/2/
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http://www.semorelha.com.br/category/b-d/page/2/ 

Quando pensamos nas histórias em quadrinhos, como recurso para 

ensino de línguas, isso cabe tanto para a língua portuguesa como inglês e 

espanhol que são geralmente utilizados nas escolas a partir do ensino 

fundamental II, não temos como não pensar nas histórias em quadrinhos, 

da Mafalda, por exemplo, que tem origem espanhola mas que já foi tra-

duzida em vários idiomas, e serve como recurso pedagógico utilizado em 

sala de aula pelo professor devido a riqueza de conteúdos que as tirinhas 

da Mafalda trazem, que permite ao aluno trabalhar com a tirinha tanto na 

questão de traduções para ampliação de vocabulários, como também criar 

nos alunos sentimento de criticidade em relação a política e temas de 

http://www.semorelha.com.br/category/b-d/page/2/
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questões sociais que geralmente são abordados e ajuda o aluno a conse-

guir compreender fatos que aconteciam na época da Mafalda em meados 

de 1964 e que muitos acontecem ainda até hoje, podendo permitir a cri-

ança nesse processo de relacionar os temas do passado e do presente. 

 
https://www.puc-rio.br/vestibular/repositorio/provas/2006/espanhol-todos.html. 

Acesso em: 12-10-2016 

As histórias em quadrinhos possuem como característica a lingua-

gem mista, ou seja, a utilização dos elementos verbais e não verbais para 

a construção de sentido do que se pretende comunicar e devido a isso 

elas se tornam uma importante aliada no processo de ensino-aprendiza-

gem dos alunos, independente de idade e série, cabe ao professor saber 

utilizar da melhor forma possível os recursos que as histórias em quadri-

nhos, oferecem, podendo ser utilizadas em todas as disciplinas presentes 

nos componentes curriculares das escolas favorecendo a dinâmica que 

deve ser utilizada em sala de aula. 

 

4. Resultados esperados 

Diante do exposto, acredita-se que as histórias em quadrinhos têm 

grande importância e eficácia nos trabalhos escolares. Por meio delas, é 

possível que as crianças tomem gosto pela leitura, se divirtam com os di-

versos personagens, imagens e conteúdos das histórias, dando significado 

a elas. Uma boa história em quadrinhos pode fazer com que a criança, 

mesmo em fase inicial de alfabetização, consiga entender seu significado 

e aos poucos associar os verbetes aos desenhos e a história. A curiosida-

de em querer se aprofundar na história e saber o que está escrito dentro 

dos balões cria o gosto pela leitura. 

Os resultados esperados são de demonstrar aos professores de di-

versas disciplinas que o uso de histórias em quadrinhos, em sala de aula 

pode ser um grande aliado, pode ser mais um recurso para ser utilizado 

em sala com os alunos em diversos momentos da aula, as histórias em 

quadrinhos, podem introduzir um assunto, pode instigar o aluno sobre 

https://www.puc-rio.br/vestibular/repositorio/provas/2006/espanhol-todos.html
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vários assuntos que ele vivencia com suas experiências de vida, pode 

tornar o aluno além de leitor, um escritor quando colocado o desafio de 

que ele possa criar as próprias histórias. 

A tecnologia também se torna um método eficaz para criar histó-

rias e pode simplesmente tornar além da aula mais prazerosa, alcançar o 

objetivo do professor em ensinar determinado assunto independente de 

faixa etária ou disciplina, é o exemplo da matemática que demonstramos 

também ser possível de utilizar dentro de sala para adquirir o processo de 

ensino-aprendizagem e esperamos que os professores se disponham a 

modificar seus métodos em sala de aula não se distanciando do objetivo 

mútuo que é alcançar a aprendizagem dos alunos podendo motivá-los a 

participar de propostas diferentes do ensino da matemática junto com as 

histórias em quadrinhos. 

A leitura de quadrinhos proporciona prazer e entretenimento, além 

de constituir uma fascinante demonstração da arte e criatividade humana, 

ela cumpre propósitos e finalidades de comunicação entre os homens que 

interagem em sociedade. Através delas pode-se aprender a gostar de ler e 

estimular possibilidades de outras leituras, o que pressupõe um processo 

de aprendizagem. 

 

5. Considerações finais 

O uso de histórias em quadrinhos, no processo de ensino-

aprendizagem independente das disciplinas e das séries dentro da escola, 

demonstra a importância do trabalho do gênero História em Quadri-

nhos/tiras dentro de sala de aula, haja vista que quanto mais dinâmica as 

estratégias oportunizadas em classe, maior será o interesse por parte dos 

alunos e consequentemente, a aprendizagem do conteúdo ministrado. 

Atualmente as aulas de História, Matemática, Língua Portuguesa e Lín-

gua Estrangeira, dentre outras são enriquecidas com charges, quadri-

nhos/tiras e na maioria das vezes esse gênero faz com que o senso crítico, 

a interpretação de texto e imagens, o conhecimento vocabular e de fato-

res comportamentais dos alunos sejam trabalhados e aprimorados. Além 

disso, historicamente, os quadrinhos foram lidos por pessoas de diversas 

classes sociais e intelectuais. Comprovando assim, que é uma literatura 

proveitosa e pode ser utilizada como base para a leitura de outros gêneros 

por parte de seus leitores. 

O presente artigo propôs demonstrar, como é possível fazer uso 
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das histórias em quadrinhos, no ambiente escolar a fim de aperfeiçoar o 

crescimento intelectual de seus alunos no processo de ensino-

aprendizagem aproveitando a riqueza desse gênero textual que trás in-

formações, implícitas ou explícitas sobre: política, educação, cultura, 

meio ambiente, temas importantes para a formação do indivíduo crítico, 

desde que o mesmo saiba interpretar e/ou esteja disposto a aprender a fa-

zê-la. O interessante do uso das tiras em sala de aula é que a forma que as 

histórias são dispostas facilita o entendimento e possibilita a sua utiliza-

ção em turmas de diversas idades, desde a alfabetização até a formação 

universitária contemplando todas as disciplinas do componente curricular 

do aluno que a escola oferece. 
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RESUMO 

Esta pesquisa surge a partir do interesse em aumentar o contato com o processo 

de ensino-aprendizagem da língua inglesa, percebendo o fácil acesso dos estudantes a 

redes sociais e distintos aplicativos, acreditamos que a inserção de práticas linguísticas 

e fonéticas num aplicativo aproximaria os alunos ao processo educacional. Essa pes-

quisa é de cunho qualitativo e etnográfico e tem como base, explorar as várias possibi-

lidades de interação fonética, linguística e as diferentes formas de exercitar a língua 

inglesa com os distintos gêneros textuais usados no WhatsApp. O trabalho, do âmbito 

da linguística aplicada, fundamentou-se nos estudos de letramentos, homogeneidade e 

heterogeneidade no ensino de línguas e ainda, a globalização e suas influências e em 

estudos pós-estruturalistas (BAUMMAN, 2008; KUMARAVADIVELU, 2008, 2012). 

Esta pesquisa tem como objetivo relatar as experiências que emergiram das leituras, 

práticas vivenciadas e os assuntos de relevância para a prática linguística e didática do 

ensino de língua inglesa em um contexto público. Useamos como objeto de análise e in-

teração o Whats-App, num período de dois meses entre os alunos de língua inglesa de 

cursos de idiomas de duas instituições públicas de Mato Grosso do Sul. Os dados fo-

ram coletados por meio de gravações em áudio, escrita, imagens e distintos gêneros 

textuais. A análise deste trabalho consiste, efetivamente, no relato dos aspectos emer-

gentes ao longo do processo de formação investigado e suas interfaces com a formação 

dos alunos na contemporaneidade. Uma dimensão importante dessas análises serão os 

possíveis horizontes de compreensão e de possibilidade profissional/aca-dêmica, meto-

dológica, didática e interativa no âmbito da prática fonética, o que poderá ser expan-

dido durante a formação desses estudantes. 

Palavras-chave: WhatsApp. Ensino. Novas tecnologias. Inglês. 

 

1. Introdução 

Com os recursos da rede social, podemos receber dos alunos uma 

produção quantitativa de trabalhos escritos muito maior que os monóto-

nos trabalhos em sala e a partir desse momento, traçar uma metodologia 

de implementação e incorporação de ensino e aprendizagem de novos 

gêneros e tipos textuais através dos recursos midiáticos. Com o uso des-

ses recursos podemos perceber que a defasagem de aprendizagem resulta 

mailto:natanielgomes@uol.com.br
mailto:geiserwbj@yahoo.com.br
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de vários motivos. Destacamos o desinteresse por didáticas ultrapassa-

das, o ensino fora da realidade social dos alunos, os professores tradicio-

nalistas, a falta de criatividade, a desordem nas salas de aula, entre ou-

tros. Durante essa pesquisa aplicamos meios didáticos diferenciados de 

ensino para melhorar o ensino-aprendizagem ou, em um idealismo possí-

vel, sanar as defasagens de aprendizado no ensino básico. 

Neste trabalho propomos o uso da internet como meio didático de 

ensino para diminuir as defasagens de aprendizagem no ensino básico, 

tais como; problemas de interpretação textual de identificação de gêneros 

textuais, compreensão das práticas comunicativas entre outros. 

Com a chegada da internet, as práticas sociais de leitura, interpre-

tação e de escrita se modificaram, dando distintos contornos a noções 

como interação, colaboração e participação. Essas mudanças transforma-

ram não somente essas práticas, mas também promoveram mudanças es-

truturais coletivas e individuais significativas no mundo contemporâneo. 

É sob tal perspectiva que entendemos as tecnologias digitais de informa-

ção e comunicação como propulsoras de práticas sociais por elas media-

das, em um mundo cada vez mais multimodal (KALANTZIS & COPE, 

2012), isto é, os modos convencionais de produção de sentido pela escri-

ta, por exemplo, atrelam-se aos modos visuais, orais, gestuais, dentre 

muitos outros possíveis. A educação pode se configurar como um espaço 

capaz de viabilizar e facilitar a construção desses múltiplos sentidos com 

o auxílio das novas tecnologias. Mark Kingwell (2000) afirma que as 

transformações no mundo atual acontecem com a velocidade de uma 

queda de ligação telefônica de celular. Essa fugacidade demanda indiví-

duos com capacidade de ágil resposta e que saibam se adaptar às mais 

distintas condições de produção. Em outras palavras, é essencial que o 

estudante seja capaz de interagir no mundo, de modo a reconhecer as re-

lações e práticas sociais que o circundam e, ao mesmo tempo, proceda de 

forma humana, produtiva e crítica. 

 

2. Pressupostos teóricos 

Dentro da perspectiva dos métodos de ensino188, alguns dos que 

                                                         

188 Método vem do latim, methodu < grego. méthodos, que significa caminho para chegar a um fim. 
Assim, ao abordar métodos de ensino e de aprendizagem, trata-se de um trajeto para se chegar ao 
objetivo proposto. No caso específico da educação escolarizada, o fim último seria a aprendizagem 
do aluno de maneira eficaz. Acesso em: 30 de maio de 2016. Disponível em:  



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 1113 

são utilizados atualmente, não se encaixam mais na realidade de alunos e 

professores, despendendo muito tempo e gerando pouco aprendizado, 

desmotivando continuamente ambos. Levando em consideração também 

a cobrança quantitativa e sistêmica de metas na educação pública e o alto 

investimento em material físico, contrapondo-se ao baixo investimento 

na formação continuada e capacitação dos professores, podemos sugerir a 

inclusão de novas formas, métodos e conceitos de abordagem do ensino, 

transformando-o em diversificado, atual e interativista. 

Levando em consideração as metodologias, tipos de pedagogias 

empregadas e suas descrições, consideramos que nenhuma fase deve ser 

anulada, cada uma insere pontos positivos e corrige os negativos para 

uma melhora ou adequação do processo educacional, ainda incluo às me-

todologias as abordagens metodológicas, direcionando agora ao processo 

de ensino-aprendizagem de línguas, em especial da língua inglesa. 

Para tentar distinguir método e abordagem, citamos H. Douglas 

Brown (1997) – que parece trazer definições mais consistentes do que 

seus colegas, o autor cita que abordagem é compreendida como "posi-

ções teóricas e crenças sobre a natureza da linguagem, a natureza da 

aprendizagem de línguas e a aplicabilidade de ambas no contexto peda-

gógico", enquanto que método é compreendido como 

um conjunto geral e prescrito de especificações da sala de aula para se atingir 

objetivos linguísticos. Os métodos tendem a estar relacionados, em primeiro 

plano, com o papéis e comportamentos de professores(as) e alunos(as) e, em 

segundo plano, com aspectos tais como objetivos linguísticos e de conteúdo, 

ordem dos assuntos e materiais utilizados [...]. 

Novos métodos e abordagens têm surgido (Content-Based Ins-

truction, Multiple Intelligences e Cooperative Learning), alguns têm re-

sistido ao tempo (Grammar-Translation e AudioLingual), outros desapa-

recem quase sem deixar vestígios (Silent Way e Sugestiologia de Loza-

nov, por exemplo), contudo nenhum deles e capaz de dar conta, ou expli-

car o processo de aprendizagem de língua estrangeira em sua totalidade 

(LARSEN-FREEMAN, 2000, p. 186; RICHARDS & RODGERS, 2001, 

p. 159). Num todo, os métodos e abordagens são expostos como soluções 

para defasagens no ensino que podem ser inseridos em qualquer lugar e 

em qualquer circunstância (BROWN, 1997; LARSEN-FREEMAN, 

2000). Todavia, não deveria perder de vista que fatores contextuais são 

                                                                                                                   

<http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/50264/metodologia-cientifica-tipos-de-
pesquisa>. 

http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/50264/metodologia-cientifica-tipos-de-pesquisa
http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/50264/metodologia-cientifica-tipos-de-pesquisa
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fundamentais numa implementação criteriosa de uma corrente de ensino 

ou de qualquer programa de ensino em geral. Jack C. Richards e Theodo-

re S. Rodgers citam "contexto cultural, contexto político, institucional lo-

cal, e o contexto constituído pelos professores(as) e aprendizes na sala de 

aula" como critérios a serem levados em consideração na decisão de uma 

política de ensino (2001, p. 248). Um dos problemas com os métodos é 

que "[o] bom ensino é considerado aquele que usa corretamente o méto-

do, seus princípios e técnicas preestabelecidas" (idem, p. 247). Nessa 

perspectiva, não se considera o papel ativo do aprendiz, nem suas cren-

ças, estilos, preferências, objetivos, necessidades e interesses. O mesmo, 

em geral, acontece em relação aos(às) professores(as) que ficam limita-

dos(as) a reproduzir modelos e receitas que não permitem análises críti-

cas e não consideraram fatores como experiência do profissional, objeti-

vos, desejos, motivações etc. 

Já em relação às abordagens, elas têm sido modificadas, sofrendo 

adaptações, principalmente por se tratarem de concepções mais flexíveis 

(BROWN, 1997; RICHARDS & RODGERS, 2001). Tal fato pode ter 

um valor positivo, quando estas adaptações dizem respeito a considerar 

fatores culturais e o contexto dos aprendizes (KUMARAVADIVELU, 

1994) ou um valor negativo quando simplesmente passam a ser "um con-

junto de princípios muito gerais que podem ser aplicados e adaptados de 

maneiras bem variadas" – o que aconteceu com a abordagem comunica-

tiva (Comunicative Language Teaching) de acordo com Jack C. Richards 

e Theodore S. Rodgers (2001, p. 245). 

 

3. Metodologia 

Foi por meio de um decreto estadual que me aguçou o interesse já 

perdido em pesquisar sobre as mídias, algumas indagações pessoais vie-

ram à tona, logo me ressurgiu o interesse em pesquisar sobre o processo 

de aprendizagem através de um aplicativo para smartphones, o What-

sApp, o que este processo interfira na formação de alunos de duas insti-

tuições de ensino de idiomas públicas e no ensino de uma segunda lín-

gua. Ainda dentro dessa reflexão, minhas indagações levaram-me a refle-

tir em alguns “porquês”, por que as muitos professores gastam mais 

energia proibindo ao invés de compreender, por que não inserir alguns 

desejos e grandes habilidades tecnológicas nas aulas, por que cegamente 

ser resistente a um processo já solidificado ou a modernidade agora lí-

quida, como descreve Zygmunt Baumman (2008). Como senso reflexivo, 
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gostaria também de compreender o uma tentativa de compreensão, de 

como professores e alunos podem usufruir desse aplicativo nas aulas de 

língua inglesa, quais eram suas dificuldades no ato de ensinar e apreender 

usando esse aplicativo e recursos e ainda, em forma de imersão a essa 

aprendizagem telecolaborativa, poder analisar as situações que emergirão 

das trocas de experiências. 

Portanto, a meio esses interesses juntamente com a participação 

de alunos de duas instituições públicas de Campo Grande, uma federal, 

instituto federal de Mato Grosso do Sul e outra estadual, centro estadual 

de línguas e libras de Mato Grosso do Sul, dei início a aplicação de me-

todologias e didáticas extra classe, visando o aumento quantitativo e qua-

litativo do contato com a língua alvo, efetuei o levantamento dos dados 

absorvidos dessas trocas de práticas e também do levantamento de dados 

da emersão dos assuntos debatidos, dos relatos e outros gêneros inseridos 

nos diferentes grupos criados nessas duas instituições. 

Para o início da interação dos alunos nos grupos foi proposto tra-

balhar com perguntas e respostas usando a primeira condicional da lín-

gua inglesa, nessa fase separamos os alunos por instituição, os alunos da 

rede estadual trabalhou com o recurso de áudio do WhatsApp, no qual 

um aluno efetuava a pergunta e o outro a respondia, praticando a fonética 

da língua alvo, já na outra instituição, federal, os alunos usaram a escrita, 

usando o recurso do chat desse mesmo aplicativo, praticando a escrita e 

suas estruturas gramaticais/organizacionais. 

O objetivo inicial era saber se a partir da interação extraclasse ha-

veria o interesse na interação social com assuntos impostos, já que esse 

aplicativo foi produzido para uma interação social livre, sem limitações 

de assuntos, logo tentar absorver o máximo que pudesse das experiências 

vivenciadas pelos alunos imersos nesse experimento. 

Neste processo de análise de pesquisa utilizamos dos métodos do-

cumental, experimental e observação participante, do primeiro, utiliza-

mos de atas, gráficos, documentos, fotos entre outros, para Menga Ludke 

e Marli Eliza Dalmazo Afonso de André (1986), a análise documental 

constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja comple-

mentando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando as-

pectos novos de um tema ou problema. Utilizamos das faces experimen-

tal e da observação participante. 

Logo, o método experimental, que delimitou o fenômeno, formu-

lou as hipóteses, determinou os métodos e submeteu o fenômeno à expe-
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rimentação em condições de controle, dentro da perspectiva experimental 

usamos a pesquisa provocada, que permitiu ao pesquisador ter um con-

trole muito grande sobre a variável independente; da qual decidimos qual 

a intervenção a seria aplicada, as modalidades e o momento de sua apli-

cação, além de escolher quem receberia a intervenção. E o de observação 

participante que justificamos pelas incertas respostas que podemos ter, 

pelo campo desconhecido que iriamos criar, a observação participante 

supõe a interação pesquisador/pesquisado. As informações que obtém, as 

respostas que são dadas às suas indagações, dependeriam, ao final das 

contas, do seu comportamento e das relações que desenvolveriam com o 

grupo estudado. Uma autoanálise faz-se, portanto, necessária e convém 

ser inserida na própria história da pesquisa. 

Levando em consideração o processo de análise da pesquisa, de-

mos início no Centro Estadual de Línguas e Libras Professor Fernando 

Peralta Filho, o qual escolhemos uma turma do último módulo do curso 

de inglês comunicativo para efetuar a pesquisa e implementação da análi-

se de estudo, essa turma foi escolhida por conter um número reduzido de 

alunos, 12 alunos, para facilitar a interação de todos, o monitoramento da 

interação fonética, as correções quando necessário e a inclusão de tópicos 

quando os alunos não os inserissem, nessa turma foi implementado uma 

didática de prática monitorada pelo professor, solicitando que os alunos 

enviassem diariamente um áudio com uma pergunta na língua inglesa e 

os demais inclusos no grupo interagissem com as perguntas, respondendo 

por áudio. 

No Centro Estadual de Línguas e Libras Professor Fernando Pe-

ralta Filho, a metodologia de ensino da língua estrangeira é a abordagem 

comunicativa, nessa instituição as aulas são ministradas exclusivamente 

na língua alvo, visando uma prática quantitativa do uso da língua/lin-

guagem e qualitativa dos recursos morfossintáticos. Segundo Michele 

Oliveira Rocha (2011), os métodos comunicativos valorizam a importân-

cia do meio e das interações, além disso, a comunicação é um elemento 

de ligação, por isso percebe-se que os métodos comunicativos têm em 

comum como característica: o foco no sentido, no significado e na intera-

ção entre sujeitos na língua estrangeira. Nesse ensino a aprendizagem ba-

seia-se em atividades relevantes de interesse ou necessidade do aluno, 

para que assim ele aprenda a usar a língua estrangeira competentemente 

nas suas interações. 
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4. Resultados 

Levando em consideração a interação entre sujeitos citado por 

Michele Oliveira Rocha (2011), a elevação do quantitativo no contato 

com a língua alvo é o foco das atividades em análise e se a partir delas 

podemos ver resultados na comunicação oral, escrita, do acréscimo de 

vocábulos e no interesse em tornar-se individuais e autônomos em seu 

processo de aprendizagem. A partir de toda prática exercida em sala de 

aula e extraclasse, foi entregue aos alunos um questionário, com pergun-

tas fáticas sobre a progressão do processo de aprendizagem. Além desse 

questionário, foi levantado um comparativo das atividades iniciadas nos 

grupos criados e efetuado uma comparação composicional, estrutural, 

linguística, morfológica e etc. 

Após esse levantamento, foi apresentado aos alunos, com o intuito 

de ilustrar a evolução dos envolvidos nesse processo de aquisição/imer-

são com a língua alvo. 

 

5. Considerações finais 

As atividades incluídas com o uso do aplicativo WhatsApp nas 

aulas de língua inglesa, foi uma ferramenta agregadora no sentido de 

possibilitar uma maior intersubjetividade entre os estudantes. O que 

trouxe aos estudantes uma compreensão da utilização dos espaços virtu-

ais para tratarem de conteúdos de aprendizagem propostos na exposição 

em sala de aula, no livro didático ou mesmo durante o dia a dia em uma 

situação de exemplo cotidiano, enviadas por imagem, áudio, vídeo ou ou-

tro gênero textual aos colegas da turma. Na realização desta atividade es-

tratégica de ensino, verificou-se que o nível de interação entre os estu-

dantes aumentou rapidamente, o que aumentou o contato com a língua 

alvo, língua inglesa, o que era facilmente percebido pela interação diária 

nos grupos criados. Então, essa ferramenta de interação online possibili-

tou o estímulo aos estudantes por acontecer em ambiente virtual. Sendo 

também um meio de comunicação entre o professor e os estudantes. Foi 

isso que foi verificado nessa pesquisa, um envolvimento mais espontâneo 

com um recurso que faz parte do cotidiano dos estudantes envolvidos. A 

língua inglesa é um terreno fértil para atividades de diálogo, por ser in-

tersubjetiva; e vê na interlocução virtual um espaço para a problematiza-

ção dos conceitos. E uma comunicação mais acessível, quantitativa, pró-

xima e ágil com os estudantes. 
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar ocorrências de gerúndios adverbiais-

nocontexto administrativo do período colonial de Mato Grosso. Foram selecionados 12 

(doze) documentos manuscritos do Livro C - 03, estante – 01, denominados“Registros 

das instruções reais aos Governadores da Capitania de Mato Grosso” pertencentes ao 

Arquivo Público do Estado de Mato Grosso – APMT, submetidos à transcrição por 

meio da edição semidiplomática através de fac-símiles produzidos em fotografias e 

impressos em computador, apresentação justalinear, com numeração contínua de li-

nha de cinco em cinco, facilitando o cotejo entre o fac-símile e a transcrição. Ampara-

dos nas ideias de Susanne Reese (1991) que sugere que o gerúndio condicional pode 

aparecer em contextos ligados a atos de fala do tipo conselho, recomendação e adver-

tência, nos quais os falantes conferem ao interlocutor a decisão a respeito de efetiva 

realização de um determinado ato e de suas possíveis consequências. Na mesma linha 

de pensamento, José da Silva Simões (2007) afirma que o gerúndio condicional apare-

ce em cartas de administração privada. Usamos, para nossa análise, as nomenclaturas 

das gramáticas da língua portuguesa, gramáticas de Celso Cunha e Luís Filipe Lin-

dley Cintra (1984) e de Evanildo Bechara (1999), analisando semanticamente as cons-

truções gerundivas. 

Palavras-chave:Gerúndio. Ocorrências. Instruções régias. 

 

1. Introdução 

A fim de situarmos e de determinarmos o contexto em que os do-

cumentos analisados circularam, fizemos uma breve descrição do período 

colonial voltado para a criação e administração da capitania de Mato 

Grosso e sua relação com a Coroa Portuguesa. 

Para manter uma administração segura e que obedecesse a vonta-

de do rei, eram formuladas instruções no Conselho Ultramarino em Por-

tugal. Tal Conselho era encarregado de administrar as colônias de Portu-

gal. Assim, eram enviados documentos manuscritos com finalidades ré-

gias aos governadores, especificamente Mato Grosso. Tais documentos 

mailto:fabioport-ufmt@hotmail.com
mailto:camila.lemos.12@gmail.com
mailto:elias@cpd.ufmt.br
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serviram de corpus para nosso estudo. 

Tivemos, então, como objetivo observar, a partir do contexto his-

tórico, o uso das construções gerundivas adverbiais e relacioná-las aos 

valores semânticos nas gramáticas do português contemporâneo. 

Segundo Segismundo Spina (1977, p. 75), a filologia189 se con-

centra no texto, para explicá-lo, restituí-lo à sua genuinidade e prepará-lo 

para ser publicado. Os estudos dos textos antigos são de suma importân-

cia tanto para os filólogos, bem como para pesquisadores e estudiosos de 

outras áreas, como a história, a linguística, a literatura, a gramática, a ge-

ografia, a arqueologia, dentre outras. 

Foram coletados documentos manuscritos pertencentes ao Arqui-

vo Público do Estado de Mato Grosso – APMT, encontrados no Livro de 

Registros das Instruções Reais aos Governadores da Capitania de Mato 

Grosso, estante 03, livro C, tendo como primeiro registro o ano 

19/01/1749 e o último registro 24/12/1772. Tais manuscritos foram sub-

metidos às transcrições por meio das edições fac-similiar e semidiplomá-

tica. César Nardelli Cambraia (2005, p. 91) explicita que a edição fac-

similar “baseia-se, em princípio no grau zero de mediação”, pois sua re-

produção foi feita por meio mecânico, as fotografias ou escaneamentos 

por exemplo, e impressos em computador. Já a segunda, a semidiplomá-

tica ou paleográfica, ocorre um grau médio de intervenção do estabele-

cimento do texto, com toda a atenção e cuidado necessários, opera-se 

“como desenvolvimento de sinais abreviativos, inserção ou supressão de 

elementos por conjectura, dentre outras” (CAMBRAIA, 2005, p. 95-96). 

Visando, portanto, o acesso facilitado ao público leigo e especializado. 

Ao analisarmos o contexto histórico dos manuscritos, percebemos 

que a intenção do autor do texto era emitir ordens e instruções de caráter 

administrativo aos governadores da capitania. Esse tipo de instrução in-

duziu a se observar que tipos de construções linguísticas poderiam pre-

dominar nesse tipo de texto. Como estávamos inseridos em um estudo 

voltado às construções com o gerúndio, atentamos nosso olhar para a 

predominância ou não desta construção. Por se tratar de textos escritos 

                                                         

189 Manoel Mourivaldo Santiago-Almeida (2009, p. 224), por sua vez, define a filologia em duas dire-
ções, uma lato sensu e outra stricto sensu. A primeira é o estudo da língua em sua plenitude, linguís-
tico, literário, crítico textual, sócio-histórico no tempo e no espaço, tendo como objeto o texto escrito 
literário e não-literário, manuscrito e impresso. Já a segunda se concentra no texto escrito, primordi-
almente literário, antigo e moderno, manuscrito e impresso, para estabelecê-lo, fixá-lo e restituí-lo a 
sua genuinidade e prepará-lo para ser publicado. 
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por portugueses, não imaginávamos que seria produtiva na escrita da 

época o uso da construção com o gerúndio. Tamanha foi nossa surpresa 

ao nos depararmos com um número significativo destas construções ge-

rundivas com valor adverbial, principalmente por se tratar de textos do 

século XVIII. 

Este trabalho insere-se nos projetos Estudo do Português em manus-

critos em Mato Grosso a partir do século XVIII e Para a História do 

Português Brasileiro-Mato Grosso – PHPB-MT. 

 

2. Contexto histórico na perspectiva dos manuscritos 

No período colonial do Brasil, havia por parte dos colonizadores 

portugueses vontade e incentivo para uma exploração mais ampla sobre o 

território brasileiro, com o espírito de exploração e buscas por matérias 

primas e obterem mão de obra indígena, os portugueses adentram-se para 

o interior do país. 

De acordo a literatura consultada (PERARO, 2001), a expansão 

geográfica rumo à região central insere-se no quadro das pretensões geo-

políticas portuguesas, orientadas pelo alargamento e defesas das frontei-

ras. 

A objetivação desses propósitos dá-se em meados do século 

XVIII e emerge do debate luso-espanhol acerca dos limites das respecti-

vas áreas ultramarinas na América. As disposições dos tratados de Madri 

e de Santo Ildefonso deslocaram o alvo dos planos expansionistas portu-

gueses para as fronteiras oeste e amazônicas, nem se querem contempla-

das pelo tratado de Utrecht. 

A despeito disso a ação de mineradores, preadores e sertanistas, 

por intermédio da descoberta do ouro e de seu poder catalisador imprimi-

ram marcas específicas na conquista e povoamento do sertão de Mato 

Grosso a partir da segunda década daquele século. Entre os anos de 1718 

e 1734, as descobertas auríferas na Baixada Cuiabana e a preservação 

fronteiriça no vale do Guaporé lançaram as bases para posse e ocupação 

da região mato-grossense. Contudo a preocupação efetiva com a fronteira 

oeste consubistanciou-se na criação das capitanias de Mato Grosso e 

Goiás, cunha a ambição lusa alavancada em uma área nevrálgica dos 

domínios coloniais ibéricos da América. (PERARO, 2001, p. 25) 

Nesse contexto, devido às descobertas de ouro e diamante, a Co-
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roa Portuguesa nomeou autoridades, dentre muitos cargos os governado-

res capitães-generais que passariam, então nomeados, a administrar as 

capitanias do estado do Brasil. Eram pessoas de confiança do Rei. Eram 

pessoas consideradas de confiança: nobres, militares, possuidores de ha-

bilidades para o desenvolvimento das tarefas demandadas pelo processo 

de povoamento, defesa, abastecimento, militarização e ampliação das ter-

ras pertencentes à Coroa Portuguesa. 

De acordo a literatura consultada (PERARO, 2001), o aparato 

administrativo, montado ao longo do século XVIII, visava responder às 

ofensivas dos espanhóis e dos indígenas e justificava-se pela necessidade 

de controle dos veios auríferos. Mesclavam-se as obrigações e deveres 

entre os funcionários da fazenda, da justiça e dos assuntos religiosos. As 

atribuições entre tais funcionários se estavam, teoricamente, definidas, 

transmutavam e enredavam-se diante da complexidade do novo, emer-

gentes, do perigo, das ambições pessoais, enfim, das imposições do pró-

prio contexto geográfico e social. 

Com certa preocupação em defesa de suas terras, a Coroa Portu-

guesa visava cuidados mais próximos; era preciso uma administração lo-

cal estabelecendo maior confiança. 

O Acordo de 1750 garantia, pois, os territórios a Oeste que, pelo tratado 

de Tordesilhas, pertenciam à Espanha desde 1494, sem que Portugal os acei-

tasse equivalentes à Colônia do Sacramento. A via diplomática foi coroada 

com êxito, mas, a par dela não seria negligenciada a organização político-

administrativa com finalidade de auxiliar na legitimação da conquista. Foi 

uma política de dupla face, voltada para dentro da colônia e para fora dela, 

cuidadosamente construída no decorrer do tempo, mas sempre buscando a 

concretização de objetivos em longo prazo definidos. (CANAVARROS, 2004, 

p. 309) 

Ainda conforme Otávio Canavarros (2004, p. 313), em 29 de ja-

neiro de 1748, o Conselho Ultramarino de Lisboa extinguiu a capitania 

de São Paulo e criou fato importante nas negociações entre Portugal e 

Espanha. Segue abaixo um trecho do documento oficializando a criação 

da capitania de Mato Grosso. 

Após a criação da capitania, foi designado o senhor Gomes Freire 

de Andrade como governador interino, a partir de 9 de maio de 1748, 

conforme Virgílio Corrêa Filho (CANAVARROS, 2004, p. 314). Poste-

riormente foram escolhidos D. Antônio Rolim de Moura, futuro conde de 

Azambuja e vice-rei do Brasil, para Mato Grosso e D. Marcos de Noro-

nha, conde dos Arcos e governador de Pernambuco para a capitania de 

Goiás. 
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Pelos documentos consultados, é possível perceber que Antônio 

Rolim de Moura tinha extrema fidelidade para com a Coroa Portuguesa. 

Segundo Maria Adenir Peraro (2001, p. 44), dotado de grandes atribui-

ções, reveladoras do poder que lhe era repassado, Rolim de Moura era 

um daqueles donatários de inteira confiança da Coroa. Suas próprias pa-

lavras revelam o nível de fidelidade. 

O meu fim e meu intento nesse lugar não são outros mais do queo serviço 

de sua majestade e o bem commum dos povos que o dito senhor me encarre-

gou, e que de nenhum modo me pode servir de obséquio acção nenhuma irre-

gular e que haja de desagradar o mesmo Senhor e motivar-lhes a vossasmercês 

em alguma ruína. (PERARO, 2001, p. 44) 

A criação da capitania de Mato Grosso insere-se no âmbito das 

medidas de caráter militar para impedir o avanço dos espanhóis sobre o 

vale do Guaporé. Essas medidas diziam respeito à montagem de um apa-

rato administrativo e militar, estruturado a partir da segunda metade do 

século XVIII. 

Assim, ocorria a interferência da Coroa, com o auxílio do Conse-

lho Ultramarino, em todas essas esferas e se objetivava, de acordo com o 

nível de fiscalização, o imposto sobre os colonos e sobre o próprio de-

sempenho e obediência desses colonos. Interferia por intermédio de seus 

súditos, quando a fundação de fortes como o de Coimbra 1775, do prín-

cipe da Beira em 1776, e Casal Vasco, de presídios como o de Miranda 

em 1797. Ela se fazia presente quando da partilha das datas de mineração 

e cobrança do quinto do ouro, quando da nomeação dos ouvidores gerais 

e de outros oficiais da Câmara Municipal para o exercício das tarefas 

administrativas e judiciais; ainda quando do mandado de prisão dos sol-

dados fugitivos das bandeiras na caça aos índios e a criação de regimen-

tos de milícias. (PERARO, 2001, p. 45) 

 

3. As orações gerundivas adverbiais 

Buscamos, então, amparo em gramáticas modernas, especifica-

mente, Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Cintra (1984) e Evanildo Be-

chara (1999). Não coletamos dados, pois nosso objetivo foi apenas estu-

dar o corpus retirado dos manuscritos do século XVIII. Acreditamos que, 

nas gramáticas modernas, encontraríamos descritas essas construções, 

caso elas ainda estivessem presentes na língua portuguesa (tanto em Por-

tugal como no Brasil). 

Segundo os gramáticos, as construções de gerúndio podem ocor-
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rer em diversos contextos, nas orações denominadas reduzidas na tradi-

ção gramatical e em sequências, ou perífrases verbais. As orações subor-

dinadas reduzidas, assim como as desenvolvidas, podem ser substantivas, 

adjetivas e adverbiais. Dentro desse universo, trabalhamos com especifi-

cidade as orações gerundivas adverbiais, por se mostrarem bastante pro-

dutivas no corpus analisado. 

 

3.1. As orações adverbiais em Cunha e Cintra 

De acordo Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Cintra (1984), as 

orações gerundivas adverbiais, apontam como função principal, a de 

oração subordinada temporal, mas consideram que podem ter outros va-

lores, como o de causa, concessão ou condição. São avançados os se-

guintes exemplos, em que a gerundiva tem, respectivamente, valor tem-

poral. 

 

3.1.1. Valor temporal 

Passando hoje pela porta do meu compadre José Amaro, ele me 

convidou para tomar conta da sua causa. 

 

3.1.2. Causal 

Pressentindo que as suas intenções haviam sido adivinhadas, Ma-

cedo tentou minorar a situação. 

 

3.1.3. Concessivo 

Aqui mesmo, ainda não sendo padre, se quiser florear com outros 

rapazes, e não souber há de queixar-se de você, Mana Glória. 

 

3.1.4. Condicional 

Pensando bem, tudo aquilo era muito estranho. 
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3.2. As orações adverbiais em Bechara 

Para Evanildo Bechara (1999, p. 523), as orações adverbiais po-

dem corresponder: 

 

3.2.1. A uma oração causal: 

“Vendo este os seus maltratados, mandou disparar algumas bom-

bardas contra os espingardeiros”. 

vendo = porque visse. (BECHARA, 1999, p. 523) 

 

3.2.2. A uma oração consecutiva: 

“Isto acedeu por tal modo os ânimos dos soldados, que sem man-

dado, nem ordem de peleja, deram no arraial do infante, rompendo-o por 

muitas partes”. 

rompendo-o = e como consequência o romperam. (BECHARA 

1999, p. 523) 

 

3.2.3. A uma oração concessiva: 

Tendo mais do que a imaginavam não socorreu os irmãos. 

Tendo = embora tivesse. (BECHARA 1999, p. 523) 

 

3.2.4. A uma oração condicional: 

Tendo livres as mãos, poderia fugir do cativeiro 

Tendo livre as mãos = tivesse livre as mãos. (BECHARA, 1999, 

p. 523) 

 

3.3. A uma oração que denota modo, meio, instrumento: 

a. “Um homem agigantado e de fera catadura saiu da choupana 

murmurando sons mal articulados”. [AH. 1 apud ED.2 parágrafo 

316,b,1] 
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b. “E não os (destinos) podia realizar senão ceifando cidades em 

lugar de farragios, e enfeixando com mão robusta povos”. (BECHARA, 

1999, p. 523) 

 

3.4. A uma oração temporal: 

a. “El-rei, quando o mancebo o cumprimentou pela última vez, 

sorriu-se e disse voltando-se: Por que vira o conde quase de luto a fes-

ta?”. [RS apud FB. 5 205] 

b. voltando-se = enquanto se voltava. (BECHARA, 1999, p. 524) 

Evanildo Bechara (1999) faz ainda a seguinte observação, 

O gerúndio pode aparecer precedido de preposição em quando indica 

tempo, condição ou hipótese. Neste caso, o português moderno exige que o 

verbo da oração principal denote acontecimento futuro ou ação que costuma 

acontecer: 

c. “Ninguém, desde que entrou, em lhe chegando o turno, se conseguira 

evadir a saída”. [RB apud FB. 1, 126] 

d. Em lhe chegando o turno= quando chegar o turno. 

Paráfrase: i.e, ninguém que entrou conseguira sair antes que lhe 

chegue o turno. (BECHARA, 1999, p. 524) 

e. “Em Vieira morava o gênio: em Bernardes o amor, que, em 

sendo verdadeiro, e também gênio”. [AC apud FB. 1, 186]. (BECHARA, 

1999, p. 524) 

Evanildo Bechara faz notar que nessa passagem, o gerúndio ex-

prime condição ou hipótese, e o verbo da oração que é também gênio 

(subordinante da condicional) denota um acontecimento que costuma 

ocorrer. 

Como se pode notar, o valor semântico do gerúndio nas gramáti-

cas de Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Cintra (1982) e de Evanildo 

Bechara (1999) foram de certo modo resgatados do latim, pois no perío-

do anterior já se classificavam valores como: condição, modo, tempo, 

causa, finalidade, tempo com as exceções de valores de matéria e exclu-

são. 

Esses valores serão retomados na análise dos dados. Porém, antes 

de adentramos na análise propriamente dita, faz-se necessário descrever 
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os dados, a fim de que o leitor perceba como foi feita a reconstituição dos 

textos do século XVIII. 

 

4. Análise das construções 

Durante a leitura dos textos manuscritos, pudemos perceber o uso 

produtivo de gerúndio, o que nos chamou atenção para trabalharmos com 

essas construções, lembrando que os tais documentos eram instruções ré-

gias de Portugal enviadas para o Brasil. 

Tratamos, então, do português europeu, já que tais textos eram or-

dens da Coroa Portuguesa. Usamos, para nossa análise, as nomenclaturas 

das gramáticas da língua portuguesa analisando semanticamente as cons-

truções gerundivas. 

Amparamo-nos na nomenclatura já utilizada em algumas constru-

ções do latim, uma vez que são nomenclaturas que permaneceram nas 

gramáticas da língua portuguesa. Assim, análise semântica será feita am-

parada nas gramáticas de Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Cintra 

(1984) e de Evanildo Bechara (1999) e também a partir de estudos lati-

nos. 

Após as definições dos valores acima, passemos a analisar os va-

lores semânticos encontrados nos excertos dos manuscritos em estudo, 

Códice C-3 estante – 01 do APMT, conforme os dados abaixo: "(...)tiça, 

havendo de Sua parte ommissaõ no exercício de190|Seus Cargos e despa-

chos das partes, lheoadevertiráoGovernados mesmos Regimentos (...)" 

(Ms1, 17r, 1149-1150)191 

Nesse caso, o valor condicional se dá porque “somente se houver 

de sua parte omissão no exercício de seus cargos e despachos da parte” é 

que o governo que advertirá dos mesmos regimentos. O evento descrito 

na oração adverbial condicional representa uma hipótese para o evento da 

oração matriz. "(...)e VagandooSargento mor do terço Servirã o Capi-

taõma| is antigo com o mesmo posto deCapitaõ, e vagandoCapitaẽs| da 

Infantariagovernarão os Seus Alferes (...)". (Ms1, 18v, 1229-1231) 

O gerúndio condicional se dá pelo fato que “nas condições das au-

                                                         

190 A barra vertical significa mudança de linha.  

191 Lê-se: (Ms1, 17r, 1149-1150) Manuscrito 1, fólio 17 recto, linhas n. 1149 a 1150). 
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toridades vagarem, outras poderiam tomar posse do cargo”. "(...) Salvo 

for em acto de guerra por que Sucedendo|Criará os que forem necessa-

rio, (...)". (Ms1, 19r, 1260-1261) 

Neste caso, “se houver sucesso, criará o que forem necessários”, 

ou seja, somente na condição do “sucesso” que ocorrerá o que está des-

crito posteriormente. "(...) acabada aocaziaõ os –| disporá,eReformará 

de modo que naõvençaõpaga,|Nem hajaõ Soldo Sem minha especial Li-

cença, efa| zendooContrario o que dellenaõ espero SeLhedará| em culpa 

(...)". (Ms1, 19r, 1261-1265) 

Neste caso, somente “se se fizer ao contrário é que lhe dará em 

culpa”. Assim, o valor condicional se faz presente, pois “necessita de se 

fazer ao contrário” para que se dê a culpa. "(...) Sefor pessoa de muita 

qualidade essa con-| corra virtude,animo, eprudencia, Sepoderá admi-

tir|emSerconsultadoemCapitamhavendoServidonaGuer| ra Seis annosaf-

fectivos,ou ao menos Cinco (...)". (Ms1,19r, 1282-1285) 

Ocorre o gerúndio condicional, pois para que fosse “consultado, 

colocado no posto de capitão, era preciso de tais condições como: ter vir-

tude, ânimo, prudência, e ter servido seis ou cinco anos na guerra”. "(... ) 

assim o cumpra e faça inteiramente cumprir, eguar-| dar por que fazen-

do o contrarionaõ Receberei escuza| alguma, e lhes estranharei (...)". 

(Ms 1, 20v, 1363-1365) 

Neste trecho, também se tem o valor condicional, pois “se fizer ao 

contrário, não se receberá escuza alguma” "(...)cumprindoo Governador| 

deSua parte com aobrigaçaõ disposta neste Capitulo| procurará Saber 

Se ofazem os Ecclesiasticosnade| SeosOfficios(...)". (Ms 1, 20v, 1373-

1376) 

O valor condicional está explícito, pois “Para saber o que faz os 

eclesiásticos, o governador precisa estar cumprindo com sua obrigação”. 

(...)E acontecendo que os DezembargadoresdaRel| laçaõdoEstado, ou outros 

julgadores e pessoas que| temobrigaçaõ deadministarIustiçatenhaõalgũ| dis-

cuido| (...) descuido por que mereçaõreprehençaõ do Governador| hei por 

bem os admoeste, e naõSe emendando,efaltando| 

aSuaobrigaçaõ e despachos das partes lhe mandará por| ponto emSeos orde-

nados, e quando Sejaõcomprendi| dos em alguns delictos graves mandará 

proceder con| tra os taes (...). (Ms 1, 21v-21r , 1393-1396 e 1398-1404) 

O gerúndio condicional se dá pelo fato de que “se acontecer al-

gum descuido por parte das autoridades o governador iria advertí-los”. E 

ainda se permanecerem nas mesmas condições “não se emendando, fal-
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tando com suas obrigações”, o governador procederá contra os mesmos. 

(...)eSendonecessario a conselhar-se, ouSaberal| gumacouza dos Ministros 

daRellaçaõ, ou outros-|julgadores, ouMinistrosdeminha Fazenda de qual| 

quer qualidade queSejaõ os poderá mandar chamar| aSuaCaza (...). (Ms 1, 

21r, 1412-1416) 

Se for necessário “aconselhar ou saber de algo dos ministros da 

relação ou ministro de minha fazenda, poderá chamar em sua casa”. As-

sim, o evento da oração matriz “os poderá chamar a sua caza” só ocorre 

mediante à condição de “ser necessário aconselhar-se ou saber alguma 

cousa dos Ministros da Rellação”. "(...) Officiaes que mando que admo-

este| eReprehenda Será em Cazo que lhes pareça que naõme|reçaõ Cas-

tigo, por que merecendo-o os Castigará Segun| doaqualidade das Suas 

Culpas (...)". (Ms1, 21r, 1427-1430) 

O sentido condicional pode ser observado no contexto, pois “os 

oficiais que eram mandados que se advertisse, caberia observar se eles 

mereciam castigos, pois dentro de tais condições é que eles seriam adver-

tidos”. Assim, “se eles merecerem castigo, seriam castigados segundo a 

qualidade das suas culpas”. 

(...)As pessoas que deste Reino forem degradas para| esse Estado ordenará 

oGovernador que tanto que a| elle chegarem Se lhes assente praça naquelas 

partes |aonde lhes ordenar vaõ cumprir Seos degredos, naõle| vando partes 

certas emSuas Sentenças, e queSejaõ| confrontados com Paiz, terras, Signaes, 

eannos de de| gredo, posto haõ de vencer Soldo estandoemPre| zidio não po-

derão Ser occupadosempostos, ouOfficios| naformadaOdenaçaõ (...). (Ms1, 

21v, 1435-1443) 

O gerúndio condicional se dá pelo fato de que “as pessoas que 

fossem enviadas para esse estado, o governador lhe assentaria praça”. 

Devido alguns estarem em presídios, não ocupariam os postos ou ofícios 

de ordenação (ou seja, devido às condições de estarem em presídios). 

(...) os dit-| tosMamalucos que andarem auzentes, eque| naõ tiverem Culpas 

graves, nem partes offen| dida, que oGovernador a alguma guerramandan-

|do-lho(...) mandando-lho, ouprometendo-lho lhes possa| perdoar em meu 

nome as Culpas que tiverem com| parecer dos Ministros daRellaçaõ. (...). 

(Ms1, 21v-22r, 1463-1467 e 1470-1472) 

Para que os mamelucos fossem perdoados pelo governador ou en-

viados para guerra, era preciso de tais condições: “não terem culpas gra-

ves, partes ofendidas com o governo". Assim, somente se não tivessem 

culpas graves ou partes ofendidas com o governo, o governador os man-

daria para guerra ou prometeria perdoá-los. Fica claro o valor condicio-

nal nos dois verbos: mandando-lhe ou prometendo-lho. 
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(...) mas Sucedendo| que algum Navio de qualquer destas Naçoẽs Se derrote| 

nesses Mares, e lhe Seja necessãrio tomar algum porto|daquellajurisdiçaõ, e 

valer-se de algum fornicimento,|ouajuda, ordenaãoGovernador que Se lhenaõ 

falte| comaboacorrespondencia (...). (Ms 1, 22r, 1484-1489) 

O gerúndio condicional se dá por meio das condições que “os na-

vios precisavam estar derrotados para que fossem socorridos. Se algum 

navio fosse derrotado nos mares e precisasse de apoio, o governador teria 

boa correspondência. Caso isso se sucedesse, i.e., dentro destas condi-

ções, o Governador os ajudaria”. "(...) do que Se acrescentaar, ou dimi-

nuir para me Ser|prezente, enao Setendoa inda formado o tal Livro o 

man| dará executar como Se declara, e de o naõ executar me (ha)| verei 

por mal Servido delle (...)". (Ms 1, 23v, 1477-1480) 

Ao olharmos para o contexto, percebemos que “em relação ao que 

se acrescentaria ou diminuiria, deveria ser declarado em tal livro, pois, se 

não estiver dentro dessas condições “não se ter indo formado o tal livro”, 

será visto por mal servido. 

(...) 51Heiporbem que em quanto o ditto Governador me| Servir nesse Estado 

possa Repartir em mercesdepesso| as que meServiremnelleatẽ a quantia de 

miL Cruza| dos, e dos que fizer me inviará cada annohumaRella| çaõaSigna-

dapor elle, com declaraçaõ do Respeito porque| afiztendoConcideraçaõaque-

Sejaõbenemeritos, e que|procedaõ da Sua parte Serviços (...). (Ms1, 23v, 

1482-1488) 

Dentro do contexto, temos a seguinte interpretação: “Era pedido 

que o Governador repassasse uma relação financeira sobre o que era di-

vidido entre pessoas que serviam o rei a cada ano assinada pelo governa-

dor. Assim, dentro dessas condições, teria por parte do Rei consideração 

e recompensas. Desse modo, a oração condicional está presente em: 

“Tendo consideração (...)”. 

(...) Terá particular de procurar de todos os Mestres| dos Naviosqueforemdes-

teReino a esseEstado Se Levaõ| Ordẽs , ou Cartas minhas, ou despacho de 

meoConselhoVltramarino| porqueConste que as não havia, e não lheentre-

gando|huma, ou outra couza fará alguma demonstraçaõ para| exemplo ao di-

ante em materia de tanta importan| cia, emqueellesnaõ Recebem damno, ou 

dilaçao. (...). (Ms 1, 23v, 1497-1503) 

O valor semântico condicional aparece no contexto, pois seria co-

brado de “todos os mestres de navios que partissem do Reino para esse 

estado, cartas ou despachos formulados pelo Conselho” nas condições 

de não entregar “uma, ou outra couza” seria feito alguma demonstração 

para exemplos, para que não recebam “danos, ou dilação”. 

"(...)astaescouzas de qualidade que convenha| ter-se Segredo praticadas 
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com as dittas pessoas que melhor| lhe parecer, Sendodiferentes nos pa-

receres, Sefará e cum| prirá o que oGovernador Resolver (...)". (Ms 1, 

24v, 1453-1456) 

Convinha-se que as pessoas praticassem “couzas” de qualidade 

que melhor lhe parecessem, se ocorresse em condições contrárias, i.e., 

“sendo diferentes nos pareces”, cumpriria o que o Governador resolves-

se”. A oração condicional em destaque demonstra-se uma hipótese para 

que se cumprir o que o Governador resolvesse. 

(...) querem obrar de facto estabelecendo-se em alguãs| das margens deste 

Rio.Emqual quer parte, que|sesituemhẽ degravissimoprejuizo porque fazen-

do-o| na margem Oriental interrompem anossa posse, e| abrem porta para 

onossoSertaõ (...). (Ms1, 28v, 1720-1724) 

A oração condicional “fazendo-o na margem Oriental” determina 

o que pode ou não acontecer na matriz: a interrupção da posse e abertura 

de porta para o sertão. 

(...) naõ haveria Lu-| gar, em que estivessem Seguras asnossasCanoas,| ees-

tandoas pedras descobertas hẽprecizo para| buscar o Canal, incostar muito a 

outra banda , pe| lloqueforseficando-se os Castelhanos nella,|impediriaõ todo 

o Serviço do ditto posto pello Rio.(...). (Ms 1, 28v, 1741-1746) 

O valor condicional se dá pelo fato de que as pedras estariam des-

cobertas. Nas condições das pedras estarem descobertas, era preciso bus-

car o “Canal”. 

(...) Havendo do poder para estascou| zas Se fazerem hẽfacildefendellas com 

razoens;| pois o Direito natural, que authorizaatodos| 

paraSedefenderem , permite aVossaExcellencea atalhar| todas as despoziçoes 

dos nossos vizinhos (...). (Ms1, 28v, 1747-1751) 

Caso houvesse do poder para estas “couzas”, seria fácil defendê-

las, pois o direito natural “authomiza” a todos para se defenderem. As-

sim, percebe-se o valor semântico de condição. "(...) Continuando as fu-

gas, pareceme preci| zo Seguir omesmo Caminho, e permitindo-o o=| 

tempo, eascirconstancias, aproveitar esta occaziaõ| para queimar algu-

ma, ou algumas Aldeas (...)". (Ms 1, 29v, 1807-1810) 

Nas condições das fugas continuarem isso permitiria seguir o 

mesmo caminho e se tempo e as circunstâncias permitissem, aproveitaria 

para colocar fogo nas aldeias. Por isso, temos dois valores condicionais, 

expressos pelos verbos continuando e permitindo. "(...) Setendoa inda 

formado o tal Livro o man|dará executar como Se declara, e de o naõ 

executar me (ha)|verei por mal Servido delle ,dando-selhe em Culpa em| 
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Sua Rezidencia.(...)". (Ms 1, 23v, 1478-1481) 

Nesse caso, se tiver formado o tal livro, que se mandará executar. 

O valor semântico está presente, pois somente na condição de “se tendo 

ainda formado tal livro” que o evento da principal “o mandará executar 

como se declara” poderá ocorrer. 

(...) e queSejaõ| confrontados com Paiz, terras, Signaes, eannos de de| gredo, 

posto haõ de vencer Soldo estando emPre| zidio não poderaõ Ser occupado-

sempostos, ouOffcios| naformadaOdenaçaõ,epertendendo as taes pessoas| fez 

de Officios, Se lhes(...). (Ms 1, 23v, 1439-1444) 

O valor condicional se dá porque “se estiverem em presídios, não 

poderão ser ocupados em postos ou ofícios. Recuperando o contexto, isso 

significa que os presos não poderiam ocupar cargos. "(...) assim o cum-

pra e faça inteiramente cumprir, eguar-| dar por quefazendoocontrario 

não Receberei escuza| alguma, e lhes estranharei (...)". (Ms1, 20v, 1363-

1365) 

Posteriormente feitas às classificações das orações gerundivas ad-

verbiais, observando seu valor semântico, representamos tais ocorrências, 

demonstrando, parcialmente, seu percentual simbólico em relação ao 

corpus. Haja vista, faz parte de projeto de estudo em andamento. Desse 

modo, dispomos o gráfico abaixo das ocorrências. 

Após nossas análises, segue a ilustração apresentando número de 

ocorrências das construções gerundivas encontradas durante a análise do 

corpus. 

 

Ilustração parcial – Valores Semânticos das Construções Gerundivas Adver-

biais: Ocorrências gerundivas adverbiais nos corpora, manuscritos do século XVIII. 

De acordo com o gráfico podemos notar o valor expressivo de ge-
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rúndios condicionais, em seguida com valor de modo entre eles o gerún-

dio com valor de tempo, causa, consequência e finalidade apresentados 

em menor quantidade. 

O primeiro valor, que é o condiciona l, com maior incidência, teve 

uma explicação bastante interessante ao observamos o tipo de texto em 

que parece. Para tal, nos amparamos nas ideias de Susanne Reese (1991) 

que sugere que o gerúndio condicional pode aparecer em contextos liga-

dos a atos de fala do tipo conselho, recomendação e advertência, nos 

quais os falantes conferem ao interlocutor a decisão a respeito de efetiva 

realização de um determinado ato e de suas possíveis consequências. 

Na mesma linha de pensamento, José da Silva Simões (2007) 

afirma que o gerúndio condicional aparece em cartas de administração 

privada. Quanto ao gerúndio modal, não foram descritos exemplos, pois 

neste momento destacamos como resultado parcial do trabalho o gerún-

dio com maior ocorrência. 

Uma vez que ocorrerem nas instruções ordens com fins econômi-

cos, militares e nomeações de cargos, havia para tal um período de dura-

ção para que tais acontecimentos fossem executados, ou seja, a Coroa 

Portuguesa estipulava um prazo para que as ordens fossem obedecidas. 

Em virtude desse fator, encontram-se, nos exemplos mencionados, cons-

truções com gerúndio relacionadas ao valor temporal. 

De maneira geral, o valor causal se explica por estar nele contido 

a razão dos fatos, e o consecutivo por indicar as consequências dos mes-

mos. Não obstante, os dados aqui encontrados com tais valores não são 

suficientes para nos aprofundarmos na explicação, tornam-se apenas re-

presentativos. 

 

5. Considerações finais 

Com os resultados parciais de nossas análises, pudemos notar o 

uso específico de gerúndios relacionados ao contexto por serem docu-

mentos instrucionais em que ocorre um número significativo de gerún-

dios condicionais e modais. 

Como resultados de nossas análises, pudemos notar o uso especí-

fico de gerúndios relacionados ao contexto por serem documentos instru-

cionais em que ocorre um número significativo de gerúndios condicio-

nais e modais. O primeiro valor, que é o condicional, com maior incidên-
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cia, teve uma explicação bastante interessante ao observamos o tipo de 

texto em que parece. Para tal, nos amparamos nas ideias de Susanne Ree-

se (1991) que sugere que o gerúndio condicional pode aparecer em con-

textos ligados a atos de fala do tipo conselho, recomendação e advertên-

cia, nos quais os falantes conferem ao interlocutor a decisão a respeito de 

efetiva realização de um determinado ato e de suas possíveis consequên-

cias. Na mesma linha de pensamento, José da Silva Simões (2007) afirma 

que o gerúndio condicional aparece em cartas de administração privada. 

Tais ideias vão ao encontro dos textos do século XVIII aqui anali-

sados, por terem esse caráter administrativo, indicando ordem, conselho, 

advertência. 

Quanto ao gerúndio modal, destacamos um bom número de ocor-

rências deste valor semântico. Tal ocorrência significativa tem relação 

com o contexto: buscar obedecer às ordens, procurando agir de tais mo-

dos para obterem sucesso nas atribuições repassadas pelo poder adminis-

trativo aos governadores da capitania de Mato Grosso, como pudemos 

demonstrar nos manuscritos aqui transcritos. 

Por fim, ressaltamos aqui a importância dos estudos sobre as ocor-

rências gerundivas em textos do século XVIII para que possamos descre-

ver e compreender o uso real do português usado nos textos portugueses 

e relacioná-los, futuramente, com os produzidos no Brasil. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar alguns memes (unidade de informação 

cultural que é replicada) produzidos pelos gamers dentro do ciberespaço; mostrar co-

mo essa nova ferramenta tem sido usada e como, por meio dela, podemos identificar a 

cultura desse grupo social que surgiu com o advento da tecnologia da informática e 

tem se desenvolvido dentro da internet; como os memes podem nos ajudar a entender 

uma grande leva de crianças, adolescentes e adultos que hoje são influenciados pelos 

videogames e pela cultura digital e, enfim, como as ideologias dos games se manifes-

tam através dos memes e ajudam a retroalimentar a própria cultura. 

Palavras-chave: Meme. Gamer. Cultura digital. Videogame. 

 

1. Introdução 

Lynn Rosalina Gama Alves (2014) abre o seu texto com uma 

afirmação de Huizinga, já em 1950, dizendo que o homem é lúdico por 

natureza, e com o advento da era da informática e dos computadores se-

ria óbvio esperar que alguns sistemas de radar tivessem sido transforma-

dos em videogames, como por exemplo em 1947 por Thomas T. Gol-

dsmith Jr. e Estle Ray Mann dando início assim a uma nova era dos jogos 

atingindo as plataformas digitais. O que Thomas e Estle não sabiam era 

que estariam indo além de proporcionar entretenimento, estariam come-

çando um legado pra abarcaria mais e mais adeptos para o que se funda-

ria uma nova cultura e um novo estilo de vida. 

Lynn Rosalina Gama Alves (2014) descreve esse grupo da seguin-

te maneira: 

As crianças, adolescentes e adultos conhecidos como gamers investem 

horas em frente das diferentes telas, imersos em narrativas que os desafiam a 

representar e viver distintos papéis, aprendendo e desenvolvendo habilidades 

cognitivas, mas o mais importante: eles estão se divertindo, vivenciando de 

forma lúdica diferentes histórias. (ALVES, 2014, p. 107) 

Com a chegada da internet os jogos reuniriam mais e mais os “jo-

gadores” e nela eles teriam espaço para se comunicar livremente, expres-
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sar seus pensamentos e suas ideologias que os tornaram gamers. Como 

sempre acompanhando a gradual evolução do ciberespaço e das ferra-

mentas que nela há, os meios de interação como redes sociais (Facebook, 

Tweeter etc.) e outros aplicativos de comunicação (Messenger, Whatsapp 

etc.) se tornaram um meio principal de veiculação dos tão famigerados 

“memes”. Acontece que o meme de internet não só é carregado de senti-

dos e interpretações como também é um dos recursos mais recorrentes 

nos dias atuais. Por meio dessas imagens e textos replicadores de infor-

mação podemos analisar as ideologias recorrentes aos adeptos dos jogos. 

 

2. Os memes 

O que são memes? Tudo aquilo que se pode replicar, transmitir e 

segundo Ruberval Franco Maciel e Nara Hiroko Takaki (apud 

LANKSHEAR & KNOBEL, 2015, p. 55), “diretamente molda e propaga 

ações-chave de um grupo social”. Portanto, o meme é uma “ideia” em um 

sentido aberto e essa informação contida nele pode ser repassada de pes-

soa para pessoa em qualquer nível ou formato diferente, seja esse conte-

údo um slogan, um jingle, uma anedota, um aforismo, uma imagem, foto, 

um quadro, uma frase, uma peça de roupa, ou qualquer outro tipo de ma-

terialidade que transmita essa ideia independendo de plataforma ou mo-

dalidade, sofrendo ou não recombinações entre elas e atingindo mais e 

mais pessoas. 

Richard Dawkins (1976) apresenta a palavra meme. 

E de lá para cá essa palavra só veio ganhando mais e mais sentido 

conforme os estudos apontavam uma certa independência e mutabilidade 

viva dessa “ideia” assim como ocorre com a língua por exemplo que se 

mantem em ciclo e apesar de ser utilizada individualmente por um falan-

te ela pertence à comunidade inteira. Richard Dawkins se baseia no evo-

lucionismo e acredita que assim como os genes, os memes também evo-

luíam de acordo com as suas características, mas a palavra tinha sua ori-

gem em “mimeme” da raiz grega, sendo similar a conhecida mimesis que 

nada mais é do que a representação de algo ou da realidade, e no caso, 

muito se assemelha ao que significa um meme, deveras o representar. 

Indo mais a fundo do que poderia não só no campo das ideias ser 

o meme, alguns estudiosos se atentaram a alguns fatores que influencia-

vam diretamente na existência do meme, por exemplo a longevidade, a 

fecundidade e a fidelidade. 
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Ancorados nos estudos de Richard Dawkins (1976), três conceitos foram 

apresentados para a existência de um meme: longevidade, fecundidade e fide-

lidade. De maneira geral, a longevidade alude à capacidade que um meme 

possui de permanecer “vivo” por mais tempo. A fecundidade, de sua vez, se 

relaciona com sua capacidade de gerar cópias. Já a fidelidade se refere à sua 

capacidade de manter as semelhanças entre o “original” e seus derivados. 

(MACIEL & TAKAKI, 2015, p. 58) 

Com a intenção de se aprofundar na questão da fidelidade, Ruber-

val Franco Maciel e Nara Hiroko Takaki (apud RECUERO, 2015, p. 62) 

apresentam mais três subdivisões: 

Os replicadores são copiados de sites e, por isso, retratam alta fidelidade 

em relação à versão ‘original’ com o objetivo de informar e compartilhar in-

formações sem acréscimos de opiniões. [...] Os metamórficos são mutáveis e 

recombinados e, diferentemente dos anteriores, podem ser empregados em 

contexto de debate. Nesse caso, a informação é debatida, transformada e re-

combinada. É possível acrescentar opiniões quando os metamórficos são dis-

seminados, transformando-se assim em memes interativos. [...] Os miméticos 

se diferem dos anteriores por manter a ‘essência’, embora sofram recombina-

ções, ou mutações, e podem ser referenciáveis como imitações. (MACIEL & 

TAKAKI, 2015, p. 62-63) 

Depois de explicar o funcionamento dos memes e o motivo que 

causam tamanho impacto nas ideias, partiremos explicar o que é ideolo-

gia. 

 

3. Ideologia 

A etimologia da palavra ideologia significa “estudo das ideias”, 

mas a aplicabilidade desta palavra tem se tornado diversificada por conta 

das várias ressignificações que sofreu ao longo do tempo, como por 

exemplo um outro sentido apresentado por Marx e Engels é o político e 

segundo Nataniel dos Santos Gomes e Daniel Abrão (2012, p. 13), “a 

ideologia se materializa através de prescrições que se impõem ao homem 

como verdades que explicam as condições de existência do indivíduo, 

mascarando a realidade”. 

De ciência a palavra passou a significar algo utópico, ou realidade 

inalcançável, o que até certo contexto lhe garantiu um sentido pejorativo 

para aqueles que exemplificavam as ideias impossíveis de serem atingi-

das e causando impasses políticos. 

Por fim o sentido buscado neste artigo é o de que a ideologia se 

assemelha a uma doutrina e como apontam novamente Nataniel dos San-

tos Gomes e Daniel Abrão (2012, p. 13-14), “ela é entendida como o 
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conjunto de ideias que exerce influência sobre grupos sociais e legitima 

formas de ação”. Os mesmos autores citam ainda Terry Eagleton e seu 

livro Ideologia (1997) para dar mais concepções ao termo: 

O processo de produção de significados, signos e valores da vida social; 

um corpo de ideias característicos de um determinado grupo ou classe social, 

ideias falsas que ajudam a legitimar um poder dominante, aquilo que confere 

certa posição ao sujeito, a conjuntura de discurso e poder; ilusão socialmente 

necessária, pensamento de identidade. (GOMES & ABRÃO, 2012, p. 14) 

Para completar a definição Nataniel dos Santos Gomes e Daniel 

Abrão citam José Luiz Fiorin: “não há um conhecimento neutro, pois ele 

expressa o ponto de vista de uma classe a respeito da realidade”. Sendo 

assim a conclusão dos autores é “Logo, a ideologia é uma visão de mun-

do que todos estão inseridos”. (Idem, ibidem) 

Em alguns aspectos a definição Taylor sobre “cultura” parece 

muito incidir com o que entendemos sobre ideologia, pois para o antro-

pólogo cultura é “todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as 

crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e ca-

pacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade.” (Primi-

tive culture I. London: Continuum, 1871, p. 1) 

 

4. Os gamers 

A escolha da palavra gamer ao invés de player ou qualquer outra 

não é ao acaso, pois o processo de autonomia do rótulo foi tão forte que 

ocasionou o surgimento desse grupo social. Mesmo que player, do in-

glês, também signifique jogador, a palavra gamer está diretamente rela-

cionada à outra palavra que é o objeto principal do grupo social, o video-

game. Play do inglês pode significar “brincar, tocar ou reproduzir” (sen-

tido de executar uma música), enquanto gamer expressa o sentido de 

“aquele que joga” uma vez que game é a palavra chave para jogo e é ori-

unda do jogo de vídeo. 

Gamer é como se refere à alguém que joga tanto RPGs, jogos de 

mesa, tabuleiros como também os jogos eletrônicos da era digital. São 

pessoas que passam horas jogando ou aprendendo sobre os jogos e dis-

põem de todo tempo livre (ou quase todo) para isso. O lazer destes indi-

víduos consiste em interagir com os jogos em qualquer modalidade ou 

nível e subsequentemente com outros jogadores que estão dentro do 

mesmo propósito e para isso, contam com ciberespaços cada vez mais 

amplos como os recursos de texto (chat) dentro do próprio jogo, comuni-
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dades ou grupos (em redes sociais ou apps), guildas (grupos de jogadores 

que jogam juntos como um time), fóruns e até canais em sites de vídeos, 

vlogs (ou blogs) e muito outros. 

Foram vários os fatores que ajudaram a compor esse grupo de in-

divíduos, os avanços tecnológicos e o videogame propriamente dito, e 

consequentemente a indústria que produzia os fliperamas e os consoles, 

tornando cada vez mais acessível esse tipo de entretenimento. A natureza 

humana busca pelo lúdico e pelo prazer ao mesmo tempo em que conse-

gue abstrair significados cada vez mais complexos sobre o que significa 

passar horas e mais horas se divertindo e até mesmo o porquê essa práti-

ca tornou-se mais satisfatória do que outras. 

Lynn cita a revista Veja e uma de suas publicações que datam de-

zembro e 2013 e naquela edição a informação era que no Brasil tínhamos 

aproximadamente 11 milhões de gamers com uma média de 30 anos de 

idade e destes 45% eram mulheres, ou seja, não dá só para observar que o 

grupo é expressivo e numeroso, mas que também conta com uma parcela 

feminina e cada vez mais importante. Outro dado era que o indivíduo 

passava pelo menos duas horas diárias em frente a uma tela jogando, o 

que nos remete ao entendimento dessa prática de jogar como um hábito. 

 

5. Os memes de internet criados pelos gamers 

Na internet, os memes ganharam outros aspectos, não só textos, 

mas também imagens e alguns são até vídeos ou animações (gifs) que 

abusam geralmente do humor para obter a fecundidade necessária para 

sobreviver mais tempo e atingir longevidades cada vez maiores dentro do 

ciberespaço. Todos os recursos visuais e auditivos que os computadores e 

aparelhos smartphones possuem são utilizados pelos internautas cada vez 

mais criativos e replicadores de charges, piadas e coisas do tipo. 

Os objetos separados para este estudo contam apenas com texto e 

imagem, e mesmo dispondo de uma plataforma bem simples, a forma 

como são construídos e se recombinam é que nos concerne neste momen-

to para analisar pontos de vista e opiniões dos próprios indivíduos. 

Começaremos analisando então um primeiro meme escolhido que 

parece justificar aos próprios membros da comunidade o porquê de ser 

um gamer. 
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A imagem contém um fundo colorido, o rosto de um sujeito do 

sexo masculino que está acima do peso, usando óculos, cabelos cumpri-

dos e amarrados como rabo de cavalo, pequenas feridas semelhantes a 

acnes ou “espinhas”; uma frase em inglês que começa na parte superior e 

termina na parte inferior da imagem, transcrita da seguinte maneira “Eu 

não escolhi a vida de gamer... A vida de gamer me escolheu”. Na ques-

tão ideológica o meme parece justificar a natureza do indivíduo através 

de um aforismo clássico, “eu não escolhi, fui escolhido”, que neste caso 

foi reapropriado e adaptado para a realidade dos gamers. 

No próximo meme veremos uma metamorfose da imagem anteri-

or que sofrerá apenas uma modificação no texto e preservará a imagem 

como ícone ou bandeira levantada pelo grupo. 

 

Transcrevendo a nova frase do inglês, “Vida real? Nunca ouvi fa-

lar deste servidor”. O que nos transmite a rápida ideia de que a vida do 

gamer está dentro do game e nunca fora dele, e mesmo que pareça um 

tanto alienado, a carga de humor está quando o sujeito toma o objeto ‘vi-

da real’ como ‘servidor’ e para aqueles acostumados a jogar on-line, já 

sabem que se trata, pois, de um computador que dá o suporte para a co-
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nexão dos jogadores e virtualmente seria mundo propriamente dito den-

tro do jogo. 

As recombinações são infinitas e cada recombinação, mesmo que 

seja apenas a alteração do enunciado, ela causa um novo impacto e um 

acarretamento de novos sentidos, e no próximo meme o que se observa é 

que a visão de mundo do gamer é sempre equiparada a fases ou estágios, 

etapas jogadas em cada momento do jogo que propõem uma ruptura com 

o momento anterior ou preparação para o próximo, ou simplesmente me-

trifica uma curva de evolução em cadeia de níveis. 

 

“Arranjar uma vida? Em que nível eu desbloqueio isso?” é uma 

tradução possível da imagem e as sentenças na forma interrogativa cau-

sam muito humor obviamente porque dá-se a entender que o mesmo su-

jeito utilizado nas imagens anteriores parece não entender o que é sentido 

de ‘vida’ e a reflexão feita é abarcada em qual nível poderia ou teria di-

reito como recompensa por algum progresso ou evolução dentro do jogo, 

como se a vida fosse sempre gamificada. 

Por último, e novamente reforçando o prazer e satisfação dentro 

do jogo ao invés da vida real, o meme utilizará o mesmo personagem, o 

mesmo plano de fundo e modificará o texto como sendo uma afirmação 

do sujeito gamer. 
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A fala é a seguinte “Fui lá fora... os gráficos estavam ruins”. A vi-

são de mundo desse indivíduo que passa mais horas jogando do que fa-

zendo outras atividades é nítida, pois os ‘gráficos’ seriam a qualidade da 

imagem do jogo, logo o que representa a estética, o visual e o poder para 

encantar o gamer está na potência dos pixels que constroem uma visão 

detalhada e bonita, mas para o autor deste meme, o mundo real não é tão 

bonito quanto o seu jogo favorito, pois lá não estão as mesmas cores e 

nem os mesmos elementos geográficos ou materiais, portanto de certo 

modo a realidade parece frustrar o gamer e o jogo virtual torna-se seu re-

fúgio e seu lar. 

 

6. Conclusão 

A criatividade do gamer em se expressar dentro ciberespaço é 

múltipla, pois ele consegue comparar e metaforizar a vida real com o jo-

go, se usa dos termos dos jogos para se comunicar em grupo e absorve, 

mimetiza e replica tudo aquilo que está dentro do seu universo através 

dos memes de internet. 

O gamer expõe a sua visão de mundo e abastece (e/ou enriquece) 

a sua cultura através dessa interação virtual, entretanto esse gamer não 

está em busca de apresentar seu estilo de vida para outras comunidades e 

nem se apresenta de maneira aberta ou preocupada com os integrantes de 

outros grupos, uma vez que para ele a interação tem por começo e fim o 

próprio game. 

O meme de internet criado pelo gamer é apenas um dos meios de 

analisar os valores do grupo e suas questões sociais e ideológicas, contu-

do o item que mais chama atenção é a realização e o prazer em estar jo-

gando e comparar a vida senão com a sua paixão que é o game. 

Não por acaso, é possível perceber nos memes os pontos de vistas 

ideológicos de determinado grupo e Lynn Rosalina Gama Alves (2014) 

busca exatamente em McGonigal a exata justificativa dos gamers para o 

que é realização como no trecho a seguir. 

Para McGonigal (2011) é no videogame favorito que o gamer encontra a 

sensação de estar completamente vivo, focado e engajado a todo instante, ten-

do a sensação de poder, de propósito heroico e comunidade. Estas sensações 

são experimentadas ocasionalmente na vida real, mas vivenciadas constante-

mente durante as jogadas de videogame. (ALVES, 2014, p. 107) 
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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo principal traçar um breve percurso histórico 

sobre a língua de sinais. Para compreendermos como o surdo foi visto pela sociedade 

desde a Idade Antiga e Moderna, inspiramo-nos em autores como Ferdinand Berthier, 

Karin Lilian Strobel e Ronice Müller de Quadros. Além disso, buscamos apresentar 

alguns métodos educacionais usados ao longo da história, tal como: o oralismo, a co-

municação total e o bilinguismo. Onde iremos destacar a importância e relevância 

dessa língua na medida em que se faz necessário estudar as línguas existentes no Bra-

sil, sendo um país plurilíngue, para que não haja a valorização de uma em detrimento 

de tantas outras, como, por exemplo, a língua brasileira de sinais (libras). 

Palavras-chave: Cultura surda. Métodos educacionais. Surdos. Libras. 

 

1. Introdução 

As línguas de sinais são conhecidas como línguas das comunida-

des surdas em todo o mundo e, para a surpresa de muitos, não se trata de 

gestos e mímicas utilizados pelos surdos para se comunicarem. São lín-

guas que, assim como todas as línguas faladas, apresentam estruturas 

gramaticais e níveis linguísticos próprios, como o fonológico, o morfoló-

gico, o sintático e o semântico. Nessas línguas orais auditivas, os itens 

lexicais são denominados sinais. A principal diferença entre as línguas de 

sinais e as outras é a sua modalidade visual-espacial, que se realiza no 

espaço, por meio de articuladores visuais como as mãos, o corpo, os mo-

vimentos e o espaço de sinalização. 

A língua brasileira de sinais (libras) foi reconhecida legalmente 

pela Lei 10436/2002 e regulamentada pelo Decreto 5626/2005. As lín-

guas de sinais não são uma versão em sinais da língua falada naquele pa-

ís, isto é, a libras não é uma simples tradução da língua portuguesa por 

meio de mímicas e sinais. Além disso, os sinais não são universais, pois 

como ocorre em qualquer outra língua, os “códigos” são pertencentes a 

cada comunidade e expressam a cultura daquela sociedade. Portanto, so-
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frem as variações linguísticas assim como a língua oral, podendo variar 

de acordo com o país, os estados ou até mesmo as cidades. Dessa forma, 

cada comunidade surda cria seus próprios sinais regionais. 

 

2. Historia da língua de sinais pelo mundo 

As histórias das línguas de sinais se associam ao ensino dos sur-

dos pelo mundo utilizando três abordagens: o oralismo, a comunicação 

total e o bilinguismo, sendo essa última a atual proposta para educação 

dos surdos. 

O indivíduo surdo sofre desde os tempos antigos, recriminados 

pela sociedade, como relata Ferdinand Berthier (1984, p. 165), descre-

vendo o sofrimento dos surdos ao nascerem 

Inicia a história na antiguidade, relatando as conhecidas atrocidades reali-

zadas contra os surdos pelos espartanos, que condenavam a criança a sofrer a 

mesma morte reservada ao retardado ou ao deformado: A infortuna criança era 

prontamente asfixiada ou tinha sua garganta cortada ou era lançada de um pre-

cipício para dentro das ondas. Era uma traição poupar uma criatura de quem a 

nação nada poderia esperar. (BERTHIER, 1984, p. 165) 

Essa prática era comum em todo o mundo, exceto no Egito e na 

Pérsia, onde os surdos eram vistos como seres privilegiados, que tinham 

o poder de se comunicar com os deuses. Dessa forma, nesses dois países 

havia um sentimento muito forte em relação à pessoa com a surdez. Nos 

demais países, entretanto, os surdos sofreram durante por toda Idade An-

tiga e Idade Média. Somente na Idade Moderna essa situação começou a 

mudar: por volta de 1500 apareceram os primeiros interessados em pes-

soas com surdez. 

Segundo Maria Cecília de Moura (2000), existia educadores de 

surdos na Europa, entre eles Frei Pedro Ponce de Leon (1520-1584), um 

monge espanhol que ensinava crianças surdas – pertencentes às famílias 

nobres – a falar, pois só os surdos capazes de falar tinham direito à he-

rança. Ele foi a primeiro a estabelecer uma escola para surdos em um 

monastério, onde utilizava a datilologia e a oralização em seu método de 

ensino. 

Ainda segundo Maria Cecília de Moura, houve outros educadores 

que se destacaram no ensino de surdos com significativa contribuição na 

educação. Girolamo Cardamo, por exemplo, era médico e filósofo e fez a 

distinção entre a surdez e a mudez. 
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A atuação do Abbé de L'Epeé (1712-1789), o “pai dos surdos”, foi 

um importante marco na educação dos surdos na história, pois demons-

trou os primeiros conhecimentos, obtidos por meio de estudos, acerca da 

língua de sinais ao conhecer duas irmãs surdas que se comunicavam 

usando gestos. 

Ele defendia a língua de sinais como a língua natural dos surdos, e 

que poderiam desenvolver a sua comunicação e o desenvolvimento cog-

nitivo. Segundo relatos (GREMION, 1998, p. 48 apud ALBRES), “em 

1756, Abbé de L'Epeé cria, em Paris, a primeira escola para surdos [...] 

com uma filosofia manualista e oralista. Foi a primeira vez na história, 

que os surdos adquiriram o direito ao de uma língua própria”. Porem não 

foi o que aconteceu em Milão em 1880, onde os surdos perderam o direi-

to a sua própria língua. 

Em 1880, em Milão, ocorreu o II Congresso Internacional sobre a 

instrução de surdos considerado um marco histórico por determinar o uso 

exclusivo da oralidade e a proibição dos sinais. Para essa corrente, é en-

fatizado o uso da língua oral visando aproximar os surdos, o máximo 

possível, do padrão ouvinte, crendo-se que isso o integraria mais facil-

mente à sociedade. 

Ainda que seja uma tradição mencionar seu caráter decisivo, o congresso 

de Milão, de 1880 – onde os diretores das escolas para surdos mais renomadas 

da Europa propuseram acabar com o gestualismo e das espaço á palavra pura e 

viva, á palavra falada- não foi a primeira oportunidade em que se decidiram 

políticas e práticas similares[...] Apesar de algumas oposições, individuais e 

isoladas, o referido congresso constituiu não o começo do ouvintismo e do 

oralismo, mas sua legitimação oficial […] o ouvintismo ou o oralismo, não 

pode ser pensado somente como um conjunto de ideias e praticas simplesmen-

te destinadas a fazer com que os surdos falem e sejam como o ouvintes. Con-

vivem dentro dessas ideias outros pressupostos: ou filosóficos – o oral como 

abstração, o gestual como sinônimo de obscuridade do pensamento; os religio-

sos a importância da confissão oral, e os políticos – a necessidade da abolição 

dos dialetos, já dominantes no século XVIII e XIX. (SKLIAR, 2010, p. 16-17) 

 

3. Oralismo, comunicação total e bilinguismo 

3.1. Oralismo 

Na prática de ensino dos surdos, a primeira abordagem é o ora-

lismo, que prioriza a integração da criança com surdez na sociedade dos 

ouvintes, possibilitando, assim, o seu desenvolvimento oral. 

Defensores desse método afirmam que a linguagem se restringe à 
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língua oral, ou seja, para eles, a oralidade deve ser a única forma de co-

municação dos surdos. Essa ideia foi proposta no Congresso de Milão, 

em 1880; com a resolução aceita, o oralismo foi implantado nas escolas 

europeias, sendo considerado superior ao gestualismo, que teve seu uso 

proibido nas instituições. O congresso afirmou ainda que para a criança 

surda se comunicar, deve saber oralizar. 

Para Goldfield (1997), o oralismo vê a surdez como uma deficiên-

cia que pode ser minimizada por meio da estimulação auditiva, possibili-

tando o aprendizado da língua oral e auxiliando a pessoa surda a se inte-

grar e interagir na comunidade ouvinte. 

Assim, para Carlos Bernardo Skliar, a educação oral requererá um 

esforço maior por parte do educando, das escolas e das famílias. Não po-

demos pensar que o oralismo veio somente para ensinar os surdos a fala-

rem ou a serem “iguais” aos ouvintes, nem mesmo que essa filosofia pos-

sa ser oficializada. O método oralista defende, portanto, que a pessoa 

surda receba a linguagem oral, deixando de usar a sua língua de sinais. 

Na década de 1960, com os resultados insatisfatórios do oralismo, 

causando déficits cognitivos, dificuldades no relacionamento familiar e 

social, levaram a adoção de uma nova abordagem de instrução. 

Com a observação da sinalização dos surdos na universidade em 

que lecionava, Stokoe (1960, p. 3) desenvolveu uma pesquisa com rigo-

rosos métodos científicos, cujos resultados demonstraram que "a língua e 

sinais dos surdos têm estrutura e função semelhante às demais línguas", 

expressa por um sistema que utiliza um meio sensorial diferente. Tais es-

tudos fundamentaram as pesquisas sobre as línguas de sinais de todo o 

mundo. 

 

3.2. Comunicação total 

Na comunicação total, a segunda abordagem defende-se as meto-

dologias auditivas, manuais e orais. A sua principal preocupação está em 

estabelecer processos comunicativos entre surdos ou entre surdos e ou-

vintes. Nessa prática, a preocupação é o aprendizado da língua oral, mas 

acredita-se que os aspectos cognitivos, emocionais e sociais não devem 

ser deixados de lado. 

Um dos métodos defendidos é a utilização de recursos espaço-

visuais para facilitar a comunicação dos surdos. Segundo Perlin e Karin 
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Lilian Strobel (2009, p. 20) ''A comunicação total inclui uma gama de 

instrumentos linguísticos, ou seja: língua de sinais, língua oral, gestos, 

fala, leitura labial, alfabeto manual, leitura da escrita, ritmo, dança''. 

Ciccione (1990) relata e afirma que, diferentemente dos oralistas, 

os defensores da comunicação total veem os surdos de uma maneira dife-

rente: eles são vistos como pessoas e não somente como alguém que tem 

uma patologia a ser eliminada. 

Sob a proteção da filosofia educacional liberal da comunicação total, os 

diversos sistemas de sinais criados de fato conseguiram aumentar a visibilida-

de da língua falada, para além da mera leitura labial, e assim lograram auxiliar 

a compreensão da língua falada em certa medida. De fato, o valor dos métodos 

da comunicação total para viabilização da língua falada em uma série de área 

da aplicação para o ensino da língua escrita não pode ser negado. […]. (CA-

POVILLA, 2000, p. 07) 

Uma diferença marcante da comunicação total é a utilização de 

quaisquer recursos linguísticos, como: língua de sinais, linguagem oral 

ou códigos manuais. Outro recurso de suma importância nessa aborda-

gem é a integração da família no processo de aprendizagem do sujeito 

surdo, acreditando que esse seja um papel de muita importância no de-

senvolvimento. Na comunicação total, são utilizadas a língua de sinais e 

a datilologia simultaneamente. 

 

3.3. Bilinguismo 

Essa abordagem tem o princípio de que o surdo deve ter como 

primeira língua a “língua de sinais”, sendo ensinado o mais cedo possí-

vel, o que fará com que ele desenvolva conceitos e relações com o mun-

do. O idioma falado predominante em seu país será ensinado como se-

gunda língua, em modalidade escrita e, quando possível, oral. 

Segundo Patrícia Kalatai e Eliziane M. Streiechen (2012, p. 8) 

“[...] o bilinguismo foi uma metodologia adotada a partir das reivindica-

ções dos próprios surdos, pois a mesma tem possibilitado o acesso a duas 

línguas dentro de um contexto: a língua de sinais e a língua portuguesa 

[...]”. 

No bilinguismo existem duas vertentes. Enquanto uma defende 

que a pessoa surda deva adquirir a língua de sinais e a linguagem oral se-

paradamente e o quanto antes, a outra vertente defende primeiramente o 

ensino da língua de sinais e, num segundo momento, a modalidade escri-

ta. 
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Ronice Müller de Quadros (1997), afirma que “o bilinguismo é 

uma abordagem utilizada por escolas que pretendem tornar acessível às 

pessoas surdas duas línguas no contexto escolar”. Diversos estudos apon-

tam como esse é o método mais indicado de ensino para pessoas surdas, 

por considerar a língua de sinais como língua natural e tornando menos 

complexo a aprendizado da parte escrita pelo surdo. 

Em sala de aula, quando um professor tem conhecimento da lín-

gua de sinais, possibilita sua comunicação com o aluno portador de defi-

ciência auditiva. Assim, é possível proporcionar o desenvolvimento 

emocional e cognitivo do surdo e a contribuir para sua integração social 

com o meio em que vive. 

Maria Cecília de Moura, Ana Claudia Balieiro Lodi e Kathryn 

Marie Pacheco Harrison (1997, p. 345) declaram que: 

O bilinguismo, como forma de educação para surdos, pressupõe o ensino 

de duas línguas para a criança. A primeira é a língua de Sinais, que dará o ar-

cabouço para a aprendizagem de uma segunda língua que pode ser escrita ou a 

oral, dependendo do modelo seguido (MOURA; LODI & HARRISON, 1997, 

p. 345) 

Contudo na escola regular predomina o ensino da língua oral- au-

ditiva mesmo com o intérprete da língua de sinais, o conteúdo é o ensino 

é feito com base oral – auditiva. Só o interprete passar o a língua oral pa-

ra a modalidade visuoespacial não tem a garantia de desenvolvimento e 

aprendizagem desse aluno surdo, seria preciso construir uma relação de 

ensino e aprendizagem através da libras, assim tendo autores que defen-

dam uma escola bilíngue. 

Costa fala que 

[...] a consequência educacional de os surdos serem alfabetizados em uma lín-

gua oral, e não em uma língua de sinais, é dramática e pode-se observar uma 

extrema dificuldade de leitura, de acesso á leitura em geral, e a grande dificul-

dade que mostram para produzir textos. (COSTA, 1999, p. 44) 

Ainda que esses fatores sejam determinantes para o processo de letramen-

to escolar, a pré-história linguística das crianças surdas é desconsiderada pelos 

professores. A escola segue ignorando com as diferenças individuais se consti-

tuem no complexo circulo de relações sociais que determinam processos de 

aprendizagem diferenciados entre crianças surdas (com ou “sem língua” – ma-

terna) e não surdas; ao ingressar na escola comum, o português escrito lhe é 

imposto no currículo escolar, de forma obrigatória, ensinado como língua ma-

terna e não como segunda língua, desconsiderando-se a ausência da primeira 

língua. (FERNANDES, 2003, p. 7-8) 

Contudo, na escola regular predomina o ensino da língua oral-
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auditiva. Mesmo com o intérprete da língua de sinais, o conteúdo e o en-

sino são feitos com base oral-auditiva. A atividade do intérprete de “tra-

duzir” a língua para a modalidade visual-espacial não tem como garantia 

o desenvolvimento e aprendizagem do aluno surdo. Seria preciso cons-

truir uma relação de ensino e aprendizagem através da língua de sinais. 

Costa afirma que 

[...] a consequência educacional de os surdos serem alfabetizados em uma lín-

gua oral [...] é dramática e pode-se observar uma extrema dificuldade de leitu-

ra, de acesso à leitura em geral, e a grande dificuldade que mostram para pro-

duzir textos. (COSTA, 1999, p. 44) 

Contudo mesmo o português não sendo a língua materna dos sur-

dos: 

Os textos são de suma importância para os processos de letramentos para 

os surdos, ou seja, está inserida a cultura linguística através de nomes das ru-

as, das praças, propagandas, das lojas, de cartão de aniversario, esses compo-

nentes são partes mínimas de práticas sociais principiada no letramento. 

(ALMEIDA, 2014, p. 28) 

No bilinguismo, a escola dos surdos, eles aprenderão a língua de 

sinais como a L1, e a linguagem oral como a sua segunda língua, L2. Para 

aprender a L2, depende primordialmente da aquisição da L1, a língua da 

comunidade surda. 

 

4. Língua de sinais no Brasil 

O início da língua brasileira de sinais não foi diferente das demais 

línguas. Tal quais as línguas neolatinas, como o português, o francês e o 

espanhol, a libras mudaram ao decorrer dos séculos. A língua portuguesa 

sofreu mudanças no Brasil, seja na sua pronúncia, no seu vocabulário ou 

na sua sintaxe, e isso também ocorreu com a libras. Konrad Koerner 

(1996, p. 62) afirma, referindo-se à história linguística: 

Essa tendência penetrou no escrever a história da linguística, ainda que 

seja esperar que um historiador encontre mais exemplos de evolução e conti-

nuidade do que de revolução e descontinuidade de ideias através dos séculos, 

pontuados por mudanças de ênfase, incluindo movimentos de pêndulos, as ve-

zes causados pelo afluxo de fatores extralinguísticos, tais como avanços e tec-

nologia, mas também acontecimentos sociopolíticos. (KOERNER, 1996, p. 

62) 

O interessante em relação ao que foi descrito por Konrad Koerner, 

é que a libras passa por um constante processo evolutivo. Os fatores ex-
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tralinguísticos, bem como a história, a cultura, a comunidade e as novas 

tendências tecnológicas, têm influência direta no desenvolvimento da 

língua. Não se sabe ao certo como surgiram as línguas de sinais; sabe-se, 

no entanto, que foram criadas por homens que fizeram um resgate de um 

sistema comunicativo gestual/visual. 

No caso da língua brasileira de sinais, em que o canal perceptual é dife-

rente, por ser uma língua de modalidade gestual visual, a mesma não teve sua 

origem da língua portuguesa: que é constituída pela oralidade, portanto consi-

derada oral-auditiva; mas em uma outra língua de modalidade gestual visual, a 

língua de sinais francesa, apesar de a língua portuguesa ter influenciado dire-

tamente a construção lexical da língua brasileira de sinais, mas apenas por 

meio de adaptações por serem línguas em contato.(ALBRES, 2005, p. 1) 

No Brasil, um dos primeiros passos foi a criação do alfabeto ma-

nual, que era de origem francesa. Os alunos surdos vindos de diversos 

lugares do Brasil difundiram essa novidade onde residiam. No dia 26 de 

setembro de 1857, foi fundado o INES (Instituto Nacional de Educação 

de Surdos), no Rio de Janeiro, a primeira escola para surdos do Brasil. É 

nesse dia que se comemora o Dia Nacional dos Surdos, uma data impor-

tante para a comunidade surda, quando se tem o reconhecimento de sua 

cultura firmado diante da sociedade. 

A Federação Nacional de Educação dos Surdos (FENEIS) é um 

espaço conquistado pelos surdos, onde compartilham sentimentos, con-

cepção, ideias, valores e significados. Por meio da FENEIS, o teatro, a 

poesia, a pintura, a escultura, entro outras formas de cultura são levadas 

para o mundo do surdo. 

Nesse momento de troca, tomou-se consciência da condição bilín-

gue e da relação de contato direto entre libras e a língua portuguesa e foi 

dada a proposta para a capacitação dos instrutores para atuar no ensino de 

libras no Brasil, conforme ressaltado por Albres (2005, p. 9) 

A federação Nacional de Educação e Integração de Surdos – FENEIS, em 

1998, preocupada com a grande diferença de sinais procuraram desenvolver 

um projeto para uniformizar e padronizar os sinais para facilitar a comunica-

ção, principalmente entre os instrutores surdos. 

 

5. Considerações finais 

Nesse breve estudo verificamos aspectos da língua de sinais, a sua 

importância para a comunidade surda, local em que se intensifica a sua 

cultura, em que ocorre uma identificação com o grupo social e, acima de 

tudo, onde o surdo não se sente um deficiente sem capacidade, mas uma 
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pessoa diferente da maioria. 

Essa diferença sendo a sua peculiaridade linguística: a língua de 

sinais, essa sendo a língua natural da comunidade surdas ao redor do 

mundo. E esse sujeito vivendo perfeitamente bem em sociedade, estu-

dando e trabalhando em diversos setores da sociedade, porem esse de-

senvolvimento se torna possível com o ensino apropriado da língua de 

sinais. 

Dessa forma destacamos a importância do ensino da língua de si-

nais nas escolas, como língua materna dos surdos, evitando frustração – 

social ou até mesmo linguística – nos alunos, sendo possível o desenvol-

vimento social e cognitivo do aluno surdo com o mundo. 

Outro aspecto de importância para entender o ensino dessa comu-

nidade foi o uso dos métodos educacionais ao longo dos anos na história 

da comunidade surda, como o oralismo, comunicação total e bilinguis-

mo. Compreende-se, por fim, que o método ideal é o bilinguismo, que 

valoriza a língua materna dos surdos, priorizando o ensino da L1. 

Pois assim sendo o método que possibilita a aquisição da L1 e o 

contato cultural e social da sua comunidade e com o mundo em sua volta, 

seja acadêmico ou no meio de trabalho onde sua língua lhe favorecerá 

mecanismos propícios para sua vida plena como um sujeito surdo e fa-

lante da língua de sinais. 
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RESUMO 

Buscou-se neste artigo identificar, a partir da análise do discurso de linha france-

sa pecheutiana, as posições de sujeito assumidas pela Prefeitura de Salvador no dis-

curso a respeito da cidade de Salvador no Facebook. Conclui-se que as posições de su-

jeito assumidas pelo enunciador correspondem à uma formação discursiva que se re-

laciona com uma discursividade que toma a cidade de Salvador de modo paradoxal, 

reconhecendo um uso informal (local) da linguagem, mas valorizando a forma norma-

tiva de uso da língua portuguesa. 

Palavras-chave: Análise do discurso. Sujeito. Formação discursiva. Salvador. 

 

1. Introdução 

As novas tecnologias da informação e comunicação – fomentaram 

o surgimento de formas híbridas de linguagem, oriundas da convergência 

entre o texto, a imagem (parada e em movimento) e o som; linguagens 

estas que estavam antes separadas. Desse processo de mutação tecnológi-

ca e hibridização das linguagens nascem as hipermídias, que são mídias 

típicas do ambiente digital das redes telemáticas, capazes de combinar, 

em um só produto de comunicação e/ou informação, áudio, texto e ima-

gem. 

Durante muito tempo as formas de linguagem humana (som, ima-

gem e texto) estavam presas a seus suportes físicos, fato que, de certa 

forma, justificava sua separação em função da própria especificidade de 

cada um desses suportes. Foi a linguagem da computação, funcionando 

como espécie de plataforma para a conversão de todas as outras lingua-

gens em bits e também como metalinguagem para outras linguagens, que 

possibilitou essa hibridização das linguagens e mídias. 

A respeito do texto, no sentido estrito da palavra, Lucia Santaella 

qualifica o livro como o “seu mais leal veiculador” (SANTAELLA, 

2007, p. 287) por muito tempo, chamando a atenção para o fato de que, 

até antes do surgimento do computador e da microinformática, as lingua-

gens estavam necessariamente confinadas e caracterizadas por seus res-

pectivos suportes, como apontamos mais acima. 
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A linguagem computacional põe fim, portanto, às barreiras clássi-

cas que separavam aquelas linguagens, reunindo-as em um ambiente co-

mum, em que se torna possível sua combinação e recombinação de for-

mas sempre novas. A própria noção de texto é ressignificada, na medida 

em que o texto perde sua linearidade ao tornar-se hipertexto - o qual é ca-

racterizado por um “sistema alinear, reticular de conexões (links) entre 

unidades de informações (nós) ” (SANTAELLA, 2007, p. 294). Isto tudo 

acontece porque 

a linguagem digital realiza a proeza de transcodificar quaisquer códigos, lin-

guagens e sinais, sejam estes textos imagens de todos os tipos, gráficos, sons e 

ruídos, processando-os computacionalmente e devolvendo-os aos nossos sen-

tidos na sua forma original, o som como som, a escrita como escrita, a ima-

gem como imagem. (SANTAELLA, 2007, p. 293) 

Observa-se, contudo, que este novo ambiente para o surgimento 

de novas discursividades e textualidades não muda o fato de que estes 

produtos de comunicação têm como ponto de origem as relações sociais 

instituídas historicamente, seja em ambiente real ou virtual (embora essa 

distinção entre real e virtual se torne cada vez menos relevante, dada a 

convergência entre a vida online e off line). A própria evolução tecnoló-

gica, aliás, é fruto da maturação de um processo de transformação social 

já há muito em estado de fermentação. 

Assim é que, instaurando um "novo" ethos midiático, baseado nos 

valores da sociedade de consumo, pode-se compreender o ambiente das 

redes telemáticas como lugar privilegiado para a vivência da cultura da 

exibição e da exposição, em perfeita consonância com a visibilidade fun-

dada pelas relações de mercado. Aparecer é, inclusive, um princípio fun-

damental da sociedade moderna, na medida em que “o que aparece é 

bom, e o que é bom aparece”. (SODRÉ, 2002, p. 70) 

O ambiente virtual, ao transformar o texto em hipertexto, acaba 

por colocar em evidência algo que a análise do discurso já vinha discu-

tindo, a saber, o caráter heterogêneo do texto. Assim, os textos, que na 

acepção da análise do discurso de linha francesa, podem ser quaisquer 

materialidades que produzam sentido para sujeitos historicamente inter-

pelados pela ideologia, são tomados como uma unidade formada a partir 

da congregação de vozes ou fragmentos dispersos, o que, por sua vez, le-

va-nos a perceber o texto como ponto de contato com outras discursivi-

dades que o sustentam e às quais ele também dá acesso. 

Desse modo, as práticas em torno da comunicação organizacional 

(nosso objeto de interesse aqui), no ambiente virtual ou real, também se 
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inscrevem nesse processo histórico que possibilita a enunciação, fazendo 

com que os indivíduos, situados em posições-sujeito, filiem-se à deter-

minadas formações discursivas que refletirão, por sua vez, as formações 

ideológicas que os dominam, as quais deixarão rastros no próprio produ-

to acabado da atividade enunciativa. 

Buscamos neste texto compreender, a partir de um exercício de 

análise, os modos como se configuram as posições-sujeito ou posições 

enunciativas do sujeito ora denominado Prefeitura de Salvador, na mídia 

social Facebook, ao produzir um enunciado (post) sobre a cidade de Sal-

vador, na tentativa de identificar que formações ideológicas também dão 

base a estes posicionamentos. 

Em breves linhas, é necessário dizer que a comunicação organiza-

cional é uma atividade que busca posicionar as organizações em geral pe-

rante seus públicos, com vistas a, dentre outras coisas, estreitar relacio-

namentos com esses públicos, os quais são considerados a partir do grau 

de influência e importância que tem sobre as atividades desenvolvidas 

por essas organizações. 

A Prefeitura de Salvador também é uma organização como qual-

quer outra, com a especificidade de ser uma organização pública, no sen-

tido de estar comprometida com os interesses da sociedade, nesse caso, a 

população soteropolitana; fato que torna o estabelecimento de relaciona-

mentos com todos os segmentos da sociedade um imperativo irrenunciá-

vel, uma vez que as atividades do Estado devem seguir obrigatoriamente 

o princípio da publicidade (em sentido amplo, tornar-se do domínio do 

público), como prevê a Constituição Federal. 

Neste contexto, destaca-se a comunicação pública como uma filo-

sofia que deve orientar as ações de comunicação dos entes públicos sob o 

paradigma do interesse público, a fim de se evitar que esta comunicação 

se confunda com a comunicação realizada pelos agentes privados (ge-

ralmente orientada pela relação de consumo). A comunicação pública 

concebe os indivíduos como cidadãos e é esta visão que configurará as 

mensagens e formas de abordagem, bem como os objetivos da comuni-

cação feita para/entre sociedade e o Estado. 

Contudo, a comunicação pública ainda é muito mal compreendi-

da, confundindo-se constantemente, no que tange ao poder público, com 

interesses setoriais ou de governo, em que impera a promoção de interes-

ses de grupos políticos temporariamente no poder, deixando em segundo 

plano os princípios que regem o Estado; isto, dentre outras coisas, pela 
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falta de distinção entre Estado e governo, no caso do Brasil. 

Compreendemos que a análise de discurso pode contribuir de 

forma crítica para a melhoria da qualidade das mensagens produzidas por 

estes atores sociais em interlocução com a sociedade, colocando em 

questão a relevância e adequação dos modos pelos quais a Prefeitura de 

Salvador se posiciona frente aos cidadãos, diagnosticando os possíveis 

desvios relacionados ao desvirtuamento da comunicação pública. 

Contudo, como postula a análise do discurso pecheutiana, os su-

jeitos não exercem controle sobre os sentidos gerados pelos produtos da 

enunciação, uma vez que a linguagem é um fenômeno social e, compro-

metida com a ideologia, gera, necessariamente, resultados não previstos 

pelo individuo empírico, ou seja, resultados que podem ser traduzidos, 

por exemplo, pelo “mal-entendido”, “ruído na comunicação” etc., pro-

blematizando a noção de intencionalidade do enunciador. 

 

2. Análise do discurso de linha francesa: algumas considerações 

Há, na atualidade, um conjunto de trabalhos e interesses de pes-

quisa bastante heterogêneos aos quais têm-se dado a denominação gené-

rica de análise do discurso, pelo que se faz necessário realizar alguns es-

clarecimentos a fim de melhor situar a perspectiva teórica adotada neste 

trabalho. 

Inicialmente, é preciso dizer que nossa proposta de análise se filia 

à tradição francesa da análise do discurso, na qual se destacam as contri-

buições feitas por Michel Pêcheux. Nela, os estudos dos efeitos de senti-

do produzidos nos discursos são realizados a partir da tríplice contribui-

ção da linguística, da psicanálise e do materialismo histórico. 

Os textos, numa acepção ampla, são a forma materializada dos 

discursos e o objeto sobre o qual se debruça o analista em seu trabalho 

investigativo. É a partir de um corpus previamente selecionado que o 

analista do discurso poderá encontrar "as pistas ou marcas deixadas pelos 

processos sociais de produção de sentidos" (PINTO, 1999, p. 22), e é 

nesta materialidade, que se efetiva no uso da língua, por exemplo, que se 

pode perceber a contribuição da linguística, sem, contudo, haver uma re-

dução da análise à dimensão unicamente linguística do objeto. 

Por outro lado, a dimensão linguística da materialidade textual 

não deixa de representar um dos elementos fundamentais para a análise 
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do discurso, na medida em que a utilização de um léxico dado, em um 

processo específico de enunciação, corresponde à produção de efeitos de 

sentido também correlatos a esse uso, em ligação direta aos contextos so-

ciais de circulação desses produtos culturais. Numa acepção ampliada de 

gramática, Eliseo Verón observa que 

uma gramática de produção ou de reconhecimento tem a forma de um conjun-

to complexo de regras, que descrevem operações[...]Tais operações são aque-

las que permitem definir ora as condições de produção, ora os resultados (nu-

ma outra produção discursiva) de uma determinada leitura. Uma gramatica é 

sempre, em outras palavras, o modelo de um processo de produção discursiva 

(VERÓN, 2004, p. 51) 

Pode-se ainda perceber a respeito do uso da língua e das conven-

ções em torno dos sentidos compartilhados dentro de uma formação dis-

cursiva dada, como assinala Eni Puccinelli Orlandi (2011), “a não aci-

dentalidade e o aspecto teleológico [que] derivam da relação estabeleci-

da, no quadro teórico de Michel Pêcheux, entre formação discursiva e 

formação ideológica”. Assim, a materialidade linguística não representa 

um detalhe de valor menor para o analista dos discursos, mas um dos 

elementos constitutivos dos sentidos. 

Vemos, portanto, a correspondência de uma certa “coleção de pa-

lavras” a um processo de produção discursiva, determinando os efeitos 

de sentido possíveis atribuídos a materialidade textual. Assim é que, para 

além de uma concepção de transparência da linguagem, os sentidos atri-

buídos às palavras funcionam de modo subordinado às condições de pro-

dução a que estão submetidas, bem como às formações discursivas que 

as colocam em cena. A presença de uma palavra e a ausência de outras, 

podemos concluir, são decisivas para determinados efeitos de sentido e 

não outros. 

Seguindo a proposta de construção teórica de uma “teoria da sub-

jetividade não subjetiva”, a análise do discurso peucheutiana não visa a 

identificação de um sujeito real, enunciador empírico ao qual se possa 

atribuir a autoria dos textos circulantes em um dado momento histórico, 

uma vez que concebe os discursos como produtos de condições históricas 

dadas, as quais se relacionam com o estado das relações de poder e de 

dominação dentro da sociedade de uma época específica. 

Assim é que o sujeito (empírico) é concebido como não origem do 

seu discurso, embora participe do processo discursivo ao materializá-lo - 

quando interpelado pelo ideológico, adotando uma posição ou posições. 

É na interpelação operada pelo ideológico, então, que os indivíduos pas-
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sam pelo processo de assujeitamento, no qual, inconscientemente, quase 

sempre, têm a impressão de serem o enunciador primeiro do discurso, 

como veremos na próxima seção. 

Completando este quadro geral, temos o conceito de condições de 

produção, o qual funciona, dentre outras coisas, como demarcador do 

contexto situacional amplo em que se originam os discursos, explicitando 

o fato de que estes últimos se sustentam e dão sustentação às estruturas 

sociais com as quais se relacionam. Desse modo, é possível afirmar que 

nenhum discurso surge do nada, mas estabelece íntima dependência com 

as condições de seu nascimento. Eni Puccinelli Orlandi descreve as con-

dições de produção em dois níveis, “em sentido estrito e temos as cir-

cunstancias da enunciação: é o contexto imediato. E se as considerarmos 

em sentido amplo, as condições de produção incluem o contexto sócio- 

histórico, ideológico”. (ORLANDI, 2000, p. 30) 

São as práticas institucionalizadas em um dado momento histórico 

que irão permitir o surgimento dos discursos e esses mesmos discursos 

estarão na base das transformações dessas mesmas instituições, num pro-

cesso constante de significação, a qual não é fruto da ação do indivíduo, 

mas surge das relações estabelecidas no interior de uma coletividade. 

Portanto, é no interior de quadros institucionais que os sentidos são pro-

duzidos e circulam na sociedade, daí a impossibilidade de ruptura com as 

convenções numa atitude individual, embora esta situação de impotência 

do indivíduo não seja absoluta. 

Evocando a sociologia, Eni Puccinelli Orlandi observa que “a 

submissão à convenção não tem caráter livre. Se exige muito seriamente 

do indivíduo, como obrigação ou modelo. A convenção é costume esta-

mental e a punição tem consequências eficazes e sensíveis (mais do que 

as jurídicas) pela ação dos membros do próprio estamento” (ORLANDI, 

2011, p. 105). Portanto, os sujeitos devem se submeter à convenção (a 

seu modo - aí reside a liberdade), sendo alvo das sanções do grupo. 

Realizando um deslocamento desse conceito sociológico de con-

venção para a análise do discurso, percebe-se como é evidente a força ex-

terna sobre os sujeitos, os quais são submetidos à uma formação discur-

siva dada e às pressões contextuais que os encaminham para posiciona-

mentos prescritos por elas, fato que evidencia a falta de liberdade que 

experimentam os indivíduos dentro dos quadros institucionais nos quais 

transitam. Esta ausência de liberdade, no entanto, se apaga pela dissimu-

lação operada pelos esquecimentos que determinam os sujeitos, esqueci-
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mentos estes que são a base necessária para a discursividade. 

Pelo que viemos expondo até aqui, é evidente que a atuação dos 

sujeitos é relativizada e colocada em xeque em relação aos processos dis-

cursivos, visto que não é o sujeito a origem do dizer, mas o exterior que 

se impõe sobre ele, o qual também é responsável pelas leituras possíveis, 

produzindo um “efeito-leitor como constitutivo da subjetividade”. (OR-

LANDI, 2011, p. 109) 

 

3. A função sujeito na análise do discurso 

Na perspectiva da análise do discurso pecheutiana, a noção de su-

jeito é tomada como uma função do discurso, através da qual os indiví-

duos, interpelados pela ideologia e filiando-se a uma formação discursiva 

dada, se constituem enquanto sujeitos do discurso. Este sujeito do discur-

so não tem nada a ver com o indivíduo empírico, mas corresponde aos 

lugares/imagens produzidos no interior de uma formação discursiva, a 

qual, por sua vez, se liga à ideologia, que “fornece as evidencias pelas 

quais “todo mundo sabe” o que é um soldado, um operário, um patrão, 

uma fábrica, uma greve etc. (PECHEUX, 1995, p. 160) 

Tem-se, desse modo, de um lado (utilizando a terminologia de 

Eliseo Véron) uma gramática a partir da qual se produzem os discursos e, 

do outro, outra gramática correspondente, responsável pelas leituras pos-

síveis desse discurso. Em outras palavras, os discursos são sempre o re-

sultado ou um diálogo com outros discursos e, sua leitura, um gesto de 

interpretação, a partir de uma gramática discursiva, vinculada a forma-

ções discursivas, que são responsáveis por um efeito-leitor. O lugar dos 

sujeitos nesse processo seria o de, mais ou menos, ator – alguém que atua 

a partir de um script previamente prescrito, restando-lhe a liberdade da 

atuação, mas, podemos dizer, até sua atuação é socialmente avaliada em 

função dos estereótipos cristalizados. 

Ora, os sentidos não residem nas palavras, mas dependem das po-

sições ideológicas assumidas pelos sujeitos ao se constituírem enquanto 

sujeitos do discurso, ou seja, no momento em que materializam seu dis-

curso, interpelados pela ideologia. Desse modo, compreende-se que a 

língua não pode ser considerada jamais transparente, pelo menos, não ao 

ser colocada em movimento, a partir da produção dos discursos. Assim é 

que 

as palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo as po-
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sições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas 

adquirem seu sentido em referência a essas posições, isto é, em referência às 

formações ideológicas (no sentido definido mais acima) nas quais essas posi-

ções se inscrevem (PECHEUX, 1995, p. 160) 

São estas formações discursivas que determinam o que pode e de-

ve ser dito (PECHEUX, 1995, p. 160), como que instituindo as posições 

dentro de um jogo, em que se visualiza a existência de relações de poder 

na sociedade, a partir da coexistência de formações ideológicas que, ao 

se chocarem, podem se materializar no discurso. Michel Pêcheux dá pis-

tas de uma relação desses discursos com a noção de gêneros discursivos, 

os quais, por sua vez, se filiam às práticas e classes sociais (nas quais se 

organizam a sociedade) a que correspondem: “arenga, sermão, de um 

panfleto, de uma exposição, de um programa etc.”. (PECHEUX, 1995, p. 

160) 

É a partir do esquecimento de sua condição, enquanto sujeitos de-

terminados historicamente pela ideologia, que os indivíduos podem se 

constituir sujeitos do discurso, os quais tomarão, a partir da dissimulação 

da formação discursiva, de sua dependência da ideologia, os elementos 

disponíveis em todo o “já dito”, que se materializarão no interdiscurso, 

produzindo a sensação do óbvio, “como se todos já soubessem”, condi-

ção que torna possível seu assujeitamento e a ação enunciativa. 

Tem-se, para que seja possível a constituição dos sujeitos do dis-

curso, a instauração dos esquecimentos. Michel Pêcheux faz referência 

ao tipo de esquecimento no qual ausenta-se da consciência dos sujeitos o 

fato de que eles se constituem dentro de uma formação discursiva dada e 

não outra, o que, como já foi exposto acima, determinará os sentidos 

atribuídos às palavras. O segundo esquecimento diz respeito ao fato de 

que ao produzir os discursos, os sujeitos têm a sensação de liberdade, a 

qual é dissimulada pela formação discursiva que o domina. 

Ademais, independente da “consciência” ou não dos sujeitos a 

respeito daquilo sobre o que se tornam sujeitos do discurso, do lugar que 

ocupam e das restrições impostas por estas posições sociais e discursivas, 

permanece o fato de que é impossível para os sujeitos enunciarem fora de 

formações ideológicas, uma vez que não há interpretação sem já aí estar 

operando a ideologia, daí o imperativo do assujeitamento possível apenas 

a partir da “adesão” à formações ideológicas que, por sua vez, prescre-

vem formações discursivas correspondentes. 
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4. Posições de sujeito no discurso da prefeitura de Salvador no face-

book 

Feita esta breve explanação sobre a noção de sujeito, partiremos 

agora para a análise do material selecionado. Trata-se de um post publi-

cado na página oficial da Prefeitura de Salvador no Facebook, no dia 15 

de abril de 2016, o qual também é parte de corpus selecionado no desen-

volvimento de pesquisa cientifica no mestrado em estudo de linguagens – 

PPEGL, da Universidade do Estado da Bahia. Nela observa-se uma ima-

gem colorida (a qual não será objeto prioritário da análise) sobre a qual 

se lê a seguinte sentença: 

“Veja na moral! UMA ACARAJÉ (não) negação construída 

imageticamente com o uso do “X”, seguido de UM ACARAJÉ, do lado 

direito da linha que separa as duas sentenças, marcando um efeito de 

oposição. 

 

Nesta sentença, percebe-se que o enunciador, filiando-se a uma 

formação discursiva que determina que o correto uso da língua corres-

ponde à observação das regras da gramatica normativa: “um” acarajé e 

não “uma” acarajé, realiza uma operação de oposição entre as duas for-

mas de falar. O outro se presentifica no enunciado de forma negativa, na 

medida em que é evocado para, em seguida, ser negado: “na moral veja... 

uma acarajé não”. 

Na dissimulação (efeito de transparência da língua) da formação 

discursiva a que se filia, o enunciador se esquece do “lugar” de onde vem 
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o que é dito, ou seja, discurso da autoridade que estabeleceu a gramática 

da língua portuguesa, e toma como origem do dizer a si mesmo. A ado-

ção desse discurso “oficial” impõe uma hierarquia sobre a fala cotidiana, 

coloquial, popular, a qual é colocada em nível inferior, sendo preterida e 

desencorajada. Em seguida, têm-se a segunda sentença: 

“Para você que vai comer aquele acarajé com a galera mais tarde, 

afinal, hoje é sexta!” 

O enunciador se dirige a um “você” que se relaciona a um “eu” do 

próprio enunciador, ou seja, ele se identifica no discurso, ao se dirigir ao 

outro, na medida em que supõe que o “outro” é portador dos saberes que, 

na verdade, são seus, ou seja, supõe, a partir de um jogo de imagens, que 

o coenunciador é portador de tais e tais informações. O uso da expressão 

“afinal” funciona de forma metonímica, na medida em que implicitamen-

te diz: “você sabe que sexta feira é dia de comer comida baiana, todo 

baiano faz isso”, articulando-se, portanto, com o discurso-transverso 

(PECHEUX, 1995, p. 165), a memória discursiva que é acionada na 

enunciação e que também é a base de sustentação para o enunciado. 

E o último enunciado: 

“#FicaADica Além de ser delicioso, o acarajé é um substantivo mas-

culino, afinal, é um “bolinho” feito de feijão fradinho.” 

Tem-se novamente a presença da formação discursiva dominante 

se materializando no discurso do enunciador; gramática normativa: ...é 

um substantivo masculino... que se articula mais uma vez, a partir de um 

efeito metonímico, com a ideia de que “todo mundo sabe que substanti-

vos masculinos são precedidos pelo pronome também masculino, ou seja, 

“um” e não “uma” e reforça citando entre parênteses “bolinho”, numa 

demonstração de como essa formação discursiva prescreve o que é dito e 

como é dito. 

 

5. Considerações finais 

Os esquecimentos de que fala Michel Pêcheux são fundamentais 

para que os sujeitos do discurso se constituam. É na dissimulação da 

condição de que, todo sujeito ao enunciar, se filia a uma formação dis-

cursiva dada e, de que, é somente dentro dessa formação discursiva que 

ele pode se movimentar, que é possível a materialização dos discursos e a 

produção de sentidos. Conclui-se que a Prefeitura de Salvador ao enunci-

ar um discurso a respeito das formas como são chamadas as iguarias da 
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culinária baiana – o acarajé – filia-se a uma formação discursiva corres-

pondente à formação ideológica oposta à dos usuários da forma “uma 

acarajé”, que se liga à linguagem popular, que aparece no interdiscurso 

de forma negativa, inferiorizada, que constitui o discurso oficial. 

Assim, no momento em que o enunciador prefeitura é interpelado 

pela ideologia, a qual assinala uma hierarquia entre modos de falar a lín-

gua portuguesa na sociedade (caracterizada pela pluralidade expressa na 

fala, por exemplo), dentre as quais deve prevalecer uma forma particular 

de uso, o enunciador se filia à formação discursiva que irá dominá-lo, 

conduzindo-o a ratificar a superioridade de um modo de uso da língua 

(regido pelo gramática normativa) em detrimento de outro (coloquial), 

este último não reconhecido pelas classes dominantes e, portanto, sendo 

corrente nos grupos sociais menos visibilizados ou incluídos nessa socie-

dade de que falamos. 

É interessante observar ainda que a palavra acarajé não marca de 

forma tão “evidente” o gênero masculino, uma vez que termina com a 

vogal acentuada “é”, bem como por ser a inicial da palavra acarajé a letra 

“a”, fazendo com que o artigo um se ligue, na pronuncia local, à palavra 

acarajé, gerando “umacarajé”, daí a tendência de “feminilizar” a iguaria. 
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RESUMO 

O preconceito é um dos vilões da vida em sociedade e está associado à discrimina-

ção de pessoas pela religião, etnia, cor de pele, classe social, preferências sexuais, den-

tre outros aspectos. Contudo, quando falamos em preconceito devemos considerar 

também o linguístico que se apresenta de maneira recorrente, porem com menos visi-

bilidade rotulando, excluindo e julgando um falante pelo simples modo como ele inte-

rage. Assim, o presente artigo propõe fazer uma análise do uso das gírias usadas por 

mulheres em situação de cárcere, num presidio feminino de Campo Grande (MS), e 

verificar como essas são um fator de exclusão social por estarem intimamente ligadas 

às práticas criminais de suas usuárias. Sendo a linguagem a expressão da vida social e 

estando ligada à dominação de classes, à manutenção do poder do grupo dominante, 

se faz necessário combater toda e qualquer forma de preconceito linguístico desassoci-

ando o agir de uma pessoa de seu modo de falar. Trata-se de uma pesquisa bibliográ-

fica na qual serão utilizados aportes teóricos da sociolinguística, recorrendo aos estu-

dos de Marcos Bagno (2007) e Dino Preti (1984), em uma perspectiva sócio-histórico-

cultural, buscando assim minimizar os efeitos nocivos do preconceito linguístico rela-

cionado ao falar e a exclusão pela linguagem. 

Palavras-chave: Preconceito linguístico. Gíria. Discriminação social. 

 

1. Introdução 

O preconceito é uma realidade com a qual convivemos. Diaria-

mente temos conhecimentos de ações preconceituosas que causam danos 

nocivos às suas vitimas. O julgamento desrespeitoso e depreciativo atin-

ge algumas variedades linguísticas e está diretamente ligado a oralidade 

de uma língua, pois ao utilizarmos damos mostra de quem somos. 

Os parâmetros de classificação social levam a julgamentos e a 

discriminação. A mulher presa, por exemplo, ao utilizar a gíria é identifi-

cada socialmente e sofre, dentre outros, o preconceito linguístico por ser 

parte de uma comunidade desprestigiada na escala social. Este fato de-

corre do sentimento de rejeição e repulsa da sociedade pelo ato criminoso 

praticado por estas mulheres. 

mailto:darlenealves@msn.com
mailto:chaves.adri@hotmail.com
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Diante dessa questão, analisaremos o uso de gírias utilizadas por 

mulheres e situação de cárcere, no presídio feminino Irmã Irma Zorzi, em 

Campo Grande (MS) – EPFIIZ, pontuando-as sob três aspectos: o pri-

meiro discorrerá sobre a discriminação que a mulher sofre também pela 

escolha de uma variedade linguística; o segundo o uso da gíria como uma 

estratégia de interação, o terceiro sobre a identificação do falante pela gí-

ria e a exclusão social pela linguagem. 

Para a análise recorreremos ao aporte teórico da Sociolinguística 

com a finalidade de compreender o uso da gíria em uma perspectiva só-

cio-histórico-cultural. Nesse sentido, o presente artigo objetiva analisar 

as gírias utilizadas por mulheres relacionando-as com seu ambiente soci-

al, pois a escolha dessa variante linguística reflete um estilo que nada 

mais é que uma adequação à situação em que a mulher presa se encontra. 

 

2. Mulher, preconceito e discriminação 

Muito se fala em preconceito e discriminação e quando se trata do 

gênero feminino a situação se acentua, pois a luta pelos diretos da mulher 

e consequentemente pela diminuição da desigualdade é constante. A ex-

clusão feminina pode ser percebida na distribuição de cargos de lideran-

ça, no ganho salarial inferior ao dos homens, na representação política 

dentre outros. A mulher enfrenta restrições, opressões e sua condição, 

ainda em tempos atuais, pode ser considerada de vulnerabilidade mesmo 

com avanços advindos da promulgação de leis que coíbem a violência fí-

sica, psicológica e prevê punições severas aos seus agressores. 

A mulher é vítima de preconceito por ser negra, nordestina, pobre, 

analfabeta ou por carregar o estigma de ser mulher numa cultura extre-

mamente machista, conforme exemplificou o linguista Marcos Bagno 

(2007), em seu livro Preconceito Linguístico: o que é, como se faz, por 

meio de dona Alice. 

Assim como a personagem do livro, existem outras “Alices” que 

de igual forma sofrem vários preconceitos. Dentre elas, estão às mulheres 

em situação de cárcere que carregam sob si não só os preconceitos sina-

lados por Marcos Bagno, mas também o linguístico, pois utilizam a gíria 

para interagir, um vocabulário totalmente divergente dos padrões grama-

ticais e que marca negativamente a pessoa que a utiliza considerando-a 

inferior. 
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Nenhuma pessoa pode ser considerada inferior pelo modo de fa-

lar, assim como nenhuma variedade pode ser considerada superior às ou-

tras formas de fala menos prestigiadas. Para Stella Maris Bertoni-Ricardo 

(2004), as variedades que ganham prestigio porque são faladas por gru-

pos de maior poder, nada tem de intrinsicamente superior às demais. 

O conceito de inferior é oriundo da relação estabelecida entre o 

que se fala e quem fala. O julgamento entre a língua e o falante é um dos 

fatores que permite a existência e a perpetuação do preconceito linguísti-

co, que não deixa de ser um preconceito social que resulta na discrimina-

ção pela linguagem. 

Dizer que tal pessoa ou tal grupo é inferior porque fala de uma forma e 

não de outra é apenas mais um mecanismo de afirmação e de perpetuação des-

se preconceito, que se manifesta como preconceito linguístico, mas que nunca 

deixou de ser social. (COELHO, 2015, p. 65) 

Na verdade, estamos diante de juízos de valor motivados por 

questões sociais que geram o preconceito linguístico e, um dos precon-

ceitos mais fortes numa sociedade é o que se instaura nos usos da lingua-

gem, conforme menciona José Lemos Monteiro (2000, p. 65): "As vari-

antes empregadas por falantes dos estratos mais baixos da população em 

grande parte são estigmatizadas. E o preconceito é tanto mais forte quan-

to maio for a identificação da forma com a classe discriminada". 

A luta por deixar de lado todos os rótulos discriminadores que 

tentam classificar as pessoas em categorias supostamente inferiores, não 

se restringe a Marcos Bagno (2007), mas a todos que buscam refletir so-

bre as variadas formas de preconceito, sem excluir o linguístico, que tem 

levado pessoas a serem desprestigiadas, ridicularizadas e alvo de escarnio 

e chacota pelo fato de não utilizarem um falar de prestigio. 

Já vimos que o preconceito linguístico está inserido no preconcei-

to social e há uma transferência das ações do falante para a variação uti-

lizada por ele. Logo, se o falante é considerado pela sociedade como 

ruim e nocivo, o vocabulário utilizado por ele também será, sob a ótica 

da sociedade, ruim e nocivo. Dessa forma, a gíria será rejeitada e consi-

derada maléfica pelo simples fato de ser usada por mulheres que comete-

ram delitos e não pela carga semântica que carregam como veremos no 

tópico a seguir. 
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3. Gíria prisional 

A gíria, segundo Dino Preti (1984) é um vocabulário agregado à 

linguagem corrente, sendo usada em varias situações e pelos mais diver-

sos tipos sociais de falante. Tende a circunscrever-se aos grupos restritos 

ganhando condição de linguagem especial, fechada, com funções além da 

simples comunicação, como por exemplo, a realização pessoal e autoa-

firmação. 

O uso da gíria durante a reclusão ocorre de forma natural e não 

pode ser considerado como erro, mas sim como modo diferente de se 

comunicar, pois o erro neste caso não existe como bem define Stella Ma-

ris Bortoni-Ricardo (2004): 

A noção de “erro” nada tem de linguista – é um (pseudo)conceito estrita-

mente sociocultural, decorrente dos critérios de avaliação (isto é, preconcei-

tos) que os cidadãos pertencentes à minoria privilegiada lançam sobre todas as 

outras classes sociais. Do ponto de vista estritamente linguístico, o erro não 

existe, o que existe são formas diferentes de usar os recursos potencialmente 

presentes na própria língua. (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 8) 

Podemos considerar a gíria prisional como um recurso linguístico 

utilizado no ambiente de reclusão para estabelecer relações interpessoais 

e serve para demonstrar parceria, cumplicidade e naquele contexto inte-

racional, um meio ideal de comunicação. 

Sabemos que as escolhas linguísticas são fortemente influenciadas 

pelo papel social que a pessoa desempenha no momento da fala. No tra-

balho usamos palavras que denotem impessoalidade, distanciamento e 

formalidade. No seio familiar e com amigos usamos palavreados simples, 

pois estamos em um ambiente de total informalidade. 

Desse modo, a mulher presa utiliza a gíria para estabelecer e man-

ter relacionamentos com o grupo no qual é parte e seu interagir reflete o 

modo e os padrões de comportamentos daquela comunidade linguística. 

Para Dino Preti (1984), existem duas direções: de um lado, um grande 

número de termos da vida normal que adentra o ambiente carcerário; de 

outro, um considerável número de vocábulos e expressões da vida mar-

ginal que se introduz na linguagem corrente. 

Esse estudioso faz a correlação das duas direções, vida normal e 

ambiente carcerário, e exemplifica realizando o nivelamento linguístico 

por meio das gírias comuns e marginais apresentadas no quadro abaixo: 

Gíria marginal Significado 

Bagulho Maconha 
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Barato Estado de euforia 

de quem está drogado 

Mina Mulher de malandro, prostituta 

Patota Grupo de malandros 

Gíria comum ------------- 

Carango Automóvel 

Sufoco Confusão 

Barra suja Com problemas 

Mole Fácil 

Fruta Efeminado 

(PRETTI, 1984, p. 24) 

Nota-se, portanto que o vocabulário gírio possui expressividade, 

está inserido na linguagem usual dos brasileiros, é aceito em alguns con-

textos, sendo possível identificar o valor semântico de algumas gírias em 

ambas situações. 

Convém salientar que nem sempre é possível essa identificação e 

quando a gíria é identificada somente como prisional a coisa muda, pois 

o valor linguístico passa a ser atribuído ao falante e não a palavra, resul-

tando no preconceito linguístico que reflete o preconceito social, uma vez 

que a sociedade é dividida em classes e estas, julgam e avaliam o falante, 

como veremos a seguir. 

 

4. Gíria: identificação pela gíria e exclusão pela linguagem 

Sabemos que a língua, reflete a cultura de um povo e sem o uso 

partilhado de um código linguístico não há comunicação entre as pessoas 

e tampouco integração social. Para Louis Jean Calvet (2002), a língua 

apresenta variações em três eixos: variações diatópicas (correlatas aos 

lugares), variações diacrônicas (correlatas às faixas etárias) e variações 

diastráticas (correlatas aos grupos sociais) e menciona que há uma variá-

vel linguística quando podemos dizer a mesma coisa de forma diferente: 

Temos, pois, variável linguística, quando duas formas diferentes permi-

tem dizer “a mesma coisa”, ou seja quando dois significantes têm o mesmo 

significado e quando as diferenças que eles mantêm tem uma função estilística 

ou social. (CALVET, 2002, p. 91) 

O uso de algumas palavras diferentes para dizer a mesma coisa, 

segundo Louis Jean Calvet (2002) obedece a escala social. Segundo o au-

tor, as classes abastadas falam de uma forma e as classes desfavoráveis 

falam de outra, porem a utilização de uma ou outra forma é inconsciente, 

involuntária e indica algo sobre a categoria social o falante. 
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Isso revela que as escolhas linguísticas estão diretamente relacio-

nadas a fatores sociais, e que quanto maior o prestígio de uma classe so-

cial, maior será a valorização da variante linguística utilizada por ela, ao 

passo que as classes de menor prestígio social terão suas variantes lin-

guísticas rejeitadas e desprestigiadas pela classe dominante. 

Ora, se toalete, banheiro, latrina, exemplificados por Louis Jean 

Calvet (2002), evidencia uma variável de uma escala social onde as clas-

ses abastadas usam preferentemente toaletes e a classes desfavorecidas 

latrina, identificando o falante pela categoria social. De igual forma, as 

palavras cama e jega levam a mesma correlação refletindo a identidade 

sociocultural do falante e revelando a que grupo ele pertence. 

Partindo desse princípio, não existe razão linguística para separar 

a gíria da língua em uso, pois a escolha por esta variável linguística re-

mete ao eixo diastrático, refletindo o comportamento social de um grupo 

e identificando seus usuários. 

O conceito sociológico apresentado por Stella Maris Bertoni-Ri-

cardo (2004) menciona que o falante adota comportamentos semelhantes 

as pessoas com quem convive em sua rede social e por isso a rede social 

de um indivíduo, constituída com quem ele interage nos diversos domí-

nios sociais, é um fator determinante das características de seu repertorio 

linguístico. 

Para mostrar, em termos gerais, que a gíria reflete o comporta-

mento social de um grupo e o falante adota comportamentos semelhantes 

às pessoas com quem convive, apresentaremos algumas gírias usadas pe-

las presas do EPFIIZ, no quadro a seguir: 

Gírias Significado 

Chorona Carta 

Giz Cigarro 

Farinha Droga (cocaína) 

Brinquedo Revólver 

Jega Cama 

boi banheiro 

A mulher presa, ao falar usando a gíria, mostra sua condição de 

presidiaria e consequentemente sua inserção a um grupo social despresti-

giado e estigmatizado pela sociedade, pois o vocabulário gírio identifica 

o grupo que o utiliza. 

As diferentes formas que empregamos ao falar e ao escrever dizem, de 

certo modo, quem somos: dão pistas a quem nos ouve ou lê sobre o local de 
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onde viemos, o quanto estamos inseridos na cultura letrada dominante de nos-

sa sociedade, quando nascemos, com que grupo nos identificamos, entre vá-

rias outras informações. (COELHO, 2015, p. 16) 

Ao ter sua condição de presa reconhecida pela fala, por ser alvo 

de todo tipo de preconceito e julgamento negativo e por saber o valor so-

cial que é atribuído aos usos linguísticos, a mulher tem sua situação soci-

al agravada porque assim como as pessoas detentoras de conhecimento e 

poder gozam de prestigio e transferem esse prestigio para a variedade e 

linguística que falam, as classes desprestigiadas, como já mencionamos, 

também carregam sobre si o estigma de algo ruim, feio e errado. 

A visão trágica da vida na prisão e da condição de prisioneira são 

ressaltadas pelo metaforismo gírio que expressa seu desprezo pela sua 

própria condição de presa, subestimando-se e subestimando o grupo que 

a segrega com relata Dino Preti (1984, p. 25): 

Na gíria carcerária, a cela é expressa, entre outras, pelo vocábulo jaula, 

que expressa o sema não humano; camburão, vaso em que os presos, durante a 

faxina, transportam os resíduos fecais, é empregado para o carro de transporte 

de presos; abutre, para o detento que explora o companheiro, vendendo-o, de-

latando-o, com benefícios próprios, celas das noivas é, no seu humor amargo, 

aquela em que os prisioneiros passam a primeira noite, não raro sujeitos ás vi-

olências sexuais dos líderes. 

Curioso é que a sociedade que discrimina e julga o a mulher presa 

pelo modo de falar recorre a algumas gírias pelo fato de serem usadas por 

falantes de prestígio e aceitação social e pelo fato de seus usuários esta-

rem perfeitamente integrados na comunidade como exemplifica Dino 

Preti (1984, p. 26): 

Referimo-nos, por exemplo, à gíria dos médicos e hospitais (como papa-

gaio e comadre), dos militares (como mocorongo), dos estudantes em geral 

(como cola, encher linguiça), dos esportes, em particular o futebol (como 

frango, chapéu, chuveirinho) etc. 

Yvonne Leite e Dinah Callou (2004, p. 8) afirmam que “para o 

linguista, todo homem é igual não só perante a lei, mas também frente a 

sua capacidade linguística”. O que ocorre é uma variabilidade na produ-

ção, muitas vezes determinada por fatores sociais. 

Estamos diante de um processo perverso de exclusão social pela 

linguagem baseada no preconceito linguístico e precisamos somar forças 

e combatê-lo, pois tem levado pessoas a serem desprestigiadas, ridicula-

rizadas e alvo de escarnio e chacota pelo fato de não utilizarem um falar 

de prestigio. 
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Não se trata de supervalorização do vocabulário gírio, mas de uma 

consciência de que ele existe, que em certos momentos torna-se o voca-

bulário ideal, expressando estados afetivos, cumplicidade e identidade de 

um grupo e continuará como elemento diferenciador de certos grupos 

como afirma Dino Preti (1984, p. 8) 

O certo é que, independentemente de leis e decretos regularizadores da 

boa linguagem ou de quaisquer campanhas moralizadoras, independente da 

ação dos meios de comunicação de massa, nivelando as variações pela norma 

comum, ou da imposição do dialeto culto pela escola, a gíria, esse vocabulário 

continuará como elemento diferenciador e catártico, a que certos grupos (e 

afinal, as camadas mais diversas da população) jamais renunciariam, sob pena 

de perderem uma das formas mais eficientes de marcarem sua presença na 

grande comunidade. 

Reconhecemos a heterogeneidade e a diversidade da língua e sa-

bemos da importância do domínio das regras linguísticas que gozam de 

prestigio, mas não desvalorizamos nenhuma variedade linguística adqui-

rida nas relações sociais. 

Portanto, não considerar a gíria utilizada pela comunidade prisio-

nal, como variedade linguística, seria uma contradição aos princípios bá-

sicos da teoria sociolinguística e a ratificação do preconceito linguísti-

co/social que reflete, na verdade, a discriminação que a sociedade nutre 

com relação às mulheres em situação de cárcere. 

 

5. Considerações finais 

Esse artigo apresentou uma análise sociolinguística das gírias uti-

lizadas, por mulheres presas, no presidio feminino Irmã Irma Zorzi, em 

Campo Grande (MS), pontuando aspectos como: a discriminação que a 

mulher sofre também pela escolha de uma variedade linguística; o uso da 

gíria como uma estratégia de interação, e identificação do falante pela gí-

ria, bem como a exclusão social pela linguagem. 

Percebemos a influência dos fatores sociais na escolha do vocabu-

lário gírio e a importância de se levar em conta o contato interpessoal 

sem julgar uma variedade linguística como certa ou errada, mas buscan-

do respeitar as diferentes formas de falar, lutando contra a discriminação 

e exclusão social pela linguagem. 
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RESUMO 

O trabalho situado na linha de pesquisa "Leitura, Escrita e Ensino de Língua 

Portuguesa", da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem o intuito de tratar 

das Redações SARESP, com o tema: "Uma proposta de Análise de Produções do gê-

nero Artigo de Opinião", tendo como corpus as produções dos alunos do 9º. ano do en-

sino fundamental de 2014, tomando por base a escrita do texto argumentativo no gê-

nero artigo de opinião. A pesquisa inicia buscando o entendimento das propostas para 

avaliar os alunos da rede pública paulista para o ensino fundamental, tendo como 

pressupostos o Currículo e a Matriz de Referência do Estado de São Paulo, seguindo os 

princípios estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais - documentos norte-

adores da educação básica para este Estado. Importante para o ensino de língua por-

tuguesa, que enfrenta desafios no que diz respeito à leitura, produção e interpretação 

de textos como resultado do processo de compreensão e transposição de ideias desen-

volvidas, os estudos buscam compreender a produção escrita de textos, dentro da 

perspectiva sociocognitiva-interacionista, que tem o intuito de contribuir com as ope-

rações didáticas e produção de textos dissertativo-argumentativos, no ensino de língua 

portuguesa, além das concepções com o gênero textual artigo de opinião, tomando por 

base os estudos de Mikhail Bakhtin (2011); Ingedore Grunfeld Villaça Koch (2010); 

Luiz Antônio Marcuschi (2008); Joaquim Dolz e Bernard Schneuwly (2004). Busca-

mos em Jean-Michel Adam (2008), os protótipos da sequência argumentativa que ori-

entam as análises deste estudo, que trata das estratégias da argumentação discursiva 

com a função de convencer, persuadir ou construir uma representação. 

Palavras-chave: 

Gênero textual. Texto dissertativo-argumentativo. Construção de Texto. 

 

1. Introdução 

Um ponto que gera debate de várias naturezas é que, ao concluí-

rem o ensino fundamental e ingressarem no ensino médio, os alunos 

apresentam dificuldades em relação à compreensão, interpretação e pro-

dução de textos argumentativos. Esse tipo textual é de extrema importân-

cia, pois é exigido nas principais avaliações, para ingresso em vestibula-

res, além da construção de textos do cotidiano, assim sendo, torna-se im-

prescindível o aprofundamento das questões referentes aos estudos da ar-

gumentação e da produção de textos argumentativos. 

A importância dos gêneros é tão grande, que hoje passou a ser 

mailto:avale@vunesp.com.br
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considerado como organizador das sociedades, uma vez que são pensa-

dos, elaborados e criados estrategicamente para atingir determinado obje-

tivo. É consenso entre os estudiosos, aqui citados, que é impossível co-

municar-se verbalmente sem que seja por algum gênero, porque toda 

manifestação verbal se dá sempre por meio de textos realizados por al-

gum gênero. 

A proposta com os estudos dos gêneros argumentativo e da cons-

trução do texto, está centrada na orientação sociocognitivo-interacionista 

por considerar o gênero um fenômeno histórico, profundamente vincula-

do à vida cultural e social. Assim, buscamos os entendimentos em Mi-

khail Bakhtin, Luiz Antônio Marcuschi e Ingedore Grunfeld Villaça 

Koch, por acreditar que seus estudos contribuem para ordenar e estabili-

zar as atividades comunicativas do dia a dia. 

No final dos anos 80 e início dos anos 90 do século XX, as teorias 

da análise do discurso, da sociolinguística e da linguística de texto en-

tram no ensino, abrindo novos horizontes para o processo de ensino-

aprendizagem em língua materna, e com a instituição dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), o texto passa a ser o centro do ensino, 

buscando maior eficácia nas competências linguísticas, textuais e comu-

nicativas do indivíduo. 

Luiz Carlos Travaglia (2002) esclarece que não há mais dúvidas 

da importância de se trabalhar com textos de diferentes gêneros para am-

pliar a competência comunicativa, porém, nem sempre esta estratégia de 

trabalho vem se concretizando nas práticas de sala de aula, e aponta, co-

mo uma das causas, a falta de informações mais claras e precisas de quais 

aspectos caracterizam os gêneros, quais as peculiaridades e determina-

ções que se podem e devem ser trabalhadas em sala de aula, e para isso, é 

de extrema importância o entendimento das especificidades que permei-

am esses estudos. Para os docentes, o autor recomenda dedicar-se a um 

aparato teórico sobre tipologia textual, textos e gêneros que deem susten-

tação às práticas de sala de aula, e efetuar escolhas de acordo com cada 

ano/série/turma, dentro das devidas adequações. 

Na tentativa de proceder à “recuperação do padrão de qualidade 

do ensino” em face das exigências do mundo contemporâneo, a Secreta-

ria de Estado de Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) instaura o 

SARESP. É, nesse contexto, que a SEE/SP, por meio do documento de 

implantação do SARESP, justifica que: 

a fim de recuperar o padrão de qualidade do ensino ministrado nas escolas do 
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estado de São Paulo (de modo a que todos possam exercer seus direitos de ci-

dadãos e de inserção no mundo do trabalho), e em face das exigências da mo-

dernidade, torna-se necessário criar novas formas de gerir o sistema de ensino 

e as escolas. (SEE, 1998, p. 123) 

SARESP é o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Es-

tado de São Paulo que, desde a sua criação, em meados de 90, vem avali-

ando o sistema de ensino paulista para obter dados e informações que re-

velam pontos fortes e fracos do sistema de rendimento escolar dos alunos 

de diferentes séries e períodos e fatores que interferem no seu desempe-

nho (SEE, SARESP, 2014). Desde 1990, o estado de São Paulo passou a 

fazer parte das avaliações realizadas pelo Ministério da Educação. Pri-

meiro por meio do Sistema de Avaliação da Educação Brasileira 

(SAEB), e em 1996, por meio do Sistema de Avaliação de Rendimento 

Escolar de São Paulo (SARESP). 

A proposta curricular do estado de São Paulo, compreende os con-

teúdos, as competências e habilidades apontadas para cada série/ano e 

disciplina do currículo, e utiliza procedimentos metodológicos formais e 

científicos cada vez mais aprimorados para coletar e sistematizar dados e 

produzir informações sobre o desempenho de alunos ao término das ter-

ceiras, quintas, sétimas e nonas séries do ensino fundamental e terceira 

do ensino médio. (SÃO PAULO, 2008) 

O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo 

(SARESP) e o Sistema de Avaliação de Educação Básica (SAEB), além 

de outros, buscam a melhoria da qualidade educacional, por meio da ava-

liação de larga escala no Brasil. Desde 1996, o SARESP avalia alunos da 

rede pública paulista tendo, no conteúdo de língua portuguesa, disponibi-

lizando os resultados para gestores e docentes, a fim de que haja inter-

venções e correção das dificuldades apresentadas por alunos em cada 

ano/série avaliados. 

 

2. A importância dos gêneros textuais para o ensino de língua mater-

na 

2.1. 1. 1112ioio43Assunto: null 

Numa época em que os povos eram essencialmente orais, os gêne-

ros se desenvolveram de forma limitada, mas após a invasão escrita, mul-

tiplicaram-se, e hoje, na fase da cultura eletrônica, houve um crescimento 

acentuado e uma explosão com a popularização do computador pessoal e 

da internet, ativando novas formas de comunicação caracterizadas por 
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suas funções cognitivas e interacionais e por suas peculiaridades linguís-

ticas e estruturais, devendo ser analisados nos seus posicionamentos so-

ciopragmático, além de serem considerados categoria de ordem cultural, 

cognitiva, de ação social, estrutura textual, de organização social e ação 

retórica. (MARCUSCHI, 2008) 

Ensinar gêneros textuais é atividade que tem despertado o interes-

se de escolas e professores, o que pode significar o estabelecimento de 

condições de melhoria no ensino-aprendizagem de língua, porém, a fim 

de que isso ocorra, é preciso refletir sobre as razões para adotar o ensino 

de gêneros como instrumento de comunicação nas práticas para a melho-

ria do ensino. 

Quando nos referimos aos gêneros textuais, entendemos que são 

os únicos instrumentos existentes para a comunicação, sem eles não há 

interlocução, quaisquer que sejam as situações em que estejamos, desde 

as mais corriqueiras, até as mais planejadas, elas exigem gêneros textu-

ais, quer sejam eles orais ou escritos. Por fazer parte do dia a dia, os gê-

neros mais comuns aprendemos no cotidiano, outros, que dependem de 

planejamento e registro escrito, que envolvem aprendizagem específica, 

aprendemos na escola, que é o local privilegiado para o ensino-aprendi-

zagem. 

A aprendizagem de gêneros pode ser realizada fora da escola, po-

rém ela é responsável pelo ensino dos gêneros para a constituição da ci-

dadania. Entre eles, pode-se privilegiar os provenientes das esferas literá-

ria, jornalística e acadêmico-científica, que aparecem em forma didatiza-

da nos manuais ou em jornais e revistas para divulgação ao grande públi-

co, aparecem ainda nas artes, nos relatórios escritos, nas teses e disserta-

ções, em trabalhos acadêmicos, pesquisa científica, entre muitos outros. 

 

3. Conceito de gêneros textuais 

Mikhail Bakhtin (2011) insere o gênero na esfera da atividade 

humana e assegura que estão sempre relacionados com a utilização da 

língua. O caráter e os modos dessa utilização são tão variados quanto a 

própria atividade humana, e efetuam-se em forma de enunciados orais e 

escritos, concretos e únicos. Os enunciados refletem as condições especí-

ficas e as finalidades de cada uma dessas esferas, sejam pelo seu conteú-

do temático, estilo verbal ou pela construção composicional que resulta 

no todo do enunciado. O filósofo russo afirma que “cada enunciado par-
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ticular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus 

tipos relativamente estáveis de enunciação, os quais denominamos gêne-

ros do discurso”. (BAKHTIN, 2011, p. 262) 

Mikhail Bakhtin (2011) considera, ainda, que a diversidade e he-

terogeneidade dos gêneros do discurso são tão grandes que não há terre-

no comum para seu estudo, porque não é possível colocar no mesmo 

campo de estudos fenômenos tão díspares, e indica este como um dos 

problemas com os estudos dos gêneros do discurso. Outro problema 

apontado está na dificuldade quando se trata de definir o caráter genérico 

do discurso, devido a sua extrema heterogeneidade, e marca, ainda, como 

relevante a diferença entre gêneros do discurso primários e secundários, 

quando reitera que os gêneros primários são absorvidos, transmutam-se e 

transformam-se em gêneros secundários. 

Luiz Antônio Marcuschi defende, como tese central, que não de-

vemos conceber o gênero como modelo estanque ou com estruturas rígi-

das, mas como formas culturais e cognitivas de ação social corporifica-

das de modo particular na linguagem. O autor identifica-se como segui-

dor da posição bakhtiniana para reafirmar que os gêneros não são entida-

des formais, mas sim entidades comunicativas em que predominam os 

aspectos relativos às funções, propósitos, ações e conteúdos, já que os 

gêneros são denominações sociorretóricas, e lembra que as distinções en-

tre um gênero e outro não são predominantemente linguísticas e sim fun-

cionais. 

Os estudos dos gêneros estão na moda, aponta Luiz Antônio Mar-

cuschi (2008), mas em perspectivas diferentes da visão da oratória ou da 

retórica antiga. Assim, o gênero vem sendo atualmente usado de maneira 

cada vez mais frequente e em número cada vez maior em todas as áreas 

ligadas ao ensino de língua, tornando-se cada vez mais multidisciplinar, 

englobando não só a análise de texto e do discurso, mas uma análise da 

própria sociedade, já que é considerado uma forma de ação social. 

Os gêneros são caracterizados, em Luiz Antônio Marcuschi 

(2008), como: “uma categoria social; um esquema cognitivo; uma forma 

de ação social; uma estrutura textual; uma forma de organização social; 

uma ação retórica” (MARCUSCHI, 2008, p. 149). Observando-se cada 

um desses aspectos, tem-se uma noção mais aproximada da complexida-

de e multidisciplinaridade dos gêneros, numa análise que engloba o tex-

to, o discurso, a natureza sociocultural do uso da língua em seu cotidiano 

nas mais diversas formas. 
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Em Ingedore Grunfeld Villaça Koch (2009), encontramos que a 

competência sociocomunicativa dos interlocutores é o que lhes permite 

discernir o que é adequado ou inadequado no interior das práticas sociais 

que estão engajados, e que tal competência possibilita-lhes optar entre os 

diversos gêneros com que se defrontam na vida cotidiana. Diz que o tema 

e suas aplicações têm grande relevância para as áreas que se dedicam ao 

estudo da interação humana, e, por essa razão, os estudos a respeito do 

gênero são crescentes e vêm despertando tanto interesse. 

A autora toma como ponto de partida os estudos de Mikhail Bakh-

tin para reafirmar que o que constitui os gêneros são as sequências relati-

vamente estáveis de enunciados, marcadas sócio-historicamente, sendo 

cada uma dessas situações que determinam a existência de um ou mais 

gêneros, com características temáticas, composicionais ou estilísticas 

próprias. Lembra que o gênero apresenta grande heterogeneidade, com-

preendendo desde o diálogo cotidiano à tese científica, e que a noção de 

gênero não pode ser confundida com a noção de tipos. 

Em Luiz Antônio Marcuschi (2008) e Ingedore Grunfeld Villaça 

Koch (2009), os estudos estão ligados à linha bakhtiniana e focada na 

comunicação. Os estudiosos entendem que a língua penetra na vida por 

meio de enunciados concretos que a realizam, e é também por meio dos 

enunciados concretos que a vida penetra na língua. Como atividade soci-

al, histórica e cognitiva, os enunciados são particulares e individuais, mas 

cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente está-

veis de enunciados, denominados gêneros. Define os gêneros textuais 

como formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comu-

nicativa, quando afirma que: "gêneros textuais são formas verbais de 

ação social relativamente estáveis realizadas em textos situados em co-

munidades de práticas sociais e em domínios discursivos específicos". 

(KOCH, 2009) 

Mikhail Bakhtin (2011) esclarece que o gênero não é de fácil con-

ceituação e, como principal estudioso, deixa a questão aberta para que 

cada área possa abstrair o conteúdo de acordo com suas necessidades, 

mas é consenso que o gênero serviu, a princípio, para a retórica e a orató-

ria, passando pela literatura, mais recentemente ligou-se à linguística e à 

linguagem. A partir da sua ligação com a linguagem, o gênero ganhou 

propulsão, e a abrangência se deu de forma tão extensa que, apesar da di-

ficuldade em conceituá-lo com exatidão, tornou-se protagonista nos prin-

cipais estudos da língua portuguesa. 
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4. Concepção de gênero segundo os Parâmetros Curriculares Nacio-

nais 

Nos últimos anos, houve o crescente interesse e a ampla divulga-

ção do ensino de língua portuguesa por meio dos gêneros textuais, espe-

cialmente após a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998) e, com o passar dos anos, com as tentativas de colocar 

as propostas em prática, o texto é considerado como unidade de ensino 

enquanto atividade discursiva e organizado dentro de determinado gêne-

ro. Todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das 

intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos dis-

cursos, as quais geram usos sociais que os determinam, constituindo 

formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura. 

(BRASIL, 1998) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais trazem, em seus funda-

mentos e objetivos, que os alunos devem ser capazes de ler textos coesos 

e coerentes em diferentes gêneros, combinar estratégias de seleção, con-

siderando o leitor e o objeto da mensagem, e identificar o gênero e o su-

porte que melhor atendem a interação comunicativa. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de língua portuguesa pro-

põem a utilização dos gêneros textuais como objeto de ensino para a prá-

tica de leitura e da produção textual, por isso defendem os gêneros como 

fortes aliados no processo de ensino e aprendizagem da língua portugue-

sa. Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam que a linguagem é 

uma atividade discursiva que tem o texto como unidade de ensino, assim, 

as atividades da aula de língua portuguesa correspondem às atividades 

discursivas como: 

Uma prática constante de escuta de textos orais e leitura de textos escritos 

e de produção oral e escrita, que devem permitir, por meio da análise e refle-

xão sobre os múltiplos aspectos envolvidos, a expansão e a construção de ins-

trumentos que permitam ao aluno, progressivamente, ampliar sua competência 

comunicativa. (BRASIL, 1998) 

Dessa forma, as atividades de linguagem entendem o texto como 

objeto de ensino e pressupõem que os textos sejam diversificados, que 

pertençam a gêneros diferentes, de forma a ampliar a experiência do alu-

no como leitor e produtor de textos e de linguagens. As práticas da lin-

guagem, porém, são atividades que devem conduzir o sujeito para um 

processo de construção do conhecimento, que utiliza a linguagem com 
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propósito comunicativo eficiente. 

Podemos conceber, no que diz respeito à construção dos textos em 

gêneros, que se caracteriza pelo conteúdo temático (o que é ou pode tor-

nar-se dizível por meio de gênero); construção composicional (estrutura 

particular dos textos pertencentes ao gênero); estilo (configurações espe-

cíficas das unidades da linguagem derivadas da posição enunciativa do 

locutor ou conjunto particular de sequências que compõem o texto). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais partem das concepções pre-

sentes em Mikhail Bakhtin (2011) para considerar que as esferas da ati-

vidade humana estão sempre relacionadas com a utilização da língua. O 

caráter e os modos dessa utilização são variados porque refletem a ativi-

dade humana, e a sua utilização efetua-se em forma de enunciados orais e 

escritos, concretos e únicos. Os enunciados refletem as condições especí-

ficas e as finalidades de cada uma dessas esferas, quer sejam pelo seu 

conteúdo temático, estilo verbal ou construção composicional que resulta 

no todo do enunciado. 

 

5. O texto dissertativo-argumentativo: artigo de opinião 

Toda argumentação envolve questões controversas que, na maio-

ria das vezes, são extraídas de temas de interesse da coletividade. Algu-

mas questões afetam um grande número de pessoas, e cada uma dessas 

pessoas tem uma opinião, um posicionamento, uma resposta a ser dada e, 

para tanto, utiliza-se de argumentos que não se caracterizam apenas pela 

exposição de uma opinião, mas é preciso sustentá-la com evidências, 

provas, dados, além de outros elementos que darão suporte à ideia defen-

dida. 

Argumentar, segundo José Luiz Fiorin (2015), diz respeito à ma-

nipulação da narrativa em que um sujeito leva o outro a dever ou querer 

fazer. Os procedimentos argumentativos podem ser estudados como or-

ganizações discursivas que podem ser descritas como metalinguagem 

bem precisa. Para Ingedore Grunfeld Villaça Koch e Vanda Maria Elias 

(2015), argumentar é humano porque o uso da linguagem se dá na forma 

de textos, e estes são constituídos por sujeitos em interação, por seus 

quereres e saberes. 

Os textos discursivos no gênero artigo de opinião apresentam-se 

no agrupamento da ordem do argumentar pelas características que lhes 

são peculiares, ou seja, discutem assuntos ou problemas sociais contro-
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versos, buscam um posicionamento para a sustentação da ideia defendi-

da, negociam a tomada de posição, aceitam ou refutam os argumentos 

apresentados, opinam sobre assuntos da atualidade que geram polêmica e 

que, em muitos casos, há discordância, entre outros. O discurso argumen-

tativo presente no artigo de opinião tem por finalidade a persuasão ou 

convencimento do interlocutor com intenção de que ele compartilhe sua 

opinião ou realize uma determinada ação. 

Os assuntos listados acima são comumente encontrados circulan-

do em rádio, TV, nos jornais e revistas e, principalmente, na internet, e 

são polêmicos por exigirem um posicionamento do leitor, ouvinte ou es-

pectador que, para convencer, é preciso lançar mão de bons argumentos, 

sustentados por verdades e opiniões, muitas vezes fundamentadas em 

impressões pessoais ou de outros, por isso a dificuldade da persuasão. 

Um artigo de opinião é cercado por diferentes vozes, uma vez que 

a comunicação humana é marcada por dialogismos, a voz do autor corro-

bora ou refuta vozes que divergem de seu posicionamento. Essas vozes 

interagem por meio de notícias, conversas, opiniões que vão construindo 

e preparando para que novas opiniões se formem por meio da interpreta-

ção, da interação e da cognição de cada indivíduo. 

Argumentar envolve a intertextualidade com textos que se cruzam 

e entrecruzam em novas e variadas combinações para utilizarmos em 

nossas práticas comunicativas. Os nossos pensamentos e ações estão pau-

tados nas leituras que fazemos, nos filmes a que assistimos, nas músicas 

que ouvimos, nas mídias sociais etc., e todas essas ações vão nos trans-

formando, uma vez que o homem constantemente avalia, julga e crítica 

como forma e juízo de valor, e esses valores se constituem como ato lin-

guístico fundamental. Ingedore Grunfeld Villaça Koch e Vanda Maria 

Elias (2015) postulam que é muito comum em nossas práticas comunica-

tivas contarmos histórias a fim de envolver o outro e dele obter uma rea-

ção desejada, de justificar um modo de pensar e de agir, uma tomada de 

decisão, o êxito ou fracasso em uma atividade etc. 

Se a argumentação é algo inerente à vida e ao cotidiano de todo 

ser humano, nada mais objetivo que lançar mão de um gênero ligado ao 

ato comunicativo, que discute questões sociais, políticos, culturais, ideo-

lógicas, partindo de fatos ocorridos, notícias, para tornar o ensino-

aprendizagem uma prática verdadeiramente social e que faça sentido para 

a escrita de textos, a fim de que o aluno tenha um aprendizado objetiva-

mente prático. 
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Na sua organização, o artigo de opinião se compõe, basicamente, 

de uma contextualização ou apresentação da questão a ser discutida, de 

uma explicitação do posicionamento assumido, da utilização de argu-

mento para sustentar a posição que se pretende assumir, da consideração 

da posição contrária ou da antecipação de possíveis argumentos contrá-

rios, da utilização de argumentos que refutam a posição contrária, da re-

tomada da posição assumida, da possibilidade de negociação e da con-

clusão. 

São argumentativos os gêneros do discurso político, jurídico, reli-

gioso e o modo de funcionamento real do discurso é o dialogismo. Todo 

discurso é argumentativo, pois todos eles fazem parte de uma controvér-

sia a outro discurso. Segundo José Luiz Fiorin (2015), a argumentação 

faz progredir um discurso por inferência, apoia-se nas formas de raciocí-

nio, cujos tipos principais são a dedução e a indução, e complementa que 

um argumento são pressuposições destinadas a fazer admitir uma dada 

tese. Argumentar é, pois, construir um discurso que tem a finalidade de 

persuadir. Como qualquer discurso, o argumento é um enunciado resul-

tante, pois, de um processo de enunciação, que põe em jogo três elemen-

tos: o enunciador, o enunciatário e o discurso, ou, o orador, o auditório e 

a argumentação propriamente dita, o discurso. 

 

6. Processos de construção do texto 

Seguindo os pressupostos descritos nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997) que postulam em seus fundamentos e objetivos, que os 

alunos devem ser capazes de ler textos em diferentes gêneros coesos e 

coerente, combinando estratégias de seleção e considerando o leitor e o 

objeto da mensagem, começando a identificar o gênero e o suporte que 

melhor atende a interação comunicativa. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa (1998) propõem a utilização dos gêne-

ros textuais como objeto de ensino para a prática de leitura e da produção 

textual, por isso defendem os gêneros como fortes aliados no processo de 

ensino aprendizagem da língua portuguesa. 

Os gêneros devem ser vistos como arcabouços cognitivo-

discursivo ou enquadres enunciativos determinados pela necessidade te-

mática das diversas práticas sociais e de seus propósitos enunciativos, as 

quais se distinguem pela forma composicional, pelo tipo de conteúdo te-

mático e pelo estilo que lhe é próprio. Ingedore Grunfeld Villaça Koch 

toma como ponto de partida os estudos de Mikhail Bakhtin (2011) para 
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colocar que o que constitui os gêneros são as sequências relativamente 

estáveis de enunciados, marcadas sócio-historicamente, sendo cada uma 

dessas situações que determinam a existência de um ou mais gêneros, 

com características temáticas, composicionais ou estilísticas próprias. 

Lembra que o gênero apresenta grande heterogeneidade, compreendendo 

desde o diálogo cotidiano à tese cientifica, e que a noção de gênero não 

pode ser confundida com a noção de tipos. 

A produção escrita de textos, dentro da perspectiva sociocognitiva 

interacionista propõe estudo das operações linguísticas e cognitivas regu-

ladoras e controladoras da produção, construção, funcionamento e recep-

ção de textos, que tem o intuito de contribuir com uma das mais impor-

tantes formas de operações didáticas no ensino de língua portuguesa, a 

produção de textos. 

Inserido no contexto das estratégias sociocognitiva para o proces-

samento do texto e do discurso, Jean-Michel Adam (2008) define a lin-

guística textual como um subdomínio do campo mais vasto da análise 

das práticas discursivas, e apresenta o texto em sua materialidade forma-

do por um plano global de enunciados, construído com base em uma 

ação de linguagem estabelecido entre o produtor e o outro, em uma situa-

ção sociodiscursiva e de acordo com o espaço social em que faz parte. 

Assim, os enunciados tomam formas em um gênero de discurso que se 

projeta em uma organização discursivo-argumentativo, vinculado à inte-

ração social e ações da linguagem, que é realizada por meio de textos em 

que os enunciados são organizados em uma sequência composicional de 

base, para formar o todo significativo. 

Nesse contexto, o texto para construir o seu todo argumentativo e 

significativo precisa ser encadeado em subconjuntos das partes que o 

formam, e a sequência do plano de texto acontece em uma sucessão, com 

o texto construído de partes, que por sua vez constrói uma unidade de 

sentido e se realiza em um contexto, designado por Jean-Michel Adam 

(2008) como uma unidade semântica e pragmática configuracional, por-

que nela estão inclusas as partes do enunciado que formam o todo do tex-

to. 

O plano de texto é estudado em sua materialidade e está relacio-

nado à textura, à segmentação de proposições, de enunciados e de perío-

dos, a estrutura composicional, formado pelas sequências de base que en-

cadeiam o sentido do texto, organizado argumentativamente. A estrutura 

sequência de um texto é organizado por um plano de texto que leva em 
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conta a sua sequência organizacional que se configura a partir de uma su-

cessão de enunciados, que compreende as proposições-enunciados, os pe-

ríodos, as partes de um plano de texto e as sequências que o constituem 

como os elementos de um conjunto concreto de relações. 

Com base na importância da argumentatividade para a vida e o 

aprendizado de indivíduos em fase de transição do ensino fundamental 

para o ensino médio por entendemos que a argumentatividade é inerente 

ao homem e ao discurso, que está organizada em forma de textos presen-

te no cotidiano e materializada em tipos e gêneros textuais. Dessa manei-

ra, buscamos identificar a argumentatividade presente em textos produzi-

dos por alunos da rede pública paulista, seguindo os pressupostos pela 

Secretaria de Estado da Educação (SEE), para o SARESP. 

 

Ao tratar da construção da argumentação, não podemos nos es-

quecer dos articuladores que ligam os enunciados e direcionam a argu-

mentatividade e servir de apoio para as ligações que acompanham os 

enunciados, pela articulação dos fatos e argumentos e direciona o dizer 

para a conclusão, conduzindo o interlocutor à conclusão desejada. 

Com base nas ideias acima, veremos fragmentos de redações pro-

duzidas por alunos do 9º. ano do ensino fundamental, desta capital. 

A proposta da SEE pede que alunos construa textos do gênero ar-

tigo de opinião, com base a promover o desenvolvimento das capacida-

des cognitivas do aluno, seguindo ao que estabelecem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Para Ingedore Grunfeld Villaça Koch e Vanda 

Maria Elias (2016), argumentar é humano porque o uso da linguagem se 

dá na forma de textos, e os textos são constituídos por sujeitos em intera-

ção, por seus quereres e saberes. Consiste na defesa de uma ideia por 

meio de argumentos e explicações, e o objetivo principal está na forma-

ção, sustentação e defesa de uma opinião, ou tem como principal caracte-

rística tentar convencer/persuadir o interlocutor da mensagem. 
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Seguindo os passos deixados pelos produtores do texto, Jean-Mi-

chel Adam (2008) propõe o entendimento partindo das proposições, que 

são as unidades elementar de significação, que se vai construindo, de 

forma recorrente e tornando em formas mais complexas e hierárquica, 

que são assim constituídas: Proposição-enunciado > período-sequência > 

plano de texto. O autor justifica esse funcionamento, lembrando que o 

aluno usa a lógica da argumentação para provar, justificar e apresentar 

conclusões para o seu discurso, apoiado na análise de textos concretos. 

A construção do texto requer planejamento, sendo necessário ela-

borar um plano do que vai ser abordado, em forma de estratégias, obser-

vando as características e necessidades para atingir o objetivo. Dentro do 

plano de texto para a construção da argumentação é necessário atentar 

para a tese (fatos), o apoio (provas/ argumentos) e a asserção (conclu-

são), de acordo com o modelo simplificado para a construção do texto 

argumentativo (ADAM). 

 

7. Análise 

O protótipo de sequência argumentativa de Jean-Michel Adam, 

em seu sentido mais geral, toma a argumentação como estratégia discur-

siva que permite lançar mão de uma tese direcionada ao outro, com a 

função de convencer, persuadir ou construir uma representação. Tenta-

mos provocar a adesão ao nosso pensamento, convencer frente a um dado 

tema, voltado a um ambiente em que a língua são se concretiza apenas 

por frases, mas sim por contextos de valor argumentativo. Segundo Jean-

Michel Adam (2008) todo enunciado carrega em si uma carga argumen-

tativa e pode requerer aceitabilidade junto aos participantes do discurso 

(afirmação/conclusão). 

A proposição-enunciado, ou proposição-enunciada é correspon-

dente, segundo Jean-Michel Adam, a uma unidade textual base, e efeti-

vamente realizada e produzida por um ato de enunciação, trata-se na ver-

dade, de uma unidade de sentido co(n)textual. 

Com base nas ideias argumentativas discutidas, faremos uma pe-

quena análise de 03 fragmentos extraídos de redações produzidas por 

alunos do 9º. ano do ensino fundamental, ano 2014, em escolas distribuí-

das em São Paulo, capital. 

Importante destacar que o objetivo do estudo se limita a verificar 

a capacidade de argumentativa do aluno e compreensão da proposta de 
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produção do gênero artigo de opinião, não destacando, neste pequeno es-

paço, elementos que envolvem ortografia, pontuação, acentuação, além 

de tantos outros elementos que envolvem a correta construção de um tex-

to dissertativo-argumentativo. 

 

7.1. Fragmento 1: 

 

Ao afirmar que o fone de ouvido é uma boa opção “pois” não in-

comoda ninguém, o aluno justifica que as pessoas precisam ajustar o vo-

lume da música para que não haja incômodos ou venha a prejudicar al-

guém. O fragmento comprova que o autor tem consciência daquilo que 

diz, quando adota e justifica a sua posição usando apoios como o “mas, 

“pois”, “uma vez que”, estabelecendo uma conclusão e apontando para a 

solução do problema com um consenso “é só colocar o seu fone sem 

atrapalhar ninguém”. 

Temos, neste fragmento, “eu acho” que marca a opinião do autor 

que representa, segundo Ingedore Grunfeld Villaça Koch (2015) a marca 

do juízo de valor que se constitui como ato linguístico fundamental. O 

autor apresenta traços de compreensão, interpretação, capacidade de inte-

ração e de estabelecimento de opinião com justificativa, mostrando que 

compreende e desenvolve a proposta corretamente. 

 

7.2. Fragmento 2: 

 

É possível perceber a posição tomada pelo autor que “acha certo” 

cada pessoa ouvir a música de acordo com o seu gosto pessoal, e usa o 
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“pois” para reforçar a sua posição diante da proposição, afirmando que 

nem todos gostam dos mesmos estilos musicais. Jean-Michel Adam 

(2008) defende esse modelo como uma forma de construção de entendi-

mento de textos argumentativos, essenciais para as atividades sociais, 

histórica e cognitiva. 

Quanto à argumentação, a justificativa de que a música alta preju-

dica a audição é traço característico da compreensão e justificativa argu-

mentativa, explicitando que o uso de forma incorreta trará problemas pa-

ra muitas pessoas. 

 

7.3. Fragmento 3: 

 

O autor usa a instituição da lei para reafirmar o que acredita ser 

“super certo”, já que cada pessoa tem o seu próprio gosto musical, e esti-

lo próprio de música. Justifica que o que é bom para um, nem sempre é 

bom para outro, “então”, conclui, para que haja respeito entre as pessoas 

é importante que cada pessoa use o seu fone de ouvido. 

A inserção da proposição “na minha opinião” traz a estratégia ar-

gumentativa mais comum da oralidade para a escrita, justificando que 

como nem todos gostam do mesmo estilo musical, é necessário, dentro 

do transporte público, que todos usem os seus próprios fones de ouvido. 

A observação de que o aluno usa termos, palavras, ideias de acor-

do com as suas vivências e experiências é clara, pois sabemos que a ar-

gumentação é algo inerente à vida e ao cotidiano de todo ser humano, e 

com o aluno não é diferente. 

 

8. Considerações finais 

A língua é uma ferramenta muito sedutora, e com ela podemos 

produzir muitos artifícios para alcançar nossos objetivos, baseados nos 

papéis que queremos representar. Todas as afirmações que fazemos no 
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dia a dia, muitas vezes sem grandes propósitos ou sem planos mirabolan-

tes, exprimem as relações que estabelecemos entre as palavras e o mun-

do, que só se torna mundo quando o colocamos no discurso. 

O discurso argumentativo solicitado em redações no formato arti-

go de opinião, tem por finalidade a persuasão ou convencimento do inter-

locutor com intenção de que ele compartilhe sua opinião ou realize uma 

determinada ação. A escrita das redações na maioria das escolas brasilei-

ras é fundamentada na tríade narração, descrição e dissertação e, ultima-

mente, com o advento dos Parâmetros Curriculares Nacionais que re-

força a necessidade de ampliação dos estudos com os gêneros, além do 

entendimento de que a argumentatividade é produto do ato de enunciar, e 

o sujeito é o centro da reflexão linguística. 

Tomando os fragmentos, podemos perceber que a argumentação 

faz parte do cotidiano dos alunos, mesmo quando as apresenta de forma 

oralizada, porém, com consciência, construindo opiniões e levando o lei-

tor a um posicionamento. Com esses entendimentos, e lembrando que o 

estudo objetiva apenas localizar a argumentação nos fragmentos, pode-

mos constatar que há uma argumentatividade rica e presente nos textos. 

Hoje, o estudo dos gêneros está na moda e vem sendo usado de 

maneira cada vez mais frequente nas áreas ligadas ao ensino de língua, e 

de outras áreas, tornando-se multidisciplinar e englobando não só a análi-

se de texto e do discurso, mas a própria sociedade, já que são considera-

dos uma forma de ação social. 

Para que os alunos dominem os diferentes gêneros, como postu-

lam Joaquim Dolz e Bernard Schneuwly (2004), é necessário que o pro-

fessor construa caminhos com o objetivo de desenvolver as capacidades 

necessárias para utilizar a linguagem em várias situações comunicativas 

do dia a dia com competência. Assim, eles desenvolverão, ao longo dos 

trabalhos, a escrita e a oralidade, além de adquirirem maior autonomia e 

melhor aprendizado. 

Em síntese, é preciso oportunizar ao aluno todos os conhecimen-

tos necessários para que ele possa participar de um processo avaliativo 

justo e para que a avaliação se faça verdadeiramente num contínuo de 

aprendizado que contribua para a construção de uma aprendizagem cida-

dã. 

O artigo de opinião, por ser um dos mais pedidos em diversos 

contextos avaliativos do país, desperta interesse nos estudos e na neces-
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sidade de compreensão, uma vez que é dever da escola oferecer ao aluno 

condições de interagir em práticas sociais mediadas pela linguagem com 

desenvoltura. 

Sabemos que não há receita pronta para que se faça uma correta 

produção de textos e, em especial, de produções com o gênero artigo de 

opinião, mesmo porque o texto é o resultado da proposta trabalhada pelo 

professor em sala de aula, seguindo os seus objetivos, as categorias ex-

ploradas, além de uma série de outras questões, possibilidades e interes-

ses. O que fica claro é que os estudos dos gêneros textuais são de extre-

ma importância, assim como a produção de textos argumentativos, que 

tem o artigo de opinião como um dos gêneros mais solicitados em produ-

ção de redações escolares e, especialmente, por saber que muitas escolas 

ainda trabalham com os gêneros simplesmente porque constam nos guias 

curriculares. 
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RESUMO 

O presente estudo é um recorte de uma pesquisa em andamento cujo objetivo é 

refletir acerca do ensino da língua portuguesa por meio de histórias em quadrinhos 

com o suporte teórico-metodológico da teoria da variação linguística, William Labov 

(2008). Esse artigo busca investigar, em documentos oficiais, como os Parâmetros Cur-

riculares Nacionais (1997) e a lei nº 9.394 que estabelece as Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional (LDB) princípios que norteiam as histórias em quadrinhos como gêne-

ro textual em sala de aula e as observações sobre a variação linguística existente no 

português. Nesse sentido, pelo ensino de língua portuguesa perpassam as variações 

linguísticas encontradas em todo o território brasileiro, os dialetos, as adaptações do 

falante ao ouvinte e o planejamento linguístico da língua à situação de comunicação. 

Compreende-se que o maior planejamento linguístico gera formas linguísticas de pres-

tígio. Por conseguinte, a existência do “certo” e “errado”, tanto na fala como na escri-

ta, acarreta o preconceito linguístico, Marcos Bagno (2007). Maria Cecília Mollica 

(2010), por sua vez, afirma que em toda língua existe uma variante de prestígio e ou-

tras menos prestigiadas. Assim, o objetivo dos estudos sociolinguísticos é desconstruir 

o conceito de “certo” e “errado” e propor o de adequado e/ou inadequado, uma vez 

que é objetivo da escola propiciar e ampliar a competência comunicativa, ou seja, o 

acesso a diferentes recursos comunicativos de forma que o falante desempenhe com 

segurança as situações de adequação da língua e sua adequação ao seu contexto real 

de uso. 

Palavras-chave: Ensino de língua portuguesa. Variação linguística. 

Parâmetros curriculares nacionais. Legislação. 

 

1. Introdução 

O presente estudo, realizado com apoio financeiro FUNDECT- 

-MS, é um recorte de uma pesquisa em andamento cujo objetivo é refletir 

acerca do ensino da língua portuguesa por meio de histórias em quadri-

nhos com o suporte teórico-metodológico da teoria da variação linguísti-

ca desenvolvida pelo linguista William Labov (2008) para trabalhar a va-

riação vinculada ao contexto de uso da língua pelo falante. 

Objetiva-se, neste estudo, investigar em documentos oficiais, co-

mailto:cacaulevitaibg@hotmail.com
mailto:elza@uems.br
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mo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e a lei nº 9.394 que es-

tabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), princípios 

que norteiam as histórias em quadrinhos como gênero textual a ser traba-

lhado em sala de aula e também questões relacionadas à variação linguís-

tica existente no português brasileiro sem perder de vista o contexto de 

uso da língua. 

Em um primeiro momento o estudo apresenta os conceitos de va-

riação linguística de acordo com a Sociolinguística, pois se tem em vista 

uma imensa pluralidade cultural e étnica presente em todo o território 

brasileiro, o que se materializa na fala dos brasileiros das diferentes regi-

ões do país. 

Os diferentes falares são encontrados no âmbito do ensino da lín-

gua materna onde os professores enfrentam o desafio do preconceito lin-

guístico no processo de ensino e de aprendizagem. Diante disso, para a 

sociolinguística não existe “certo” ou “errado”, mas adequado ou inade-

quado ao contexto social em que se está inserido, Maria Cecília Mollica 

(2010). 

O preconceito linguístico ocorre por existir diversas variações lin-

guísticas no interior de uma mesma língua, que podem ser: regionais, so-

ciais, estilísticas e históricas. Para Yvonne Leite e Dinah Callou (2002) a 

educação democrática e igualitária acontecerá quando houver o reconhe-

cimento da diversidade linguística, e se oportunizar a todos os falantes as 

mesmas oportunidades e as normas de prestígio vigentes na sociedade. 

Em um segundo momento apresenta-se um breve histórico da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e das ocorrências 

acerca da variação linguística e do gênero textual história em quadrinho. 

Com vistas a observar como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional referencia as variações linguísticas tendo em vista a importân-

cia do reconhecimento do pluralismo linguístico no país para o ensino de 

língua portuguesa. 

Em seguida, mostram-se como os Parâmetros Curriculares Naci-

onais (1997) referenciam a variação linguística e o gênero textual história 

em quadrinho para a educação básica em sala de aula. 

Tem-se em vista que os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Língua Portuguesa (1997) oferecem um modelo a ser seguido para que 

as escolas brasileiras cumpram com os princípios do projeto inserido e 

elaborado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). 
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2. Variações linguísticas e o ensino de língua materna 

O Brasil é uma nação com um vasto pluralismo cultual e étnico. A 

relação entre culturas gera as diferenças responsáveis pelos diferentes fa-

lares existentes nas diferentes regiões do país. 

Isso implica em variantes de prestígio e não padrão do português 

brasileiro, uma vez que de acordo com Yvonne Leite e Dinah Callou 

(2002, p. 24) “o domínio de um português-padrão é privilégio reservado 

a poucos membros de uma elite econômico-social que assegura o seu po-

der e sua primazia político-cultural”. 

Diante do exposto, é importante apresentar aos alunos as diferen-

tes formas de adequação da língua em seus diferentes contextos de uso, 

para que ele possa optar por uma ou outra conforme as circunstâncias de 

comunicação, Mirian Lemle (1978). 

Para o ensino de língua portuguesa o professor enfrenta desafios 

do mito da superioridade de uma variante em detrimento das demais, po-

rém, não podemos jamais esquecer que toda variante é um instrumento 

identitário e expressa cultura e os costumes do povo que a utiliza como 

meio de interação e comunicação linguística, Elza Sabino da Silva Bueno 

e Rosangela Villa da Silva (2012). 

Segundo Stella Maris Bortoni-Ricardo (2004, p. 33) “os falantes 

que são detentores de maior poder aquisitivo – e por isso gozam de mais 

prestígio – transferem esse prestígio para a variante linguística que fa-

lam”. Nesse sentido, a língua é recurso de poder político e econômico. 

O preconceito linguístico opera a partir de fatores históricos, polí-

ticos e econômicos que concedem prestígio a determinadas variedades da 

língua. No Brasil, as regiões litorâneas adquiriram maior prestígio ao 

longo dos séculos XVI e XVIII. 

O preconceito linguístico é reafirmado pelas redes sociais que ob-

jetivam ensinar o “certo” e o “errado” em termos de linguagem. Segundo 

Marcos Bagno (1998, p. 15) é prejudicial partir do entendimento de que a 

língua brasileira é homogênea, pois o português apresenta um “alto grau 

de diversidade e de variabilidade” com vistas a facilitar a comunicação 

entre os falantes de uma determinada comunidade de fala, uma vez que 

cada comunidade apresenta seus próprios costumes, suas crenças e mo-

dus vivendi. 
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Essa bagagem cultual se reflete na língua. Stella Maris Bortoni- 

-Ricardo (2004) e Yvonne Leite e Dinah Callou (2002) concordam que 

não existe “certo” ou “errado” na língua, mas adequações a cada domínio 

social, a cada situação real de comunicação. 

No presente trabalho, o conceito de domínio social “é um espaço 

físico onde as pessoas interagem assumindo certos papeis sociais”, 

(BORTONI-RICARDO, 2004, p. 23). Os papéis sociais se caracterizam 

por uma série de obrigações e de direitos que são construídos dentro de 

determinados padrões socioculturais ao longo do tempo. 

Os erros de português são apenas diferenças entre as variantes da 

língua. Essas diferenças acontecem porque existe a variedade usada no 

lar, onde predomina uma cultura de oralidade e informalidade. Por outro 

lado, no âmbito escolar é cultivada a cultura de letramento, sobre a qual o 

aluno enfrenta dificuldades ao chegar neste ambiente escolar (BORTO-

NI-RICARDO 2004) e se deparar com uma língua diferente daquela que 

ela usa para se expressar em seus domínios sociais, fato que lhe causa es-

tranheza. 

O objetivo da escola, portanto é propiciar a ampliação da compe-

tência comunicativa com acesso a recursos comunicativos de forma que o 

falante desempenhe adequadamente e com segurança as situações de 

adequação da língua ao seu contexto de uso. 

Carlos Alberto Faraco (2005) constata que é possível identificar a 

origem do falante por meio da expressão da língua falada. De maneira 

que os termos lexicais particulares de uma determinada região, caracte-

rísticas entoacionais ou fonológicas, apontam para o fato de que falantes 

de diferentes regiões apresentam variáveis diferentes de um mesmo idi-

oma. 

A variação regional pode ser verificada em diferentes unidades 

espaciais em que se afirma que existe a variação regional entre o Brasil e 

Portugal (dois países), entre regiões diferentes no mesmo país como o 

Sul e o Nordeste, entre estados da mesma região como Bahia e Recife, 

entre cidades de um mesmo estado (Chapecó e Florianópolis) e até entre 

bairros da mesma cidade, Izete Lehmkuhl Coelho et al. (2015). Além 

disso, de acordo com Stella Maris Bortoni-Ricardo (2004), existe a vari-

ação entre a zona urbana e/ou rural ou o interior de um estado. 

Outra variação encontrada na comunidade de fala são as caracte-

rísticas sociais dos falantes, entre os principais fatores que condicionam a 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

1198 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

variação linguística podemos citar o nível de escolaridade, o nível socio-

econômico, o gênero, a faixa etária e a profissão do falante, que implica 

inferir que o comportamento linguístico espelha o papel social exercido 

pelo sujeito na sociedade em que vive. 

De acordo com Stella Maris Bortoni-Ricardo (2004), com relação 

aos falantes expostos à cultura letrada, uma vez que esta é ensinada nas 

escolas a partir da norma padrão da língua, pressupõe-se um falante esco-

larizado que tende a produzir a marcação formal de pluralidade “as me-

ninas bonitas”, cujo plural é marcado em todos os elementos constituin-

tes do sintagma nominal, Fernando Tarallo (2007). 

Ao passo que os falantes menos escolarizados tendem a reprodu-

zir formas como “as menina bonita” ou “as meninas bonita”, ou seja, 

marcar o plural em apenas alguns dos elementos do sintagma nominal. 

Outro fator pertinente para a variação linguística é considerar o 

nível socioeconômico do falante. William Labov (2008) em seus estudos 

sobre o inglês de Nova Iorque mostra que as comunidades de fala menos 

favorecidas optam pelo uso não padrão da língua, enquanto os grupos so-

ciais mais privilegiados tendem a usar a norma padrão da língua. 

Stella Maris Bortoni-Ricardo (2004, p. 48) aponta que “as dife-

renças de status socioeconômicos representam desigualdades na distri-

buição de bens materiais e culturais, o que reflete em diferenças sociolin-

guísticas”. Isso implica em compreender que muitos indivíduos são obri-

gados a escolher entre o trabalho intelectual e o manual, consequente-

mente não conseguindo exercer duas atividades complexas simultanea-

mente, o que, na maioria das vezes, leva o indivíduo a abandonar os es-

tudos e trabalhar para ajudar no sustento da casa. 

A variável gênero do falante é outro fator a ser considerado, pois 

homens e mulheres falam de maneiras diferentes. De acordo com Stella 

Maris Bortoni-Ricardo (2004) as mulheres tendem a usar mais diminuti-

vos nas falas, além de marcadores conversacionais como: “né?”, 

“tá?,“tá bom” para obter concordância e aprovação do interlocutor. Por 

outro lado, os homens utilizam mais palavrões e gírias. Porém, é impor-

tante destacar que essas variações de gêneros estão associadas aos papeis 

sociais, cultuais e a fatores como idade e status socioeconômicos de cada 

falante. 

Outro elemento importante para a análise variacionista é a idade 

do falante que pode interferir na escolha linguística do falante. Stella Ma-
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ris Bortoni-Ricardo (2004) aponta que no interior de uma família existem 

avós que falam diferentes dos filhos e netos. 

Uma criança na fase de alfabetização ainda não tem o domínio de 

articular os fonemas como um adulto e um jovem, além de conhecer um 

vocabulário restrito. Enquanto um jovem utiliza mais gírias em sua fala. 

Todavia, é relevante entender que ao longo da faixa etária, o falante 

exerce um papel social que influencia o seu comportamento linguístico. 

Todos esses fatores representam os atributos de um falante: sua 

idade, sexo, seu status socioeconômicos, nível de escolarização etc. po-

demos dizer que esses atributos são estruturais, isto é, fazem parte da 

própria individualidade do falante (BORTONI-RICARDO, p. 49, 2004), 

portanto, a variação linguística depende da relação de fatores estruturais 

com os fatores funcionais da língua. 

A variação estilística é caracterizada pelos diferentes papeis soci-

ais que os falantes desempenham nas interações que são estabelecidas 

nos domínios sociais: em casa, no trabalho, na igreja, com os amigos, 

com os familiares etc. 

De acordo com Stella Maris Bortoni-Ricardo (2004, p. 23) os pa-

peis sociais são “um conjunto de obrigações e de direitos definidos por 

normas socioculturais […] e são construídos no próprio processo da inte-

ração humana”. 

Esses papeis sociais representam os diferentes tipos de relações 

entre o locutor e seu interlocutor, o contexto ou domínio social e também 

o assunto da conversação e o momento da comunicação linguística. Des-

sa maneira, a adequação ao contexto social em que ocorre a interação so-

cial é de suma importância para a compreensão da mensagem a ser 

transmitida. 

Em contextos mais formais optamos pela fala mais monitorada, 

ou seja, prestamos mais atenção na fala, enquanto que em situações in-

formais, optamos pelas falas mais coloquiais. 

Outra variação que podemos citar faz referência à mudança histó-

rica da língua. Carlos Alberto Faraco (2005) afirma que a língua se modi-

fica não apenas no espaço social, pessoal ou interpessoal, mas ela se mo-

difica no tempo e no espaço para atender às necessidades reais do falante. 

Isso é perceptível quando uma determinada variante em certo momento 

histórico é abandonada no transcorrer do tempo, e sua marca fica nos re-

gistros escritos. 
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A língua se modica no decorrer do tempo. Muitas palavras sofrem 

mudança no som, na forma e até mesmo na sua significação. De acordo 

com Tâmara Lyz Milhomem de Oliveira (2016), o léxico e as maneiras 

de dizer se modificam com o passar do tempo. Um exemplo disso é o 

pronome de tratamento (você) que deriva da forma de tratamento antiga 

“Vossa Mercê” que, segundo Stella Maris Bortoni-Ricardo (2004, p. 55) 

obedeceu ao seguinte percurso histórico: vossa mercê > vosmecê > você, 

a autora supracitada salienta que as suas variantes “ocê” e “cê” são usa-

das em estilo de fala não monitorada pelos falantes, nas diferentes regi-

ões do país. 

Diante do exposto, entendemos que a linguagem humana é consti-

tuída por uma base sociocultural, pois cada comunidade de fala apresenta 

uma maneira característica de se expressar, considerando o momento e o 

contexto de uso da fala e que as línguas mudam mediante as necessida-

des culturais em diferentes momentos históricos. 

Yvonne Leite e Dinah Callou (2002) afirmam que a educação 

democrática e igualitária só ocorrerá quando existir o reconhecimento da 

diversidade linguística da língua portuguesa falada no Brasil, no sentido 

de oportunizar acesso aos falantes e às normas de prestígio, ou seja, e as 

mesmas oportunidades a todos falantes independente de sua classe social. 

Podemos inferir que a língua falada é uma forte característica da 

identificação social do falante e da relação que ele mantém com sua co-

munidade de fala, com outras comunidades e com a sociedade em geral. 

Os falantes adquirem recursos comunicativos à medida que au-

mentam suas práticas linguísticas no meio social e conhecem os diferen-

tes papeis sociais, a serem exercidos no dia a dia do sujeito. 

Faz-se necessário que “[…] o professor não seja um agente de ex-

clusão no processo de ensino e aprendizagem, usando preconceito e dis-

criminação no tratamento das variedades linguísticas” (BUENO & 

ARAÚJO, 2014, p. 05) 

O falante não somente utiliza as regras para desenvolver uma sen-

tença bem formulada, mas também utiliza as de adequação estabelecidas 

em seu meio cultural. Portanto, em cada situação, seja mais formal, onde 

o falante monitora seu estilo, ou em situações mais informais, onde o uso 

de estilos coloquiais é mais presente. Desse modo, leva-se em considera-

ção o papel social e o contexto em que o falante está inserido no momen-

to da enunciação linguística. 
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De acordo com Stella Maris Bortoni-Ricardo (2004, p. 74) “as 

pessoas vão adquirindo recursos comunicativos à medida que vão ampli-

ando suas experiências na comunidade onde vivem e passam a assumir 

diferentes papeis sociais”. 

A criança ao chegar à escola aos 6 ou 7 anos de idade já sabe falar 

a língua materna que adquire em seu contexto cultural de forma espontâ-

nea por um processo de desenvolvimento cerebral e aprende a língua es-

crita no sentido psicogenético da alfabetização, ou seja, é na apropriação 

de regras linguístico-estilísticas que exerce a função de orientar as varie-

dades na escrita. 

Dessa maneira, de acordo com Stella Maris Bortoni-Ricardo 

(2004, p. 74), “é papel da escola facilitar a ampliação da competência 

comunicativa dos alunos, permitindo-lhes apropriarem-se dos recursos 

comunicativos […]” de maneira que exerçam o uso da língua com segu-

rança nos diferentes contextos sociais. 

 

3. Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e a variação linguística 

Para adentrar acerca das variações linguísticas presentes no Brasil, 

faz-se necessário discorrer sobre o ensino de língua portuguesa referenci-

ada pela Lei de Diretrizes e Bases (1996) o que engloba questões históri-

cas e culturais. 

Porém, o objetivo não é investigar os estudos sobre o ensino de 

língua portuguesa no Brasil, mas refletir sobre como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (1996) referencia as variações linguísticas, 

tendo em vista a importância do reconhecimento do pluralismo linguísti-

co nas diferentes regiões do país. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi estabeleci-

da pela Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e sinaliza um período 

de mudança relevante para a educação básica no Brasil. O objetivo da Lei 

de Diretrizes e Bases é regulamentar e programar a exposição de conteú-

dos e objetivos do sistema escolar brasileiro. 

Isabela Bastos de Carvalho e Alexandre de Carvalho Castro 

(2017) apontam que a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional foi outorgado em 1961 (Lei nº 4.024), porém interrompida du-

rante o Golpe Militar de 1964. Logo em seguida, em 1968 com a Lei nº 

5.540 e em 1971 com a Lei nº 5.692 foi estabelecido um novo plano edu-
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cacional que se voltava para o mercado de trabalho: 

O currículo não deveria ser visto simplesmente como um conjunto de sa-

beres necessários ao mercado de trabalho, concepção que somente sustenta em 

virtude de um determinado projeto político, de uma cidadania desejada. Mas o 

fato é construído a partir de relações – desiguais – e envolve relações de poder 

(CARVALHO & CASTRO, 2017, p. 136) 

As relações de poder interferem no currículo para a educação bra-

sileira de forma que o ensino de língua portuguesa se torne hegemônico e 

fixo sem abertura para mudanças. 

De acordo com Carvalho (1998, p. 81), o Chefe do Poder Execu-

tivo ratificou a Lei 9.394/96, intitulando-a Lei Darcy Ribeiro. Esse mo-

mento histórico marcou extensos debates políticos, educacionais e em-

presariais. 

Segundo a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 vigente hoje, 

estabelece o direito ao ensino médio visando à cidadania e à diversidade. 

Também, descreve propostas para a educação básica, ensino superior e a 

educação profissional. 

No que se refere à valorização da diversidade, no artigo 26 do ca-

pítulo II, Seção I, inciso 1º, o ensino de língua portuguesa e da matemáti-

ca devem contemplar “[…] o conhecimento do mundo, físico e natural e 

da realidade social e política, especialmente do Brasil”. (BRASIL, 1996, 

p. 23) 

Diante do exposto, o ensino de língua portuguesa permeia discus-

sões sociais e políticas do Brasil. Tais reflexões envolvem a compreensão 

acerca do pluralismo presente no país contemplando sua história de colo-

nização e influência de outras línguas e outros povos como os italianos, 

japoneses, alemães. Além disso, faz-se necessário entender a maneira 

como as diferentes etnias impactaram além das questões sociais e políti-

cas, a diversidade linguística existente na língua portuguesa falada no 

Brasil. 

Também no artigo 36 do capítulo II, seção IV, há a presença das 

diretrizes previstas para o currículo do ensino médio que compreende a 

importância da reflexão acerca do processo histórico da sociedade e da 

cultura, tendo a língua como instrumento de comunicação e de cidadania. 

Portanto, reúne: 

[…] a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o processo 

histórico de transformação da sociedade e da cultura; a Língua Portuguesa 

como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da ci-
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dadania. (BRASIL, 1996, p. 29) 

No mesmo artigo, no inciso 1º, refere-se à linguagem para o ensi-

no médio, afirmando que: 

os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de 

tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: I – domínio 

dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; II 

– conhecimentos das formas contemporâneas de linguagem […]. (BRASIL, 

1996, p. 30) 

Entende-se que as formas contemporâneas de linguagem envol-

vem no entendimento da existência da linguagem multimodal que permi-

te integrar interdisciplinarmente as diferentes linguagens presentes nas 

diversas situações sociais de uso da língua seja oral ou escrito. 

Para Roxane Helena Rodrigues Rojo e Luiz Paulo da Moita Lopes 

(2004, p. 36) a linguagem é entendida como “um modo de ação social 

por meio da qual as pessoas estão agindo no mundo”. Ou seja, quando 

estamos em diferentes contextos sociais escrevendo ou falando, estamos 

envolvidos em um determinado ato social por meio da linguagem. 

Da mesma maneira, Stella Maris Bortoni-Ricardo (2004, p. 78) 

concorda que em cada contexto social a produção linguística varia e é 

importante que o falante possua autonomia para “usar, com segurança os 

recursos comunicativos que forem necessários para desempenhar-se bem 

nos contextos sociais em que interage”. 

Atualmente, estamos inseridos em um contexto cercado pelo 

mundo tecnológico. Por isso, é importante entender que a linguagem nes-

se contexto cibernético se diferencia por integrar diferentes formas da 

linguagem. Mas também, contempla o contexto formal e informal da lin-

guagem, bem como as variações linguísticas. 

De acordo com Tâmara Lyz Milhomem de Oliveira e Reinildes 

Dias (2016, p. 82), “a recente diversidade de recursos semióticos para 

compor textos impressos ou digitais é denominada multimodalidade e se 

insere na interação pela linguagem oral ou escrita”. Essa nova linguagem 

exige uma nova maneira de leitura para que exista a compreensão do tex-

to. 

Nos textos multimodais, nos textos digitais, encontram-se os 

chamados hiperlinks, imagens, vídeos, áudios, animações, cores e ícones 

que são formados de maneira não linear, que, de certa forma, também fa-

cilitam a comunicação. 
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Mesmo na interação da fala, podemos representar um texto de vá-

rias formas, dentre elas estão os gestos, expressões faciais, imagens, sons 

e o texto verbal. Portanto, a comunicação transcende a materialidade das 

palavras e permite seu significado com o auxílio de outros recursos da 

linguagem. 

As formas contemporâneas de linguagem também incluem os 

quadrinhos para que o aluno possa acessar diferentes formas de lingua-

gem, tendo em vista que os quadrinhos são textos divididos por quadri-

nhos com sequência em que é possível trabalhar tanto a linguagem verbal 

como a não verbal. 

Diante do exposto, o domínio das formas contemporâneas de lin-

guagem citado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996) envolve um conjunto de conhecimento da linguagem de forma 

que o aluno entenda o uso social da língua e saiba utilizá-la nos diferen-

tes contextos sociais, o que inclui também as variações linguísticas que 

representa a diversidade linguística existente no português brasileiro. 

 

4. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a variação linguís-

tica 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

(PCN, 1997) objetivam oferecer um modelo a ser seguido para que as es-

colas brasileiras cumpram com os princípios do projeto inserido e elabo-

rado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1997). 

Nesse sentido, o currículo da educação brasileira é formulado juntamente 

com a proposta de avaliação. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997) foram pen-

sados nos anos 90 no Brasil marcado pelas mudanças no âmbito educaci-

onal e político caracterizado pelo período da redemocratização brasileira, 

após percorrer o período ditatorial e a reestruturação dos movimentos so-

ciais. 

A partir desse momento, as escolas são as responsáveis pela cria-

ção de suas propostas políticas pedagógicas (PPP) baseadas nos projetos 

do currículo e na avaliação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1997) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), o 

ensino de língua portuguesa deve estar baseado no ensino plural, nas di-
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versidades linguísticas e no cidadão brasileiro. Vejamos o que dizem os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) a esse respeito: 

A língua portuguesa, no Brasil, possui muitas vertentes dialetais. Identifi-

cam-se geográfica e socialmente as pessoas pela forma como falam. Mas há 

muitos preconceitos decorrentes do valor social relativo que é atribuído aos di-

ferentes modos de falar: é muito comum se considerarem as variedades lin-

guísticas de menos prestígio como inferiores ou erradas. (PCN, 1997, p. 26) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) observam sobre a 

questão do preconceito linguístico, reconhecem as diferenças linguísticas 

e que não há na fala e na escrita “certo” ou “errado” em relação às varie-

dades linguísticas existentes nas diferentes regiões do país. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) salientam a inser-

ção dos apontamentos sobre as questões de preconceito linguístico além 

de considerarem a existência da adequação no contexto de comunicação 

para o ensino de língua portuguesa no Brasil. 

O problema do preconceito disseminado na sociedade em relação às falas 

dialetais deve ser enfrentado, na escola, como parte do objetivo educacional 

mais amplo de educação para o respeito à diferença. […] A questão não é falar 

certo ou errado, mas saber qual forma de utilizar, considerando as característi-

cas do contexto de comunicação (idem). 

Diante disso, a língua de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997) é pensada a partir do âmbito científico e o ensino da 

língua materna alicerçado em metodologias de ensino voltadas para a 

formação contínua do cidadão brasileiro, tendo em vista a dinamicidade 

da língua, bem como seu funcionamento e seu valor social. 

No presente trabalho, entendemos a competência comunicativa de 

acordo com Dell Hymes citada por Stella Maris Ricardo-Bortoni (2004, 

p. 73): 

a competência comunicativa de um falante lhe permite saber o que falar e co-

mo falar com quaisquer interlocutores em quaisquer circunstâncias. A princi-

pal de Dell Hymes foi, portanto, ter incluído a noção de adequação no âmbito 

da competência. Quando faz uso da língua, o falante não só aplica as regras 

para obter sentenças bem formadas, mas também faz uso de normas de ade-

quação definidas em sua cultura. 

Portanto, em uma perspectiva sociolinguística, o ensino da língua 

materna apresentaria, de maneira clara o objetiva, os diversos contextos 

de adequação da fala e da escrita no cotidiano agregado a concepção do 

desenvolvimento de um cidadão letrado que faz uso social da leitura e 

escrita. 
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Para que o aluno desenvolva a competência comunicativa é neces-

sário que adquira os recursos comunicativos, ou seja, “recursos gramati-

cais, de vocabulário, de estratégias retórico-discursivas etc” (BORTONI- 

-RICARDO, 2004, p. 74), com vistas a realizar uma comunicação que o 

represente enquanto ser falante de um determinado código linguístico e 

inserido em uma comunidade de fala. 

Os recursos comunicativos devem ser apresentados nas aulas de 

língua portuguesa aliando-se aos interesses de uma aprendizagem lin-

guística emancipatória, que através das diferentes tarefas linguísticas o 

aluno-falante se torne um cidadão letrado. “As pessoas vão adquirindo 

recursos comunicativos à medida que vão ampliando suas experiências 

na comunidade onde vivem e passam a assumir diferentes papeis sociais” 

(idem). 

Os alunos-falantes “vão precisar especialmente de recursos comu-

nicativos bem específicos para fazer uso da escrita, em gêneros textuais 

mais complexos e para fazer uso da língua oral em estilos monitorados”. 

(BORTONI-RICARDO, 2004, p. 74-75) 

Os estilos monitorados são caracterizados por diferentes contextos 

sociais nos quais o falante controla o estilo linguístico utilizado, como si-

tuações formais ou informais. Sempre observando o nível de conheci-

mento de seu interlocutor. 

Souza (1999b, p. 135) aponta que “cabe, assim, ao professor, con-

duzir a produção escrita do aluno, valendo-se, para isso, de recursos pe-

dagógicos que possam, ao mesmo tempo, facilitar a aprendizagem e ga-

rantir a eficiência do resultado”. Observamos, portanto, a importância de 

um planejamento bem elaborado para as aulas de língua portuguesa. 

De fato, os Parâmetros Curriculares Nacionais referenciam as 

variações linguísticas presentes no português falado no Brasil bem como 

as variantes existentes na língua portuguesa. Agora, vamos observar co-

mo os Parâmetros Curriculares Nacionais referenciam as histórias em 

quadrinhos para o ensino de língua portuguesa no ensino médio. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, os quadri-

nhos podem ser incluídos nas bibliotecas escolares para o acesso dos alu-

nos. 

Na biblioteca escolar é necessário que sejam colocados à disposição dos 

alunos textos dos mais variados gêneros, respeitados os seus portadores: livros 

de contos, romances, poesia, enciclopédias, dicionários, jornais, revistas (in-

fantis, em quadrinhos, de palavras cruzadas e outros jogos), livros de consulta 
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das diversas áreas do conhecimento, almanaques, revistas de literatura de cor-

del, textos gravados em áudio e em vídeo, entre outros. (PCN, 1997, p. 61, gri-

fo nosso) 

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) os quadrinhos 

constituem textos importantes para leitura e para a formação dos alunos, 

tendo em vista que a exposição de diversos gêneros faz com que o aluno 

realize o uso social da língua. De fato, “é impossível não se comunicar 

verbalmente por algum gênero, assim como é impossível não se comuni-

car por algum texto” (MARCUSCHI, 2008, p. 154). Portanto, o estudo 

sobre os gêneros textuais implica a realização linguística de objetivos es-

pecíficos em situações sociais reais. 

Os quadrinhos também são caracterizados como gênero objeti-

vando o trabalho da linguagem oral no processo de ensino aprendizagem. 

Porém, novamente ligado com a ideia do infantil. 

Gêneros adequados para o trabalho com a linguagem escrita: […] cartas 

(formais e informais), bilhetes, postais, cartões (de aniversário, de Natal, etc.), 

convites, diários (pessoais, de classe, de viagem etc.) quadrinhos, textos de 

jornais, revistas e suplementos infantis: títulos, lides, notícias, resenhas, classi-

ficados etc. (PCN, 1997, p. 72, grifo nosso) 

Para o trabalho da linguagem escrita, os quadrinhos proporcionam 

recursos ricamente linguísticos, pois apresentam a linguagem verbal e a 

não verbal, com o uso frequente de diversos balões para enriquecer a in-

terpretação visual, além da presença das onomatopeias. 

As histórias em quadrinhos são um gênero textual primário-secundário, 

realizado de forma verbal e não verbal, integrando linguagem oral/escrita, que 

reúne, dentro de pequenos quadros em sequência, qualquer situação do mun-

do, para qualquer faixa etária, em ilimitados períodos históricos, com finalida-

des que podem ir do entretenimento à crítica social. (AMARAL & GOMES, 

2014, p. 298) 

Faz-se necessário, portanto, o entendimento desses recursos visu-

ais utilizados nos quadrinhos para sua boa utilização. Para Vergueiro 

(2014, p. 26), não existem regras estáticas para a utilização dos quadri-

nhos “o único limite para seu bom aproveitamento em qualquer sala de 

aula é a criatividade do professor e sua capacidade de bem utilizá-lo”. 

Dessa maneira, percebemos a interdisciplinaridade presente nesse gêne-

ro, de modo a facilitar o processo de ensino de língua em sala de aula. 

Além de considerar os quadrinhos importantes para a leitura e 

acesso aos conteúdos ministrados em sala de aula, os Parâmetros Curri-

culares Nacionais os indicam como produção material para a contextua-

lização sobre os temas transversais no processo de ensino aprendizagem. 
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Os conteúdos dos temas transversais, assim como as práticas pedagógicas 

organizadas em função da sua aprendizagem, podem contextualizar significa-

tivamente a aprendizagem da língua, fazendo com que o trabalho dos alunos 

reverta em produções de interesse do convívio escolar e da comunidade. Há 

inúmeras situações possíveis: produção e distribuição de livros, jornais ou 

quadrinhos, veiculando informações sobre os temas estudados […]. (PCN, 

1997, p.37, grifo nosso) 

Os quadrinhos podem ser utilizados para diversos fins: introduzir 

um assunto, gerar uma discussão, funcionar como texto reflexivo para 

um futuro debate, ou seja, existem várias maneiras de aproveitar bem 

tanto os recursos advindos desse gênero como as temáticas abordadas por 

ele. Porém, também de acordo com o Parâmetros Curriculares Nacio-

nais (1998, p. 23), 

[…] é necessário contemplar, nas atividades se ensino, a diversidade de textos 

e gêneros, e não apenas em função de sua relevância social, mas também pelo 

fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros são organizados de dife-

rentes formas. 

Os gêneros possuem uma identidade que para a produção textual 

condicionam as escolhas de um determinado léxico, do grau de formali-

dade e natureza do tema abordado. Dessa maneira, toda ação linguística 

produzida em situação real utiliza certo gênero textual, pois se integram 

da sociedade (MARCUSCHI, 2008), com a função de facilitar a comuni-

cação e a interação entre os membros da sociedade. 

De acordo com Luiz Antônio Marcuschi (2008, p. 159), “os gêne-

ros textuais são dinâmicos, de complexidade variável e não sabemos ao 

certo se é possível contá-los todos, pois como são sócio-históricos e vari-

áveis, não há como fazer uma lista fechada”. Por esse motivo, o contato 

com os diversos gêneros presentes na história e socialmente facilita o 

processo de ensino aprendizagem nas salas de aula do ensino médio. 

Percebe-se que não se pode lidar com o gênero independente do 

contexto social e das relações humanas que os norteiam. Além de consi-

derar a relevância social para o ensino dos gêneros em sala de aula, faz-

se necessário compreender como os gêneros se constituem. 

 

5. Considerações finais 

O presente artigo objetivou buscar, em documentos oficiais, como 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e a lei nº 9.394 que estabe-

lece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), princípios que 
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citam as histórias em quadrinhos como gênero textual em sala de aula 

bem como as observações sobre a variação linguística existente no Por-

tuguês do Brasil. 

De fato, as variações linguísticas são fatores característicos da 

linguagem humana. Portanto, a língua é constituída por uma base socio-

cultural que cada comunidade de fala apresenta na maneira característica 

de se expressar, considerando o momento e o contexto de uso da fala. 

Diante disso, as línguas mudam mediante as necessidades culturais em 

diferentes momentos históricos, sociais e culturais da humanidade. 

O Brasil foi constituído historicamente por muitas outras influên-

cias culturais e sociais, em vista disso, há a presença das variações que se 

materializam linguisticamente. Por outro lado, a consequência do plura-

lismo linguístico é o preconceito com as várias maneiras de se expressar. 

Além das variações linguísticas, há o preconceito com as varian-

tes linguísticas, ou seja, as variantes de prestígio e não padrão do portu-

guês brasileiro. A compreensão do português padrão é guardada para 

membros específicos da sociedade que asseguram o poder político, eco-

nômico e social. 

Para o ensino de língua materna é importante apresentar aos alu-

nos as diferentes formas de adequação da língua em diferentes contextos 

de uso, para que ele possa optar por uma ou outra conforme as circuns-

tâncias de comunicação (LEMLE, 1978). Entende-se, dessa maneira, que 

não há certo ou errado, mas o conceito de adequado e inadequado para o 

contexto que se está inserido. 

Neste sentido, para o ensino de língua portuguesa, o professor en-

frenta desafios do mito da superioridade de uma variante ou maneira de 

falar sobre as demais, e que antes de tudo, toda variante é instrumento 

identitário do povo que a utiliza como meio de expressão e de comunica-

ção e que todos os falantes devem ter acesso à norma de prestígio. 

A Lei de Diretrizes e Bases foi estabelecida pela Lei Nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996 e sinaliza um período de mudança relevante pa-

ra a educação básica no Brasil. O objetivo da Lei de Diretrizes e Bases é 

regulamentar e programar a exposição de conteúdos e objetivos do sis-

tema escolar brasileiro. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997), por sua vez, 

também referenciam a variação linguística e o gênero textual história em 

quadrinho para a educação básica, pois seus princípios estão de acordo 
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com os objetivos elaborados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB, 1996). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) especificam a im-

portância da adequação da língua para o processo linguístico no contexto 

de fala, bem como sobre as discussões acerca do preconceito linguístico. 

Dessa maneira, pode-se perceber que as variações linguísticas e os 

quadrinhos, como gênero textual, são encarados como objetivos para o 

ensino de língua portuguesa, tendo em vista a contribuição para o proces-

so de ensino aprendizagem na educação básica. Dai a necessidade de tra-

balhos que façam um panorama entre o ensino de língua materna e os 

documentos que atestam essa língua com todas as suas variedades e di-

versidades linguísticas. 
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RESUMO 

Este estudo reflete, discute e analisa a presença do clítico /se/ do ponto de vista di-

acrônico para perceber como essa evolução está posta na contemporaneidade, como os 

alunos do ensino fundamental de uma escola pública em Dourados (MS) aprendem e 

empregam este o clítico em seus textos escritos. Preocupa-se também com o ensino de 

língua portuguesa pelo viés da variação linguística cuja intenção de aferir a influência 

da oralidade oriunda dos aspectos sociais e das vivências do alunado no momento da 

produção, sua interferência no uso do clítico /se/, sua importância no ensino aprendi-

zagem da língua portuguesa e a contribuição do livro didático na abordagem do as-

sunto, ou seja, no processo de ensino/aprendizagem da partícula clítica. Os ensina-

mentos de Napoleão Mendes de Almeida (2000), Marcos Bagno (2003/2012), Stella 

Maris Bortoni-Ricardo (2004), Elza Sabino da Silva Bueno e Rosangela Villa da Silva 

(2012), Domingos Paschoal Cegalla (2008), Ismael de Lima Coutinho (1976), Maurice 

Leroy (1974), Ferdinand de Saussure (1989), entre outros, foram adotados como su-

porte teórico-metodológico da pesquisa. Não perdendo de vista que o clítico /se/ é me-

recedor de atenção na produção textual e na interpretação dos diversos gêneros textu-

ais e em enunciados ou alternativas de provas de vestibulares e concursos públicos que 

exigem do leitor interpretação e objetividade sobre o tema abordado. 

Palavras-chave: Ensino de português. Variação linguística. Linguística histórica. 

 

1. Introdução 

Propomo-nos neste estudo a levantar, refletir e analisar a presença 

do clítico /se/ e sua manifestação em textos de alunos do ensino funda-

mental de uma escola pública em Dourados (MS), tendo em vista ques-

tões pertinentes a oralidade, a aprendizagem da língua portuguesa e a 

contribuição do livro didático na abordagem do assunto. 

Selecionamos, nessa escola pública municipal de bairro periférico 

de Dourados, uma sala com alunos do 8º ano do ensino fundamental, pois 

nos preocupamos com a variação linguística e com o ensino de língua, 

para perceber a influência da oralidade oriunda do social e das vivências 

do aluno em suas produções e a utilização do clítico /se/ em seus textos. 

mailto:luccas.lsm@hotmail.com
mailto:elza@uems.br
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Consideramos, a partir da reflexão diacrônica, a evolução do ensino e a 

utilização do clítico /se/ e no momento da análise, averiguamos como es-

sa evolução está posta no português brasileiro. 

Para a execução da pesquisa realizamos a leitura das obras, a cole-

ta e seleção de textos dos alunos do ensino fundamental, para apontar 

como o clítico /se/ é ensinado nas gramáticas, verificamos como o livro 

didático adotado na turma aborda a variação linguística na língua e fi-

nalmente procedemos à tabulação e análise dos textos dos alunos, princi-

palmente daqueles que traziam o emprego do clítico /se/. 

Adotamos como suporte teórico dessa pesquisa os ensinamentos 

de estudiosos como: Napoleão Mendes de Almeida (2000), Marcos Bag-

no (2003/2012), Stella Maris Bortoni-Ricardo (2004/2014), Elza Sabino 

da Silva Bueno e Rosangela Villa da Silva (2012), Domingos Paschoal 

Cegalla (2008), Ismael de Lima Coutinho (1976), Maurice Leroy (1974) 

e Ferdinand de Saussure (1989), entre outros. 

 

2. Aporte teórico-metodológico da pesquisa 

A linguística, de acordo com Ferdinand de Saussure (1989), é "a 

ciência que se constitui em torno dos fatos da língua" (SAUSSURE, 

1989, p. 7) ciência bastante nova e, nesta parte do trabalho, faremos uma 

retrospectiva dos estudos da linguagem pré-saussurianos até chegar aos 

estudos modernos do século XX, em que abordamos o conceito de varia-

ção linguística e sua contribuição para o ensino de língua portuguesa e, 

por fim, apresentamos as etapas de realização da pesquisa, que consistem 

na escolha da escola, dos alunos e dos textos, não perdendo de vista que 

o objeto desse estudo é o clítico /se/ e sua importância e uso na língua 

portuguesa do Brasil. 

 

2.1. Linguística histórica e história da linguística 

Os primeiros povos a se ocuparem dos estudos da língua foram os 

hindus, por motivos religiosos. Maurice Leroy (1974, p. 15) salienta que: 

"importava, com efeito, que os textos sagrados, reunidos nos Vedas192, 

                                                         

192 Os Vedas são vistos como escrituras sagradas associadas à religião hindu, significam 
conhecimento. Eram transmitidos oralmente e representam a mais antiga literatura da língua indo-
europeia. 
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não sofressem alteração alguma no momento de serem cantados ou reci-

tados durante os sacrifícios, um esforço feito para conservá-los na sua 

pureza primitiva". 

Os antigos gregos também se ocuparam do estudo da língua, po-

rém, por motivos estético e filosófico, o simples fato de quererem con-

servá-la, tendo em vista que acreditavam que tinham superioridade inte-

lectual sobre os demais povos. Os estudiosos alexandrinos para empre-

ender seu trabalho no estabelecimento dos textos organizaram a Gramáti-

ca, uma espécie de "sistema operacional", dotada de diversas ferramen-

tas. Então, a gramática passa de especulação a uma atividade prática, 

tendo a "língua em si" como seu principal objeto de estudo. Os gramáti-

cos alexandrinos se baseavam nas teorias gregas para compor um aparato 

técnico para seus trabalhos de crítica textual. 

Os romanos também se ocuparam dos estudos de sua língua, com 

destaque para Varrão que “estudou o sistema de verbos, descrito pelos 

gregos e definiu a gramática como ciência e arte e vislumbrou com maior 

lucidez que os gregos, o valor da oposição de alguns aspectos no sistema 

do verbo". (LEROY, 1974, p. 19) 

Na Idade Média o latim era a língua oficial do Império Romano e 

da Igreja Católica, mesmo tendo essa premissa o campo de pesquisas não 

se alargou. Na Antiguidade ensinava o trivium (retórica, lógica e gramá-

tica) fazendo o estudo da gramática reaparecer, pois era fundamental o 

ensino do latim. Na época nascem várias gramáticas, "o latim era uma 

língua principalmente escrita e, na medida em que era falada, era "recria-

da", com outra sonoridade pelo povo falante". (PEIXOTO, 2009, p. 7) 

Do renascimento ao século XVIII, período em que a Igreja Católi-

ca perde domínio por conta das Reformas e Contrarreformas, de acordo 

com Maurice Leroy (1974), o estudo da linguística torna-se, no século 

XVI, mais relevante, pois, fez-se necessário que os livros sagrados fos-

sem traduzidos para vários dialetos, mesmo que o latim tenha continuado 

como língua universal e o desprezo pelas línguas "vulgares" tenha conti-

nuado forte, o conhecimento da língua hebraica tornou-se essencial, pois 

era preciso conhecer as escrituras provocando o estudo das comparações 

linguísticas, ou seja, do método comparatista cuja função e comparar as 

língua e levantar o parentesco entre elas. 

Maurice Leroy (1974) ressalta que os estudos comparatistas fo-

ram desenvolvidos por nomes importantes como: 
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Franz Bopp foi pioneiro e fundou a gramática comparada das línguas in-

do-europeias além de ter formulado em 1816 um conjunto coerente de doutri-

nas oriundo das aproximações do sânscrito com as línguas europeias. [...] 

Rasmus Rask, precedeu Bopp nesse estudo, e demonstrou com maior rigor a 

identidade original das línguas germânicas. Os dois pesquisadores trabalharam 

independentes e chegaram ao mesmo resultado. [...] Jacob Grimm, introduziu 

na linguística a noção da perspectiva histórica, e dedicou-se aos dialetos ger-

mânicos. A lei que leva o nome do pesquisador, "Lei de Grimm" (mutação 

consonântica), foi o primeiro modelo das Leis Fonéticas, traduzindo a regula-

ridade das transformações fônicas da linguagem. [...] Augusto Schleicher, teve 

como ponto de vista as línguas como organismos naturais que independente da 

vontade humana nascem, crescem, se desenvolvem, envelhecem e morrem, e 

para embasar suas explicações aplicava-lhes as teorias da evolução de Charles 

Darwin. (LEROY, 1974, p. 31- 34) 

Em 1878, Ferdinand de Saussure mostra novos caminhos à gra-

mática comparada, mas é em Genebra que ele produz, em suas aulas, o 

que em 1916, seus discípulos compilam e publicam como: Curso de Lin-

guística Geral (CLG). Uma síntese das aulas ministradas por Ferdinand 

de Saussure ao longo de três anos de ensino (LEROY, 1974, p. 73). Em o 

Curso de Linguística Geral, Ferdinand de Saussure tem seus estudos re-

latados como: a arbitrariedade do signo, a linearidade do significante, 

língua/fala, sincronia/diacronia, entre outros princípios/objetos de estudo 

e reflexão. 

Tendo em vista nosso trabalho ser um estudo reflexivo à diacronia 

do clítico /se/, faremos a seguir uma breve elucidação do conceito de dia-

cronia e de sincronia na concepção saussuriana, lembrando que embora 

tenhamos optado pelo estudo diacrônico, não nos opomos aos pensamen-

tos linguísticos que demonstram importância do estudo sincrônico dos fa-

tos da língua. 

 

2.1.1. Diacronia e sincronia na concepção saussuriana 

Ferdinand de Saussure, no Curso de Linguística Geral (1989) tra-

ta do estudo da linguística sincrônica e linguística diacrônica, sendo: 

Sincrônica, se ocupa das relações lógicas e psicológicas que unem os ter-

mos coexistentes e que formam sistema, tais como são percebidos pela cons-

ciência coletiva e a linguística diacrônica, se ocupa com as relações que unem 

termos sucessivos não percebidos por uma mesma consciência coletiva e que 

se substituem uns aos outros sem formar sistema entre si. (SAUSSURE, 1989, 

p. 116) 

Ferdinand de Saussure utiliza os termos linguística sincrônica pa-

ra se referir àquela linguística estática, recortada em um tempo, seja ele 
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passado, presente ou futuro, que se preocupa com os fatos da língua e 

linguística diacrônica para definir fatos que acontecem ao longo do tem-

po, que antecede ou sucede um determinado período do tempo. 

Para o autor "é sincrônico tudo que se relacione ao aspecto estáti-

co da nossa ciência, diacrônico tudo que diz respeito à evolução. Sincro-

nia e diacronia são um estado da língua e uma fase da evolução" (SAUS-

SURE, 1989, p. 96). Corroborando com este estudo Eugenio Coseriu 

(1979 p. 27, in CARVALHO, 1997 p. 76) ressalta que: "Saussure não fez 

ontologia, mas metodologia, isto é, procurou distinguir os pontos de vista 

sincrônico e o diacrônico na linguística". Assim, "a língua será sempre 

sincrônica e diacrônica em qualquer momento de sua existência". 

(CARVALHO, 1997, p. 76) 

Um exemplo desse processo sincrônico/diacrônico pode ser visua-

lizado no neste artigo que reflete sobre o uso do clítico /se/ do ponto de 

vista diacrônico, mas a partir dos textos produzidos por alunos de 8º ano 

do ensino fundamental de escola pública de Dourados. 

 

2.2. Sociolinguística e sua importância para o estudo da língua 

portuguesa 

Preocupamo-nos, nessa parte do estudo em relatar a contribuição 

dos estudos sociolinguísticos para as aulas de língua portuguesa, uma vez 

que este estudo tem o viés da sociolinguística variacionista que segundo 

Maria Cecília Mollica (2015, p. 11) "é uma das subáreas da linguística e 

estuda a língua em uso no seio das comunidades de fala". Sobre o assun-

to Stella Maris Bortoni-Ricardo (2014) acrescenta que: 

A sociolinguística como ciência autônoma e interdisciplinar teve início 

em meados do século XX [...] levando em conta o contexto sociocultural e a 

comunidade de fala, não dissocia a fala do falante, considera relevante exami-

nar as condições em que a fala era produzida [...] Liderados por Willian La-

bov, os sociolinguistas pioneiros, nos Estados Unidos, desenvolveram análises 

contrastivas entre a variedade do inglês, língua materna dos alunos em ques-

tão, e o chamado inglês padrão, falado e ensinado na escola. (BORTONI-RI-

CARDO, 2014, p. 11-12) 

Essa ciência autônoma e interdisciplinar atua na escola, uma vez 

que esta é um ambiente social, uma comunidade de fala, em que a língua 

é falada pelos alunos em situações de monitoramento, portanto, é funda-

mental que ela seja tratada, não só nas aulas de língua portuguesa, mas 

em todas as disciplinas do currículo escolar, afinal ela também se preo-
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cupa com o ensino aprendizagem e leva em consideração o social do alu-

no, a idade, situação econômica e cultural, o que Stella Maris Bortoni-Ri-

cardo trata como uma pedagogia cultualmente sensível193. 

Percebe-se que é impossível desassociar a sociolinguística (ciên-

cia que estuda a língua, viva, em sociedade) da sociedade que é a sala de 

aula, isto é, espaço de convivência do aluno, onde pode se expressar e 

emitir seu ponto de vista sobre os assuntos em discussão. 

Nas aulas de língua portuguesa, professores optam por tratar a va-

riação linguística como um defeito, que precisa ser eliminado, provocan-

do um preconceito linguístico, fruto do preconceito social, indo na con-

tramão dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, 

que objetivam o reconhecimento e o respeito ao social aos saberes do 

aluno. A sociolinguística vem para contribuir com: "definições de con-

ceitos para o tratamento da variação; reconhecimento da pluralidade de 

normas brasileiras; estabelecimento das semelhanças entre o que se con-

vencionou chamar "norma culta" e "norma popular", ou seja, os estereó-

tipos linguísticos". (MARTINS et alii, 2014, p. 10) 

Assim, alunos e professores, por meio de formação e investiga-

ções sérias precisam refletir, perceber e compreender os diversos fenô-

menos linguísticos, contrários à língua padronizada. E compreender, que 

o aluno não é uma folha em branco, é necessário o respeito aos saberes, 

além de uma metodologia que respeite as diversidades naturais e comuns 

às línguas vivas em transformação. 

 

2.3. Etapas de realização da pesquisa 

Como objetivo geral, pretendemos pesquisar e analisar a presença 

do pronome clítico /se/, do ponto de vista diacrônico e sua manifestação 

os textos dos alunos selecionados para a pesquisa para averiguar sua im-

portância no ensino aprendizagem e a contribuição que o livro didático 

língua portuguesa traz na abordagem do tema. 

Em relação aos objetivos específicos, pretende-se analisar e refle-

tir sobre o uso do clítico /se/ seu processo de transformação diacrônica e 

seu uso na contemporaneidade, para verificar a forma como o ensino do 

                                                         

193 Sugere-se a leitura do livrinho Nós cheguemu na escola, e agora? Sociolinguística e educação, 
da Profa. Stella Maris Bortoni-Ricardo. 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

1218 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

clítico /se/ tem sido abordada nos livros didáticos de língua portuguesa 

do ensino fundamental. E verificar o efeito de sentido causado pelo uso 

do /se/ nos textos dos alunos, no sentido de perceber como os alunos uti-

lizam o pronome clítico /se/ em seus textos. 

 

2.3.1. Seleção da escola 

A escolha da escola para a realização da pesquisa foi intencional, 

selecionamos alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma escola pú-

blica de Dourados (MS), tendo em vista que nos preocupamos com a pre-

sença dos aspectos variacionistas no ensino de língua portuguesa, mas 

especificamente para perceber o quanto há de influência da oralidade ori-

unda do social e das vivências do aluno no momento da produção textual 

e na utilização do clítico /se/em seus textos. 

A escola selecionada dispõe de materiais midiáticos e ferramentas 

para auxiliar os professores, porém as reservas devem ser agendadas pre-

viamente para atender professores das disciplinas da grade curricular. 

 

2.3.2. Perfil dos alunos pesquisados 

Para a seleção da turma, conversamos com docentes e coordena-

ção pedagógica das turmas e decidimos pela realização do trabalho no 8º 

ano A do período matutino da referida escola, lembrando que tal escolha 

justifica-se uma vez que essa turma atende aos requisitos propostos em 

nossa pesquisa que são: verificar a utilização atual do clítico /se/ em tex-

tos escritos de alunos do ensino fundamental e como o ensino deste clíti-

co é abordado no livro didático de língua portuguesa. 

Para a coleta dos textos produzidos pelos alunos não foi realizado 

nenhum tipo de "aula extra" sobre o assunto em destaque. Os alunos per-

tencem à faixa etária dos 13 aos 15 anos de idade, estão dentro da média 

de idade para cursar o 8º ano. Assim, foi realizada uma observação da sa-

la em algumas aulas com intuito de perceber a interação dos alunos com 

os conteúdos trabalhados e a interação da turma com a professora. 

 

3. Discussão da diacronia do clítico /se/ 

Antes de estabelecer as funções do clítico /se/, faz-se necessário 

um aclaramento acerca do que é clítico. Segundo Marcos Bagno (2012): 
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O verbo grego klínō significa 'inclinar; apoiar; fazer cair' [...]. Do verbo 

grego se formou o adjetivo klitikós, adotado pela terminologia linguística para 

designar um vocábulo átono que se apoia em outro antes ou depois dele para, 

juntos, constituírem um único grupo acentuado. Os clíticos podem ser de vá-

rias classes gramaticais e variar de língua para língua. (BAGNO, 2012, p. 740) 

As terminologias linguísticas mais conhecidas referentes às posi-

ções clíticas são: ênclise (antes do verbo), próclise (depois do verbo) e 

mesóclise (entre o verbo). 

 

3.1. As funções do clítico /se/ a partir dos manuais de gramática 

do latim à contemporaneidade 

Utilizamos as gramáticas de Júlio Comba (2004), Edwin Bucher 

Williams (1961), Ismael de Lima Coutinho (1976), Carlos Henrique da 

Rocha Lima (1969), além dos estudos realizados por Marcos Bagno 

(2012/2003), para verificar a evolução do clítico /se/ e sua utilização no 

livro didático adotado em referência ao clítico. 

Vejamos a reflexão diacrônica do clítico /se/ do latim ao portu-

guês brasileiro e a contribuição de Júlio Comba (2004) com relação à de-

clinação do pronome de 3ª pessoa: 

Genitivo Sui de si 

Dativo Sibi a si 

Acusativo Se Se 

Ablativo (a) se por si 

Quadro 1 – do latim ao português. Fonte: Combra (2004, p. 71) 

Marcos Bagno (2012) nos apresenta que: "A forma se era usada 

em latim como acusativo (objeto direto) e ablativo (circunstâncias, ins-

trumento, lugar, tempo etc.). Foi nessa função de objeto direto que o /se/ 

sobreviveu em nossa língua, um objeto direto que é reflexivo e equivale 

ao próprio sujeito". (BAGNO, 2012, p. 803) 

Tomamos por empréstimo o quadro de Marcos Bagno (2012), pa-

ra justificar a evolução do pronome /se/ como acusativo (objeto direto) e 

ablativo (adjunto adverbial). 

LATIM  

CLÁSSICO 

LATIM  

VULGAR 

PORTUGUÊS  

ARCAICO 

PORTUGUÊS  

ATUAL 

SE (ACUS. / ABLAT)  XE SE 

Quadro 2 – funções do clítico /se/. Fonte: Bagno (2012, p. 777) 
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Somando com nossa pesquisa vejamos o quadro de Napoleão 

Mendes de Almeida (2000), em que o autor relaciona o clítico /se/ como 

complemento tanto do verbo trasitivo direto como do indireto. 

OBJETOS 

Direto (Compl. de VTD) Indireto (Compl. de VTI) 

Singular {me/ te/ se,o} Singular {me/ te/ se, lhe} 

Plural {nos/ vos/ se, os} Plural {nos/ vos/ se, lhes} 

Quadro 3 – funções do clítico /se/. Fonte: Almeida (2000, p. 21) 

Edwin Bucher Williams (1961) no tocante ao /se/ declara que "O 

caso acusativo sobreviveu nos substantivos e adjetivos em português, o 

nominativo e o acusativo e por vezes também o dativo dos pronomes pes-

soais sobreviveram". (WILLIAMS, 1961, p. 148) 

Carlos Henrique da Rocha Lima (1969), apresenta a seguinte nota 

a respeito do /se/ com função de dativo (objeto indireto) como nos decla-

rou Edwin Bucher Williams, anteriormente: 

Nota: "SE" com função de dativo (complemento indireto) – raro nos clás-

sicos – apesar das censuras já se vai generalizando; segue o reflexivo SE a 

tendência dos outros pronomes oblíquos átonos me, te, nos, vos, que tem em 

português, além da função de objeto direto, como acusativos, a de objeto indi-

reto. (MONTEIRO, 1957, p. 265, apud LIMA, 1969, p. 301) 

Ismael de Lima Coutinho (1976) confirma que: "se (acusativo) > 

se; sibi (dativo) > si por analogia com mi. A forma átona arcaica deu o 

se, o que justifica o seu emprego, em português, como objeto indireto". 

(COUTINHO, 1976, p. 255-256) 

Nosso trabalho tem por foco o emprego do pronome clítico átono 

/se/, nos assevera Carlos Henrique da Rocha Lima (1969) que: "os pro-

nomes oblíquos possuem formas átonas e tônicas. As átonas são partícu-

las inacentuadas, que se colocam antes (próclise) ou depois do verbo (ên-

clise), como se fosse uma sílaba a mais desse verbo" (LIMA, 1969, p. 

104). "As formas /se/ e /si/ dizem-se reflexivas, porque é usada em refe-

rência ao próprio sujeito do verbo. Ex.: O capitalista matou-se". (LIMA, 

1969, p. 103) 

Carlos Henrique da Rocha Lima (1969) acrescenta que: "São for-

mas oblíquas (objetivas indiretas), 2ª e 3ª pessoa: átonas: se (singular e 

plural), exclusivamente reflexivo [...] São formas oblíquas (objetivas di-

retas) 2ª e 3ª pessoa - se - singular e plural reflexivo". (LIMA, 1969, p. 

301) 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 1221 

Aryon Dall'Igna Rodrigues (1984) apresenta em sua gramática o 

clítico /se/ no emprego dos pronomes oblíquos átonos em próclise, êncli-

se e mesóclise, além de reservar uma parte de seu manual para as funções 

da partícula /se/ como: conjunção (subordinativa integrante e condicio-

nal); pronome (partícula apassivadora, índice de indeterminação do sujei-

to, pronome reflexivo e partícula integrante do verbo). 

Podemos considerar as seguintes funções da partícula /se/, no la-

tim: objeto direto (acusativo), adjunto adverbial (ablativo) e, por vezes, 

objeto indireto (dativo). Marcos Bagno (2003), entretanto, nos propõe a 

refletir sobre a função de sujeito do clítico /se/. 

Veja o exemplo dado pelo autor: 

 
Quadro 4 – diferentes funções do clítico /se/. Fonte: Bagno (2003, p. 132) 

O que chama atenção nessa análise (1) é que ela corresponde à 

'ordem canônica' da sintaxe do português: SVO, portanto, o falante en-

quadra este enunciado dentro do esquema padrão da língua. Por isso é 

que esta frase (1) soa muito mais 'natural' do que a frase (2) com seu su-

posto sujeito invertido. (BAGNO, 2003, p. 134) 

O autor propõe que coloquemos a frase (2) em sua ordem canôni-

ca – nessa padaria uns docinhos ótimos se comem! – e nos convida a re-

fletir sobre a equivalência da voz passiva sintética em oposição à voz 

passiva analítica. (BAGNO, 2003, p. 136) 

Nosso objetivo é promover discussão e reflexão acerca do uso do 

clítico /se/194, a partir de um olhar diacrônico do fenômeno linguístico à 

luz da variação linguística. Sendo assim, apresentamos a seguir a mani-

festação do clítico /se/ no livro didático utilizado pela turma de 8º ano do 

ensino fundamental e sua importância para o processo de aprendizagem 

de língua portuguesa. 

                                                         

194 Sugere-se a leitura de Doa-se lindos filhotes de poodle: variação linguística, mídia e preconceito, 
de Maria Marta Pereira Sherre. 
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3.2.  O clítico /se/ e sua manifestação no livro didático utilizado 

ela turma selecionada 

O livro adotado para trabalhar as atividades pedagógicas na turma 

selecionada (8º ano) é Jornadas: port (Língua Portuguesa) das autoras 

Dileta Delmanto e Laís Barbosa de Carvalho, 2012. 

Como nossa intenção é demonstrar, a partir do livro didático, co-

mo o clítico /se/ é ensinado nas escolas, faremos um apanhado geral dos 

momentos em que as autoras tratam do objeto de nosso estudo em seu li-

vro, com vistas a permitir ao leitor uma reflexão de como é o ensino do 

clítico, sugerido pelas autoras, e do real modo de utilização no momento 

da produção textual pelos alunos em seus textos escritos. 

Jornada: port de Dileta Delmanto e Laís Barbosa de Carvalho é 

divido em oito unidades, cada uma subdividida em duas partes (Leitura 1 

e Leitura 2). Sobre o clítico /se/, objeto de nosso estudo, as autoras apre-

sentam-no em seis momentos, no subtópico reflexão sobre a língua. 

Em um primeiro momento o clítico /se/ aparece no conteúdo de 

regência verbal no texto: "Os pronomes me, te, se, nos, vos também po-

dem funcionar como objeto direto conforme a transitividade dos verbos a 

que estão ligados". (DELMANTO & CARVALHO, 2012, p. 229 e 234) 

O segundo momento em que o clítico /se/ é apresentado é como 

pronome apassivador: "Sempre que tivermos verbo transito direto acom-

panhado do pronome apassivador /se/, teremos a voz passiva sintética ou 

pronominal. Nessas orações, o verbo geralmente antecede o sujeito" 

(DELMANTO & CARVALHO, 2012, p.268). Exemplo: Vende-se casa, 

Alugam-se quartos. "Na voz passiva pronominal, o verbo concorda sem-

pre com o sujeito paciente" (DELMANTO & CARVALHO, 2012, p. 

268). Em um terceiro momento as autoras trazem o /se/ como índice de 

indeterminação do sujeito. Exemplo: "Perguntaram de você pra mim"- 

Sujeito indeterminado, verbo na 3ª pes. pl. "Precisa-se de floristas"- Su-

jeito indeterminado, verbo (de qualquer tipo, exceto transitivo direto) na 

3ª pes. sing. + pronome se. 

Dileta Delmanto e Laís Barbosa de Carvalho (2012) trazem ainda 

o clítico /se/ em mais dois momentos referindo à colocação pronominal. 

Em uma frase "Tornaram-se perigosíssimas, por causa do alto índice de 

gordura" (DELMANTO & CARVALHO, 2012, p. 292), para que o alu-

no verifique a posição desse pronome pessoal (ênclise, próclise, mesócli-

se). E em um quinto momento, em um quadrinho de Hagar: "Lembre-se 
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estamos em território inimigo não confie em nada" (DELMANTO & 

CARVALHO, 2012, p. 302), para verificar a posição clítica do pronome. 

As autoras ainda fazem observações pertinentes, tendo em conta 

que é papel do professor orientar o aluno sobre as diferenças linguísticas 

existentes em os modos: brasileiro e europeu de usar a língua. As autoras 

asseveram que: "em situações informais, no português do Brasil, a ten-

dência de colocação pronominal é a próclise. Em Portugal, a preferência 

é pelo uso da ênclise". (DELMANTO & CARVALHO, 2012, p. 293) 

A seguir em nosso trabalho analisamos como acontece o real uso 

do clítico /se/ pelos alunos, e apura-se o quanto a oralidade e uso infor-

mal da língua interfere no processo da escrita do aluno. 

 

4. Descrição e análise do uso do clítico /se/ na produção de alunos do 

ensino fundamental 

Neste momento procedemos à descrição e análise dos textos pro-

duzidos pelos alunos do 8º ano selecionados para a pesquisa, lembrando 

que são alunos de uma escola municipal de um bairro periférico da cida-

de de Dourados (MS). Para atingir os objetivos traçados no início da pes-

quisa, buscamos suporte teórico de gramáticos como: Domingos Pascho-

al Cegalla (2008), Luiz Antônio Sacconi (1994) e Roberto Melo Mesqui-

ta e Cloder Rivas Martos (2005) e de linguistas como: Stella Maris Bor-

toni-Ricardo (2004), entre outros. 

A princípio, para averiguação da presença do clítico /se/ nas pro-

duções escritas dos alunos, coletamos 27 (vinte e sete) textos e dentre es-

tes escolhemos apenas 5 (cinco) para efeito de análise. Esse recorte justi-

fica-se uma vez que os cinco textos selecionados são os que mais apre-

sentam o emprego do clítico /se/, objeto de nosso estudo. 

Ressaltamos que nosso objetivo nesse estudo não é ensinar o alu-

no a empregar o clítico /se/ e nem julgar o professor de língua quanto à 

sua metodologia de ensino e aprendizagem aplicada em sala de aula. E, 

sim refletir, discutir e compreender como os alunos do ensino fundamen-

tal utilizam o pronome clítico /se/, uma vez que são ensinados a partir 

das aulas de língua portuguesa a como empregar o clítico /se/ de acordo 

com a NGB (Nomenclatura Gramatical Brasileira). Ao final das análises 

trazemos algumas conclusões acerca da nossa inquietação de como esses 

alunos empregam o clítico /se/ na modalidade escrita da língua. 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

1224 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

A seguir apresentamos os 5 (cinco) textos que foram selecionados 

para análise, identificados como Fig. 1 a 5. 

 
Fig. 1 – texto a violência contra a mulher 

No primeiro texto o aluno utiliza a palavra /se/ no último parágra-

fo, em: "Só quem sofre a violência sabe-se o quanto é difícil" como um 

pronome enclítico. Este emprego pode ter sido causado por uma desaten-

ção, uma vez que com uma leitura mais atenta e orientada, certamente o 
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aluno teria optado pelo não uso da referida partícula clítica, pois neste 

contexto o seu uso é desnecessário na construção da frase. 

Neste mesmo parágrafo no trecho: "... voltar a se uma pessoa 

normal" o aluno comete o que nos parece uma inadequação ortográfica 

do verbo ser, um simples equívoco de conjugação verbal, facilmente cor-

rigível com uma leitura atenta e um processo de reescrita orientado. Ou 

até mesmo, uma supressão do /r/ final em verbos infinitivos, oriunda da 

fala, já que na oralidade os falantes falam os verbos infinitivos sem o /r/ 

final como em: "andá ('andar'), vendê ('vender'), parti ('partir')". (COE-

LHO et al., 2015, p. 27) 

Ainda neste parágrafo, no trecho: "não se consegue-se dormir com 

medo que o agressor volte a agredir novamente", o aluno utiliza o pro-

nome /se/ de forma proclítica, como sugere a gramática" a próclise será 

de rigor: quando antes do verbo houver, na oração, palavras de sentido 

negativo que possam atrair o pronome átono" (CEGALLA, 2008, p. 538) 

e de forma enclítica (inadequado gramaticalmente), uma vez que a cons-

trução pede próclise. Um equívoco que facilmente teria sido sanado, ape-

nas com uma leitura atenta e orientada do texto escrito. 

A respeito da reescritura de um texto Irandé Antunes (2003), sali-

enta: "a qualidade dos textos escritos por nossos alunos se deve à falta de 

oportunidade para que eles planejem e revejam esses textos" (ANTU-

NES, 2003, p. 59) e acrescenta: "a maturidade de escrever textos [...] su-

põe orientação, vontade, determinação, exercício, prática, tentativas (com 

rasuras inclusive!), aprendizagem" (ANTUNES, 2003, p. 60). O aluno 

obedece à regra de concordância estabelecida pela gramática, no uso de 

clítico /se/. 

No texto 02, no trecho: "essa lei tornou-se o principal instrumento 

para coibir e punir a violência doméstica", o aluno faz uso de forma ade-

quada, do ponto de vista da gramática normativa, da partícula /se/ como 

objeto direto do verbo, uma vez que de acordo com Luiz Antônio Sacco-

ni (1994, p. 486) "a partícula /se/ possui a classificação de objeto direto 

quando acompanha verbo transitivo direto". Vejamos: "essa lei tornou 

(VTD) – se (O.D) – a si mesma – o principal instrumento para coibir ...". 
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Fig. 2 – texto violência contra a mulher 

No último parágrafo, no trecho: "mulheres que tem uma longa vi-

da ao lado do agressor e filhos, que não querem que a família se deses-

truture e por fim se separe", o aluno utiliza duas vezes a partícula 

/se/como partícula expletiva ou de realce, tendo em vista que não se en-

quadra em caso de próclise de acordo com Domingos Paschoal Cegalla 

(2008) e Luiz Antônio Sacconi (1994), mesmo assim não se trata de uma 

construção inadequada, pois a norma prescrita pela Nomenclatura Gra-

matical Brasileira foi seguida. 
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No trecho: "outras (refere-se às mulheres) até se sentem culpadas 

por algo que fizeram e aceitam a agressão como modo de se redimir", 

ainda no último parágrafo do texto, o aluno utiliza duas vezes o pronome 

reflexivo /se/ antes dos respectivos verbos. O primeiro /se/ é proclítico 

por conta do pronome indefinido "outras" que principia a frase "Quando 

o verbo é precedido de pronome indefinido ocorre próclise" (MESQUI-

TA & MARTOS, 2005, p. 414). O segundo /se/ é partícula integrante do 

verbo redimir que é um verbo pronominal, Domingos Paschoal Cegalla 

(2008) assevera: "o pronome /se/ é parte integrante dos verbos pronomi-

nais que exprimem sentimentos, mudança de estado, movimento, etc." (p. 

563). Observe que o aluno obedece à regra de concordância estabelecida 

pela gramática normativa ao fazer uso do clítico /se/. 

A respeito do texto 3, é necessário salientar que, como o texto foi 

construído pela aluna em frente e verso da folha, optamos por analisar 

apenas o verso, já que na frente da folha não há o emprego da partícula 

/se/. Além disso, o texto 3, em sua construção, ocorre o uso do /se/ de um 

modo que não ocorre em outro texto analisado, desta forma o considera-

mos importante para a reflexão do emprego do /se/ em nosso estudo. Ve-

jamos o texto. 

 
Fig. 3 – texto violência contra a mulher 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

1228 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

Vejamos o trecho a seguir: "também 'a' casos de filhos que aca-

bam sofrendo agressões junto com a mãe, se tomarem a decisão certa de 

não se calar mais, e denunciarem os agressores 'estará' ajudando várias 

outras vítimas..." em que o aluno faz uso do clítico /se/ de forma distinta 

em pelo menos dois enunciados. 

No trecho descrito o /se/ trata-se de uma conjunção subordinativa 

adverbial condicional (CEGALLA, 2008, p. 292). O segundo /se/ é um 

pronome átono proclítico "a próclise será de rigor: quando antes do verbo 

houver, na oração, palavras de sentido negativo que possam atrair o pro-

nome átono". (CEGALLA, 2008, p. 538) 

No segundo caso do trecho: "Não podemos se calar diante de vá-

rios assassinatos de mulheres". O aluno usa o /se/ em lugar do pronome 

átono /nos/. Ocorre uma próclise, por conta da palavra negativa "não" 

que principia a frase. Entretanto, o aluno troca o pronome átono 'nos' por 

'se'. Acreditamos que isso aconteça por dois motivos: 

 1º- Não há uma leitura atenta pós-produção textual; 

 2º - É uma construção que acontece geralmente na fala informal 

e sem monitoramento. 

Isso também acontece com o pronome átono /me/, como em: "Tô 

se sentindo pra baixo hoje", Mirian Lemle (1978). Neste caso, nota-se 

que o aluno transpôs para a sua escrita, expressões características da ora-

lidade, este é um fenômeno comum e pode acontecer quando este não 

consegue distinguir expressões características da oralidade daquelas que 

são próprias da modalidade escrita da língua que, por sua vez, exige mais 

atenção e monitoramento durante a escrita do texto. 

Neste sentido, é papel do professor orientar os alunos no processo 

de escrita, pois como defende Irandé Antunes (2003): "o ideal será que o 

professor conceda a maior atenção aos aspectos da organização e da 

compreensão do texto, clareza, precisão da linguagem, escolha da palavra 

certa além de sentido e relevância do que é dito" (ANTUNES, 2003, p. 

65). 
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Fig. 4 – texto terrorismo 

No texto da Fig. 4, o aluno utiliza a palavra /se/ duas vezes. Na 

primeira, no trecho: "o que está levando pessoas a se retirarem do seu 

local para outras cidades" trata-se de um pronome reflexivo proclítico, 

pois como assegura Domingos Paschoal Cegalla (2008) "junto a infiniti-

vo flexionado, regido de preposição, é de rigor a próclise" (CEGALLA, 

2008, p. 542). O escritor do texto obedece à regra de concordância esta-

belecida pelas gramáticas, em que "o verbo concorda com o sujeito" 

(CEGALLA, 2008, p. 450) a que se refere. 

No segundo emprego: "até mesmo outros países para tentarem se 

levar das queras e da fome?". Leia-se o verbo livrar ao invés de levar. 

Desta forma, o aluno emprega-o de acordo com as normas gramaticais 

Domingos Paschoal Cegalla (2008): "Nas locuções verbais podem os 

pronomes átonos, conforme as circunstâncias, estar em próclise ou êncli-

se ora ao verbo auxiliar, ora à forma nominal". (CEGALLA, 2008, p. 

543) 

O aluno obedece às regras de concordância estabelecidas pelas 

gramáticas normativas, Luiz Antônio Sacconi (1994): "se o verbo transi-

tivo direto é acompanhado de verbo auxiliar, só este varia, o auxiliar". 

(SACCONI, p. 366) 
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Embora o aluno não tenha feito mau uso do /se/, é importante sa-

lientar que é papel do professor incluir a identificação e conscientização 

a respeito das diferenças linguísticas no processo de ensino/aprendiza-

gem da língua em sala de aula. 

 
Fig. 5 – texto desenvolvimento sustentável 

No texto 5, o aluno emprega por duas vezes o clítico /se/. No pri-

meiro caso, no trecho: "quando isso acontecer você terá a conciência 

limpa, porque se lembrará de como o usou com responsabilidade", utili-

za o de acordo com a norma prescrita pela gramática "usa-se a próclise 
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quando antes do verbo houver conjunções subordinativas". (MESQUITA 

& MARTOS, 2005, p. 414) 

No segundo caso, no trecho: "Então lembre-se que o desenvolvi-

mento sustentável é 'Atender as necessidades da atual geração'", emprega 

o clítico de forma adequada. "Se houver pausa depois do advérbio, preva-

lece ênclise" (CEGALLA, 2008, p. 539). Observe que o aluno não come-

te inadequações no tocante ao objeto de nosso estudo, isto é, o emprego 

do clítico /se/, mas é papel da escola e do professor provocar no aluno o 

monitoramento e reescrita de seus próprios textos. 

Sendo assim, reitera Stella Maris Bortoni-Ricardo (2004) a respei-

to do papel da escola, que também cabe ao professor: "facilitar a amplia-

ção da competência comunicativa dos alunos [...] é a escola o locus em 

que os alunos vão adquirir recursos que lhes permitam desempenhar 

competentemente práticas sociais especializadas". (BORTONI-

RICARDO, 2004, p. 74-75) 

Considerando que uma das preocupações do português brasileiro 

a respeito do clítico /se/, é com a sua função apassivadora, nos cinco tex-

tos analisados os alunos não cometem desvios de concordância, em suas 

produções. 

 

5. Considerações finais 

A partir da leitura e análise dos textos produzidos pelos alunos de 

8º ano, evidenciamos que houve 8 (oito) casos em que o clítico /se/ foi 

empregado, como prescrevem os manuais de gramática normativa con-

sultados, contra 4 (quatro) inadequações por diferentes motivos, sendo 3 

(três) de apenas um aluno. Logo, podemos inferir que dentre os 5 (cinco) 

textos escolhidos, as inadequações neles seriam facilmente corrigidas se 

os professores tivessem sua metodologia de aula pautada no processo de 

escrita e reescrita de texto, de forma que os alunos pudessem sanar as su-

as dúvidas de escrita e de emprego de fenômenos linguísticos caracterís-

ticas da modalidade escrita da língua. Pois nem sempre, visto a indisci-

plina em sala de aula, entre outros fatores, é possível dar um atendimento 

individual aos alunos e orientá-los na refeitura de seus textos. Há, porém, 

a opção de reescrita orientada, no final da folha da produção textual é 

possível o professor fazer alguns apontamentos que vão auxiliar o aluno 

no processo de escrita e reescrita de seus textos. 

Tendo como base os 27 (vinte e sete) textos, 5 (cinco) deles apre-
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sentaram o clítico /se/, e dentre os 5 (cinco), os escolhidos para análise, 

apenas 1 (um) precisava de uma atenção maior, haja vista os "desvios" 

terem sido frutos de falta de uma leitura pós-produção mais atenta. Os 

outros textos não apresentaram inadequações no tocante ao clítico, apre-

sentaram outros tipos de fenômenos, mas no tocante ao clítico, os equí-

vocos aparentes poderiam ter sido eliminados a partir da leitura do aluno, 

e de um "bilhete" que ao mesmo estimule ao aluno a produzir e o oriente 

de forma mais sensível. 
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REPRESENTAÇÃO DA FIGURA FEMININA 

NA MÚSICA “LADY MARMALADE”, DE PATTI LABELLE 
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RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo analisar como é construída a representação so-

bre a mulher na música “Lady Marmalade”, lançada na década de 1970, por Patti 

Labelle, sendo regravada várias vezes depois pela própria cantora e por várias outras 

também. Estamos inseridos no campo interdisciplinar da linguística aplicada (LA), 

utilizando a linguística sistêmico-funcional (LSF) como principal aporte para as mi-

croanálises. A pesquisa é do tipo documental e com abordagem qualitativa interpreta-

tivista. As análises revelam que uma mulher representada a partir de seus atributos 

físicos, explorando a ideia de mulher fatal e sensual demasiadamente. 

Palavras-chave: 

Ideologia. Linguística sistêmico-funcional. Mulher. Linguística aplicada 

 

1. Introdução 

É de conhecimento que a música é uma manifestação da lingua-

gem carregada de diferentes ideologias. Por isso, tem o papel de repre-

sentar contextos sociais que são, cognitivamente, captados e significados 

na mente das pessoas. Esse feito acarreta em uma série de catarses que 

aproximam a canção, ou a letra da música como preferem alguns, ao con-

texto social, cultural e mesmo afetivo de quem ouve. 

Neste trabalho, investigamos como a figura feminina é represen-

tada na letra da música Lady Marmalade, tentando entender como os fa-

tores extratextuais funcionam como molas propulsoras à compreensão de 

construções sociossemiótica. A concepção de representação que adota-

mos nesta abordagem é ancorada na linguística sistêmico-funcional 

(LSF), mais precisamente na metafunção ideacional, sendo a representa-

ção vista, nessa esfera, como a maneira com a qual o mundo em si tem 

sua imagem construída. (cf. HALLIDAY, 1994; HALLIDAY & MA-

THIESSEN, 2004 e 2014; EGGINS, 2004; THOMPSON, 2014) 

Nossa metodologia é do tipo documental, pois estamos entendo a 

referida canção como documento semiotizador de um posicionamento 

social anacrônico em relação à época em que foi materializado. Para isso, 

no âmbito dos estudos sociais aplicados, este tipo de pesquisa nos ajuda 

mailto:brunogomesuft@mail.uft.edu.br


Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 1235 

na compreensão de corpus que foram criados a partir de comportamentos 

sociais bastante específicos, sendo, pois, uma boa oportunidade de inves-

tigação do comportamento humano. (Cf. SÁ-SILVA, 2009) 

Além desta Introdução, das Considerações Finais e das Referên-

cias, este artigo é constituído pelas seguintes seções: Diálogos entre lin-

guística aplicada e linguística sistêmico-funcional; A mulher no século 

XXI: distanciamento do sexo frágil, Um pouco do histórico da música em 

questão e Analisando a representação discursiva da mulher. 

 

2. Diálogos entre linguística aplicada e linguística sistêmico-funcio-

nal 

A linguística sistêmico-funcional tem origem australiana e nasceu 

para, basicamente, para o ensino da língua inglesa (FUZER & CABRAL, 

2010; PEREIRA, 2015a; SILVA, 2014). Nesse sentido, podemos afirmar 

que esta corrente de estudos funcionalistas nasceu em decorrência da ne-

cessidade de inovação do ensino de língua, pautado em novos olhares 

sobre as problemáticas já latentes. Com o passar do tempo, a linguística 

sistêmico-funcional foi sendo utilizada para análise linguística materiali-

zadas em outros contextos sociais, não apenas aqueles voltados ao ensi-

no. (Cf. PEREIRA, 2015b; MUNIZ DA SILVA, 2014) 

Isso muito se aproxima com as concepções de olhares da linguís-

tica aplicada, concepções teórico-metodológicas de investigação da lin-

guagem, pautada em questões sociais concretas. Com origem no contexto 

de Segunda Guerra Mundial (cf. PEREIRA, 2014), a linguística aplicada 

passou por várias modificações dentro de seu próprio bojo. Muitas con-

trovérsias foram estabelecidas sobre a linguística aplicada sendo uma 

disciplina ou sendo uma maneira emergente e diferenciada de se fazer 

pesquisa. (Cf. SIGNORINI, 1998; MOITA LOPES, 2006 e 2013; ME-

LO, 2015; PEREIRA 2016a) 

Entretanto, o que muito aproxima a linguística aplicada da lin-

guística sistêmico-funcional é o caráter iminentemente interdisciplinar. 

Logo, o fato de reconhecerem-se como possibilidades de análises abertas 

a diálogos com outras fontes causam a aproximação que buscamos, com 

o objetivo de tornar a análise dos dados de maneira mais palpável. A 

ideia de interdisciplinaridade que tratamos aqui parte das contribuições 

de Ivani Catarina Arantes Fazenda (2009), quando a autora enumera dife-

rentes níveis de interdisciplinaridade, colocando-a como algo natural aos 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

1236 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

estudos de cunho social e cultural, entrando aí a linguagem como exem-

plo. 

Em seu trabalho, Orlando Vian Jr. (2013) se desdobra na tentativa 

de estabelecer um diálogo harmonioso entre a linguística aplicada e a 

linguística sistêmico-funcional. Para o autor, essa relação ocorre de ma-

neira bastante natural, tendo em vista que os fenômenos da linguagem 

são sempre de natureza social, ou seja, o que é escrito nada mais é do que 

uma representação de um contexto social maior. No caso, há de entender 

os movimentos dialógicos estabelecidos em uma ordem de via de mão 

dupla, pois, com isso, surge-se a ideia de simultaneidade linguística e in-

terdisciplinaridade dos saberes. 

 

3. A mulher no século XXI: distanciamento do sexo frágil 

A figura feminina já passou por vários momentos na estrutura so-

cial. A mulher, secularmente conhecida como sexo frágil, tem buscado 

cada vez mais igualdade de direitos sociais e de expressão. No entanto, 

ainda é possível encontrarmos fortes resquícios de uma cultura predomi-

nantemente machista. Entretanto, não entremos agora nos méritos desta 

questão. Deixemos para outro momento. 

Em seu mais recente trabalho sobre esse assunto, Bruno Gomes 

Pereira, Mariele de Almeida Reis e Ynayan Fabryne Barbosa Brito 

(2017) fazem uma espécie de linha do tempo, onde mapeiam as princi-

pais evoluções e conquistas feministas ao longo de um recorte histórico 

que propõem. Essa cronologia é crucial para se compreender a constru-

ção de um paradigma no qual a figura masculina se sobrepõe a feminina, 

e, por isso, algumas atitudes da mulher, mesmo no século XXI, ainda 

chocam e causam furor. Mesmo porque, romper paradigmas é uma tarefa 

difícil, árdua e, principalmente, processual. 

Sobre a atuação da mulher no mercado de trabalho, Mary Del Pri-

ore (2007) enfatiza que houve uma participação maior na década de 

1950, principalmente no que se refere a trabalhos de natureza coletiva. 

Entretanto, a mulher era vista como auxiliar, aquela que não teria condi-

ções de desenvolver qualquer atividade de maneira protagonista com a 

mesma eficácia do homem. 

Talvez isso tenha sido o que mais incomodou as mulheres de alma 

mais feministas e revolucionárias. Com o tempo, a mulher passou a ocu-

par posições sociais até então inimagináveis. Mariele de Almeida Reis e 
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Ynayan Fabryne Barbosa Brito (2012) problematizaram essa questão ao 

analisarem como a mulher do século XXI é vista em propagandas de cer-

veja. As autoras compreenderam que o culto à forma e o exagero da sen-

sualidade nas propagandas expunham as mulheres a uma condição desfa-

vorável à ideia original proposta de igualdade de direitos. 

Uma das respostas para isso foi entender essa manifestação da 

linguagem como uma espécie de mecanismo de autodefesa, uma vez que, 

historicamente, a mulher, em várias partes do mundo, se vale da beleza 

para assumir uma posição de comando em relação a influencia que esta 

exercer sobre a figura masculina. Isso muito se aproxima do que é possí-

vel ver na canção que analisaremos em uma das seções deste artigo. 

Em uma perspectiva dialógica entre semiótica e análise de discur-

so, Silva, Oliveira e Delbianco (2015) argumentam que, muitas vezes, a 

maneira como a mulher é exposta na mídia é algo mais de cunho capita-

lista que propriamente social. Em outras palavras, segundo os autores, 

muitas vezes, o texto em que a imagem da mulher é veiculada utiliza-se 

de estereótipos para incentivar o consumo. O que muito ocorre em pro-

pagandas, mais especificamente nas de produtos de beleza, conforme é 

discutido também em Bruno Gomes Pereira (2016b). 

 

4. Um pouco do histórico da música em questão 

Lady Marmalade é uma música de origem estadunidense, lançada 

em 1974 pelo grupo americano LaBelle, composto apenas por mulheres, 

tendo como vocalista a cantora Patti LaBelle. Tornou-se a principal mú-

sica do álbum Nightbirds, o que rendeu muitos prêmios ao grupo. Entre-

tanto, foi na voz da vocalista, Patti Labelle, que se tornou uma canção 

imortalizada na memória e no coração de pessoas espalhadas por todo o 

mundo. 

Até hoje, Lady Marmalade é regravada por várias cantoras, e 

também é a canção mais esperada nos shows de Patti Labelle, mesmo em 

carreira solo, sendo sempre a canção mais aplaudida dos espetáculos. 

A música reviveu seu apogeu quando foi relançada no longa-

metragem Moulin Rouge, em 2001, tendo sido regravada pelas cantoras 

Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa e Pink. O sucesso retumbante do filme, 

protagonizado por Nicole Kidman, deve-se também à apoteose causada 

pela música ora referida, o que comprova sua atemporalidade. Na ocasi-

ão, o sucesso da música foi tão retumbante que lhe rendeu uma homena-
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gem durante a cerimônia do Grammy Hall of Fame, em 2002. 

 

5. Analisando a representação discursiva da mulher 

Nessa seção, analisamos alguns fragmentos em que a mulher é 

vista como ator principal das ações desenvolvidas no eixo oracional. 

Como lidamos com a noção de representação na linguística sistêmico-

funcional, tal como já esclarecemos na introdução, optamos por conside-

rar, em nossa análise, apenas os elementos léxico-gramaticais que, de al-

guma maneira, nos ajudam a visualizar a imagem feminina retratada na 

referida música. 

O Quadro 1 é um esquema constituído por duas colunas. Na pri-

meira delas, há a letra da música em sua versão original, em inglês. Já na 

segunda, temos a tradução da letra para o português, sendo esta a versão 

analisada.  

Versão da Música Original em Inglês Tradução da Música para o Português 

Hey sister, go sister, soul sister, flow sister 
Hey sister, go sister, soul sister, flow sister 
 
Mya 
He met Marmelade down in old Moulin Ro-

uge 

Strutting her stuff on the street 
She said, hello, hey Joe 
You wanna give it a go, oh 
 
Gitchi gitchi ya ya da da (hey hey hey) 
Gitchi gitchi ya ya heer (hee oh) 
Mocha chocolata ya ya (ooh yeah) 
Creole Lady Marmalade (ohh) 

 
Voulez-vous coucher avec moi, ce soir (oh 

oh) 
Voulez-vous coucher avec moi (yeah yeah 

yeah yeah) 
 
Pink 
He sat in her boudoir while she freshened up 
Boy drank all that magnolia wine 

On her black satin sheets 
Is where he started to freak, yeah 
 
Gitchi gitchi ya ya da da (da da yeah) 
Gitchi gitchi ya ya heer (ooh yeah yeah) 
Mocha chocolata ya ya 
Creole Lady Marmalade, uh 
 

Ei irmã, vai irmã, irmã gêmea, vai irmã 
Ei irmã, vai irmã, irmã gêmea, vai irmã 
 
Mya 
Ele conheceu Marmalade lá no velho Moulin 

Rouge 

Colocando suas tralhas na rua 
Ela disse, hei, oi Joe 
Você quer ir com ela, oh oh 
 
Gitchi gitchi ya ya da da (hei hei hei) 
Gitchi gitchi ya ya hee (hee oh) 
Pele de chocolate ya ya (ooh) 
Crioula Dama Marmalade (ohh) 

 
Você quer dormir comigo, esta noite (oh oh) 
Você quer dormir comigo 
 
 
Pink 
Ele sentou-se no seu quarto enquanto ela se re-

frescava 
O garoto bebeu todo aquele vinho magnólia 

E nos seus lençóis de cetim preto 
Foi onde ele começou a pirar, sim 
 
Gitchi gitchi ya ya da da (da da) 
Gitchi gitchi ya ya hee (ooh yeah yeah) 
Pele de chocolate ya ya 
Crioula Dama Marmalade, uh 
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Voulez-vous coucher avec moi, ce soir (ce 
soir) 

Voulez-vous coucher avec moi (ooh) 

 
Lil' Kim 
Yeah, yeah, aw 
We come through with the money and the 

garter belts 
Let 'em know we 'bout that cake, straight out 

the gate 
We independent women 

some mistake us for whores 
I'm saying, why spend mine 
when I can spend yours 
Disagree, well that's you and I'm sorry 
I'ma keep playing these cats out like Atari 
Wear high heeled shoes, get love from the 

Dudes 
Four bad ass chicks from the Moulin Rouge 

Hey sisters, soul sisters 
Gotta get that dough sisters 
We drink wine with diamonds in the glass 
By the case, the meaning of expensive taste 
We wanna gitchi gitchi ya ya (come on) 
Mocca chocolata (what) 
Creole Lady Marmalade 
(One more time, come on) 

 
Marmalade (ooh) 
Lady Marmalade (ooh yeah) 
Marmalade (ohh) 
 
Christina 
Hey, hey, hey 
Touch of her skin feeling silky smooth, oh 
Color of cafe au lait, alright 

Made the savage beast inside 
Roar until he cried 
 
More, more, more 
 
Pink 
Now he's back home doing nine to five (nine 

to five) 

 
Mya 
Living a gray flannel life 
 
Christina 
But when he turns off to sleep, memories 

keep 
 

More, more, more 
 

Você quer dormir comigo, esta noite (esta noite) 
Você quer dormir comigo (ooh) 
 

 
Lil' Kim 
Yeah, yeah, aw 
A gente sobrevive com o dinheiro e as ligas 
Deixa eles saberem daquele bolo, direto do por-

tão 
Nós somos mulheres independentes 
alguns confundem-nos com prostitutas 

E eu digo, para quê gastar o meu 
quando eu posso gastar do teu 
Se discorda, bem, isso é você e eu lamento 
E continuamos nesse jogo como se fosse um vi-

deo-game 
Usamos saltos altos, tiramos amor das jóias 
Quatro safadas que vêm do Moulin Rouge 
Ei irmã, irmã gêmea 

Melhor pegar a grana, irmãs 
Bebemos vinho com diamantes no copo 
O sentido desse gosto tão caro 
Você quer gichie gichie ya ya (vamos lá) 
Pele de chocolate (o que?) 
Creole Lady Marmalade 
(Vamos lá, mais uma vez) 
 

 
Marmalade (ooh) 
Dama Marmalade (hee yeah yeah) 
Marmalade (No oh oh yeah) 
 
Christina 
Hey, hey, hey 
A pele dela é sedosa ao toque, oh 
Cor de café-com-leite 

Feito a fera selvagem de dentro 
Ruge até ele gritar 
 
Mais, mais, mais 
 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

1240 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

Gitchi gitchi ya ya da da 
Gitchi gitchi ya ya heer (ohh) 
Mocha chocolata ya ya (ooh) 

Creole Lady Marmalade 
 
Voulez-vous coucher avec moi, ce soir (ce 

soir) 
Voulez-vous coucher avec moi 
Voulez-vous coucher avec moi, ce soir (ce 

soir) 
Voulez-vous coucher avec moi (ohh) 

 
Come on, uh 
Christina 
Moulin 
Pink 
Lady Marmalade 
Lil' Kim 
Hey, uh uh uh uh uh uh uh 

Mya 
Rockwilder baby 
Lady 
Moulin Rouge 
Ooh 
Misdemeanor here 
 
Creole Lady Marmalade Yes-ah 

Quadro 1: Tradução da Letra da Música. Fonte: 

https://www.vagalume.com.br/moulin-rouge-soundtrack/lady-marmalade-traducao.html 

 

FRAGMENTO 1 

Ele conheceu Marmalade lá no velho Moulin Rouge 

Colocando suas tralhas na rua 

Ela disse, hei, oi Joe 

Você quer ir com ela, oh oh 

No Fragmento 1, há uma narração/descrição de uma situação de 

despejo. Ao ler a letra, é possível imaginar uma mulher jogando na rua os 

pertences de alguém, provavelmente um homem, sem que este tenha 

condições de revidar. 

O termo ele semiotiza um ser que está fora do discurso. Certa-

mente, por ser do gênero masculino, trata-se da figura de um segundo 

homem, a contar o primeiro (aquele que está sendo despejado). 

O termo ora referido é acompanhado pelo processo conheceu, que 

denota espanto por presenciar aquela cena, no mínimo, inusitada. O ele-

mento em destaque retoma a ideia implícita de espanto, uma vez que não 

https://www.vagalume.com.br/moulin-rouge-soundtrack/lady-marmalade-traducao.html
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seria algo “dito comum” uma mulher tomar esse tipo de atitude sem ne-

nhum receio. 

O sintagma lá no velho Mulan Rouge expressa uma circunstância 

de lugar capaz de contextualizar o momento em que o ator do processo 

conheceu Lady Marmamale, a qual ocupa posição gramatical de meta no 

processo oracional. 

O termo ela, no terceiro verso, é, na verdade, um elemento catafó-

rico, pois se refere à própria Lady Marmalade que, além de já ter sido 

mencionada anteriormente, é quem conta e movimenta os fatos. Ter esse 

elemento linguístico como tema, na posição de construção oracional, é 

ter a possibilidade de retomar à posição central da mulher, da qual tudo 

gira em torno. No plano mais ideológico, é, na verdade, uma reafirmação 

de empoderamento da figura feminina, capaz de se materializar no dis-

curso de múltiplas maneiras. 

As escolhas lexicais hei, oi Joe / Você quer ir com ela, oh oh, as 

quais funcionam como meta do processo dizer, confirmam o que disse-

mos acima, colocando a mulher como aquela pessoa que ordena, que faz 

o que quer, em outras palavras, aquela que dá as ordens. 

Vejamos agora o segundo fragmento. 

FRAGMENTO 2 

Você quer dormir comigo, esta noite 

Você quer dormir comigo 

A gente sobrevive com o dinheiro e as ligas 

Deixa eles saberem daquele bolo, direto do portão 

Nós somos mulheres independentes 

alguns confundem-nos com prostitutas 

E eu digo, para quê gastar o meu 

quando eu posso gastar do teu 

O excerto supracitado é, na verdade o refrão da música, onde as 

representações ocorrem com mais nitidez. Comecemos nossas análises 

pelas escolhas de alguns atores gramaticais. 

As escolhas dos atores você, a gente e eles, principalmente, nos 

ajudam a entender a maneira como a mulher se vê nas ações que pratica, 

bem como sua postura dominadora da situação. 

O termo você, utilizado mais de uma vez para designar uma figura 

masculina, é uma expressão de natureza exofórica, pois implanta no dis-

curso a noção do homem como ser paciente dos movimentos comunica-

tivos e interacionais. A maneira como é utilizado deixa implícita uma 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

1242 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

disputa de poder bastante pungente entre homem e mulher. Esse empode-

ramento é meramente algo simbólico, nos dizeres de Bourdieu (1989), 

uma vez que serve para significar uma relação entre subordinante e su-

bordinado que deve ser de conhecimento de todos. 

O a gente é um ator que envolve todas as mulheres retratadas na 

música. A ideia de coletividade legitima a noção de rebeldia do gênero 

feminino, uma vez que não se trata de apenas uma única mulher que tem 

essa postura como correta, mas sim um conjunto delas que se unem e 

comungam do mesmo ponto de vista. 

Já o eles se referem a todas as outras pessoas da sociedade, ditas 

“conservadoras”, que constroem uma certa opinião sobre os hábitos de 

Lady Marmalade. Este elemento, portanto, substitui toda uma coletivida-

de de pessoas que, socialmente, condenam o comportamento de Lady 

Marmalade. Entretanto, essa personificação da rigidez conservadora não 

parece ser algo que aborreça Marmalade. 

Os processos quer dormir, sobrevive e confundem são, na verda-

de, o cerne das representações das quais falamos desde o início. 

O quer dormir é um sintagma dúbio, uma vez que sugere sexo en-

tre diferentes actantes do discurso. Entretanto, é uma relação sexual que 

tem na mulher aquela que escolhe se ocorrerá ou não. Temos, novamen-

te, a questão do poder feminino. 

Entretanto, a ideia de mulher como pessoa de garra é retomada na 

escolha do processo sobrevive, que semiotiza a firmeza e a coragem fe-

minina. Ou seja, discursivamente, se posicionar e ter uma postura “atípi-

ca” é algo que necessita de garra e personalidade, uma vez que a mulher 

se assume como alguém que pensa e pratica o que pensa. 

O processo confundem é também um elemento bastante importan-

te para a compreensão do discurso. Seguido pelo termo prostitutas, há 

nesse caso a sugestão de um equívoco por parte de pessoas que não co-

nhecem essas mulheres tal como são de verdade. Tais se assumem como 

independentes, todavia não veem problemas de alguém pagar suas con-

tas, deixando implícita a ideia de igualdade de valores. 

 

6. Considerações finais 

Neste trabalho, tentamos mostrar como as mulheres são represen-

tadas na esfera discursiva da música Lady Marmalade. Ao nosso ver, tra-
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ta-se de uma espécie de grito de liberdade feminino, o qual engloba uma 

série de aborrecimentos e silenciamentos que o gênero feminino foi víti-

ma durante séculos. 

Em resumo, notamos uma tentativa de não se autorrepresentar 

como vítima, mas como aquela pessoa central no processo de interação, 

capaz de movimentar o enredo de sua própria história. 
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REPRESENTAÇÃO DO CORPO 

NA MÚSICA “PHYSICAL”, DE OLÍVIA NEWTON-JONH 

Bruno Gomes Pereira (UFT) 
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Resumo 

Esse trabalho como objetivo analisar como ocorre a representação do corpo hu-

mano na canção “Physical”, da cantora Olivia Newton-Jonh, lançada em 1981. Esta-

mos situados no campo da linguística aplicada (LA), adotando a linguística sistêmico- 

-funcional (LSF) como principal aporte para as microanálises. O tipo de pesquisa é de 

caráter documental, por entendermos que a letra da música em questão ser vista como 

um gênero discursivo que semiotiza ideologias específicas de um contexto histórico e 

social. Já a metodologia que adotamos é de abordagem qualitativa, pois lidamos com a 

ideia de interpretabilidade dos dados. As análises revelam um culto ao corpo masculi-

no e feminino, sendo, muitas vezes, ambíguos em seus sentidos. 

Palavras-chave: Música. Representação. Ideologia. 

 

1. Introdução 

O corpo é uma das mais antigas ferramentas de comunicação. 

Nesse sentido, dizemos que a linguagem corporal é, na verdade, uma das 

formas mais genuínas de interação, visto que é passível de significação e 

construções semióticas diversas. 

Nosso objetivo é analisar como o corpo é representado na letra da 

música Physical (físico em português), da cantora australiana Olívia 

Newton-Jonh. Partimos do princípio de que a referida canção foi lançada 

no início dos anos de 1980, época em que o planeta inteiro se rendia à 

febre dos modismos fitness, o que criou, mesmo que de maneira incons-

ciente, uma série de estereótipos estéticos. 

Além dessa Introdução, das Considerações Finais e das Referên-

cias, este artigo é constituído pelas seguintes seções: Um pouco sobre a 

linguística sistêmico-funcional, A função ideacional e Construindo senti-

dos sobre a representação do corpo na música de Olívia: a estética co-

mo pano de fundo. 

 

2. Um pouco sobre a linguística sistêmico-funcional 

A linguística sistêmico-funcional é uma teoria de origem australi-

mailto:brunogomespereira_30@hotmail.com
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ana, cunhada por Michael Alexander Kirkwood Halliday, com o objetivo 

de otimizar o ensino de língua inglesa. De natureza funcionalista, esta 

corrente de estudos linguísticos entende a gramática como pista linguísti-

ca ao semiotizar situações específicas do contexto de cultura e do contex-

to de situação em que os textos são produzidos e veiculados. Não é mi-

nha intenção problematizar a definição de contexto na sistêmico. Para 

maiores informações, consultar Michael Alexander Kirkwood Halliday e 

Ruqaiya Hasan (1989) e Suzanne Eggins (2004). 

Nesse sentido, entendo a gramática como elemento movediço e 

adaptável ao meio em que opera, uma vez que materializa as ideologias 

que perpassam o contexto social. A ideia de que o princípio gramatical 

pode servir como norteador para compreensão de práticas interdiscursi-

vas e ideológicas é condizente com os trabalhos de Cristiane Fuzer e Sara 

Regina Scotta Cabral (2010), Maria Angelica Furtado da Cunha e Maria 

Medianeira de Souza (2011), Maria Maura Cezário (2012), Maria Alice 

Tavares (2012) e Bruno Gomes Pereira (2014a; b), só para citar alguns. 

Ao compreender a gramática como pista para propor categorias 

analíticas, os estudos hallidayanos versam sobre a ideologia do contexto 

e como isso pode ser gramaticalmente mapeado. Nesse sentido, a gramá-

tica da linguística sistêmico-funcional é desenvolvida a partir de catego-

rias específicas, que as diferenciam da gramática tradicional e normativa 

que conhecemos. Ao revolucionar o ensino de línguas, Michael Alexan-

der Kirkwood Halliday propõe rótulos diferentes, os quais designam pa-

peis diferentes para os mecanismos léxico-gramaticais. Para tanto, o pes-

quisador propõe um olhar específico sobre a oração e os demais grupos 

que a compõem. Assim, a oração é vista, gramaticalmente, sob três pers-

pectivas: i) como elemento de representação; ii) como elemento de troca; 

e iii) como mensagem. Esta proposta, por sua vez, implica nos estudos 

léxico-gramaticais ao propor as seguintes metafunções da linguagem, 

respectivamente: ideacional, interpessoal e textual. (Cf. HALLIDAY, 

1994; HALLIDAY, MATHIESSEN, 2004; HALLIDAY, MATHIES-

SEN, 2014; THOMPSON, 2014) 

Das metafunções da linguagem citadas acima, me interesso mais 

de perto pela primeira delas, uma vez que se refere à oração como ele-

mento de representação da leitura de mundo do homem. Nesse sentido, a 

metafunção ideacional é uma maneira de complexificar os aspectos ora-

cionais como uma maneira linguística de representação de discursos que 

forças maiores, marcados por ideologias. Estas, por sua vez, ocupam um 

nível mais profundo de análise linguística a partir da linguística sistêmi-
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co-funcional. Entretanto, é necessário dizer que a ênfase que dou à meta-

função ora mencionada não descarta o papel léxico-gramatical e semânti-

co das demais metafunções. 

De acordo com Cristiane Fuzer e Sara Regina Scotta Cabral 

(2010), a metafunção ora referida mistura-se às manifestações ideológi-

cas do contexto, construindo representações que se organizam por meio 

do sistema de transitividade no nível oracional. Falo mais detalhadamen-

te sobre isso na próxima subseção. 

 

3. A função ideacional 

A metafunção ideacional é materializada pelo sistema de transiti-

vidade195, constituído pelos complexos oracionais processo + participante 

+ circunstância. Em detrimento da visão estruturalista, conforme indico 

no rodapé, a ideia de transitividade no funcionalismo sistêmico não atri-

bui seu papel a um único elemento linguístico, visto que os complexos 

oracionais mencionados se relacionam simultaneamente. Logo, o sentido 

que confiro ao termo transitividade parte de seu papel funcional, ou seja, 

não é algo específico de um único complexo oracional, mas sim de toda a 

oração. (Cf. FUZER & CABRAL, 2010; CUNHA & SOUZA, 2007) 

Abaixo, apresento o Quadro 1. Trata-se de um esquema onde é 

possível compreender a noção do sistema de transitividade: 

COMPONENTES DEFINIÇÃO CATEGORIA 

GRAMATICAL 

EXEMPLO 

Processo É o elemento central da 

configuração, indicando 

a experiência se desdo-

brando através do tempo. 

Grupos Verbais A mãe mata o re-

cém-nascido, du-

rante o parto ou 

logo após, sob a 

influência do esta-

do puerperal. 

Participantes São as entidades envol-

vidas – pessoas ou coi-

sas, seres animados ou 

inanimados –, as quais 

levam à ocorrência do 

processo ou são afetadas 

por ele. 

Grupos Nominais A mãe mata o re-

cém-nascido, du-

rante o parto ou 

logo após, sob a 

influência do esta-

do puerperal. 

Circunstância Indica, opcionalmente, o Grupos Adverbi- A mãe mata o re-

                                                         

195 Do ponto de vista mais estruturalista, a transitividade é vista como “a propriedade de um verbo 
transitivo, isto é, de um verbo seguido de um sintagma nominal”. (DUBOIS et al, 1998, p. 599) 
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modo, o tempo, o lugar, 

a causa, o âmbito em que 

o processo se desdobra. 

ais cém-nascido, du-

rante o parto ou 

logo após, sob a 

influência do esta-

do puerperal.  

Quadro 01: Componentes da oração. Fonte: Fuzer e Cabral (2010, p. 27) 

O Quadro 01 elenca os elementos funcionais que constituem o sis-

tema de transitividade, na linguística sistêmico-funcional, e materializam 

a metafunção ora referida. A priori, é importante ressaltar que os grupos 

acima enumerados exercem, antes de mais nada, função semântico-

pragmática nas relações interdiscursivas em que são realizadas. Logo, 

não me atrelo apenas ao rótulo gramatical, mas sobretudo o que este rótu-

lo indica na esfera ideológico-discursiva das relações enunciativas. 

Os processos são, talvez, os principais elementos funcionais den-

tro da metafunção ideacional, uma vez que é por meio dele que as outras 

categorias semânticas são mobilizadas. Nesse sentido, os processos exer-

cem função basilar na funcionalidade da língua, centrando-se neles as 

partidas semânticas para o processo de representação. 

Já os participantes exercem função precípua no que se refere aos 

efeitos de sentidos causados nos enunciados. Nesse sentido, estão relaci-

onadas a essa ideia as pessoas e coisas que praticam refletem a ação indi-

cada pelo processo. A relação entre grupos verbais e nominais geram a 

construção de complexos oracionais marcados por ocorrências léxico- 

-gramaticais que pontuam o gênero discursivo, caracterizando-o, conse-

quentemente. 

As circunstâncias, por fim, indicam os desdobramentos semânti-

co-pragmáticos dos processos. Tratam-se de circunstancializações que al-

teram o sentido básico do grupo verbal. Em outras palavras, as circuns-

tâncias propõem um olhar peculiar sob as enunciações, tendo em vista 

que sua ocorrência é opcional. 

Não é minha intenção fazer uma revisão teórica exaustiva sobre o 

Sistema de Transitividade, bem como dos grupos oracionais que a com-

põe. Para maiores informações, consultar os trabalhos de Michael Ale-

xander Kirkwood Halliday (1994), Michael Alexander Kirkwood Halli-

day e Christian Matthias Ingemar Martin Mathiessen (2004), Michael 

Alexander Kirkwood Halliday e Christian Matthias Ingemar Martin Ma-

thiessen (2014), Suzanne Eggins (2004) e Geoff Thompson (2014). 
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4. Construindo sentidos sobre a representação do corpo na música de 

Olívia: a estética como pano de fundo 

Nesta seção, apresentamos algumas considerações a respeito da 

representação e do culto à forma na letra da música Physical, de Olívia 

Newton-John. Nossa intenção é captar elementos de natureza léxico-gra-

matical capazes de semiotizar tais representações tendo o contexto de 

lançamento da música uma das várias influências. 

O quadro abaixo é um esquema constituído por duas colunas. Na 

primeira delas, há a letra original da música em questão, transposta em 

língua inglesa. Já na segunda, há a versão da mesma traduzida para a lín-

gua portuguesa, versão esta a que nos ateremos nas análises. 

Versão original em inglês Versão traduzida para o português 

I'm saying all the things that I know you'll 

like, makin' good conversation 

 

I gotta handle you just right, you know 

what I mean 

I took you to an intimate restaurant, then 

to a suggestive movie 

There's nothin' left to talk about, unless 

it's horizontally 

 

CHORUS 

Let's get physical, physical, I wanna get 

physical, let's get into physical 

Let me hear your body talk, your body 

talk, let me hear your body talk 

 

repeat CHORUS 

 

I've been patient, I've been good, tried to 

keep my hands on the table 

It's gettin' hard this holdin' back, you 

know what I mean 

I'm sure you'll understand my point of 

view, we know each other mentally 

You gotta know that you're bringin' out 

the animal in me 

 

CHORUS repeats 2x 

 

Oh, let's get physical, physical, I wanna 

get physical, let's get into physical 

Let me hear your body talk, your body 

talk, let me hear your body talk 

 

Eu estou dizendo que todas as coisas que eu 

sei que você gosta, fazendo uma boa conversa 

 

Eu tenho que dar um jeito em você, você sabe 

que eu quero dizer 

Eu te levei a um restaurante intimista, em se-

guida, para um filme sugestivo 

Não há mais nada a falar, a menos que seja na 

horizontal 

 

REFRÃO 

Vamos deixar isso mais físico, físico, eu que-

ro mais físico, vamos entrar no físico 

Deixe-me ouvir falar de seu corpo, falar do 

seu corpo, deixe-me ouvir o seu corpo falar 

 

CORO repetir 

 

Tenho sido paciente, eu estive bem, tentei 

manter minhas mãos sobre a mesa 

Está ficando difícil de me segurar, você sabe 

que eu quero dizer 

Tenho certeza que você vai entender o meu 

ponto de vista, nós nos conhecemos mental-

mente 

Você tem que saber que você está trazendo o 

animal em mim 

REFRÃO repete 2x 

 

Oh, vamos deixar isso mais físico, físico, eu 

quero mais físico, vamos entrar no físico 

Deixe-me ouvir seu corpo falar, seu corpo fa-

lar, deixe-me ouvir o seu corpo falar 
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Let's get animal, animal, I wanna get ani-

mal, let's get into animal 

Let me hear your body talk, your body 

talk, let me hear your body talk 

 

Let me hear your body talk 

Let me hear your body talk 

Vamos virar animais, animais, eu quero ani-

mal, vamos virar animais 

Deixe-me ouvir falar de seu corpo, falar do 

seu corpo, deixe-me ouvir o seu corpo falar 

 

Deixe-me ouvir o seu corpo falar 

Deixe-me ouvir o seu corpo falar 

Quadro 1: Tradução da música Physical. 

Fonte: https://www.letras.mus.br/olivia-newton-john/73336/traducao.html 

FRAGMENTO 1 

Vamos deixar isso mais físico, físico, eu quero mais físico, vamos entrar no físico 

Deixe-me ouvir falar de seu corpo, falar do seu corpo, deixe-me ouvir o seu corpo falar. 

Comecemos a análise pelo uso dos processos vamos deixar, que-

ro, vamos entrar, deixe-me ouvir falar e falar. O grupo verbal vamos 

deixar funciona como materializador da ideologia de ordem ou pedido. A 

noção de imperatividade permeia a toda a letra da canção, tendo em vista 

que o eu lírico parece se impor uma estética corporal divergente da que 

as personagens da letra da música apresentam. 

Nesse sentido, a noção de ordem torna-se algo mais evidente com 

o uso do processo quero que semotiza uma falta de opção a ser seguida. 

Em outras palavras, não há outra alternativa para as outras personagens 

que se movimentam no texto, senão renderem-se à vontade do eu lírico. 

Assim, vincula-se a ideia de corpo escultural e fisicamente bem definido 

como uma espécie de protótipo de beleza a ser seguida. 

Já o grupo verbal vamos entrar aparece como uma espécie de ate-

nuante aos exageros de ordem e rigor físico, tratando-se, mais precisa-

mente, de um convite ou estímulo para que os demais desenvolvam em 

suas respectivas mentes a noção engessada de beleza de maneira voluntá-

ria. Por outro lado, do ponto de vista artístico, trata-se de um mecanismo 

gramatical e funcional de musicalidade. 

Já o sintagma deixe-me ouvir falar retoma a ideia de corpo en-

quanto ferramenta de linguagem, atribuindo à forma corporal uma signi-

ficação pluralizada. Essa multiplicidade de sentidos, oriunda da constru-

ção metafórica da canção, dá margem às significações dúbias, sugestivas, 

capazes de realçar o caráter sensual da música. 

Passemos agora ao segundo excerto. 

FRAGMENTO 2 

Vamos virar animais, animais, eu quero animal, vamos virar animais 

Deixe-me ouvir falar de seu corpo, falar do seu corpo, deixe-me ouvir o seu corpo falar 

https://www.letras.mus.br/olivia-newton-john/73336/traducao.html
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Iniciemos a análise pelos usos dos processos vamos virar, quero e 

deixe-me ouvir falar. O sintagma vamos virar está sendo empregado, 

evidentemente, em seu sentido figurado. Entretanto, esse recurso de lin-

guagem serve para enfatizar a ideia de que a pessoa deve ter como foco a 

beleza de um físico bem definido, com curvas bem delineadas. 

O processo quero revela a vontade do eu lírico em que as demais 

personagens do texto adotam a mesma estética corporal que ele. Nesse 

momento há duas possibilidades de interpretação: i) querer o animal po-

de fazer referência ao fato de exigir a determinação e a força de um ani-

mal feroz, capaz de superar seus limites e, com isso, emagrecer, ou; ii) ao 

fato da própria sensualidade sugerida de maneira transversal na letra da 

canção. 

Já o sintagma deixe-me ouvir falar retoma ao corpo como cons-

trução de sentido capaz de estabelecer comunicação. Logo, um corpo que 

não segue um padrão estético pré-estabelecido não pode, e não tem for-

ças, para falar o que o eu lírico espera ouvir. Por outro lado, um físico 

condizente com a ideia fitness da época já poderia ter movimentos mais 

sinuosos e, com isso, atender as demandas de uma sociedade mercadoló-

gica. 

 

5. Considerações finais 

Não temos dúvidas de que o corpo é uma maneira multissemiótica 

de se expressar e, com isso, gerar múltiplos sentidos. Logo, falar sobre a 

linguagem do corpo numa perspectiva funcionalista e convidar o leitor a 

repensar o papel histórico e social desta ferramenta de interação. 

A música ora analisada, por várias vezes, tenta construir um este-

reótipo de beleza de corpo por meio de um conceito de padronização ain-

da hoje muito difundido. Além disso, o corpo é representado como objeto 

de sensualidade, uma vez que é por meio dele que se torna possível o 

deslocamento de sentidos, tornando os enunciados dúbios. 

Do ponto de vista mercadológico, a música de Olívia Newton- 

-Jonh mostra-se atemporal, ainda hoje, em uma sociedade efêmera e neo-

liberalista, pois o que se entende por padrões de beleza ainda é, na maio-

ria, cantado na música aqui referida. 
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RESUMO 

O tratamento dado aos textos produzidos em sala de aula, muitas das vezes, não 

vai além de mero produto esgotado em si mesmo, restringindo o autor à única versão 

textual. Quando não, a revisão é engendrada como correção do texto, cujo agente não 

passa da figura do professor. Este, com o trabalho de corretor automático, aponta os 

erros, ou até mesmo, é invasivo na escolha lexical ou em outros aspectos, como por 

exemplo, o estilístico. Segundo Mirta Castedo (s.d.), devido a sua recursividade, a re-

visão de textos pode estar presente tanto durante o planejamento como durante a tex-

tualização, de maneira total ou parcial ou, ainda, em sucessivas "voltas" à textualiza-

ção. O objetivo desse trabalho é enfatizar que a revisão do texto no momento da escri-

ta é concebida como aprendizagem em si mesma, fazendo parte do trabalho do escri-

tor, isto é, saber revisar uma produção textual é saber escrever um texto (saber o mo-

mento de suprimir informações, modificar e, até, acrescentar). Por outro lado, de 

acordo com Teodoro Álvarez Angulo (2010), a revisão proporciona mecanismos de 

aquisição de conhecimentos da linguagem escrita que se tornam, inevitavelmente, sig-

nificativos. É necessário que o texto faça sentido, primeiramente, para o autor, este 

que é o primeiro revisor do texto. Depois, a disposição linguística empregada pelo 

produtor deverá ser, necessariamente, suficiente para que os receptores ou correviso-

res apostem na coerência textual. 

Palavras-chave: Revisão de textos. Sala de aula. Língua portuguesa. 

 

1. Introdução 

Ao lidar com a língua escrita, seja lendo ou escre-

vendo, toma-se consciência de duas coisas simultane-

amente: do mundo e da linguagem. A língua serve 

exatamente para isso: para o discurso sobre o mun-

do. (David Richard Olson) 

 

O discurso introdutório deste estudo fundamenta essencialmente a 

função da linguagem na modalidade escrita. A partir desse ponto de vis-

ta, o usuário tem a oportunidade de expor o seu pensamento e conhecer 

as realidades que o envolvem. 

mailto:ferviana01@hotmail.com
mailto:natanielgomes@uol.com.br
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Os momentos de leitura e produção textual intensificam-se no 

contexto escolar. Essas práticas cognitivas expõem, além da ideia, os 

mecanismos linguísticos e as variantes que o aluno domina. O repertório 

linguístico deles, em certos contextos, como a variante familiar, social ou 

virtual não coincidem com a variante que a escola exige, a norma culta. 

Contudo, é necessária uma “higienização” dos textos para que eles se 

aproximem da norma culta língua, preenchendo lacunas ocasionadas pe-

los lapsos de memória, repetição excessivas de palavras, entre outras fa-

lhas que ocorrem no percurso de escritor. Sendo assim, o aspecto revisi-

onal nas aulas de língua portuguesa fomenta a busca por aspectos grama-

ticais da variante-padrão que trará unidade ao texto e torná-lo acessível a 

um universo maior de leitores. 

O termo revisão, para a maioria dos leitores, encontra-se associa-

do ao trabalho de um profissional que conhece o padrão da escrita e ope-

ra textos a fim de torná-los aceitáveis, mercadológicos ou corretos do 

ponto de vista normativo. Porém, aqui, salienta-se que o propósito deste 

estudo é falar da revisão de textos escolares redigidos pelos alunos. 

Numa proposta de ensino tradicional e conteudista, apesar das se-

quências didáticas existentes referentes à produção de gêneros discursi-

vos, o tratamento dado aos textos produzidos em sala de aula e aos apli-

cados em processos avaliativos e seletivos não vão além de meros produ-

tos esgotados em si mesmos, restringindo ao autor a única versão textual. 

A proposta desse modelo de ensino faz com que o aluno primeiramente 

aprenda os recursos gramaticais de forma isolada e depois produza um 

texto, como se fossem duas atividades equidistantes. 

A revisão, nesse modelo, é engendrada como correção do texto, 

cujo agente não passa da figura do professor. Este, com o trabalho de 

“corretor automático”, aponta os erros ou, até mesmo, é invasivo na esco-

lha lexical, interferindo no estilo do autor. 

Com fundamento na autorregulação, na autonomia dos alunos, a 

partir da perspectiva da psicologia cognitiva e da linguística textual, Mir-

ta Castedo [s.d./s.p.] diz que “devido a sua recursividade, a revisão de 

textos pode estar presente tanto durante o planejamento como durante a 

textualização, de maneira total ou parcial ou, ainda, em sucessivas ‘vol-

tas’ à textualização”. Ou seja, de acordo com a autora, a revisão é um re-

curso de aplicação de conteúdos linguísticos que se tornam eficazes, a 

partir da análise e reflexão sobre a língua. 
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De acordo com a pesquisa de Mirta Castedo196, o momento da re-

visão da escrita é entendida como aprendizagem em si mesma, fazendo 

parte do trabalho do escritor, isto é, saber revisar uma produção textual é 

saber escrever um texto (saber o momento de suprimir informações, mo-

dificar e, até, acrescentar). Por outro lado, de acordo com Teodoro Álva-

rez Angulo (2010), a revisão proporciona mecanismos de aquisição de 

conhecimentos da linguagem escrita que se tornam, inevitavelmente, sig-

nificativos. É necessário que o texto faça sentido, primeiramente, para o 

autor, este que é o primeiro revisor do texto. Depois, a disposição lin-

guística empregada pelo produtor é, necessariamente, suficiente para que 

os receptores ou correvisores notem a coerência textual. 

 

2. Momento de produção textual 

Na contemporaneidade, sobretudo, nas gerações tecnológicas, há 

um consenso e unanimidade de que tudo aquilo que transmite mensagem 

seja caracterizado como texto já que, de certa forma, faz sentido, transmi-

te mensagem e alcança um receptor. Como por exemplo, uma pintura, 

um filme e uma peça teatral. De maneira geral, todos os sinais sonoros, 

visuais e olfativos. Contudo, esse conceito é bem mais antigo, conside-

rando o período da pré-escrita que há registros e símbolos de povos que 

utilizavam as paredes das cavernas para registrar suas informações e, de 

forma não intencional, marcar uma história. 

Para os usuários do texto escrito, o texto é sinônimo de informa-

ção. E, para sistematizá-la, a gramática cria padrões estéticos, como se 

fossem fotografias de uma época, afim de estabelecer uma exigência e 

aceitabilidade por parte de um grupo dentro da comunidade da modalida-

de escrita. Dessa maneira, dominar as regras gramaticais para expressar 

seus pensamentos parece ser uma tarefa árdua. “Escrever é um ato não 

natural. (...) A fala e a escrita diferem em seus mecanismos, é claro, e es-

sa é uma das razões pelas quais as crianças precisam lutar com a escrita” 

(PINKER, 2016, p. 41) 

A habilidade de expressão por meio de textos escritos é um desa-

fio para os alunos em todas as fases da educação escolar. Deparar-se com 

                                                         

196 Projeto “Revisión e Intercambio”, pesquisa desenvolvida no Programa de Incentivos a la Investi-
gación, Diretora: J. A. Castorina. Consultora: Ana Maria Kaufman, Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata.  
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uma folha em branco e escolher a melhor palavra para iniciar uma produ-

ção causa angústia no aluno-escritor. Tornar o texto aceitável é uma exi-

gência que, talvez, só permeie a comunidade escolar, porém aceito em 

outro contexto, como por exemplo, o contexto virtual. 

A partir das tendências pedagógicas pós-LDB 9.394/96, o proces-

so de compreensão de um texto não é centrado no próprio texto, como 

queriam os empiristas, que a partir de experiências, a mente humana cap-

ta o conhecimento e é tida como “folha em branco”; nem no receptor, se-

gundo os inatistas; mas, a partir de uma negociação de sentido entre 

enunciador e receptor, numa perspectiva interacionista. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, no pro-

cesso de produção de textos escritos, 

espera-se que o aluno: i. redija diferentes tipos de textos, estruturando-os de 

maneira a garantir a relevância das partes e dos tópicos em relação ao tema e 

propósitos do texto; a continuidade temática; a explicitação de informações 

contextuais ou de premissas indispensáveis à interpretação; a explicitação de 

relações entre expressões mediante recursos linguísticos apropriados (retoma-

das, anáforas, conectivos), que possibilitem a recuperação da referência por 

parte do destinatário; ii. realize escolhas de elementos lexicais, sintáticos, fi-

gurativos e ilustrativos, ajustando-as às circunstâncias, formalidade e propósi-

tos da interação; iii. utilize com propriedade e desenvoltura os padrões da es-

crita em função das exigências do gênero e das condições de produção; iv. 

analise e revise o próprio texto em função dos objetivos estabelecidos, da in-

tenção comunicativa e do leitor a que se destina, redigindo tantas quantas fo-

rem as versões necessárias para considerar o texto produzido bem escrito. 

(PCN, 1998 – grifo nosso) 

Dessa forma, tem-se um melhor aproveitamento dos momentos de 

produção quando o aluno é guiado por textos modelos e referenciais de 

gêneros com as especificidades adquiridas por meio da exposição e leitu-

ra. Frank Smith (1999) ressalta que as crianças desenvolvem a distinção 

da linguagem escrita e da falada escutando a linguagem escrita lida em 

voz alta. 

Assim fica evidente a distinção entre fala e escrita. No entanto, há 

outra leitura possível da citação anterior. Quando o aluno é exposto à lei-

tura em voz alta de um texto escrito, além dele compreender a distinção 

entre as modalidades da língua, ele consegue visualizar um parâmetro 

que é recorrente na escrita. Por outro lado, compreende que por trás da 

leitura de um texto escrito há processos de apagamentos, substituições e 

reflexões constantes no momento de produção. O mesmo não ocorre na 

fala não espontânea de um usuário. 
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Maria da Graça Costa Val (2006, p. 10), baseada nos estudos de 

Beaugrande e Dressler (1983), diz que "o produtor de um texto tem de-

terminados objetivos, que vão desde a simples intenção de estabelecer ou 

manter contato com o receptor até a de levá-lo a partilhar de suas opini-

ões ou agir ou comportar-se de determinada maneira". 

A intencionalidade permeia tanto o código escrito ou falado e 

quando o texto não possui uma certa unidade de sentido, ela é mal inter-

pretada ou até desaparece. Numa situação comunicativa oral, a intencio-

nalidade tende a ser sempre possível, considerando os recursos gestuais, 

os recursos visuais e os questionamentos do receptor. Entretanto, nos tex-

tos escritos, não há esses mecanismos e sim outros, mais complexos. To-

dos os elementos textuais que favoreçam a coerência devem se fazer pre-

sentes no texto. A produção textual reflexiva facilita o fastidioso trabalho 

da construção de sentido. 

 

3. Revisão textual 

Seguindo a proposta do Parâmetros Curriculares Nacionais, a re-

visão de texto torna-se um momento de privilegiado de prática de leitura 

e de análise e reflexão sobre a língua, em que os conhecimentos gramati-

cais fazem mais sentido. O aluno agrega à escrita os recursos linguísticos 

a fim de tornar o texto fluente e bem escrito. 

O programa de formação de professores alfabetizadores do MEC 

(BRASIL, 2001, p. 1) 

chama a revisão de texto o conjunto de procedimentos por meio dos quais um 

texto é trabalhado até o ponto em que se decide que está, para o momento, su-

ficientemente bem escrito. Pressupõe a existência de rascunhos sobre os quais 

se trabalha, produzindo alterações que afetam tanto o conteúdo como a forma 

do texto. 

Nesse trabalho, professor e aluno empenham-se para diagnostica-

rem pontos que precisariam ser ditos, mas não foram; partes desconectas 

e sem sentidos; pontuação; entre outros elementos que fazem a produção 

tornar-se mais elegante, compreensível e fácil de ler. 

Essa atividade fica mais inteligível quando a proposta é coletiva, 

sob orientação do professor. Primeiramente, o autor repensa a escrita, 

distanciando-se do texto; em seguida, o colega revisa e dá algumas su-

gestões de mudanças ou não. Após esse momento, o professor intervém 

com algumas observações e pautas individuais sobre o texto, apontando 
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trechos que ainda estão com vícios. É importante dizer que o professor 

dará ideias e mostrará caminhos a seguir, não sendo invasivo no texto do 

aluno. 

Se os alunos não estão acostumados a fazer esse tipo de atividade, 

o professor deverá simular uma situação de revisão-modelo. Ele escolhe-

rá um texto alheio e fará as intervenções como revisor, mostrando aos 

alunos os aspectos envolvidos e propor atividades que estimulem os alu-

nos a refletirem sobre aquele texto, dirigindo-os a problemas que necessi-

tam de resolução. 

A partir da realidade da turma, o professor encaminhará o tipo de 

revisão e os aspectos a serem abordados nela, haja vista que os recursos 

linguísticos são multiformes. Teodoro Álvarez Angulo (2010) sugere a 

revisão por níveis do texto. 

Mirta Castedo (s.d, p. 6) diz que a revisão não é um trabalho seri-

ado, mas "em todo esse processo podemos observar claramente como a 

revisão está muito longe de ser um simples procedimento linear. Ao con-

trário, ela envolve estratégias muito complexas que “vão e vêm” por dife-

rentes níveis do texto (...)." 

A produção do texto escrito desencadeia o nexo de elementos 

maiores e menores, porém a revisão se constituirá a partir de uma pro-

posta de intervenção rizomática, isto é, partindo de qualquer ponto lin-

guístico ou elementares e constitutivos do gênero escolhido. 

 

4. Níveis de revisão textual 

O programa de formação de professores alfabetizadores do MEC 

(BRASIL, 2001, p. 1) expõe que 

a revisão de texto, como situação didática, exige que o professor selecione em 

quais aspectos pretende que os alunos se concentrem de cada vez, pois não é 

possível tratar de todos ao mesmo tempo. Ou bem se foca a atenção na coe-

rência da apresentação do conteúdo, nos aspectos coesivos e pontuação, ou na 

ortografia. E, quando se toma apenas um desses aspectos para revisar, é possí-

vel, ao fim da tarefa, sistematizar os resultados do trabalho coletivo e devolvê-

lo organizadamente ao grupo de alunos. 

Os recursos linguísticos que os alunos adquirem ao longo da vida 

escolar são muitos e para aplicá-los, como já foi dito, exige um esforço, 

assim como a revisão deles. Somos imediatistas e determinar que um tex-

to é provisório ou inacabado gera um certo descontentamento no ato de 
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revisar porque isso implica reler, repensar e reescrever. 

Segundo Bereiter & Scardamalia (1987, apud ÁLVAREZ AN-

GULO, 2010, p. 3), 

a revisão pode ser descrita em termos de operações mentais de comparação, 

diagnóstico, eleição de um procedimento e busca de alternativas para as frases 

e a estrutura do texto. Tais processos cognitivos, os quais interatuam durante a 

avaliação e a revisão, incluem os seguintes aspectos: a) produção de língua; b) 

avaliação; c) decisões táticas (apagar ou reescrever); d) controle do processo 

em seu conjunto. 

Esses teóricos propõem um método denominado "comparação, di-

agnóstico e operação" – CDO. Tal processo consiste, segundo Teodoro 

Álvarez Angulo (2010, p. 4), em 

Comparar. Nesta fase o produtor do texto compara seu texto com as re-

presentações de textos modelos em busca de ajustes. É a parte do processo de 

revisão na qual os alunos costumam ser mais competentes. 

Diagnosticar. Consiste em buscar as causas dos desajustes nos textos, com 

a ajuda dos conhecimentos linguísticos e enciclopédicos do sujeito, provenien-

tes da memória no longo prazo e dos materiais oferecidos para controlar ou 

guiar a revisão. Saber diagnosticar acertadamente é garantia de uma melhora 

na qualidade dos textos. 

Operar (atuar). Esta fase consta de duas partes: a) escolher a tática. A par-

tir da causa diagnosticada na etapa anterior, o produtor do texto decide se vai 

modificar a produção mediante a reescrita do fragmento, a supressão ou a 

substituição das palavras; b) mudar o texto a partir das modificações planeja-

das. 

É comum atribuir somente ao escritor-poeta a façanha de operar 

as palavras de modo que torne o texto esteticamente belo. Por que não se 

faz o trabalho de seleção lexical, inversão sintática, entre outros meca-

nismos em textos não literários? 

Os textos produzidos em sala de aula esgotam-se em si, isto é, 

produto ou resultado de equação terminada e tornam-se menos importan-

te quando a proposta de uma nova produção surge. Talvez, por não rece-

bem a notoriedade que merecem. 

Reconhecer a escrita como um processo e não como produto pres-

supõe idas e vindas às particularidades do texto. O professor deveria di-

recionar a revisão por aspectos linguísticos, visto que esses são números 

e complexos. Teodoro Álvarez Angulo (2010) menciona os níveis do tex-

to como tópicos a serem revisados, um de cada vez. Para tanto, ele de-

nomina a revisão do paratexto, do texto, da ideia, do parágrafo, da frase 

(oração), da palavra, da sílaba e da letra. 
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Francisco Platão e José Luiz Fiorin (2008) dão uma noção de 

completude para os elementos textuais, cujo aspecto possui estreita rela-

ção. Uma unidade linguística menor se encaixa numa unidade linguística 

menor, ou seja, uma oração encaixa-se num período, este num parágrafo 

e assim por diante. Seguindo a ideia de “pedaços” que compõem um tex-

to, a revisão refletirá o mesmo mecanismo de concatenação. 

A seguir, apresentaremos cada um dos níveis de revisão propostos 

por Teodoro Álvarez Angulo (2010). Vale salientar que não há uma hie-

rarquia ou preferência por eles, apenas conveniência de acordo com o 

ritmo da aula e da série escolar. 

 

4.1. Paratexto 

Para uma produção de larga extensão, o nível do paratexto con-

templa vários elementos que se encontram paralelos ao texto. Trata-se do 

conjunto de elementos que acompanham o texto para assegurar sua pre-

sença e sua recepção. Alguns desses elementos são: o título, os subtítu-

los, o prólogo, o índice, as notas, o formato, as ilustrações, o glossário, os 

apêndices, a bibliografia etc. 

 

4.2. Texto 

Nesse ponto, a revisão tem a ver, principalmente, com a estrutura 

e a organização da informação. Pode-se revisar aqui o alinhamento, a 

translineação e os parágrafos dos textos. Dependendo do gênero textual, 

há exigências que precisam ser consideradas; se não, há risco de incoe-

rência e aceitabilidade. 

 

4.3. Ideia 

Atende aos conceitos, definições e descrições, justificativas etc. O 

nível da ideia está inteiramente ligado ao sentido do texto. Aqui, o aluno 

precisa corrigir as incoerências e as contradições. Esse aspecto do texto é 

importante, pois aquilo que não faz sentido não é considerado um texto. 

Muitas vezes, o aluno não consegue transportar para a escrita tudo aquilo 

que pensa. 
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4.4. Parágrafo 

Em estreita relação com as ideias, este nível tem como objeto de 

observação preferente a união de parágrafos mediante os correspondentes 

organizadores textuais e sua ordenação no conjunto do texto. Trata-se, 

portanto, da tessitura e ligamentos que os alunos fazem com o apoio dos 

conectivos que, para manter a elegância e fluência, precisam ser varia-

dos. 

 

4.5. Frase ou oração 

Corresponde à construção lógica na ordem das palavras, na qual 

intervêm, principalmente, a pontuação, os elementos dêiticos, correferen-

ciais e reformuladores, os conectivos etc. A intenção comunicativa do au-

tor fica evidente quando ele faz as inversões sintáticas e as marcas de 

forma correta. Em qualquer texto, o significado das frases não é autôno-

mo. Ou seja, esse aspecto dependerá das correlações que as frases man-

têm entre si. Isso nos leva a concluir que, para entender qualquer passa-

gem de um texto, faz-se necessário confrontá-la com as demais, sob pena 

de dar-lhe um significado diferente ao que realmente possui. 

 

4.6. Palavra 

Nesse nível, a revisão atende à adequada seleção lexical. Muito 

utilizada para evitar a repetição de palavras, a escolha delas tem que 

permear as possiblidades de significados, as sinonímias, as homonímias e 

as heteronímias. 

 

4.7. Sílaba 

Corresponde à segmentação das sílabas. Vê-se muito esse nível na 

translineação que o autor faz em seu texto, deixando claro o (des)conhe-

cimento de divisão silábica. 

 

4.8. Letra 

Refere-se às questões ortográficas e caligráficas, assim como do 

uso de negrito, itálico, sublinhado em textos digitados, parênteses, vírgu-

las, pontos, marcadores de enumeração etc. O texto precisa ser legível, 
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independente do estilo da letra. 

 

5. Estudo de caso 

A partir dos conceitos apresentados anteriormente, foi proposta 

uma produção textual aos alunos do 7º ano do ensino fundamental de 

uma escola privada em Campo Grande (MS). A atividade desenvolvida 

pelos alunos foi a reescrita do conto "Seu fosse Sherlock Holmes", de 

Medeiros e Albuquerque. Eles seguiram os seguintes critérios recomen-

dados: 

1- Reescrever o conto em duplas; 

2- Empregar os pronomes como recursos coesivos; 

3- Acrescentar duas novas pistas ao caso; 

4- Modificar o desfecho. 

 

1ª versão 
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Durante o planejamento e a produção da 1ª versão do texto, ob-
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serva-se que os alunos destacaram, entre outros aspectos, problemas: 

 

Os alunos desenvolveram o texto seguindo os critérios propostos 

e, ainda, fizeram revisões de mecanismos que não haviam sido exigidos. 

Após esta etapa, ocorreu uma postergação intencional da revisão. De 

acordo Mirta Castedo (2010, p. 7), 

O revisar supõe criar uma condição didática específica que permita àquele 

que escreve se distanciar de sua produção. Tal necessidade se refere ao fato de 

que aquele que escreve, especialmente quando é uma criança, não diferencia 

espontaneamente suas intenções ao escrever da produção efetiva; confunde o 

que quis escrever com o que realmente escreveu. Diante desse obstáculo, na 

situação didática de revisão podemos: Postergar a revisão, isto é, deixá-la 

“descansar” e voltar no tempo, quando o autor já esqueceu algo que quis co-

locar e se encontra sozinho com o que realmente colocou. (Grifo nosso) 

Após uma semana da primeira versão produzida, foi exigida a re-

visão no nível do texto (estrutura e organização da informação). 

Segue a proposta dessa atividade: 
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O conteúdo dessa aula propôs que os alunos aplicassem o CDO 

(comparação, diagnóstico e operação) apresentado por Teodoro Álvarez 

Angulo (2010). Na fase da comparação, os alunos compararam o texto de 

Medeiros e Albuquerque e o conto produzido por eles. O objetivo foi a 

verificação da proximidade da escrita ao texto modelo. No diagnóstico, 

individualmente, eles detectaram os problemas que apareceram no texto 

e, na operação, de forma individual, decidiram a tática (substituições le-

xicais, inversões sintáticas, inclusão de itens típicos em uma narrativa de 

enigma, entre outros) ou poderiam mudar completamente o texto. 

A versão a seguir já consta algumas interferências da professora, 

como última revisão. 
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As intervenções no texto não esgotam todos os problemas linguís-

ticos. É um trabalho progressivo que atende às necessidades curriculares 

do ano escolar dos alunos. As ocorrências linguísticas que surgirem na 

produção que não fazem parte do currículo da série poderão ser sinaliza-

das, mas não exigidas. E, se a ocorrência for local e individual, é preciso 

uma intervenção personalizada para o aluno. 

 

6. Conclusão 

Esse recorte do processo de ensino-aprendizagem envolve vários 

mecanismos cognitivos, tais como: (des)construção sintática, apagamen-

tos, substituições, entre outros. Os alunos são expostos, primeiramente, a 

textos modelos, por meio de leitura autônoma, semicompartilhada e 

compartilhada. O tipo de leitura dependerá do grau de complexidade lin-

guística do texto e da necessidade da turma. A habilidade da escrita tem 

estreita relação com a leitura, ambas refletem o comando de aquisição 

das modalidades linguísticas. 

Não dá para se falar em textos bem escritos, se não houver a leitu-

ra de bons textos. Steven Pinker (2016, p. 23-24) afirma que “Bons escri-

tores são leitores ávidos. (...) o ponto de partida para alguém tornar-se 

um bom escritor é ser um bom leitor”. Os alunos adquirem o domínio da 

escrita aplicando técnicas que eles enxergam em outros textos. 

Em uma tendência pedagógica em que o aluno não é conduzido a 

escrever e refletir sobre a língua, o ensino da língua portuguesa torna-se 
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engessado e teórico, considerando o contexto linguístico em que os dis-

centes estão inseridos. A modalidade escrita leva o aluno a uma compe-

tência generalizada dos níveis do texto e, além disso, domínio da língua 

em todos os aspectos. 

O método de revisão traz à luz conceitos gramaticais que outrora 

não eram eficazes e significativos. Não é fácil fazer o aluno se debruçar 

sobre o texto dele, é preciso encaminhamentos e propostas de interferên-

cias que façam sentido para eles, a fim de tornar o texto bem escrito que 

os satisfaçam e se sintam honrados pelo feito. 
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RESUMO 

O Brasil possui muitos povos indígenas em seu território. Nesta pesquisa, lança-

mos o olhar para o povo ricbactsa, habitantes de 34 comunidades indígenas circunvi-

zinhas aos municípios mato-grossenses de Brasnorte, Cotriguaçu e Juara, situados a 

noroeste do Estado. A proposta de nosso trabalho é de cunho sociolinguístico, da cor-

rente teórica da sociologia da linguagem, no qual buscamos ponderar acerca das ati-

tudes linguísticas dos ricbactsas a partir da situação de contato entre a língua ricbac-

tsa e o português, em que a atitude linguística consiste no saber sobre a língua e o dis-

curso público sobre a língua. Para o referido trabalho, enfatizamos o saber a língua a 

partir de uma pesquisa bibliográfica e coleta de dados realizada por meio de um ques-

tionário fechado aplicado a 18 colaboradores bilíngues ricbactsas/português. Dos re-

sultados encontrados, enfatizamos que os ricbactsas possuem um bilinguismo indivi-

dual, pois possuem no seu repertório linguístico duas línguas, L1 e L2, sendo a língua 

ricbactsa e o português. Diante desta situação, a educação indígena é um mecanismo 

de auxílio para a preservação do idioma nativo nas aldeias, sobretudo da formação de 

professores indígenas para atuarem nas escolas das aldeias. 

Palavras-chave: Contato. Língua ricbactsa. Sociolinguística. 

 

1. Introdução 

A situação de diversidade linguística e cultural vivenciada pela 

etnia ricbactsa, situada no noroeste do estado de Mato Grosso, próxima 

aos municípios de Brasnorte, Cotriguaçu e Juara, em 34 comunidades in-

dígenas com cerca de 1.411 pessoas, de acordo com o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). A língua falada pelos ricbactsas 

leva o mesmo nome de sua etnia. Tal língua é, geneticamente, classifica-

da como pertencente ao tronco linguístico macro-jê (BOSWOOD, 1971; 

RODRIGUES, 1994). Os falantes ricbactsas estão em contato com a lín-

gua oficial brasileira, o português197, a qual vem cada vez mais influenci-

ando a comunidade indígena, o que resulta também em grandes mudan-

ças na vida social e cultural desse povo. 

                                                         

197 O português é considerado como a língua nacional oficial, conforme prevê o Art. 13 da 
Constituição Federal de 1988: “A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do 
Brasil”. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10640315/artigo-13-da-constituicao-
federal-de-1988>. Acesso em: 20-06-2015. 

mailto:mileide.oliveira@jna.ifmt.edu.br
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10640315/artigo-13-da-constituicao-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10640315/artigo-13-da-constituicao-federal-de-1988
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A presente pesquisa busca analisar as atitudes linguísticas dos 

ricbactsas frente à situação de contato linguístico que se dá entre a sua 

língua nativa198 e a língua oficial, o português, por meio do aporte teórico 

sociolinguístico, cuja corrente é a da sociologia da linguagem, embasado 

nos estudos de Joshua Aaron Fishman (1971; 1974; 1995), nas definições 

de bilinguismo individual e social introduzidas pelos estudos de Uriel 

Weinreich (2011) e atitudes linguísticas a partir de Schilieben-Lange 

(1993). Por isso, como objetivos específicos desta pesquisa buscamos: 

Identificar e analisar as atitudes linguísticas dos falantes bilíngues ricbac-

tsas em relação a sua língua nativa (ricbactsa) e a do outro (português), 

considerando o saber sobre a língua. (SHLIEBEN-LANGE, 1993) 

Para alcançar nossos objetivos, realizamos uma pesquisa biblio-

gráfica e posterior coletas de dados em que aplicamos um questionário 

motriz com 26 questões a 18 falantes ricbactsas199. As coletas de dados 

foram realizadas na cidade de Juína (MT) quando os indígenas frequen-

tavam o município para realizar seus afazeres pessoais, e, pelas respostas 

adquiridas, descrevemos a situação de contato linguístico instaurada e 

analisamos as atitudes linguísticas dos ricbactsas. 

 

2. Atitudes linguísticas: saber sobre a língua (SCHLIEBEN-LANGE, 

1993) 

A sociologia descritiva da linguagem explica as regras sociais da 

conduta linguística e as atitudes relacionadas à língua de uma comunida-

de (FISHMAN, 1995), apresentamos neste tópico o saber sobre a língua 

(SCHLIEBEN-LANGE, 1993) como uma atitude linguística. Para atingir 

tal propósito, perguntamos aos ricbactsas como denominam as línguas 

que falam e todos responderam: 

1.1: Ricbactsa e português. 

1.2: A nossa língua ricbactsa e o português. 

1.3: Ricbactsa e português. 

                                                         

198 Língua nativa ou idioma nativo é entendido neste trabalho como a língua rikbaktsa, falada pela 
etnia rikbaktsa em estudo. 

199 Todos os colaboradores assinaram o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), assim 
como os menores de idade tiveram os TCLEs assinados pelos pais ou responsáveis. O Comitê de 
Ética da UNEMAT aprovou a execução da pesquisa. Conforme CAAE: 19129113.7.0000.5166 – Pa-
recer 890.225. Data da relatoria:12/11/2014. 
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2.7: O nosso idioma, ricbactsa e o português. 

2.8: Eu falo em português e falo na língua. 

2.9: Ricbactsa, o nosso idioma e também o português 

 

3.13: Ricbactsa e português. 

3.14: O português e ricbactsa. 

3.15: Português e ricbactsa. 

A partir destas respostas, apontamos a concepção de saber sobre a 

língua, observando que nossos entrevistados são conhecedores do seu fa-

lar, ou seja, do seu idioma nativo: a língua ricbactsa, mas também reco-

nhecem outra língua que não é a nativa de sua etnia: o português. Os co-

laboradores reconhecem a coexistência dos dois sistemas linguísticos na 

mesma comunidade. 

Perguntamos aos entrevistados como aprenderam a língua ricbac-

tsa. E eles responderam: 

1.3: Com minha mãe, na aldeia mesmo, sempre fala o idioma. 

1.4: Com minha mãe, na aldeia. 

1.5: Me interessei, dai meu pai me ensinou, mas os mais velhos também. 

Eu gostava muito de sentar com eles, era o rodeio, só sentava os homens 

e onde nóis combinava o trabalho, a caçada e só no idioma e eu me 

interessei e aprendi muitas coisas, aprendi a cantar, a fazer o velório, 

aprendi um pouco a história de passado, de como é o clã, a pintura e as 

festas. Principalmente nós homens aprendia muitas coisas com o material 

de artesanato e dai você vê cada tipo de clã que a pessoa é. 

1.6: Com meus pais na aldeia e os mais velhos também me ensinaram o 

idioma. 

 

2.7: Aprendi com os meus pais e também com os anciãos. 

2.8: Minha mãe, meu pai e os mais velhos também me ensinaram. 

2.11: Aprendi com minha mãe, meu tio e os mais velhos da aldeia. 

2.12: Aprendi com minha mãe e meus avós também. 

 

3.13: Aprendi na escola, com as cartilhas. E as pessoas mais experientes 

que falavam no idioma com nóis. 

3.14: Aprendi um pouco com os meus pais, os mais velhos também falam 

e na escola tem as aulas de idioma. 
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3.15: Minha mãe me ensino, minha vó também e o professor na aula de 

idioma. 

3.18: Aprendi com meus pais, os mais velhos também ajudam e na escola 

com o professor que ensina nas cartilhas o idioma. 

Os colaboradores dos grupos da 1ª e 2ª geração relatam que 

aprenderam a língua ricbactsa com os pais e parentes no domínio familiar 

e os mais velhos na aldeia. O grupo da 3ª geração, por sua vez, aprende-

rem com os pais, com os mais velhos e na escola nas aulas do idioma, em 

que utilizam cartilhas elaboradas pelos professores ricbactsas para apren-

der a língua do seu povo. 

Os anciãos são os maiores conhecedores da língua ricbactsa e 

possuem o interesse de ensinar os costumes, compartilham momentos de 

conversas e ensinamentos com os mais jovens. De acordo com Aloir Pa-

cini (1999, p. 93), “os homens tomavam a frente na organização das ma-

locas, na caça e no preparo da roça; iniciativas essas prioritariamente 

masculinas articuladas através do mykyry que lhes permitiam um domí-

nio da organização social (...)”. O rodeio, citado pelo colaborador 1.5 H, 

era um costume do povo ricbactsa, em que os homens se reuniam para 

planejar seus afazeres e nestes momentos havia a troca de experiências. 

O saber sobre a língua, enquanto uma atitude linguística, consiste 

numa prática linguística que esta intrinsecamente relacionada aos outros 

elementos que compõe um saber a língua, como o domínio e o uso lin-

guístico. A sociologia descritiva da linguagem nos auxilia a estabelecer 

os padrões gerais do uso da língua ricbactsa e portuguesa na comunidade 

indígena ricbactsa, por meio dos comportamentos linguísticos em relação 

à língua e seus usuários. 

No questionário buscamos descrever a organização social do uso 

da língua: quando, com quem e onde os ricbactsas usam o português e a 

língua nativa nos momentos de interação, ou seja, quais os domínios lin-

guísticos dos ricbactsas. 

O domínio linguístico consiste na organização social do falante no 

uso linguístico, em que o indivíduo escolhe uma língua para interagir em 

uma determinada situação (APPEL & MUYSKEN, 1987). Um falante bi-

língue pode na sua casa na aldeia durante o almoço com seus pais con-

versar em ricbactsa ou em português e será compreendido normalmente, 

mas se ele se deslocar para a cidade e estiver em um restaurante comendo 

com pessoas do centro urbano ele terá que se comunicar em português, 

porque são falantes da língua portuguesa e não entenderiam se ele falasse 
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em ricbactsa. René Appel e Pieter Muysken (1987, p. 27) chamam a aten-

ção para essas normas sociais gerais, em que em determinados locais o 

falante bilíngue é ‘obrigado’ a se comunicar em uma determinada língua 

para que seja compreendido. Neste caso, na cidade de Juína, com juinen-

ses, os ricbactsas precisam se comunicar em português para que possa 

haver compreensão de ambas as partes. 

Para demonstrar a funcionalidade da sociologia descritiva da lin-

guagem, Joshua Aaron Fishman (1995) afirma que os membros de uma 

mesma comunidade nem sempre utilizam a mesma língua e o mesmo 

comportamento em relação à língua em todos os momentos de interação 

social. Para identificar estes domínios linguísticos, perguntamos aos en-

trevistados qual a língua que eles usam quando encontram seus pais, ir-

mãos, professores ou vizinhos na cidade de Juína (MT) e eles nos res-

ponderam: 

1.5: Só falo em português. 

1.6: Falo mais em português. 

 

2.10: Sempre português. 

2.11: Português. 

 

3.16: Só em português mesmo. 

3.17: Português. 

Todos os colaboradores responderam que sempre utilizam o por-

tuguês. 

Em relação ao domínio familiar, perguntamos qual a língua usada 

entre marido/mulher e pais/filhos, todos responderam que nestas situa-

ções de interação a língua mais usada é o português. Entretanto, há algu-

mas exceções: 

1.1: Mais português, as vezes no idioma. 

1.2: Mais português, pros neto eu to ensinando o idioma, alguma coisa 

eles já entendem. 

1.3: A maioria das vezes, mais em português. 

1.4: As vezes usa o idioma pra se comunica, mas quase sempre é 

português. 
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2.7: Eu uso mais o português, só que as vezes se tem alguém que entende, 

eu falo no idioma 

2.8: As vezes nóis fala no idioma. 

2.9: Um pouco em português e um pouco na língua, mas mais português. 

 

3.13: Só português mesmo. 

3.14: Mais português. 

3.15: Pelo que a gente percebe é mais português, só os casais mais 

idosos que usam o idioma. 

O uso linguístico do português é predominante no domínio famili-

ar, mas o grupo da 1ª e 2ª geração relatam que também podem usar a lín-

gua ricbactsa, apesar de ser pouco frequente. O saber sobre a língua, para 

Brigitte Schlieben-Lange (1993), é o reconhecimento que os falantes têm 

da sua própria língua nativa e também reconhecem aquilo que é diferente 

a ela, ou seja, a língua do outro. 

Uriel Weinreich (2011) afirma que podemos definir o falante bi-

língue a partir do seu grau de conhecimento em ambas as línguas e as di-

ferenças existentes entre elas. A língua ricbactsa e o português possuem 

filiações tipologicamente distintas. A primeira trata-se de uma língua in-

dígena pertencente ao tronco linguístico macro-jê, e a outra é uma língua 

indo-europeia de características muito diferentes. 

Rinaldo Sérgio Vieira Arruda (1992), antropólogo que conviveu 

anos com os ricbactsas, já havia identificado em sua tese de doutorado a 

perda paulatina do idioma nativo, pois a língua utilizada nas aldeias era 

mais o português, enquanto a língua ricbactsa era pouco falada, sobretu-

do pela “geração Utiariti”. 

Segundo Joshua Aaron Fishman (1971), nos estudos sobre com-

portamento linguístico, o domínio familiar é fundamental, pois, geral-

mente, começa na família o incentivo ao uso de uma língua em determi-

nados locais. O domínio é uma esfera social que reúne pessoas por inte-

resses em comum em um ambiente delimitado. Joshua Aaron Fishman 

(1971, p. 20) afirma que o domínio linguístico é uma “construção socio-

cultural abstrata de comunicação”, em que estão relacionados os falantes, 

os locais, as instituições de uma sociedade, podendo distinguir padrões 

sociais e comportamentos individuais. A construção desta abstração so-

ciocultural só é possível por meio da análise da escolha que o falante faz 

do uso da língua nos momentos de interação (ibidem). 
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Uriel Weinreich (2011) afirma que a influência de uma língua so-

bre a outra pode ser explicada por meio do condicionamento das inter-

relações sociais no comportamento da fala dos indivíduos bilíngues, 

através da relação entre as duas línguas dentro da comunidade linguísti-

ca. Esta influência pode ser medida por uma pergunta que o pesquisador 

faz sobre as características do comportamento de fala do indivíduo em 

alguns discursos, ou seja, sobre a escolha de uma língua em um determi-

nado ambiente. Apesar de não identificar esta relação entre escolha da 

língua e ambiente de interação como domínio linguístico, o autor já con-

siderava que existiam certos locais em que uma língua era mais utilizada 

que outra. 

Para analisarmos as normas gerais do uso da língua ricbactsa e do 

português, perguntamos aos colaboradores qual a língua usada no domí-

nio da vizinhança (aldeia), entre amigos (adultos e crianças): 

1.3: Também mais português. 

1.6: Também, eu ouço só português. 

 

2.7: Sempre é mais o português que se fala. 

2.9: Lá na aldeia eu falo em ricbactsa e português, porque tem alguns 

que se comunicam na língua. 

 

3.17: Só falo em português. 

3.18: Português. 

Os grupos da 1ª, 2ª e 3ª geração relatam que falam mais o portu-

guês durante as interações no domínio vizinhança, que seria a convivên-

cia na aldeia com os amigos, apesar do colaborador 1.4 do grupo da 1ª 

geração relatar que conversa em ricbactsa com os mais velhos que sabem 

o idioma: os mais velhos conversam e falam na nossa língua, assim co-

mo, o colaborador 2.9 do grupo da 2ª geração afirma que se comunica na 

língua nativa com aqueles que só se comunicam na língua, ou seja, os 

mais velhos que falam pouco o português. A 3ª geração relata que fala 

mais o português, pois nota-se que a língua portuguesa é aquela que to-

dos entendem e sabem falar, por isso a comunicação pode ser estabeleci-

da. Em seguida, indagamos o uso linguístico no domínio escolar, entre 

colegas e professor/aluno: 

1.1: No internato era só português, na aldeia eu não estudei, mas os jo-

vens falam mais português. 
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1.2: Eu não estudei aldeia, mas todo mundo fala que na escola é mais 

português. 

1.3: Na escola tem mais o português. 

 

2.7: Usa mais o português. 

2.8: Também, só português. 

2.9: Quando os professores ensinam o idioma eles usam a língua 

ricbactsa. 

 

3.13: Mais português, só na aula de idioma que dai usa a língua. 

3.14: mais português, tem aula que usa as cartilhas, pra aprende o 

idioma, dai usa a nossa língua. 

Para o grupo da 1ª geração o domínio escolar é o Utiariti, em que 

aprendiam com os padres e freiras, por isso afirmam que só falavam por-

tuguês, pois era obrigado, e não tinham aula do idioma nativo. Às vezes, 

conversavam em ricbactsa quando aparecia algum ricbactsa (1.4), mas a 

única escola que frequentaram foi o Internato em Diamantino (MT). 

No domínio escolar o grupo da 2ª geração relata que prevalece o 

uso da língua portuguesa, mas nas aulas de idioma nas escolas indígenas 

os professores falam a língua ricbactsa para ensinar seus alunos. 

No grupo da 3ª geração, prevalece o uso do português, mas usam 

também a língua ricbactsa nas aulas de idioma, nas escolas indígenas, 

pois esta geração frequentou as escolas nas aldeias e aprenderam o idio-

ma com professores, mas eles afirmam que: o professor fala em portu-

guês e no idioma (3.18), ou seja, nestas aulas usa-se também a língua 

portuguesa. 

Diante das respostas elaboramos um quadro de atitudes manifes-

tadas pelos colaboradores diante do uso linguístico no domínio escolar:  

Quadro (01): Atitudes manifestadas 

 

A utilização do verbo usar demonstra que a língua possui uma uti-
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lidade, algo que se pode usar em um determinado momento e depois op-

tar por outra. Como usamos no dia-a-dia uma determinada coisa ou obje-

to e depois podemos não usar mais. Diante disso, as respostas dos cola-

boradores são atitudes tanto do saber sobre a língua, quanto do discurso 

público sobre a língua, resultante da situação de contato entre a língua 

ricbactsa e o português, em que aos poucos os indígenas ricbactsas estão 

abandonando a sua língua nativa. 

A sociologia descritiva da linguagem propõe que a escolha de 

uma língua em certos domínios linguísticos pode não ser apenas uma 

questão de preferência individual, mas também está relacionada às fun-

ções que estas relações estabelecem e interferem nesta escolha (FISH-

MAN, 1995). Para analisar a função que a língua ricbactsa pode ter no 

domínio religioso perguntamos qual a língua usada na interação entre 

pastor ou padre/indígenas: 

1.3: Tem a bíblia traduzida em ricbactsa. 

1.5: No idioma, ritual da lamentação, mesma coisa que velório, e quando 

esta no final da festa, principalmente o dono da festa que chama o 

pessoal pra buscar o mingau, a chicha, o biju, a batata, estas coisa, dai 

fala só no idioma e chama a pessoa pelo nome no idioma. 

 

2.10: Lamentação, seca e chuva é tudo o idioma e eu entendo um pouco e 

acompanho. 

2.12: ritual nosso mesmo é na língua ricbactsa. 

 

3.16: o padre Balduino também falava na nossa língua ricbactsa, mas a 

missa ele celebrava em português. 

Nos grupos da 1ª e 2ª geração, o domínio religioso trata-se dos ri-

tuais realizados nas aldeias, próprios da etnia ricbactsa, em que usam o 

idioma nativo: fala só no idioma (1.5). A 2ª geração ainda afirma: eu en-

tendo um pouco e acompanho (2.10), os rituais acontecem na língua 

ricbactsa e este costume é preservado nas aldeias. O ritual da lamentação 

é fúnebre e se refere as reclamações e choros que os ricbactsas fazem do 

falecido 

A lamentação é realizada até hoje nas aldeias ricbactsas; este ritu-

al do funeral é preservado pelos ricbactsas. O grupo da 3ª geração relata 

que apesar de o padre Balduíno saber falar a língua ricbactsa, suas cele-

brações eram realizadas em português, ou seja, a interação entre pa-

dres/pastor e os indígenas é estabelecida pela língua portuguesa e o uso 
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do idioma nativo acontece nos rituais dos ricbactsas, que para eles tem 

sentido religioso. A escolha de uma ou outra língua reflete a situação de 

bilinguismo nas aldeias, em que há o uso de ambas as línguas em algu-

mas atividades e a paulatina soberania do português quando algumas ati-

vidades são apenas interagidas na língua portuguesa, como por exemplo 

as celebrações religiosas feitas por padres ou pastores nas aldeias. 

Indagamos aos colaboradores sobre o domínio do trabalho, entre 

colegas: 

1.6: Mais português, quando fazemos artesanato, porque a maioria não 

conversa mais na língua. 

2.9: Quando tem aquele que fala mais na língua a gente se comunica no 

idioma. 

3.16: Mais português, as pessoas que conheço falam mais português. 

No domínio do trabalho prevalece o uso do português, o grupo da 

1ª geração relata que alguns ricbactsas estão deixando de falar o idioma 

nativo, mas ainda existe alguns que se comunicam pela língua ricbactsa. 

Nota-se por meio das respostas dos colaboradores, que a língua mais 

usada nas aldeias é o português, conforme afirma a 3ª geração: as pesso-

as que conheço falam mais português (3.16), então a comunicação é es-

tabelecida pela língua dominante. 

Perguntamos aos nossos colaboradores se existe algum lugar na 

cidade de Juína em que os ricbactsas podem usar apenas a língua nativa 

para se comunicar. A colaboradora 1.6 relata que, às vezes, na CASAI 

eles brincam no idioma e conversam entre eles. O indígena 1.5 ainda 

acrescenta: A não ser que eu encontre alguém mais velho da aldeia, se os 

ricbactsas encontram alguém da aldeia que fala o idioma, pode haver a 

possibilidade de se comunicarem em ricbactsa. 

Para Uriel Weinreich (2011) o bilinguismo individual trata-se do 

uso de duas línguas (L1 e L2) por um mesmo indivíduo, analisamos que 

todos os entrevistados usam a língua ricbactsa e o português. Todos os 

colaboradores sabem a língua portuguesa e o idioma nativo, ou seja, sa-

bem duas línguas, por isso analisamos que se trata de falantes bilíngues 

que reconhecem a organização social do comportamento linguístico, pois 

sabem dizer quando é usada uma língua e quando se utiliza a outra. 

Diante das respostas coletadas, analisamos que os falantes ricbac-

tsas possuem um bilinguismo individual, pois sabem e usam as duas lín-

guas (L1 e L2), sendo que a escolha linguística poderá depender da orga-
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nização social do uso linguístico na comunidade, conforme estuda a So-

ciologia Descritiva da linguagem. 

Na perspectiva de Charles Albert Ferguson (1974), analisando as 

diferentes funções das duas línguas, em que o português é a língua domi-

nante, por ser a língua oficial de uso formal, utilizada e ensinada nas es-

colas. E a língua ricbactsa tem uso informal, ensinada apenas nas escolas 

indígenas e não é a língua oficial do país. Os ricbactsas podem ser consi-

derados uma comunidade diglóssica porque aparentemente o português e 

o ricbactsa convivem dentro da mesma sociedade de maneira “estável”, 

mesmo a língua dominante sobrepondo a língua dominada em várias si-

tuações. Entretanto, são poucas as situações em que a língua ricbactsa é 

utilizada, o seu uso é restrito ao domínio familiar em algumas situações 

em que se encontram os mais velhos e pode haver uma comunicação no 

idioma nativo e podendo acontecer também no domínio vizinhança, es-

colar, no trabalho, ou até mesmo fora da aldeia. Neste contexto, não im-

porta onde, mas quem é o interlocutor, ou seja, um falante ricbactsa 

quando encontra outro falante do idioma nativo pode-se estabelecer uma 

comunicação em ricbactsa, assim como durante os rituais nas aldeias. Por 

outro lado, na maioria das situações, a língua predominante na comuni-

cação é o português. 

Considerando a definição de Joshua Aaron Fishman (1971) de que 

a comunidade diglóssica pode ser definida a partir do contato entre duas 

línguas, sem que tenham uma relação genética comum, podendo ter ori-

gens distintas, consideramos o caso do ricbactsa, língua indígena perten-

cente ao tronco linguístico macro-jê; e o português, língua românica, 

considerada uma língua indo-europeia que se originou da evolução do la-

tim. 

De acordo com as respostas dos colaboradores, o bilinguismo in-

dividual consiste na existência de duas línguas em um mesmo indivíduo, 

os ricbactsas sabem o português e o ricbactsa. O bilinguismo social tam-

bém está presente entre os ricbactsas quando os entrevistados relatam os 

usos das línguas ricbactsas e português nos domínios linguísticos e nos 

momentos de interação, em que em algumas ocasiões usam o português e 

em outras utilizam o ricbactsa, analisando que os ricbactsas vivem uma 

situação linguística de diglossia e bilinguismo. 

Há sempre uma hierarquia quando duas línguas coexistem em um 

mesmo espaço, um idioma é escolhido para determinados momentos, es-

ta é a base da diglossia. Ambas as línguas, a língua ricbactsa e o portu-
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guês, possuem uma relação estável, como no caso do Paraguai apresenta-

do por Joshua Aaron Fishman (1995) em que ambas as línguas (espanhol 

e guarani) possuem uma distribuição funcional diglóssica determinada. 

Entre os ricbactsas, há uma delimitação funcional de ambas as línguas, 

em que todos os falantes se reconhecem como bilíngues, e sabem identi-

ficar o uso linguístico das duas línguas. 

Antes dos primeiros contatos com os não-indígenas, a língua 

ricbactsa era a L1 do povo, a língua majoritária, que passou a ter o uso 

restrito em ocasiões específicas, como nos rituais religiosos próprios da 

etnia ricbactsa, como o ritual da lamentação, e quando é necessário esta-

belecer a comunicação com um ancião, que ainda detém o conhecimento 

da língua nativa e sabe pouco o português, ou ainda, em conversas espo-

rádicas entre ricbactsa, em frases soltas que geralmente acontecem no 

domínio familiar ou nas aulas do idioma nativo nas escolas das aldeias. A 

língua portuguesa, por sua vez, era inicialmente usada pelos ricbactsas 

que foram levados ao Utiariti e foram obrigados a aprender a língua ofi-

cial do Brasil, o português. A língua portuguesa se propagou e hoje é 

considerada a língua dominante e a mais usada. Assim, as duas línguas 

sofreram mudanças no uso linguístico, o comportamento linguístico dos 

ricbactsas sofreu alterações ao longo dos anos, e estas mudanças propici-

aram o surgimento de falantes bilíngues e as situações de diglossia anali-

sadas neste trabalho. 

No Brasil podemos pensar na situação diglóssica que provavel-

mente viviam os diversos povos que habitavam o território nacional du-

rante o período colonial e do Império, sendo que um terço da população 

eram portugueses e os outros dois terços eram africanos, indígenas e seus 

descendentes. (LUCCHESI, 2015) 

No início do século XX, quase 60% da população brasileira era 

descendente de africanos e indígenas, mais de 75% eram analfabetos e 

menos de 10% residiam nos centros urbanos. Estas pessoas eram margi-

nalizadas pelos seus falares distante da maneira como a metrópole portu-

guesa falava. Entretanto, se no Brasil a polarização sociolinguística “dei-

xou de opor línguas distintas – o português da elite colonizadora versus 

as línguas indígenas e africanas dos grupos subjugados – ela ainda se 

manteve, no limiar do século XX, muito próxima a uma situação de di-

glossia” (LUCCHESI, 2015, p. 88). Neste sentido, a situação diglóssica 

do Brasil seria caracterizada pela coexistência de várias línguas no país, 

sendo que a língua da metrópole era imposta pela classe dominante, em 

detrimento à diversidade linguística existente no território brasileiro. 
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De acordo com Rosa Virgínia Mattos e Silva (2004, apud LUC-

CHESI, 2015, p. 114), o Brasil vive atualmente um multilinguismo loca-

lizado, pois o português é a língua materna de aproximadamente 98% da 

população e apenas 1% é composto pelos remanescentes povos indígenas 

que ainda preservam suas línguas nativas. O restante da população é 

constituído pelos imigrantes, sobretudo europeus e asiáticos. 

 

3. Considerações finais 

Desde o início da colonização do Brasil há registros dos contatos 

linguísticos existentes no território. Com a chegada das populações euro-

peias, africanas e asiáticas, viu-se necessário a aprendizagem da língua 

dos ameríndios que viviam nas terras brasileiras para poder dominar o 

seu espaço. Diante desta situação, a metrópole envia para o Brasil a 

Companhia de Jesus, que tinha como objetivo converter os indígenas à fé 

cristã. Os jesuítas aprendiam a língua dos indígenas e depois ensinavam a 

língua portuguesa e os obrigavam a seguir os costumes não-indígenas. 

Ao longo dos anos, a situação de contato linguístico foi sendo intensifi-

cada no Brasil, principalmente pelos fluxos migratórios oriundos da ex-

ploração dos recursos naturais. Diante desta situação, na década de 50, 

surge a linguística de contato com o intuito de estudar os fenômenos lin-

guísticos que resultam dos contatos de línguas. 

Retomando nosso percurso sobre as atitudes linguísticas dos 

ricbactsas diante da situação de contato entre a língua nativa e o portu-

guês, primeiramente descrevemos a visão atual dos ricbactsas diante dos 

primeiros contatos com os não-indígenas. As primeiras relações não fo-

ram amistosas e trouxe muitas mortes por epidemias, sobretudo a malá-

ria. Entre 1956 e 1962, foi criado o projeto de pacificação com o intuito 

de amenizar as mortes entre os ricbactsas e os seringueiros. Durante este 

período, alguns ricbactsas receberam qualificação profissional por meio 

de cursos para aprender a cuidar dos doentes e saíam com o padre Baldu-

íno pelas aldeias para ajudar o povo. Os colaboradores narram que nesta 

época havia aproximadamente 180 indígenas, eles estavam sendo dizi-

mados, e as crianças órfãs levadas para o Utiariti. Quando o Internato fe-

chou e as crianças voltaram para as aldeias, começaram a acontecer al-

guns casamentos entre os próprios indígenas, fazendo com que a popula-

ção aumentasse. 

Mesmo assim, houve uma mudança no repertório linguístico dos 

ricbactsas, pois aqueles que foram para o Utiariti sabiam apenas a língua 
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nativa e, ao retornar para as aldeias, voltaram falando mais português. Os 

colaboradores relatam que antigamente a língua ricbactsa predominava 

nas aldeias em todos os domínios, mas com o passar do tempo o portu-

guês prevaleceu, por isso analisamos que os ricbactsas são bilíngues in-

dividuais, porque reconhecem o uso de ambas as línguas, ou seja, possu-

em um saber sobre a língua. 

Além disso, há nas aldeias um bilinguismo social, diante da situa-

ção de bilinguismo e diglossia, pois os colaboradores identificam os do-

mínios linguísticos de utilização da língua ricbactsa e do português. Exis-

te uma organização no uso linguístico, em que os colaboradores revelam 

a escolha de uma língua ou outra nos momentos de interação. O uso da 

língua ricbactsa é restrito ao domínio familiar, ou quando se encontram 

com algum indígena ricbactsa que sabe falar o idioma nativo, e isso pode 

acontecer em qualquer domínio linguístico, como no trabalho, vizinhan-

ça, escolar, familiar ou religioso. Destaca-se o domínio religioso nos ri-

tuais próprios dos costumes ricbactsas, em que se utiliza apenas o idioma 

nativo, como por exemplo o ritual da lamentação, da seca e da chuva. No 

domínio escolar, os ricbactsas têm a aula do idioma, em que os professo-

res indígenas ensinam a língua nativa por meio de cartilhas e nestes mo-

mentos o uso da língua ricbactsa prevalece. 

O que mudou desde os primeiros contatos dos ricbactsas com os 

não-indígenas até os dias atuais foram os usos funcionais das línguas 

ricbactsas e portuguesa, e consequentemente, seus domínios linguísticos. 

Depois da pacificação e do retorno das crianças órfãos para as aldeias, a 

situação sociolinguística do povo mudou, tornaram-se uma comunidade 

diglóssica e bilíngue, o português e a língua ricbactsa estão presentes nos 

usos funcionais da língua, e o português vem dominando a maioria das 

interações. 

Diante disso, o processo pelo qual podemos sucintamente esboçar 

neste trabalho diz respeito ao deslocamento da língua ricbactsa que está 

perdendo seus domínios linguísticos dentro da comunidade linguística 

ricbactsa. É necessário que sejam criadas políticas linguísticas de preser-

vação da cultura/língua ricbactsa. Por fim, a preocupação em formar in-

dígenas capacitados para ministrar aulas nas aldeias é fundamental para o 

enriquecimento da própria cultura. O indígena busca uma qualificação 

profissional voltada para as particularidades de sua etnia, pois deverá re-

tornar às aldeias aquilo que aprendeu em sua qualificação, num processo 

de valorização da cultura, no caso, a ricbactsa. 
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RESUMO 

Este trabalho centra-se no estudo dos topônimos de origem indígena e tem como 

escopo principal evidenciar a contribuição vocabular ameríndia na toponímia, mais 

particularmente, investigar influências das línguas indígenas na designação dos espa-

ços geográficos do município de Aparecida do Taboado, estado de Mato Grosso do 

Sul, que nomeiam acidentes físicos e humanos da zona rural desse município; tem 

também a finalidade de examinar a questão da motivação predominante nos nomes de 

base indígena catalogados, segundo a classificação de Maria Vicentina de Paula do 

Amaral Dick (1990). Os dados foram extraídos dos mapas oficiais do IBGE (2010). 

Foram elencados e analisados 462 designativos, dentre os quais 55 são oriundos de lín-

guas indígenas. Como base teórica adotam-se conceitos basilares propostos por Maria 

Vicentina de Paula do Amaral Dick (1990; 1992; 1999; 1997; 2006) e para as questões 

de natureza etimológica e de língua de origem dos topônimos, recorre-se a obras lexi-

cográficas de línguas indígenas e de língua portuguesa tais como: Ceci Fernandes de 

Assis (2008); Antônio Lemos Barbosa (1951); Teodoro Sampaio (1986); Mário Arnaud 

Sampaio (1928; 1987); Antonio Guasch e Diego Ortiz (2008); Luiz Caldas Tibiriçá 

(1985; 1989); Eduardo de Almeida Navarro (2013); Antônio Geraldo Cunha (1998), 

Antônio Houaiss (2001). A análise dos dados demonstrou que fatores de natureza físi-

ca estão intrinsecamente relacionados ao processo de designação toponímica, acima de 

tudo, na relação de proximidade entre o homem e o meio, como é o caso dos designati-

vos de base indígena que remetem a elementos do ambiente, em especial, flora e fauna, 

o que justifica as categorias de maior incidência entre as identificadas: zootopônimos e 

fitotopônimos. 

Palavras-chave: Onomástica. Toponímia indígena. Aparecida do Taboado (MS). 

 

1. Introdução 

O primitivismo não impediu que a cultura indígena influenciasse 

o ambiente colonial. Deste modo, é possível afirmar que a formação do 

Brasil como um país multicultural se deve, sobretudo, à presença de cen-

tenas de grupos indígenas que habitam o seu território. Em outras pala-

vras, a diversidade cultural e linguística dos povos indígenas influencia-

ram os modos de ser da população mestiça que, a partir da mistura de di-

ferentes matrizes, caracterizaria a população brasileira atual, uma misci-
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genação de europeus, africanos e indígenas. 

As principais línguas tupi-guarani faladas pelos habitantes do lito-

ral (o tupinambá e o guarani) foram sistematizadas já no início da coloni-

zação. De acordo com Paulo Bearzoti Filho (2002, p. 33), “durante o sé-

culo XVI, praticamente todos os europeus que viveram no Brasil estive-

ram familiarizados com o tupi, dominando-o com grau variável de com-

petência”. Para o mesmo autor, “pode-se empregar tupi ou tupi antigo em 

referência à língua dos índios tupis do litoral, e a expressão língua geral, 

para designar o idioma de base tupi empregado pela população envolvida 

no processo colonial”. (BEARZOTI FILHO, 2002, p. 34) 

Entretanto, o número muito maior de índios do que de europeus 

nesses primeiros tempos da colonização brasileira, entre o início do sécu-

lo XVI e a primeira metade do século XIX, tornava natural que não fosse 

o português, mas o tupi, o idioma adotado de forma prioritária como 

meio de comunicação entre a população envolvida no ainda incipiente 

processo colonial. No vocabulário, por exemplo, é inegável a presença de 

tupinismos, sobretudo em áreas específicas, como a toponímia (nomes de 

lugar), a antroponímia (nomes de pessoa), a culinária, os costumes e, so-

bretudo, a fauna e a flora brasileiras. 

Segundo Aryon Dall'Igna Rodrigues (2006, p. 21), “numa amostra 

de pouco mais de mil nomes brasileiros populares de aves, um terço, cer-

ca de 350 nomes, são oriundos” do tupi; do mesmo modo, “numa amos-

tra de 550 nomes populares de peixe, quase a metade (225 ou 46%)” tem 

a mesma origem. Nota-se ainda que é enorme a influência tupi nas de-

nominações geográficas das diferentes regiões brasileiras. Na opinião de 

Paulo Bearzoti Filho (2002, p. 43), “em grande parte, trata-se de topôni-

mos atribuídos não por índios, mas por bandeirantes, que utilizavam a 

língua geral como idioma da comunicação ordinária em suas expedi-

ções”. 

Nesse contexto, este artigo discute resultados preliminares de uma 

pesquisa em desenvolvimento, como tese de doutorado, vinculada ao 

Projeto ATEMS (Atlas Toponímico do Estado de Mato Grosso do Sul) e 

centra-se no estudo dos topônimos de origem indígena, na área rural do 

município de Aparecida do Taboado (MS) com destaque para a contri-

buição vocabular ameríndia na toponímia estudada. 

Buscamos investigar, na área dos estudos toponímicos, influências 

das línguas indígenas na designação de espaços geográficos do município 

selecionado para este estudo e examinar processos de nomeação de aci-
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dentes físicos e humanos da zona rural, particularmente a questão da mo-

tivação concretizada pelas taxionomias toponímicas (DICK, 1990) iden-

tificadas no universo dos topônimos de base indígena em estudo. 

 

2. A onomástica e a toponímia 

De acordo com Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1990, 

p. 36), “a onomástica e a toponímia são partes de uma mesma ciência e 

por isso mesmo se encontram em relação de inclusão, voltando-se para 

um mesmo objeto de estudo, que é o estudo dos nomes”. Mais especifi-

camente, a onomástica é o estudo dos nomes próprios e surgiu da neces-

sidade do homem de analisar a origem e a formação dos nomes em geral 

com vistas a auxiliar no entendimento de sua realidade. Essa área de in-

vestigação apresenta duas vertentes: antroponímia (estudo dos nomes 

próprios de pessoas) e toponímia (estudo dos nomes de lugares), sendo 

este último nosso objeto de estudo. A toponímia é o ramo da onomástica 

dedicado ao estudo dos nomes próprios de lugares, levando em conside-

ração sua origem, evolução, motivação, por isso consolida aspectos rela-

cionados às camadas linguísticas, à história, à geografia de um espaço 

geográfico, enquanto a antroponímia dedica-se ao nome próprio de pes-

soas, considerando prenomes, sobrenomes ou apelidos de família. 

Para Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1990, p. 19), a 

história dos nomes de lugares, em qualquer espaço físico considerado, 

apresenta-se como um repositório dos mais ricos e sugestivos. Cada povo 

tem as suas especificações “no dar os nomes” e no “vivenciar os nomes 

dados”. Segundo a autora, a nomeação dos lugares é uma prática exerci-

da pelo homem desde os primeiros tempos alcançados pela memória hu-

mana, uma vez que essa simples ação proporcionava àquele não apenas 

um maior contato com o acidente nomeado, mas também uma inegável 

relação de posse entre possuidor e objeto nominado. 

Segundo Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1992, p. 4), 

“a toponímia do Brasil não é um todo homogêneo. Apresenta configura-

ções que remontam, em suas origens, as várias famílias indígenas que 

habitaram e/ou habitam o país”. Comporta considerações referentes a três 

estratos linguísticos: o português, o africano e o indígena. É inegável, po-

rém, que a maior contribuição em relação à escolha dos topônimos, é de 

procedência indígena, especialmente do tupi. Assim sendo, refletir sobre 

a formação da toponímia brasileira é aceitar a multiplicidade de línguas e 

culturas que originaram e solidificaram nosso idioma. Partindo desse 
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princípio, este trabalho examina influências e/ou contribuições das lín-

guas indígenas, na toponímia, como um fato que contribui para a diversi-

dade linguística do estado de Mato Grosso do Sul. 

De modo geral, os nomes de lugares são estudados a partir de três 

perspectivas: plano da motivação, da estrutura (morfologia) e da língua 

de origem (etimologia). No que se refere ao plano da motivação, adota-

mos o modelo taxionômico de Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick 

(1992, p. 31-34) que é dividido em duas categorias maiores – os de natu-

reza física (11 taxes) e os de natureza antropocultural (16 taxes), ambas 

subdivididas conforme o elemento que teria motivado o denominador no 

ato da atribuição do nome. Em topônimos como fazenda Cutia, fazenda 

Guariroba e fazenda Paraná representam as categorias de natureza física 

porque os elementos específicos do sintagma toponímico Cutia (zooto-

pônimo), Guariroba (fitotopônimo) e Paraná (hidrotopônimo) se repor-

tam a elementos do ambiente físico. Já em designativos como fazenda 

Xingu (etnotopônimo) e fazenda Taperão (ecotopônimo) remetem a ele-

mentos de natureza antropocultural: Xingu, Taperão. 

No que se refere à análise da estrutura do sintagma toponímico, 

Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1992, p. 10) explica que “o 

topônimo, em sua formação na nomenclatura onomástica, liga-se ao aci-

dente geográfico que o identifica, com ele constituindo um conjunto ou 

uma relação binômica, que se pode seccionar para melhor se distingui-

rem seus termos formadores”. Desse conjunto, depreendem-se os ele-

mentos genérico e específico. O elemento genérico indica o acidente a 

ser nomeado, é aquele relativo à entidade geográfica que será um aciden-

te físico (rio, córrego, montanha...): córrego Perdizes, ilha do Sapé; ou 

humano (povoado, cidade, bairro, rua, fazenda...): fazenda Urutu, sítio 

Sucupira. Já o elemento específico refere-se ao denominativo, ao topô-

nimo propriamente dito, aquele que particulariza a entidade geográfica, 

distinguindo-a das demais semelhantes. Nos exemplos citados, Perdizes, 

Sapé, Urutu e Sucupira são os elementos específicos do sintagma topo-

nímico. Ambos, termos genéricos e específicos, atuam no sintagma topo-

nímico, ou seja, “no conjunto formado pela nomenclatura onomástica e 

pelo acidente identificado, de forma justaposta ou aglutinada”. (DICK, 

1992, p. 10) 

Em termos de motivação, a terminologia técnica utilizada por Ma-

ria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1992) é formada pelo termo que 

justifica a escolha do elemento denominativo – água (hidro), animal 

(zoo), nome de pessoa (antropo), entidade religiosa (hiero/hagio/mito), 
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estado anímico (animo)... e pelo vocábulo que identifica a ciência especí-

fica – topônimo → hidrotopônimo; zootopônimo; antropotopônimo; hie-

rotopônimo; hagiotopônimo; mitotopônimo, animotopônimo... 

Para a análise da estrutura morfológica, consideramos simples 

aquele topônimo, cujo termo específico se define por apenas um forman-

te (fazenda Buriti) e composto aquele constituído de mais de um forman-

te (fazenda Capão Grande). Em termos de composição morfológica, o 

termo específico, ou seja, o topônimo ou o elemento específico pode ser 

simples, composto ou híbrido (DICK, 1992, p. 13-14). Os topônimos hí-

bridos, seguindo a metodologia do Projeto ATEMS, foram classificados 

em simples híbrido (fazenda Taperão) e composto híbrido (fazenda Ca-

pão Grande). 

O trabalho de Drumond (1965) sobre a toponímia bororo que 

agregou ideias de vertente europeia representou o primeiro passo para a 

integração da pesquisa toponímica aos estudos linguísticos na Universi-

dade de São Paulo (USP), privilegiando, inicialmente, os nomes de ori-

gem indígena. A tese de doutoramento de Maria Vicentina de Paula do 

Amaral Dick (1980), publicada em 1990200, além de apresentar funda-

mentos teóricos e metodológicos da toponímia, consolida o estudo da to-

ponímia na perspectiva linguística e representa um despertar para a ne-

cessidade de pesquisa científica da toponímia sob esse viés teórico. Ma-

ria Vicentina de Paula do Amaral Dick se dedicou, em quase quatro dé-

cadas, ao trabalho de pesquisa e de construção de uma teoria toponímica 

com o propósito de estabelecer fundamentos para subsidiar a produção 

do Atlas Toponímico do Brasil (ATB) e sua variante regional Atlas To-

ponímico do Estado de São Paulo (ATESP), ambos os projetos idealiza-

dos pela pesquisadora e desenvolvidos na USP. 

Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1990, p. 22) pondera 

que os topônimos se configuram como “verdadeiros testemunhos históri-

cos de fatos e ocorrências registrados nos mais diversos momentos da vi-

da de uma população, encerram, em si, um valor que transcende ao pró-

prio ato da nomeação”. De acordo com a mesma autora, se “a toponímia 

se situa como a crônica de um povo, gravando o presente para o conhe-

cimento das gerações futuras, o topônimo é o instrumento dessa projeção 

                                                         

200 A Tese de Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1980) A motivação toponímica: princípios 
teóricos e modelos taxionômicos foi publicada em 1990 com o título Motivação toponímica e realida-
de brasileira. Para este trabalho utilizamos a versão publicada. 
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temporal”. No entanto, “para se estudar o topônimo, objeto de estudo da 

toponímia, é necessário a sustentação de outras áreas de conhecimento, 

como por exemplo, a história, a geografia, a linguística, a antropologia, 

[...] de acordo com a formação intelectual do pesquisador” (DICK, 1990, 

p. 35-36). 

 

2.1. Considerações sobre a toponímia indígena 

No Brasil, os estudos de toponímia foram conhecidos ou iniciados 

segundo uma perspectiva etimológica de origem indígena tupi (Teodoro 

Sampaio, padre Antônio Lemos Barbosa e seus seguidores). Levy Cardo-

so dedicou-se ao estudo da toponímia brasílica amazônica, pondo em 

evidencia o caráter histórico das publicações voltado para a lexicologia 

indígena, preferencialmente. Na obra Toponímia Brasílica (1961) faz 

menção à descrição de Teodoro Sampaio, O Tupi e a Geografia Nacional 

(1901)201, ressaltando o papel e o valor da obra que considera clássica pa-

ra a toponímia brasileira. (DICK, 1992, p. 1-4) 

No plano acadêmico, uma das propostas dos estudos toponímicos, 

na Universidade de São Paulo, era estudar a toponímia tupi, mais acentu-

adamente, pesquisar o significado dos nomes do tupinambá antigo, pre-

sentes na nomenclatura geográfica brasileira. Dentre os precursores, es-

tão o professor Dr. Plínio Ayrosa Galvão em sua obra Estudos Tupinoló-

gicos, de 1967, e o prof. Dr. Carlos Drumond com os estudos Notas Ge-

rais sobre a Ocorrência da Partícula tyb, do Tupi-Guarani, na Toponí-

mia Brasileira, tese de doutorado, de 1944, e a Contribuição do Bororo à 

Toponímia Brasílica (1965). (ANDRADE, 2006, p. 114) 

Conforme registra Teodoro Sampaio (1987, p. 68-69), o tupi se 

espalhou por uma grande superfície do país não pela força da própria ra-

ça indígena, mas, sobretudo, em razão das expedições dos colonizadores 

europeus, que adentravam os sertões e difundia o idioma que também era 

chamado de língua geral. Assim, o português era a língua oficial no Bra-

sil como o espanhol no Paraguai, mas era o tupi o idioma mais usado no 

país. No que se refere às denominações geográficas, o tupinólogo acres-

centa que, mesmo em regiões onde nunca houvera habitado uma tribo da 

raça tupi, esse idioma prevaleceu. Em Teodoro Sampaio (1928, p. I) en-

                                                         

201 A 1ª edição da obra “O Tupi na Geografia Nacional” data de 1901. No entanto, para a elaboração 
desse artigo, consultamos a 3ª edição, data de 1928 e a 5ª edição de 1987. 
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contramos o seguinte esclarecimento: 

Quero ver nisto o amor do brasileiro ao passado de sua terra e o desejo de 

conhecer e de demonstrar estima pelo que herdou dos primitivos íncolas, se-

nhores deste país. A predileção do brasileiro pelos nomes indígenas na deno-

minação dos lugares é hoje tão acentuada que a toponímia primitiva vai aos 

poucos se restaurando e as localidades novas dão-se de preferência nomes ti-

rados da língua dos ameríndios tupis. 

O processo de nomeação tornou-se um importante mecanismo pa-

ra que o homem pudesse organizar e controlar o mundo, a fim de facilitar 

sua socialização e, consequentemente, possibilitar um melhor conheci-

mento da realidade que o rodeia, utilizando quase sempre o próprio am-

biente como forma de motivação desse ato. Esse mecanismo de apropria-

ção tornou-se atividade comum, especialmente no que diz respeito às et-

nias indígenas, nas quais se recorre constantemente a elementos do ambi-

ente, como a fauna e a flora, para nomear os acidentes físicos e humanos 

de uma região. Mário Arnaud Sampaio (1987, p. 8) assim explica essa re-

lação: 

O indígena fazia uso, globalmente, de elementos descritivos do seu ambi-

ente e [...] não apenas dos descritivos puros, mas também dos descritivos as-

sociativos porque é portador de uma visão prática e objetiva [...] Assim, os di-

versos sistemas toponímicos apresentam expressões que significam, em seu 

universo onomástico, o mesmo fato, ou traduzem uma condição semelhante. 

Antes da chegada dos portugueses ao Brasil no ano de 1500, já 

viviam ali populações de nativos, em grande parte, falantes de línguas 

pertencentes à família linguística tupi-guarani. Estas línguas, em especial 

a tupi, geraram muitos dos atuais topônimos brasileiros. De acordo com 

Karylleila dos Santos Andrade (2006), a toponímia de origem indígena 

constitui-se de nomes originários do Tupi, Aruak, Karib, Jê, Kariri, Ka-

ingang, além de possíveis vinculações a outros grupos, talvez ainda não 

convenientemente estruturadas. As dificuldades para o levantamento 

completo dos topônimos dessas procedências são explicadas pela relativa 

familiaridade com tais idiomas e pelas diretrizes que norteavam as inves-

tigações toponímicas nativas, quase sempre voltadas, com exclusivismo, 

para as etimologias tupis, em virtude de sua reconhecida importância e 

significação para os estudos histórico-linguísticos brasileiros. 

Para Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1992), o estudo 

da toponímia brasileira comporta considerações referentes à origem dos 

dominadores e aos adstratos linguísticos de todos aqueles que fizeram 

parte da formação da história do povo brasileiro. Para Teodoro Sampaio 

(1955, apud Dick, 1992, p. 8), o indígena utilizava “elementos descriti-
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vos de seu ambiente” porque era “portador de uma visão prática e objeti-

va”. No dizer de Teodoro Sampaio (1928, p. XXXIV), 

Denominações geográficas, explicáveis e naturalíssimas numa época em 

que o tupi era a língua geral ou a mais falada no país, são agora para as mo-

dernas gerações verdadeiros enigmas que as alterações cotidianas ou as inevi-

táveis corruptelas vão tornando indecifráveis. Portanto, preservar-lhes a grafia 

verdadeira, e a verdadeira pronúncia, fixar-lhes o significado, interpretado 

através do véu obscuro dos metaplasmos, vale tanto como resguardar um mo-

numento histórico. 

Nesse sentido, para Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick 

(1992), as palavras devem ser consideradas ao mesmo tempo quanto aos 

seus significados e quanto às relações que podem ser estabelecidas entre 

si. Desta forma, seguindo esse raciocínio, reiteramos que neste estudo 

buscamos compreender os topônimos indígenas investigados de acordo 

com base teórica de Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1990; 

1992). 

Além da motivação e da estrutura, a língua de origem também de-

ve ser foco de estudo quando se investiga a toponímia de uma região. Pa-

ra esse tipo de análise, a pesquisa centra-se na consulta a obras lexicográ-

ficas, especialmente aquelas que destacam a etimologia. Para as questões 

de natureza etimológica e de língua de origem dos topônimos, neste es-

tudo, recorremos a obras lexicográficas de línguas indígenas tais como: 

Teodoro Sampaio (1928); Luíz Caldas Tibiriçá (1985; 1989); Eduardo de 

Almeida Navarro (2013); Antônio Geraldo Cunha (1998), entre outros. 

 

2.2. A área investigada: breve histórico de Aparecida do Taboa-

do (MS) 

O município de Aparecida do Taboado está localizado na região 

da formação do rio Paraná pelos rios Grande e Paranaíba, na bacia hidro-

gráfica do rio Paraná. Situado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, 

mesorregião Leste de Mato Grosso do Sul, microrregião de Paranaíba, na 

divisa triangular dos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas 

Gerais, conforme atesta a Fig. 1. 
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Fig. 1: Localização do Município de Aparecida do Taboado (MS) 

(MILANI & ARANHA-SILVA, 2007) 

Há registros de que os primeiros povoadores das terras do atual 

município de Aparecida do Taboado ali tenham se fixado entre os anos 

de 1830 e 1838. Todavia, a formação do povoado iniciou-se, possivel-

mente, a partir de 1900, destacando-se no empreendimento os mineiros 

João Barbosa e Maximino da Rocha. 

O primeiro núcleo populacional surgido na região foi o Porto Ta-

boado, às margens do rio Paraná, passagem obrigatória do gado proce-

dente do norte do então Mato Grosso do Sul e do estado de Goiás, desti-

nado às cidades paulistas de Barretos e São José do Rio Preto. A intensi-

dade do movimento do Porto Taboado motivou o surgimento de um po-

voado, um pouco afastado das barrancas do Paraná e iniciado por Antô-

nio Leandro, que cedeu para tanto parte de sua fazenda, denominada cór-

rego do Campo. A povoação recebeu inicialmente o nome de lagoa Su-

ja202, em virtude da existência, nas proximidades, de uma lagoa de águas 

escuras, consequência da vegetação que cobria suas margens. Posterior-

mente, o patrimônio passou a ser conhecido por Aparecida do Taboado 

(MILANI; ARANHA-SILVA, 2007, p. 3-4). Sob a perspectiva de Marlei 

Cunha (2007, p. 11): 

                                                         

202 A grande lagoa existe até os dias atuais, sendo um viveiro natural de pássaros, entre eles, a Ara-
ra Canindé, tradicional em Mato Grosso do Sul. 
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[...] registramos as seguintes denominações para se referir ao local que ficou 

para a história da cidade de Aparecida do Taboado: fazenda córrego do Cam-

po, Cabeceira Suja, Lagoa Suja, Aguado do Rondinha, Aguada do Cruzeiro, 

Porto Tabuado, Patrimônio de Nossa Senhora Aparecida do Tabuado, Terras 

da Mitra, Diocesana de Corumbá, Aparecida do Tabuado, Aparecida do Tabo-

ado [...]. 

O referencial hierotoponímico parece ser a explicação para a ori-

gem do topônimo. Por volta de 1942, iniciou-se o plano de loteamento 

das terras doadas por Antônio Leandro de Menezes à Mitra Diocesana de 

Corumbá, em cumprimento a uma promessa feita a Nossa Senhora Apa-

recida, pedindo a cura de seu filho Chico Leandro, que tinha uma grave 

enfermidade no ouvido. Marlei Cunha (2007, p. 13) esclarece que, entre 

os aparecidenses, circula a explicação de que é “Taboado porque há (ou 

havia), na região, muita taboa”: 

Topônimo de Tabuado – Aparecida do Tabuado – Segundo consta, o Por-

to Presidente Vargas, no rio Paraná, “nas proximidades da junção do rio Para-

naíba e Grande, nas alturas da Ilha Grande, era denominado, antigamente, Ta-

boado”. Qual a origem da forma Tabuado? De tábua (prancha de madeira?). 

De tabua (grande erva que vive nas águas paradas e rasas”)? De taboa (varian-

te popular de tabua, registrada pela maioria dos dicionários)? (CUNHA, 2007, 

p. 13) 

Frente ao exposto, nota-se que o topônimo Aparecida do Taboado 

congrega dois referenciais, na perspectiva de Maria Vicentina de Paula 

do Amaral Dick (1997), o hierotoponímico representado pela promessa 

do fundador para Nossa Senhora Aparecida, e o fitotoponímico (Taboa-

do), a existência do porto denominado de Taboado. Como há o topônimo 

Aparecida no Estado de São Paulo, cidade em que se localiza o Santuário 

de Nossa Senhora Aparecida, outra hipótese pode ser aventada: a junção 

do nome da santa, Aparecida, ao topônimo, Taboado, já existente na lo-

calidade (Porto do Taboado), para diferenciar a nova localidade: Apare-

cida do Taboado. Trata-se de um fenômeno comum na toponímia brasi-

leira em que o nome composto contém um locativo que diferencia o to-

pônimo de outro já existente. Na toponímia sul-mato-grossense há outros 

casos de nomes de municípios que atestam essa tendência: Alvorada do 

Sul, São Gabriel do Oeste. Segundo o modelo de Dick, anteriormente 

apresentado, o topônimo Aparecida do Taboado é classificado como hie-

rotopônimo (o primeiro elemento do topônimo é a redução do nome reli-

gioso Nossa Senhora Aparecida). Na sequência apresentamos e discuti-

mos os dados toponímicos de base indígena em termos de motivação. 
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3. Os dados estudados 

No total, foram extraídos do mapa do IBGE (2010), relativo ao 

município de Aparecida do Taboado, 462 topônimos, sendo 55 oriundos 

de línguas indígenas. Os topônimos inventariados foram separados con-

forme o tipo de elemento nomeado (físico e humano), sendo 375 topôni-

mos rurais, de natureza humana (nomes de fazendas, sítios, povoados...), 

destes 40 são de origem indígena, e 87 topônimos rurais, de natureza fí-

sica (rios, córregos, morros...), dos quais 15 são de origem indígena. A 

partir desses dados, examinamos os topônimos em termos de classifica-

ção toponímica. A Tabela 1 traz a distribuição dos topônimos indígenas 

segundo a taxionomia de Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick 

(1992, p. 31-34): 

Taxionomia 

Elementos Físicos 

Número Taxionomia 

Elementos Humanos 

Número 

Zootopônimos 9 Fitotopônimos  15 

Fitotopônimos 3 Zootopônimos  14 

Hidrotopônimos 2 Não Classificado  2 

Dimensiotopônimo  1 Dimensiotopônimo  1 

  Ecotopônimo  1 

  Geomorfotopônimo  1 

  Hidrotopônimo  2 

  Morfotopônimo  1 

  Cronotopônimo  1 

  Etnotopônimo  1 

  Sociotopônimo  1 

Total 15  40 

Tabela 1: Distribuição taxionômica dos topônimos indígenas do município de 

Aparecida do Taboado (MS). Fonte: Sistema de Dados do ATEMS. 

Na sequência são apresentados os topônimos agregados a cada 

uma das taxes apresentadas na Fig. 1. 

1. Zootopônimos (“topônimos de índole animal, representados por 

indivíduos domésticos [...] e não domésticos [...] e da mesma espécie em 

grupos”) (DICK, 1992, p. 32): 23 ocorrências: fazenda Seriema, fazenda 

Jandaia, fazenda Urutu, fazenda Cutia, fazenda Mutum, fazenda dos Cu-

pins, fazenda Mandaguari, fazenda Tangará, fazenda Cateto Alegre, fa-

zenda Sabiá, fazenda Caramuru, Ø Cupins203, fazenda dos Cupins da 

Matinha, fazenda dos Cupins de Três Barras, fazenda do Cateto, córrego 

                                                         

203 Elemento geográfico não identificado no mapa. 
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da Arara, córrego Cupins, córrego Perdizes, córrego dos Cupins, Rural 

do Cateto, Barra das Perdizes, Lagoa Perdizes, córrego Urutu. 

2. Fitotopônimos (“topônimos de índole vegetal, espontânea, em 

sua individualidade [...], em conjuntos da mesma espécie [...], ou de es-

pécies diferentes [...], além de formações não espontâneas individuais 

[...] e em conjunto”) (DICK, 1992, p. 31), com 18 ocorrências: fazenda 

Buriti, fazenda dos Ypes, sítio Sucupira, fazenda Angico, fazenda Cam-

baúva, fazenda Bacuri, fazenda Guariroba, fazenda Ipê, fazenda Cajá, 

fazenda Bacuri, sítio da Pindaíba, sítio Imbaúba, fazenda Imbaúba, fa-

zenda Aroeira, fazenda Capão Grande, Ilha do Sapé, córrego Congonha, 

Cabeceira dos Capões. 

3. Hidrotopônimos (“topônimos resultantes de acidentes hidrográ-

ficos em geral [...]” (DICK, 1992, p. 31)), com quatro ocorrências: fa-

zenda Paraná, foz rio Paranaíba, rio Paraná (Grande) e Ø Passo204 da 

Perereca. 

4. Não Classificado com duas ocorrências: sítio Arapó e fazenda 

Cabajá. 

5. Dimensiotopônimos (“topônimos relativos às características 

dimensionais dos acidentes geográficos, como extensão, comprimento, 

largura, grossura, espessura, altura, profundidade”) (DICK, 1992, p. 31), 

com duas ocorrências: rio Grande (Jeticaí) e fazenda Alto Paraná. 

6. Ecotopônimos “topônimos relativos às habitações de um modo 

geral”) (DICK, 1992, p. 33), com uma ocorrência: fazenda Taperão. 

7. Morfotopônimos (“topônimos que refletem o sentido de forma 

geométrica [...]”) (DICK, 1992, p. 32), com uma ocorrência: Retiro Cur-

va do Maracujá. 

8. Sociotopônimos (“topônimos relativos às atividades profissio-

nais, aos locais de trabalho e aos pontos de encontro dos membros de 

uma comunidade [...]”) (DICK, 1992, p. 34), com uma ocorrência: fa-

zenda Jangadeiro. 

9. Etnotopônimos (“topônimos referentes aos elementos étnicos, 

isolados ou não (povos, tribos, castas)” (DICK, 1992, p. 33), com uma 

ocorrência: fazenda Xingu. 

                                                         

204 Passo: “Em Mato Grosso e na bacia do Paraná a palavra passo tem o sentido de remoinho, vora-
gem que se forma em curvas fluviais” (SOUZA, 1961, p. 242). 
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10. Cronotopônimos (“topônimos que encerram indicadores cro-

nológicos representados, em toponímia, pelos adjetivos novo/nova, ve-

lho/velha”) (DICK, 1992, p. 32), com uma ocorrência: fazenda Nova dos 

Cupins. 

11. Geomorfotopônimos, “topônimos relativos às formas topográ-

ficas: elevações [...] e depressões do terreno [...] e às formações litorâ-

neas [...]” (DICK, 1992, p. 31), com uma ocorrência: Ø Barra das Pero-

bas. 

 

4. Análise dos dados 

Reiteramos que, quanto à motivação, conforme o modelo adotado 

para este estudo, estão disponíveis 27 taxes. Dessas, 10 foram identifica-

das na amostra de dados em estudo. Dois topônimos não foram classifi-

cados205 por não localização, por ora, de fontes confiáveis. Para análise, 

optamos por discutir as categorias em ordem decrescente, iniciando pela 

dos zootopônimos, a categoria mais recorrente. Observa-se nessa catego-

ria que espécies comuns na fauna local funcionam como a fonte mais 

produtiva de motivação toponímica e é muito frequente em qualquer re-

corte que se tome para a pesquisa toponímica. 

Segundo Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1990, p. 

261), a presença de animais entre as fontes motivadoras da toponímia 

brasileira reflete a circunstâncias já salientadas por Teodoro Sampaio que 

“resume a presença do animal na geografia brasileira, salientando as de-

nominações mais comuns que ora lembram a abundância ou frequência 

dos felinos, roedores, desdentados, répteis [...]”. Além disso, de acordo 

com a autora “os índios brasileiros também dedicaram aos animais uma 

parte importante de sua cultura espiritual” (p. 263). Como exemplos des-

ses designativos, aparecem nos dados em análise, entre outros, espécimes 

comuns nas matas e córregos da região. 

A segunda categoria mais produtiva no corpus foi a dos fitotopô-

nimos. A grande incidência dos fitotopônimos justifica-se pela indiscutí-

vel importância dos vegetais para o homem, para os animais, para a terra. 

Em outras palavras, grande contingente da herança vocabular de origem 

indígena no léxico do português do Brasil concentra-se entre os nomes 

relativos à vegetação. No caso de topônimos motivados por elementos da 

                                                         

205 Os dois topônimos não classificados foram: Arapó e Cabajá. 
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flora é uma característica da toponímia de todo o território brasileiro. 

Segundo Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1990, p. 

145), “o estudo da vegetação terrestre constitui, para o leigo, uma das 

mais árduas tarefas que se lhe possa propor, pela variedade das espécies 

que se entrecruzam em porções delimitadas do espaço geográfico 

analisado”. 

Na sequência, ocupando o terceiro lugar em termos de produtivi-

dade no corpus, situam-se os hidrotopônimos. É evidente que a presença 

da água como elemento motivador na toponímia é muito frequente em 

qualquer recorte que se tome para a pesquisa toponímica, considerando-

se que a água é indispensável para a sobrevivência humana. 

Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1992, p. 66), ao discu-

tir “os vocábulos toponímicos básicos de origem hidrográfica”, trata da 

incidência do vocábulo água, e conclui que os nomes formados pela es-

trutura “substantivo (genérico toponímico) + adjetivo (termo específico)” 

são os mais comuns no panorama brasileiro. Essa tendência também foi 

observada no corpus deste trabalho, uma vez que esse item lexical apare-

ce compondo três topônimos. Se, no caso dos fitotopônimos, acabamos 

por constatar que a motivação é a presença das espécies vegetais no local 

ou próximo ao local nomeado, o mesmo parece acontecer com os hidro-

topônimos, isto é, um elemento hídrico ou as características de suas 

águas, em alguns casos, aparecem como nome próprio, nesse caso, de fa-

zendas e de outras localidades rurais. 

E, por fim, as sete últimas taxionomias encontradas no corpus 

são: cronotopônimo, dimensiotopônimo, ecotopônimo, etnotopônimo, ge-

omorfotopônimo, morfotopônimo e sociotopônimo cada uma delas com 

apenas uma ocorrência. 

Essas foram, conforme anunciado, as considerações sobre as cate-

gorias motivacionais por ordem de maior ocorrência. Convém reiterar 

que o ambiente físico, representado pelas espécies animais, vegetais e os 

elementos hídricos, aparecem entre as categorias mais produtivas nesse 

conjunto de topônimos. Na sequência, apresentamos algumas considera-

ções sobre a estrutura dos topônimos. 

Consideramos para a análise da estrutura dos topônimos, quatro 

possibilidades: simples, simples híbrido, composto e composto híbrido. 

Dos 55 topônimos coletados, não foram encontrados topônimos compos-

tos formados por nomes da mesma origem linguística; 12 são compostos 
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híbridos, ou seja, com formantes de línguas diferentes (fazenda Alto Pa-

raná); 33 são simples (fazenda Angico) e 10 são simples híbridos forma-

dos a partir de morfemas de línguas distintas (fazenda Jangadeiro). Co-

mo se pode notar, a maioria dos topônimos possui estrutura simples. 

A análise dos topônimos quanto à origem linguística nos permitiu 

verificar que no total de 462 topônimos, 407 (88%) são da língua portu-

guesa; e 55 (12%) têm origem na língua tupi. Esse resultado confirma o 

que Mário Arnaud Sampaio (1987) já havia observado: 

[...] não há quem desconheça a [presença] do tupi em nossas denominações geo-

gráficas. As nossas montanhas, os nossos rios, as cidades como os simples po-

voados, trazem geralmente nomes bárbaros que o gentio, dominador outrora, 

lhes aplicou, e os conquistadores respeitaram [...] (SAMPAIO, 1987, p. 63). 

Conforme anteriormente pontuado, o legado do tupi no léxico do 

português brasileiro é inegável e a herança indígena é uma marca signifi-

cativa no panorama toponímico tanto do país como do Estado de Mato 

Grosso do Sul. A partir dos dados analisados podemos garantir que a im-

portância dos estudos toponímicos se justifica também pela recuperação 

de parte da história, pois além de explicar e/ou fornecer pistas sobre a 

motivação dos nomes lugares, favorece a aquisição de múltiplos conhe-

cimentos e sobre a região, em virtude do caráter interdisciplinar da To-

ponímia. 

 

5. Considerações finais 

A análise dos dados de toponímia indígena demonstrou que as ta-

xonomias de natureza física estão intrinsecamente relacionadas ao pro-

cesso de designação toponímica, pois evidenciam relação de proximidade 

entre o homem e o meio, como é o caso dos designativos que remetem a 

elementos do ambiente, em especial, à flora e à fauna, o que justifica te-

rem sido os zootopônimos e os fitotopônimos as categorias com maior 

produtividade entre as 10 taxes identificadas no corpus estudado. 

O estudo da amostra de dados apontou também para a importância 

dos estudos toponímicos como mecanismo de recuperação de aspectos 

históricos de uma comunidade de falantes, além de fornecer pistas sobre 

a motivação de nomes de lugares e sua relação com aspectos sociais e 

culturais do espaço nomeado. 

A maior produtividade de topônimos motivados por elementos da 

flora e da fauna atesta a contribuição indígena para o léxico do português 
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brasileiro, característica essa que também se reflete na toponímia brasi-

leira e sul-mato-grossense como um todo, evidenciando que os nomes de 

animais e de plantas fornecidos pela população nativa aos colonizadores 

também se perpetuam na toponímia. 

Em outras palavras esse resultado corrobora o fato de que quando 

os colonizadores europeus chegaram ao território brasileiro, não 

conheciam a enorme variedade da fauna e flora brasileira e foram os 

índios que foram apresentando e dando nome aos animais e vegetais, 

o que ratifica o saber acumulado desses povos acerca dos meandros 

da floresta, da natureza, da origem do mundo. Os topônimos compostos 

híbridos demonstram uma das tendências da toponímia brasileira de 

associar um nome de base portuguesa a um nome descritivo de origem 

indígena. fazenda Cateto Alegre; fazenda Nova dos Cupins. 

Em síntese, um estudo toponímico sempre terá como pretensão 

examinar a relação entre língua, cultura e ambiente manifestada, sobretu-

do, no sistema lexical de uma língua. De acordo com Aparecida Negri 

Isquerdo (2008, p. 34), 

[...] o vocabulário onomástico-toponímico – os topônimos – tende a ser mar-

cado ideologicamente por consubstanciar a visão do denominador num tempo 

e num espaço determinados. Enfim, os topônimos confirmam a tese de que a 

história das palavras caminha muito próxima à história de vida do grupo que 

dela faz uso, razão pela qual a ação de atribuir um nome a um lugar corporifi-

ca uma soma de diversificados fatores – linguísticos, étnicos, socioculturais, 

históricos, ideológicos – do grupo que habita o espaço geográfico tomado co-

mo objeto de investigação. 
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Os sinais, essa dança no espaço, são minha sen-

sibilidade, minha poesia, meu intimo, meu verdadei-

ro estilo. (LABORIT, 1994, p. 9) 

 

RESUMO 

A língua brasileira de sinais percorreu caminhos difíceis até avistar o reconheci-

mento do seu status linguístico. Assim, o presente trabalho apresenta um estudo intro-

dutório às construções de tópico nessa língua de sinais, abordando algumas das com-

plexas relações sintáticas estabelecidas entre os seus constituintes. Com o objetivo de 

desconstruir alguns mitos sobre essa língua, que é muitas vezes vista como uma gesti-

culação, imitação da língua dominante no país (a portuguesa), apresenta-se alguns as-

pectos que dão à língua brasileira de sinais o status de língua natural, apresentando 

alguns rudimentos de sua sintaxe. Em seguida se tem uma concisa fundamentação teó-

rica sobre as construções de tópico e quais elementos fazem com que esse tipo de cons-

trução seja considerada gramatical dentro da língua brasileira de sinais. As constru-

ções de tópico são sentenças que se organizam mais para o contexto discursivo em de-

trimento do sintático. No entanto, essas construções são definidas como sintático-

discursivas (ARAÚJO, 2006, 2009; DIAS, 2015), pois os sintagmas são movidos para 

satisfazer necessidades discursivas, como afirma Edivalda Alves Araújo (2006). A me-

todologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica com os trabalhos relevantes relacio-

nados a essa temática envolvendo a língua brasileira de sinais. 

Palavras-chaves: 

Sintaxe. Tópico. Libras. Língua brasileira de sinais Variação sintática. 

 

1. Introdução 

O trabalho tem como objetivo um breve estudo sobre as constru-

ções de tópico realizadas pelos usuários da língua brasileira de sinais (li-

bras). O reconhecimento dessa língua de sinais como meio oficial de co-

municação dos surdos foi consequência da luta dos “movimentos sociais 

alavancados pelos surdos [que] estabeleceram como uma das prioridades 

o reconhecimento da língua de sinais [...]” (QUADROS, 2017, p. 142). 

Consequentemente em 2002 a língua brasileira de sinais foi reconhecida 

oficialmente como meio de comunicação (ou seja, primeira língua) dos 

mailto:jacsonsilva@outlook.com
mailto:karynasan@hotmail.com
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surdos pela Lei 10.436/02 (BRASIL, 2002), sendo inserida como disci-

plina obrigatória nos cursos de licenciatura pelo decreto 5.626/05 (BRA-

SIL, 2005). 

Dentro dessa garantia dos direitos do povo surdo esse trabalho se 

propõe a um breve estudo no que concerne à sintaxe dessa língua de si-

nais. Partindo desse objetivo, apresenta-se na seção 1 o status de língua 

natural da língua brasileira de sinais e os aspectos que garantem esse sta-

tus, principalmente alguns aspectos sintáticos. Na sequência há uma con-

cisa – devido à extensão deste trabalho – fundamentação teórica no que 

corresponde às construções de tópico e, particularmente, na língua brasi-

leira de sinais, apresentando os elementos que tornam possíveis esse tipo 

de construção em uma língua de sinais. E, por fim, fazem-se algumas 

considerações finais acerca das construções de tópico dentro da língua 

brasileira de sinais. 

A pesquisa bibliográfica foi a metodologia utilizada nesse traba-

lho, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato com pesquisas, 

finalizadas ou em andamento, relevantes na área estudada. 

 

2. Libras como língua e algumas noções de sua sintaxe 

Dentro da proposta deste trabalho é preciso inicialmente descons-

truir o mito de que a língua brasileira de sinais não é uma língua stricto 

sensu (expressão latina que significa literalmente, em sentido próprio), 

mas seria uma gesticulação ou imitação da língua majoritária, dominante, 

do país: a língua portuguesa. Isso é consequência do desconhecimento da 

estrutura complexa dessa língua de sinais, como afirma Ronice Müller de 

Quadros e Lodenir Becker Karnopp (2004) ao abordarem alguns dos mi-

tos relacionados à língua brasileira de sinais. Nos últimos anos esse sta-

tus linguístico da língua brasileira de sinais tem sido reafirmado por di-

versos pesquisadores, dentre os quais Lucinda Ferreira Brito (1995), Ro-

nice Müller de Quadros (1997, 2004), Ronice Müller de Quadros e Lo-

denir Becker Karnopp (2004). Essas produções, entre outras, são extre-

mamente significativas para o estudo da sintaxe na língua brasileira de 

sinais e começam a retirar a sombra obscura que pairou sobre essa língua 

de sinais durante anos. 

A primeira falsa concepção da língua brasileira de sinais refere-se 

ao seu caráter imitativo. Aceita-se língua brasileira de sinais como uma 

forma de linguagem, entendendo-se essa como toda forma de comunica-
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ção, mas uma linguagem imitativa e inferior à língua portuguesa. Mas, 

como afirma René Forster (2017, p. 3), os sinais na língua brasileira de 

sinais 

[...] não são como mímicas. Em primeiro lugar porque, mesmo os sinais icôni-

cos [...]não são uma simples imitação, já que, ao contrário de uma mímica, 

não são reconhecidos por qualquer um, mas dependem de um dado conheci-

mento linguístico vigente dentro de uma comunidade. Em segundo, nem todos 

os sinais são imitativos. 

Assim, entende-se que na língua brasileira de sinais há alguns 

elementos icônicos, imitativos, mas não se pode reduzi-la somente a essa 

imitação, que muitas vezes é consequência da falsa crença de que todo 

surdo é mudo e como ele não pode falar206 imita a língua portuguesa atra-

vés da gesticulação. Mas “na verdade, os sinais das línguas espaço-

visuais, como a língua brasileira de sinais, são como as palavras de lín-

guas orais-auditivas, como o português”. (FORSTER, 2017, p. 3) 

E como afirmam Ronice Müller de Quadros (1997), Márcia Gol-

dfeld (2002) e Danielle Sousa (2017) – entre outros –, a língua brasileira 

de sinais é uma língua natural207 que nasceu da interação espontânea entre 

surdos e que, portanto, não pode ser reduzida à mera imitação ou repeti-

ção208. Porque essa língua de sinais é “autônoma, flexível, versátil, criati-

va, de dupla articulação, ou seja, constituída dos mesmos traços que 

compõem qualquer outra língua humana” (SANTOS, SANTOS & SAN-

TOS, 2017, p. 491). Portanto, toda língua humana, seja por meio de sons, 

seja por meio de sinais, permite aos seus falantes comunicarem-se. Ge-

ralmente a concepção predominante é que a comunicação entre falantes 

acontece somente por meio de sons, no entanto “tais sons podem ser 

substituídos por sinais entre os surdos [...] sem que o poder mobilizador 

da linguagem seja significativamente alterado”. (KENEDY, 2013, p. 12) 

                                                         

206 Entenda-se fala como “atividade linguística no discurso oral. É a fonação enriquecida de uma sig-
nificação imanente.” (CÂMARA JÚNIOR, 1984, p. 115). 

207 Toma-se a concepção gerativista de que língua natural “é aquela que emergiu de maneira espon-
tânea e não deliberada no curso da história humana” (KENEDY, 2013, p. 12). 

208 Segundo Emanuelle Félix dos Santos, Camila Fernandes dos Santos e Robevaldo Correira dos 
Santos (2017) a necessidade de um marco no surgimento da Língua de Sinais faz com que se atri-
bua ao abade L’ Epée sua criação, contudo alguns estudiosos afirmam que o próprio “pai” criador 
aprendeu observando surdos naturalmente se comunicarem. Apesar do abade ser francês, se faz 
essa consideração pelo fato da língua brasileira de sinais ter recebido grande influência da língua de 
sinais francesa (LSF) pelo fato do fundador do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), 
fundado em 1857, ter sido um francês. 
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E, assim como afirma Lucinda Ferreira Brito (1998 apud SOUSA, 

2017, p. 2), as línguas de sinais são língua naturais porque 

[...] sugiram espontaneamente da interação entre pessoas e porque devido à 

sua estrutura permitem a expressão de qualquer conceito - descritivo, emotivo, 

racional, literal, metafórico, concreto, abstrato - enfim, permitem a expressão 

de qualquer significado decorrente da necessidade comunicativa e expressiva 

do ser humano. 

É necessário somente que se entenda que o canal utilizado para a 

comunicação entre pessoas surdas é diferente do canal das pessoas ouvin-

tes. Aquelas se utilizam de mecanismos espaciais, gestuais e visuais; en-

quanto estas utilizam-se de um canal predominantemente sonoro. 

Como toda língua, a língua brasileira de sinais possui aspectos fo-

nológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos. Os estu-

diosos dessa área, ao desenvolverem esses aspectos, preocupam-se em 

reafirmar o status linguístico da língua brasileira de sinais e demostrar 

sua complexidade. O aspecto fonológico representa, para alguns teóricos, 

um problema, já que phonos significa som. Contudo, devido a extensão 

deste trabalho não se desenvolverá essa problematização, definindo o as-

pecto fonológico apenas como “o ramo da linguística que objetiva identi-

ficar a estrutura e a organização dos constituintes fonológicos, propondo 

modelos descritivos e explanatórios”. (QUADROS & KARNOPP, 2004, 

p. 47)209 

Para a abordagem desse trabalho o plano que interessa é o sintáti-

co, responsável pela organização dos elementos que compõem a língua 

brasileira de sinais com o objetivo de formar frases, ou, como define Ro-

nice Müller de Quadros (2004, p. 20), a sintaxe preocupa-se em estudar 

“a estrutura interna das sentenças e a relação interna entre suas partes”. 

Na literatura corrente sobre esses aspectos na língua brasileira de sinais, 

comumente se tem definido a ordem sujeito-verbo-objeto (doravante 

SVO) como a ordem básica. Observe-se que se fala em “ordem básica” e 

não “canônica”, isso pelo fato de não haver necessidade de outros ele-

                                                         

209 Como dito não se desenvolverá esses aspectos, mas há autores, como Ronice Müller de Quadros 
e Lodenir Becker Karnopp (2004) e Aline Fernanda Alves Dias (2009), que já desenvolvem estudos 
relacionados a esses aspectos. Entretanto, em alguns momentos haverá necessidade de apresentar, 
ainda que superficialmente, algumas explicações relacionadas a esses aspectos para se entender o 
sintático. 
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mentos que completem o significado dos sinais210, ou seja, essa ordem é 

reconhecida como ordem básica por dispensar “qualquer marcação espe-

cial e exemplos com essa ordem são [sempre] considerados gramaticais” 

(DIAS, 2015, p. 107); e todas as sentenças que invertam essa ordem, co-

mo OSV, SOV211, topicalização, foco, precisam de marcadores especiais 

para que sejam gramaticais, se não os tiverem são agramaticais. Com no 

exemplo a seguir: 

 
Fig. 1 – Sentença OSV na língua brasileira de sinais. Fonte: Dias (2015)212 

Na língua brasileira de sinais a sentença acima, [FUTEBOL]Tópico 

ELA GOSTAR, seria agramatical se não houvesse o marcador não ma-

nual de elevar as sobrancelhas junto com o sinal que significa FUTE-

BOL. Com isso, de forma geral, a elevação das sobrancelhas é o marca-

dor não manual que identifica as construções de tópico nessa língua de 

sinais. 

                                                         

210 Relacione-se esse termo sempre aos três parâmetros principais da língua brasileira de sinais: 
configuração de mão, locação da mão e movimento da mão. Isso porque nessa língua de sinais há 
expressões não manuais como expressões faciais e corporais. 

211 Tem-se consciência de que a sintaxe em língua brasileira de sinais é extremamente complexa 
(como em todas as línguas) e não é objetivo desse trabalho esmiuçá-la, mas apenas apresentar al-
guns elementos que deem base para esse breve estudo. Por isso não se aprofundará a questão 
dessa inversão da ordem básica, uma vez que a inversão em língua brasileira de sinais não corres-
ponde à topicalização. Ou seja, como afirma Quadros (2000, p. 1), as únicas inversões licenciadas 
nessa língua de sinais são OSV e SOV que “são ordens derivadas [da ordem básica] somente medi-
ante alguma marca especial (presença de traços), tais como as marcações não manuais que coocor-
rem com as palavras [...] [;] as demais combinações – VSO, OVS e VOS – não são derivadas na lín-
gua brasileira de sinais, mesmo com a presença de alguma marca especial”; sendo, portanto, agra-
maticais. Já as construções de tópico, são, juntamente com as interrogativas e de foco, construções 
que indicam categorias funcionais. 

212 Como afirma Dias (2015) a língua brasileira de sinais também apresenta variações regionais. Es-
se sinal de futebol é comum para surdos da região de Niterói (RJ) onde a pesquisa foi realizada, nas 
outras regiões esse sinal poderá ser diferente. 
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As expressões não manuais213 são responsáveis por tornar gramati-

cal as inversões da ordem básica da língua brasileira de sinais. Essas ex-

pressões não manuais são gestos que independem, em sua maioria, do 

uso das mãos, e podem ser interpretados como a “prosódia nas línguas de 

sinais” (SANTOS, SANTOS & SANTOS, 2017, p. 497); as expressões 

não manuais são comumente movimentos do corpo, expressões faciais, 

direcionamento de olhares. 

Segundo Tanya Amara Filipe (2017, p. 202), as expressões não 

manuais podem ser consideradas morfemas dentro da língua brasileira de 

sinais: 

Estes cinco parâmetros [configuração de mão, ponto de articulação, mo-

vimento, expressão facial e corporal] podem expressar morfemas através de 

algumas configurações de mão, de alguns movimentos direcionados, de algu-

mas alterações na frequência do movimento, de alguns pontos de articulação 

na estrutura morfológica e de alguma expressão facial ou movimento de cabe-

ça concomitante ao sinal, que, através de alterações em suas combinações, 

formam os itens lexicais das línguas de sinais. 

Portanto, pode-se perceber que a língua brasileira de sinais possui 

todas as características para ser considerada uma língua natural, pois nas-

ceu espontaneamente da interação entre duas pessoas surdas; e não é uma 

simples – que de simples não tem nada – gesticulação da língua portu-

guesa por incapacidade de falar das pessoas surdas (somente surdas, por-

que em sua maioria os surdos não são mudos, mas há diversos fatores 

que não lhe possibilitaram a oralização). E a única diferença entre língua 

brasileira de sinais e português são suas modalidades de representação, 

ou seja, em língua brasileira de sinais o sistema articulatório-perceptual214 

é representado, principalmente, pelo movimento das mãos, agregando-se 

a estes as expressões não manuais; enquanto em português esse sistema é 

representado pelos sons, podendo-se agregar outros elementos. O que 

concerne ao plano sintático, percebeu-se que ainda que a ordem básica 

em língua brasileira de sinais seja SVO há possibilidades de outras orde-

nações dos constituintes, entre as quais licencia as construções de tópico; 

                                                         

213 As expressões não manuais podem ser afetivas ou gramaticais. São afetivas quando expressão 
algum tipo de emoção, como tristeza, nojo, alegria, e gramaticais quando são complementos dos ní-
veis morfológico e sintático da língua brasileira de sinais. Contudo, nesse trabalho, ao fazer-se men-
ção às expressões manuais refere-se as gramaticais. 

214 Esse sistema refere-se “ao conjunto das funções cognitivas responsáveis pelo controle da produ-
ção e da recepção das unidades linguísticas” (KENEDY, 2013, p. 120) e une-se ao sistema concei-
tual-intencional na representação da linguagem. 
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sendo estas consideras gramaticais somente se sinalizadas juntamente 

com alguma expressão não manual. 

 

3. As construções de tópico em língua brasileira de sinais 

Nessa subseção tem-se como objetivo discutir a questão do tópico 

dentro da língua brasileira de sinais tomando como base discussões que 

têm sido feitas dentro dessa mesma temática nas línguas orais, particu-

larmente no português do Brasil, entendendo que os sinais são substitui-

ções do sons. (KENEDY, 2013) 

Dentro dos estudos sintáticos geralmente considera-se uma única 

ordem como canônica, padrão, e preferencialmente na língua brasileira 

de sinais ordem básica. Entretanto, ainda que exista uma forma de orga-

nização mais comum dentro das línguas, há sempre outras formas de or-

ganização usadas pelos seus falantes/sinalizadores com o objetivo de tor-

nar a língua mais expressiva. 

 

3.1. As construções de tópico nas línguas 

A classificação de línguas com proeminência de sujeito ou tópico 

é feita a partir da nova tipologia das línguas proposta por Charles Li e 

Sandra Thompson (1976 apud PONTES, 1987). Charles Li e Sandra 

Thompson classificam as línguas como de quatro tipos: 

a) Com proeminência de sujeito, com estruturas de predicação or-

ganizadas em sujeito-predicado; 

b) Com proeminência de tópico, com estruturas de predicação or-

ganizadas em tópico-comentário; 

c) Com proeminência de tópico e sujeito, prevalecendo os dois ti-

pos como estruturas diferentes; 

d) Sem proeminência de tópico e sujeito, com estruturas que já se 

mesclaram e não é possível distinção de tipos. 

Segundo Eunice Pontes (1987) o português do Brasil se classifica-

ria como uma língua de terceiro tipo com proeminência para sujeito e tó-

pico, como construções distintas. Percebe-se isso nos exemplos em (1) e 
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(2) a seguir, nos quais se tem construções organizadas a partir da predi-

cação de tópico-comentário e sujeito-predicado, respectivamente. 

(1) Café eu tomo de manhã cedo. 

(2) Eu só tomo café de manhã cedo. 

(PERINI, 2006) 

As construções em (1) e (2), particularmente em (1), mostram que 

a ordem SVO não é a única forma de organização sintática dentro do por-

tuguês do Brasil. Essa concepção de que a ordem SVO consegue abarcar 

toda a estrutura da língua, seja ela o português do Brasil ou a língua bra-

sileira de sinais, faz com que alguns problemas de análise apareçam ao se 

analisar determinadas construções, porque, como afirma Mário Alberto 

Perini (2006, p. 189), tem-se “a ideia de que essas funções definem as re-

lações entre os constituintes, e que são mais ou menos suficiente para es-

gotar o assunto [...]”. 

Para Edivalda Alves Araújo (2006) as construções de tópico são 

consequências das formas marcada e não marcada existentes na língua. 

Segundo a autora a ordem SVO se constitui de uma ordem não marcada 

que é manifestada pela ordenação dos constituintes na sentença, ou seja, 

“reflete o padrão usual da língua” (ARAÚJO, 2006, p. 18). Enquanto que 

a forma marcada é uma exploração das possíveis organizações sintáticas, 

não como algo negativo, mas como “posições sintáticas disponíveis em 

sua língua, numa ordem diferente de constituintes diferentes da canôni-

ca” (ARAÚJO, 2006, p. 18). Portanto, as construções de tópico enqua-

dram-se dentro das formas marcadas da língua, pois se constituem de 

uma inversão criativa da ordem canônica estabelecida para os constituin-

tes. 

(3) João comprou o livro ontem. 

(4) João, vou visitá-lo amanhã. 

(ARAÚJO, 2006) 

A partir dessa conceituação pode-se perceber que em (3) se tem 

uma forma não marcada, na qual os constituintes se organizam numa or-

dem canônica, padrão, de SVO. Assim os constituintes estabelecem uma 

única relação; João será sempre sujeito do verbo comprar, o livro objeto 

do verbo e ontem atribuindo ideia de tempo ao ato de comprar. No entan-

to, a relação estabelecida entre os constituintes na forma marcada como 

em (4) varia, já que se tem um elemento que inicia a sentença, mas que 

pode não estar sintaticamente ligado a ela, estando somente no plano do 

discurso; esse constituinte satisfaz necessidades discursivas da interação 

entre os interlocutores. Em (4) o sintagma nominal João está no plano 
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discursivo, mas é retomado sintaticamente pelo pronome na sua posição 

canônica. 

Como dito, as construções de tópico são sentenças que se situam 

no plano sintático-discursivo. Isso porque as inversões sintáticas são rea-

lizadas para satisfazer necessidades discursivas (ARAÚJO, 2006). Do 

ponto de vista sintático o tópico é um constituinte deslocado da sua posi-

ção canônica para o início da sentença, podendo ou não ser retomado in-

ternamente nela. Já discursivamente o tópico é um sintagma direcionador 

do discurso, ou seja, é a informação compartilhada entre os interlocutores 

que servirá como um direcionamento do que será dito logo em seguida 

no comentário. Discursivamente o tópico refere-se à organização infor-

macional da sentença, que se articula entre o dado e o velho. 

 

3.2. As construções de tópico em língua brasileira de sinais 

Como dito, as inversões da ordem básica na língua brasileira de 

sinais podem ser OSV ou SOV, além das construções de tópico e foco. 

Contudo, em alguns contextos, permite-se que seja omitido o sujeito e o 

objeto, pois são preenchidos espacialmente pelo movimento indicatório 

dos dedos mostrando esses elementos, partindo sempre do sujeito para o 

objeto. Como demostram os exemplos a seguir: 

a) Ordem SVO: 

 
Fig. 2 - Ordem SVO. Fonte: Quadros (2004) 

A frase acima pode ser traduzida para português como EU PER-

DER LIVRO, correspondendo a uma estrutura básica em língua brasilei-
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ra de sinais. 

b) Ordem (S)V(O): 

 
Fig. 3 - Ordem (S)V(O). Fonte: Quadros (2004) 

A ordem acima é gramatical pelo movimento das mãos que demostra 

o ato de dar o objeto, já que a tradução corresponde ao verbo “dar”, com 

omissão do sujeito e do objeto. 

c) Ordem SOV: 

 
Fig. 4 - Ordem SOB. Fonte: Quadros (2004) 

Traduzindo para o português tem-se EU LIVRO PERDER, cor-

respondendo a ordem SOV215. 

                                                         

215 Na literatura corrente sobre construções de tópico na língua brasileira de sinais não se encontrou 
nenhuma abordagem que definisse esse tipo de construção como tópico. Por isso, como este traba-
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Já nas construções de tópico, como afirmam Ronice Müller de 

Quadros, Aline Lemos Pizzio e Patrícia Luiza Ferreira Rezende (2017, p. 

11), “a elevação das sobrancelhas é a marca associada ao tópico e por is-

so é representada pelas letras ‘top’”; como nos exemplos: 

(5) <ANIMAIS>top EU GOSTAR GATO 

(6) <PARIS>top EU VOU 

(7) <MARIA>top JOÃO GOSTA ELA 

(8) <JOÃO>top MÃE CUIDAR 

(QUADROS, PIZZIO & REZENDE, 2017) 

Segundo Eunice Pontes (1987), partindo da tipologia proposta por 

Charles Li e Sandra Thompson (1976), as línguas de segundo tipo, nas 

quais as estruturas organizam-se a partir da predicação de tópico-

comentários, há geralmente um elemento que aparece deslocado à es-

querda216 como um direcionamento do que será dito em seguida, como 

nos exemplos (5) – (8). Observe-se que em <ANIMAIS> em (5) funcio-

na como um direcionador discursivo, ou seja, o falante sabe que o que for 

dito depois estará relacionado sintático-discursivamente ao tópico; é um 

comentário. 

O trabalho pioneiro no português do Brasil sobre as construções 

de tópico é da professora Eunice Pontes (1987). Para ela, esse tipo de 

construção é abundante no que corresponde à sua frequência e variedade 

e, segundo a autora, o português brasileiro é uma língua de terceiro tipo, 

com proeminência de tópico e de sujeito. No que corresponde à língua 

brasileira de sinais “essa busca pela classificação tipológica das línguas 

naturais, entretanto, não tem reverberado” (DIAS, 2015, p. 27); tendo-se, 

como consequência, poucos estudos nessa área. 

Essa mudança de ordem corresponde à organização informacional 

da sentença, ou seja, o elemento inicial já faz parte do conhecimento en-

tre os falantes/sinalizadores, servindo como direcionamento da informa-

ção nova que será dita. Por exemplo, se o exemplo (1) for contextualiza-

do num encontro no zoológico, se compreenderá <ANIMAIS> como al-

                                                                                                                   

lho é introdutório não se problematizou isso, mas observe-se que ao gesticular livro o sinalizante 
eleva a sobrancelha, gesto marcador de tópico na língua brasileira de sinais. 

216 Na literatura sobre tópico costuma-se diferenciar deslocamento à esquerda de topicalização, mas 
devido à extensão desse trabalho optou-se por ignorar essa distinção. 
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go dado e o fato de GOSTAR GATO será uma informação nova. Portan-

to, “o tópico se refere à informação dada, de conhecimento pressuposto 

[...] [e o] comentário, no qual se encontra o foco, a informação nova [...]” 

(ARAÚJO, 2006, p. 19). 

O marcador de tópico na língua escrita é, geralmente, uma vírgu-

la, correspondente na fala a uma pausa sensível (PONTES, 1987; ARA-

ÚJO, 2006, 2009), como pode-se perceber no exemplos que seguem: 

(9) Essa competência, ela é de natureza mental. 

(10) Os nossos alunos, cumé que eles estão recebendo? 

(11) Esse ano eu vou sair de baiana. 

(PONTES, 1987) 

Na língua brasileira de sinais, além do alçamento da sobrancelha 

(expressão não manual) como marcação de tópico, tem-se, segundo Aline 

Fernanda Alves Dias (2015), outras expressões não manuais, que junta-

mente com a presença, em algumas construções, do auxiliar (doravante 

AUX) podem representar a marcação de tópico. 

A autora, partindo do estudo de Souza (2014), levanta a hipótese 

de que a categoria dos auxiliares (AUX) pode ser, também, marcador de 

tópico, como em (12) e (13). Segundo Ronice Müller de Quadros e Lo-

denir Becker Karnopp (2004, p. 163)“o auxiliar na língua de sinais brasi-

leira é uma expressão pura de concordância estabelecida através do mo-

vimento de um ponto ao outro (estes movimentos compreendem o sujeito 

e o objeto da sentença)”. 

(12) JOÃOa MARIAb aAUXb AMAR. 

(13) JOÃOa MARIAb aAUXb bCONVIDAR217. 

(SOUZA, 2014 apud DIAS, 2015). 

Segundo Aline Fernanda Alves Dias, juntamente com a ocorrên-

cia desse AUX ocorreram expressões não manuais como o olhar para o 

objeto, alçamento das sobrancelhas e pausa entre a realização dos argu-

mentos. E, “para Souza, o uso desse tipo de marcador [o AUX] pode es-

tar relacionado à ênfase, já que poderia ou não ser empregado concomi-

tantemente às arcas não manuais que marcam o tópico na língua brasilei-

                                                         

217 Segundo a autora traduza-se, respectivamente: “MARIA, JOÃO AMA”; “MARIA, JOÃO CONVI-
DOU”. 
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ra de sinais”. (DIAS, 2015, p. 113) 

(14) [JOÃOb IXb]Tópico IXl lENSINARb libras
218. 

(SOUZA, 2014 apud DIAS, 2015). 

A apontação pós-manual pode também representar tópico. A 

construção em (14) só é gramatical porque após a sinalização de JOÃO o 

surdo sinalizador apontou para o mesmo que estava presente dentro do 

espaço comunicativo. 

 

4. Considerações finais 

Diante do exposto pode-se perceber que a língua brasileira de si-

nais é uma língua que possui toda a complexidade comum às línguas na-

turais, não sendo uma gesticulação da língua portuguesa, nem muito me-

nos uma incapacidade dos surdos de oralizarem a língua portuguesa – 

como disseram Emanuelle Félix dos Santos, Camila Fernandes dos San-

tos e Robevaldo Correira dos Santos (2017, p. 489): “o óbvio que ainda 

precisa ser dito” –. A língua brasileira de sinais não é nem maior, nem 

menos que a Língua Portuguesa, mas é uma língua que representa uma 

comunidade de surdos, sendo em sua modalidade expressiva diferente do 

português. Demostrou-se isso ao explicitar alguns aspectos linguístico da 

língua brasileira de sinais, como as expressões não manuais que possu-

em, também, funções gramaticais. 

No que tange a organização de seus constituintes a língua brasilei-

ra de sinais, como na maioria das línguas naturais, possui uma ordem que 

lhe é básica: SVO; e que não precisa de nenhum outro completo para ser 

gramatical, diferentes das ordens OSV, SOV, (S)V(O), topicalização, fo-

co, que precisam de expressões não manuais para completarem sua signi-

ficação, senão são consideradas agramaticais – como na Fig. 1. 

Os auxiliares, juntamente com as expressões não manuais de ele-

vação das sobrancelhas, direcionamento do olhar, apontação pós-manual 

do elemento e pausa entre a sua realização são indicadores de constru-

ções de tópico dentro da língua brasileira de sinais. Evidenciando, assim, 

o caráter sintático-discursivo do tópico abordado na literatura da área, 

particularmente por Eunice Pontes (1987), Edivalda Alves Araújo (2006, 

2009) e Aline Fernanda Alves Dias (2015). E pode-se perceber que a lín-

                                                         

218 Traduza-se, segundo a autora: “Ao João, eu ensinei língua brasileira de sinais”. 
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gua brasileira de sinais possui tanto construções de sujeito-predicado, 

como tópico-comentário, ainda que estas precisem de expressões não 

manuais para que sejam gramaticais. 
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RESUMO 

Ao longo da história, o termo crioulo foi definido de diferentes maneiras pela lite-

ratura da área. Esse termo tem origem no século XVI e sua definição passou a ganhar 

maior consenso com o surgimento de uma subárea dentro da linguística denominada 

crioulística (FERNANDES, 2008, p. 84). Os principais precursores da crioulística fo-

ram Hugo Schuchardt e Adolfo Coelho (FERNANDES, 2008, p. 17). Embora crioulos 

e pidgins surjam a partir do contato de línguas, há diferenças significantes entre esses 

dois termos. Pidgins surgem como um modo de comunicação, em situações de contato, 

entre falantes de línguas diferentes que não têm uma língua em comum entre eles. Um 

pidgin não é língua nativa de ninguém. Um crioulo é uma língua que se origina a par-

tir de um pidgin, mas que passou a se tornar língua nativa de uma dada comunidade. 

Nesse sentido, as línguas crioulas são, de fato, línguas naturais (MUYSKEN; SMITH, 

1995, p. 03-06). O presente trabalho trata de um estudo preliminar sobre tempo, as-

pecto e modo no crioulo de Cabo Verde. Ele está dividido em cinco seções. Primeira-

mente, apresentamos um breve histórico sobre o crioulo de Cabo Verde, com enfoque 

em informações sobre a ilha de Santiago, visto que é dessa ilha a variante cujos dados 

foram coletados e analisados nesse trabalho. Depois, apresentamos a metodologia ado-

tada nesse estudo. Na sequência, fazemos a análise dos dados coletados. Por fim, apre-

sentamos as considerações finais. 

Palavras-chave: Crioulo. Cabo Verde. Cabo-verdiano. 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

ADJ: adjective 

ADV: adverb 

ART: article 

AUX: auxiliary 

COND: conditional 

CONJ: conjuction 

COP: copula 

DEM: demonstrative 

FUT: future 

HAB: habitual 

IMPRS: impersonal 

 INDF: indefinite 

POSS: possessive 

PREP: preposition 

PROG: progressive 

PRS: present 

PST: past 

PTCP: participle 

REL: relative pronoun 

SBJV: subjunctive 

SUBJ: subject 

VB: verb 
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1. Breve histórico do crioulo de Cabo Verde 

A origem do crioulo do Cabo Verde é controversa. De acordo 

com Marlyse Batista (2006, p. 93), há três hipóteses para a sua origem: 

alguns acreditam que escravos, em Portugal, o tenham iniciado (NARO, 

1978); outros acreditam que o crioulo do Cabo Verde tenha surgido na 

Guiné; um terceiro grupo acredita que o crioulo do Cabo Verde tenha 

surgido em Cabo Verde. 

Marlyse Batista (2010, apud TAVARES, 2012, p. 03) destaca que 

a colonização das ilhas de Cabo Verde foi estabelecida em diferentes pe-

ríodos da história por diferentes grupos de portugueses e de escravos 

africanos. Por exemplo, as ilhas de Santiago e de Fogo foram colonizadas 

por volta de 1461 e as ilhas do Sal e de São Vicente, na primeira metade 

do século XIX. Tal fato pode explicar o grande número de variantes do 

crioulo de Cabo Verde. 

Essas variantes do crioulo do Cabo Verde são agrupadas em dois 

conjuntos: os dialetos de Sotavento e os de Barlavento. Os de Sotavento 

compreendem as variedades das ilhas de Santiago, Fogo, Maio e Brava. 

Os de Barlavento compreendem as variedades das ilhas de Boa Vista, 

Sal, São Nicolau, São Vicente e Santo Antão (TAVARES, 2012. p. 03). 

Nesse trabalho, foram coletados e analisados dados da variante falada na 

ilha de Santiago. 

O crioulo do Cabo Verde é um crioulo de base lexical portuguesa, 

visto que a língua dominante presente na formação do crioulo do Cabo 

Verde foi o português – que é, até hoje, a única língua oficial do país, 

embora o crioulo do Cabo Verde seja a língua materna de todos os cabo- 

-verdianos. Durante muito tempo, o crioulo do Cabo Verde foi conside-

rado um “português mal falado”, uma forma de falar sem regras, sem 

gramática. Por isso, não poderia ser ensinado nas escolas e as pessoas o 

utilizavam em casa, no âmbito familiar. No cotidiano, muitos tentavam 

alterar o seu crioulo para torná-lo mais parecido com o português, crian-

do-se variedades do crioulo, conhecidas como “mais fundas” (mais afas-

tadas do português) e “mais leves” (mais próximas do português). (MA-

TEUS, 2007, p. 03) 

Em 1975, Cabo Verde foi emancipado e o crioulo do Cabo Verde 

passou a ser considerado uma língua nacional prestigiada e utilizada em 

várias situações sociais. Contudo, o crioulo do Cabo Verde ainda não é 

oficial, porque, para isso, é necessário que ele passe por um processo de 
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normalização e instrumentalização, que consiste, primeiramente, em es-

colher uma das variantes para que sirva como uma norma padrão e, de-

pois, em criar meios de fixação e divulgação dessa norma através de di-

cionários e gramáticas. Atualmente, o ensino oficial acontece em língua 

portuguesa, apesar de haver o interesse em introduzir progressivamente o 

ensino do crioulo do Cabo Verde nas escolas. (MATEUS, 2007) 

 

2. Metodologia da pesquisa 

O método utilizado para coleta de dados foi elicitação de dados 

por tradução reversa. O questionário foi confeccionado em conjunto com 

o grupo que analisaria tempo, aspecto e modo no crioulo de Guiné Bis-

sau. 

Nossa pesquisa foi realizada com a colaboração de um falante na-

tivo do crioulo do Cabo Verde de 19 anos. Nosso colaborador é natural 

da cidade de Praia, na ilha de Santiago, e seus pais são naturais da ilha do 

Fogo. Antes de vir para o Brasil, onde reside há 4 meses, ele morava na 

ilha de Santiago. Atualmente, ele faz a graduação em fonoaudiologia na 

UNICAMP. Além do crioulo de Cabo Verde, sua língua materna, ele fala 

português, inglês e francês. 

No momento da coleta de dados, nosso colaborador perguntou se 

nós transcreveríamos as frases elicitadas no questionário ou se ele pró-

prio responderia. Ele nos disse que quaisquer das duas opções lhe era in-

diferente. O fato de nosso colaborador ter um alto grau de escolaridade, 

de ser fluente em português e de nós conhecermos o crioulo do Cabo 

Verde há pouco tempo nos levou a pedir ao nosso colaborador que ele 

próprio transcrevesse as sentenças. 

O trabalho de elicitação de dados durou aproximadamente 3 horas 

com um intervalo de 20 min e resultou na coleta de 77 sentenças. Depois 

da coleta de dados, nós digitamos todas as frases, glosamos com base nas 

regras do Leipzig Glossing Rules e fizemos uma análise sobre tempo, as-

pecto e modo nessa língua de acordo com o material coletado. 

 

3. Análise dos dados 

Nesta seção, apresentamos a análise dos nossos dados, sempre que 

possível, de modo comparativo com o que foi encontrado na literatura 

sobre o crioulo de Cabo Verde. Em nossa pesquisa, encontramos duas 
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partículas, um sufixo e um verbo auxiliar que são centrais para a análise 

de tempo, modo e aspecto em crioulo de Cabo Verde. As diferentes 

combinações possíveis desses – ou ainda, a não presença deles – servem 

para indicar tempo, modo e aspecto nessa língua. A presente seção é sub-

dividida em 5 partes. Na primeira parte, apresentamos a análise da forma 

não marcada. Na segunda parte, o sufixo -ba é analisado. Na terceira par-

te, a partícula dja é analisada. Na quarta parte, a partícula ta é analisada. 

Na quinta parte, o verbo auxiliar sta é analisado. 

 

3.1. Forma não marcada 

Bernardino Cardoso Tavares (2012, p. 35-46) discute a forma não 

marcada dos verbos no crioulo do Cabo Verde e agrupa os verbos em três 

grandes grupos: verbos estativos não marcados, que sempre indicam pre-

sente; verbos não estativos não marcados, que sempre indicam passado; 

verbos não marcados que indicam ou passado ou presente. Nossos dados 

corroboram os dois primeiros grupos percebidos pelo o autor: com ver-

bos não estativos, a forma não marcada indica passado; com verbos esta-

tivos, a forma não marcada indica presente. 

(01) Ana tra-ᴓ livru de biblioteca  e é lel-ᴓ. 
 Ana retirar-PST  livro PREP biblioteca CONJ 3SG ler-PST 

 ‘Ana retirou o livro da biblioteca e o leu’. 

 

(02) Él k-e homi ki cumpra-ᴓ=m biskileta. 

 3SG REL-COP homem REL comprar-PST=1POSS bicicleta 

 ‘Ele é o homem que comprou minha bicicleta’. 

 

(03) N’=sta azarado hoji. 

 1SG=COP ADJ ADV 

 ‘Hoje eu estou azarado’. 

 

(04) N’=sta n-a casa. 

 1SG-COP PREP-ART casa 

 ‘Estou em casa’. 

 

(05) Nha irmom é altu. 

 1POSS irmão COP ADJ 

 ‘Meu irmão é alto’. 
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Para indicar passado, o verbo de cópula é (ser) é conjugado do 

mesmo modo que o seu correlato em português e o verbo sta (estar) ga-

nha o sufixo -ba. 

(06) Nha prima era gorda. 

 1POSS prima COP ADJ 

 ‘Minha prima era gorda’. 

 

(07) É/El sta-ba contenti. 

 3SG COP-PST ADJ 

 ‘Ela estava contente’. 

 

3.2. O sufixo -ba 

Em geral, nas línguas crioulas do Atlântico, a partícula ba costu-

ma preceder os verbos. O crioulo de Cabo Verde, contudo, é uma exce-

ção. Nessa língua, o que encontramos é o sufixo verbal -ba (BAPTISTA, 

2002 apud TAVARES, 2012, p. 67). 

Para Silva (1990 apud TAVARES, 2012, p. 70) a estrutura ta + 

VB-ba indica passado habitual ou passado condicional (contrafactual). 

Bernardino Cardoso Tavares (2012, p. 70) acrescenta a essa colocação 

que, com verbos não estativos, somente a presença do sufixo -ba já é su-

ficiente para indicar passado habitual. Por fim, Baptista (2006 apud TA-

VARES, 2012, p. 70) destaca que o sufixo -ba indica um passado sim-

ples quando é posto em um verbo estativo – como pôde ser observado no 

exemplo (07) – e indica um evento passado anterior a outro evento pas-

sado quando é posto em um verbo não estativo. 

Os dados coletados corroboram a ideia de que a estrutura ta + VB-

ba indica passado habitual. Na variante do nosso colaborador, aparente-

mente, não ocorre a possibilidade, apontada por Bernardino Cardoso Ta-

vares, de que somente a presença do sufixo -ba em verbos não estativos 

já indica passado habitual: 

(08) N’=ta cunfia-ba n=el antis d-ê furt-á dinheru. 

 1SG=HAB.PST confiar-HAB.PST em=3SG ADV PREP-3SG roubar-PLU.PRF dinheiro 
 ‘Confiara nele antes de ter roubado o dinheiro’. 

 

(09) N’=ta cunfia-ba n=el antis d=el furta-ba dinheru. 
 1SG=HAB.PST confiar-HAB.PST PREP-3SG ADV PREP-3SG roubar-PLUPRF dinheiro 

 ‘Confiara nele antes de ter roubado o dinheiro’. 
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(10) Ta morre-ba munti alguém n-a guerra antigamenti. 

 HAB.PST morrer-HAB.PST ADJ INDF PREP-ART guerra ADV 

 ‘Morriam muitas pessoas na guerra antigamente’. 

 

(11) N-a kel épuca inda n’=ta screbe-ba txeu. 

 PREP-ART DEM época ADV 1SG=HAB.PST escrever-HAB.PST ADV 

 ‘Eu ainda escrevia muito naquela época’. 

 

(12) Antigamenti guentis ta bá-ba cinema, hoji 

 ADV pessoas HAB.PST ir-HAB.PST cinema ADV 

 guentis ta odja filmi n-a internet. 

 pessoas HAB.PRS olhar filme PREP-ART internet 

 ‘Antigamente as pessoas costumavam ir ao cinema,   

hoje as pessoas costumam assistir filme na internet’. 

 

(14) N’=cumpra-ᴓ um computador novu. 

 1SG=comprar-PST ART computador ADJ 

 ‘Eu comprei um computador novo’. 

A sentença (09) se coaduna com a ideia de que o sufixo -ba indica 

um evento passado anterior a outro evento passado quando está diante de 

um verbo não estativo. O exemplo (15) também corrobora essa proposta 

de análise. Compare os exemplos abaixo: 

(15) N’=kumpra-ba um computador novu. 

 1SG=comprar-PLU.PRF ART computador ADJ 

 ‘Eu tinha comprado um computador novo’. 

Contudo, o nosso colaborador nos informou que essa não é a úni-

ca maneira de informar tal tipo de situação. Ele nos disse que a sentença 

(15) também pode ser dita como em (16): 

(16) N’=tinha kumpra-do um computador novu 
 1SG=AUX comprar-PTCP ART computador ADJ 

 ‘Eu tinha comprado um computador novo’. 

Até o momento, não encontramos, na literatura sobre o crioulo de 

Cabo Verde, um estudo sobre a forma encontrada em (16)219. Uma possi-

                                                         

219Provavelmente, não se trata de erro induzido pelo questionário em português. Fizemos uma rápida 
busca na internet e encontramos a mesma estrutura sendo utilizada. Por exemplo, encontramos 
essa estrutura em um trecho de uma música “Já bu tinha dado mi tcheu sinal”. (Fonte:  
<http://www.paroles-musique.com/paroles-Nelson_Freitas-Nha_Primere_Amor-lyrics,p09195586>) e 
em uma postagem no facebook “Kêsh muz'ka ke ja bo tinha esquecid' diazà e conde bo te encontràx 
esh te trazeb txeu recordações”. (Fonte: <https://www.facebook.com/Do.you.papia.kriolu?fref=nf>). 

http://www.paroles-musique.com/paroles-Nelson_Freitas-Nha_Primere_Amor-lyrics,p09195586
https://www.facebook.com/Do.you.papia.kriolu?fref=nf
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bilidade é que essas variações indiquem alguma diferença aspectual. 

Contudo, para uma análise mais sólida das estruturas apresentadas nesses 

exemplos seriam necessárias mais investigações. Talvez outros métodos 

de coleta de dados, e não somente a elicitação por tradução reversa, fos-

sem mais adequados para esse tipo de questão. 

Para Bernardino Cardoso Tavares (2012, p. 28), não existem mar-

cadores de tempo, modo e aspecto especiais para indicar condicional. 

Outros elementos fazem isso, como a conjunção si. Corroborando a ideia 

de Silva (1990 apud TAVARES, 2012, p. 70), para quem a estrutura ta + 

VB-ba indica passado habitual ou passado condicional (contrafactual), 

Bernardino Cardoso Tavares (2012) apresenta o seguinte exemplo: 

(17) N ta ganhaba txeu dinheru si N ta djugaba basketbol. 

 1SG TMA win+ANT much money if 1SG TMA play+ANT basketball 
 ‘I would have earned a lot of money if I had played basketball.’ 

(TAVARES, 2012, p. 51) 

No exemplo acima, percebemos que a mesma estrutura em volta 

do verbo é usada nas duas orações que compõem a sentença. Isso não 

ocorre em nossos dados. De acordo com nossos dados, a ideia de uma 

condição improvável é dada pela conjunção si junto com a estrutura VB-

ba e a ideia do resultado dessa condição é dada pela estrutura ta + VB-

ba. Podemos ver isso nos exemplos abaixo: 

(18) Si n’=ganha-ba mega sena n’=ta ba-ba pa Paris. 

 CONJ 1SG=ganhar-SBJV mega sena 1SG=COND ir-COND PREP Paris 

 ‘Se eu ganhasse na mega sena eu iria para Paris’220. 

 

(19) N’=ta morre-ba di medu si n’=odja-ba. um barata. 
 1SG=COND morrer-COND PREP medo CONJ 1SG=olhar-SBJV ART barata 

 ‘Eu morreria de medo se eu visse uma barata’. 

 

(20) Si n’=tinha studa-du más és ta aprova-ba mi. 
 CONJ 1SG=AUX.SUBJ estudar-PTCP mais IMPRS COND aprovar-COND 1SG 

 ‘Eu teria sido aprovado se tivesse estudado mais’. 

                                                         

220Veja que, no exemplo que reproduzimos de Bernardino Cardoso Tavares, a partícula ta é marcada 
como marcado de tempo, modo e aspecto (TMA) e o sufixo –ba como anterior (ANT). Optamos por 
não fazer igual por acharmos que essa glosa escolhida por Bernardino Cardoso Tavares dá poucas 
informações sobre o significado da sentença. Optamos por marcar, como é mais comum na literatura 
em geral, a marcação de condicional (COND) na oração independente. Como se trata de uma 
condição contrafactual, achamos que a marcação de TAM na oração dependente indica que se trata 
do modo subjuntivo. 
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O nosso colaborador também nos disse que o exemplo (20) pode-

ria ser dito de outro modo: 

(21) Si n’=studa-ba más n’=tinha si-du aprova-do. 

 CONJ 1SG=estudar.SUBJ mais 1SG=AUX.COND PST aprovar-PTCP 

 ‘Eu teria sido aprovado se tivesse estudado mais’. 

Os exemplos (20) e (21) expressam uma condicional diferente da 

apresentada nos exemplos (18) e (19). Enquanto (18) e (19) apresentam 

condicionais improváveis, contudo possíveis de serem realizadas, (20) e 

(21) dizem respeito a um tipo de condição impossível de ser realizada. O 

tipo de condicional dos exemplos (20) e (21) e no exemplo de Bernardi-

no Cardoso Tavares supracitado é o mesmo quanto ao sentido, mas é es-

truturado de diferentes modos nesses três exemplos. Como a literatura 

sobre o crioulo do Cabo Verde não versa sobre essa possível variação e 

não temos dados adicionais sobre esse tipo de condicional, não é possível 

analisar essa variação de modo mais aprofundado nesse momento. 

 

3.3. A partícula dja 

Para Bernardino Cardoso Tavares (2012), essa partícula é um 

marcador aspectual. Para Silva (1985, 1990 apud TAVARES, 2012, p. 

71), a partícula pode tanto indicar um evento que foi realizado quanto 

uma situação incompleta que começou no passado e continua no presen-

te. Bernardino Cardoso Tavares (2012, p. 71-74) concorda com essa des-

crição para a partícula dja. Ele diz que tal descrição se coaduna com o 

que Comrie (1976) nomeia aspecto perfeito221 e considera tal partícula um 

marcador de aspecto perfeito. A priori, nossos dados corroboram essa 

proposta de análise para a partícula dja: 
(22) a - N’=visita-ᴓ nhã família. 
 1SG=visitar-PST 1POSS família 

 ‘Eu visitei minha família’ 

 
b - Dja=m visita-ᴓ nha família. 

 Dja=1SG visita-PST 1POSS família 

 ‘Eu visitei minha família’ 

                                                         

221Bernardino Cardoso Tavares (2012) enfatiza que, o que Comrie (1976) denomina como aspecto 
perfeito é diferente de aspecto perfectivo. O aspecto perfectivo trata de ações completas. Já o 
aspecto perfeito trata tanto de ações completas como ações que se estendem do passado ao 
presente. 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 1329 

 

(23) Dja=m bendi-ᴓ nhã computador. 
 Dja=1SG vender-PST 1POSS computador 

 ‘Eu já vendi meu computador’. 

 

(24) Cê joelho dja sta bom. 
 3POSS joelho dja COP ADJ 

 ‘O joelho dele já está bom’. 

As duas primeiras sentenças acima referem-se a eventos comple-

tos e a última refere-se a um evento em curso que começou no passado. 

Bernardino Cardoso Tavares apresenta dois dados que corroboram 

com a descrição de Silva (1985, 1990 apud TAVARES, 2012) sobre a 

partícula dja: 

(25) Dja-n fazi nha trabadju di kasa. (BT) 
 PFV-CL.1SG do POSS.1SG work of home 

 ‘I have already done my homework.’ 

 

(26) Dja-n ten un simana na Koimbra. (BT) 

 PFV-CL.1SG have a week in Coimbra 

 ‘I have been in Coimbra for a week.’ 

(TAVARES, 2012. p. 71) 

Contudo, tanto os dados de Bernardino Cardoso Tavares (2012) 

quanto os que elicitamos, reproduzidos em (22), (23) e (24), levantam 

uma questão à proposta de análise de Silva supracitada. Os exemplos que 

indicam que um evento foi realizado no passado apresentam verbos não 

estativos. O exemplo (26) apresenta um verbo que, segundo o próprio au-

tor, indica presente quando está na forma não marcada222. O exemplo 

(24), que indica uma ação iniciada no passado que continua no presente, 

também apresenta um verbo que, como vimos no tópico 4.1, sempre in-

dica presente se não está marcado. 

Como vimos anteriormente, verbos estativos indicam presente na 

forma não marcada; verbos não estativos indicam passado na forma não 

marcada. Considerando isso, os exemplos apresentados acima podem es-

tar apresentando uma ideia de algo completo ou de algo incompleto que 

                                                         

222A explicação de Bernardino Cardoso Tavares para a forma não marcada desse verbo indicar 
presente é dada no final do tópico 4.4. 
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vem desde o passado até o presente por conta da falta da partícula ta ou 

do sufixo -ba e não graças à presença da partícula dja. Se essa partícula 

indica aspecto perfeito, como os autores supracitados propõem, esperarí-

amos que uma oração cujo verbo seja não estativo e indique que o evento 

se inicia no passado e continua até o presente também apresentasse a par-

tícula dja. Contudo, dois de nossos dados não indicam isso: 

(27) N’=tem stado ta evita açucra, quem sabi n’=ta magrici. 
 1SG=AUX AUX HAB.PRS evitar açúcar, IMPRS saber 1SG=FUT emagrecer 

 ‘Tenho evitado açúcar, quem sabe emagreço’. 

 

(28) N’=tem stado ta bai Universidade tudu dia 

 1SG=AUX AUX HAB.PRS ir Univerdidade todo dia 

 ‘Tenho ido à universidade todo dia’. 

Por exemplo, numa língua como o inglês, que apresenta a marca-

ção de aspecto perfeito, a primeira oração da sentença (27) e a oração em 

(28) apresentariam a marcação desse aspecto pelo uso do present perfect. 

Se a partícula dja marcasse aspecto perfeito, esperaríamos a presença 

dessa partícula nesses exemplos. 

Vale notar que todos os exemplos com a partícula dja apresenta-

dos acima podem ser interpretados como um evento sobre o qual o falan-

te quer dar a entender que tal evento tenha se iniciado antes do esperado. 

Por fim, dentre os dados que coletamos, houve sentenças comple-

xas em que a partícula dja estava presente. Em sentenças complexas, a 

partícula dja aparece em orações cujos eventos ocorrem antes do evento 

da outra oração que compõe a sentença. 

(29) N’ta spera ki dje fazi-ᴓ trabadju. 
 1SG=PRS esperar CONJ dja=3SG fazer-PST tarefa 

 ‘Eu espero que ele tenha feito a tarefa’. 

 

(30) Onti di cedu kantu bu txiga-ᴓ dja=m tinha cozinha-du. 

 ADV CONJ 2SG chegar-PST dja=1SG AUX cozinhar-PTCP 

 ‘Tinha cozinhado ontem de manhã quando chegaste’. 

 

(31) Ora ki João txiga São 
Paulo 

ta atxa=m dja=m txiga-ᴓ Cabo 
Verde. 

 Hora REL João chegar São 
Paulo 

PRS achar=1SG dja=1SG chegar-
PST 

Cabo 
Verde 

 ‘Quando João chegar em São Paulo eu já terei voltado para Cabo Verde’.  

Ao que parece, a partícula dja funciona como o advérbio já do 
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português. A diferença entre o português e o crioulo de Cabo Verde, 

quanto a essa partícula, seria que, em crioulo de Cabo Verde, ela parece 

ser uma partícula verbal e não um advérbio. 

Acreditamos que essa questão precisa ser estudada mais profun-

damente para saber se nossa hipótese se sustenta. Nesse sentido, seria in-

teressante pesquisar se a variação do exemplo (22) está relacionada a 

uma diferença de interpretação. 

 

3.4. A partícula ta 

A partícula ta geralmente indica aspecto habitual. Verbos ativos 

podem receber a conotação de aspecto habitual, no presente, quando a es-

trutura ta + VB aparece. Confira os exemplos abaixo: 

(32) Sempri nu ta studa txeu. 
 Sempre 1PL HAB.PRS estudar ADV 

 ‘Nós sempre estudamos muito’. 

 

(33) N’ ta prifiri txuba finu. 
 1SG HAB.PRS preferir chuva ADJ 

 ‘Eu prefiro chuva fina’. 

 

(34) Nhã avô ta cria boi 
 1SG avô HAB.PRS criar boi 

 ‘Meu avô cria bois’. 

 

(35) Nhã irmá ta bendi galinha. 

 1SG irmã HAB.PRS  vender galinha 

 ‘Minha irmã vende galinhas’. 

 

(36) Nhã mai ta cozinha tudu dia. 

 1SG mãe HAB.PRS cozinhar todo dia 

 ‘Minha mãe cozinha todos os dias’. 

 

(37) N’=ta bai pa Igreja sábado. 

 1SG=HAB.PRS ir PREP igreja sábado 

 ‘Eu vou para Igreja aos sábados’. 
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(38) El ta bebi sumu tudu dia. 

 3SG HAB.PRS beber suco todo dia 

 ‘Ele bebe suco todo dia.’ 

 

(39) Nhã irmom ta toma txeu/munti cafe. 

 1POSS irmão HAB.PRS tomar ADV/ADJ  café 

 ‘Meu irmão toma muito café’. 

Bart Jacobs (2011, p. 325) afirma que a partícula ta, em crioulo de 

Cabo Verde, também pode apresentar uma ideia de progressividade, as-

sim como esta mesma partícula em outro crioulo de base portuguesa, o 

Papiamentu. Segundo o autor, isso difere do que ocorre no crioulo de 

Guiné Bissau, em que a partícula na indica progressividade. Para Bart 

Jacobs, a partícula ta, no crioulo de Cabo Verde, pode ser parte de uma 

estrutura que cobre o espectro total do aspecto imperfectivo, de modo 

que o seu significado possa ser habitual, iterativo ou progressivo, sempre 

em função do contexto. Veja um dos exemplos dado pelo autor: 

(40) N xinti algen ta pintxa pórta! 
 I feel person PROG push door 

 ‘I felt somebody pushing the door!’ 

(Lang, 2002 apud Jacobs, 2011. p.320) 

A questão de como se indica progressividade em crioulo do Cabo 

Verde precisa ser melhor estudada. Na variedade do crioulo do Cabo 

Verde que analisamos, construções com o verbo auxiliar sta, que serão 

explicadas no próximo tópico, parecem ser o modo padrão de indicar 

progressividade. Contudo, em nossos dados, há casos em que a partícula 

ta, pode ter uma interpretação progressiva. Confira abaixo: 

(41) Munti alguem ta morri di gripe. 
 ADJ IMPRS PROG.PRS ou HAB.PRS morrer PREP gripe 

 ‘Muita gente morre de gripe’. 

 
(42) Hora ki tocadu sinu guentis ta aprossima. 
 Hora REL tocar-PTCP sino pessoas PROG.PRS aproximar 

 ‘Quando o sino toca, as pessoas se aproximam’ 

Também percebemos a presença da partícula ta em orações no fu-

turo: 

(43) N’=ta kumpra um computador novu. 
 1SG=FUT  comprar ART computador ADJ 

 ‘Eu comprarei um computador novo’. 
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(44) Certamenti é ta bem manham. 
 ADV 3SG FUT vir ADV 

 ‘Certamente ele virá amanhã’. 

Ela está presente em orações que expressam futuro imediato: 

(45) N’=ta viaja di li dôs/duas hora. 

 1SG=FUT viajar PREP ADV duas hora 

 ‘Eu viajo daqui a duas horas’. 

Ela está presente em orações que expressam condicional preditiva 

(também conhecidas como condicionais factuais): 

(46) C=ê fazi-ᴓ exercício el/é ta bai festa. 
 CONJ=3SG fazer-PST exercício 3SG FUT ir festa 

 ‘Se ele tiver feito o exercício, poderá ir para a festa’. 

Ela aparecer em orações que expressam futuro do subjuntivo: 

(47) É pruvavel ki el ta txiga manham. 

 COP provável REL 3SG FUT chegar ADV 

 ‘É provável que ele chegue amanhã’. 

Essa partícula também aparece em orações que expressam tempo 

futuro e aspecto perfectivo: 

(48) Dentu di um mês n’ta termina exercíciu. 
 Dentro PREP um mês 1SG=FUT terminar exercício 

 ‘Dentro de um mês, terei terminado os exercícios’. 

A partir dos exemplos, nos parece que a partícula ta pode indicar 

tempo futuro. Sutilezas em relação ao tempo, ou marcas de modo e de 

aspecto são dadas por outros elementos das sentenças. A ideia de futuro 

imediato do exemplo (45) é agregada pelo advérbio de tempo. A ideia de 

condicional preditiva do exemplo (46) é viabilizada pela conjunção. A 

ideia de incerteza da oração (47) é dada pelo advérbio. Por fim, o aspecto 

perfectivo da oração (48) é viabilizado pela locução adverbial “dentro de 

um mês”. 

Na nossa pesquisa, descobrimos que, tal qual no português, a ex-

pressão “acabar de” indica futuro imediato no crioulo de Cabo Verde. 

Quando essa expressão é usada, não é necessária a presença da partícula 

ta: 

(49) N’=kaba de cumpra livru. 
 1SG=acabar PREP comprar livro 

 ‘Acabei de comprar um livro’. 
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A priori, suspeitamos que nosso colaborador tivesse se influencia-

do pelo questionário em português e tivesse criado uma sentença que não 

seria usual no crioulo de Cabo Verde. Contudo, fizemos uma busca na 

internet combinando a expressão aos pronomes de pessoa e obtivemos 

vários resultados corroborando a ideia de que é uma expressão, de fato, 

usual em crioulo de Cabo Verde. A seguir, um dos exemplos retirados da 

internet: 

(50) N kaba di matrikula nha fidju(...) 
 1SG acabar PREP matricular 1POSS filho 

 ‘Acabei de matricular meu filho’. 

Nos nossos dados, como exemplificado em (51) e (52), percebe-

mos que a partícula ta não aparecia em orações com os verbos crê (que-

rer) e mesti (precisar) em situações em que esperávamos a presença dessa 

partícula, dado que o tempo verbal desses exemplos é presente. Encon-

tramos uma explicação para tal fato em Bernardino Cardoso Tavares 

(2012, pp. 37-38). Segundo esse autor, além dos verbos de cópula sta 

(estar) e é (ser), os verbos mesti (precisar), kre (querer), podi (poder), de-

bi (dever), meresi (merecer) e teni (ter) compõem um grupo de verbos 

modais auxiliares. A forma não marcada desses verbos indica tempo pre-

sente. Esses verbos costumam aparecer como o primeiro elemento de 

uma construção de verbos seriais. Além dos nossos dados, acrescentamos 

um dado de Bernardino Cardoso Tavares, reproduzido em (53): 

(51) Nhã avô/vovô crê bendi um cabalo. 
 1POSS avô/vovô querer vender um cavalo 

 ‘Meu avô quer vender um cavalo’. 

 

(52) N’=mesti visita nhã família. 

 1SG=precisar visitar 1POSS família 

 ‘Eu preciso visitar minha família’. 

 

(53) Marku teni dinheru. (BT) 

 Marku tem dinheiro. 

(TAVARES, 2012, p. 38) 

 

3.5. O verbo auxiliar sta 

Nosso colaborador afirma que o verbo sta pode ser escrito de duas 

maneiras: sa ta ou sta. A partir dos nossos dados, observamos que a for-
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ma sa ta geralmente aparece nas sentenças como auxiliar, enquanto a 

forma sta pode aparecer como auxiliar ou copula. Como descrito por Ma-

ria Helena Mira Mateus (2007), o auxiliar sa ta, em crioulo de Cabo 

Verde, indica o aspecto progressivo. Reproduzimos abaixo um dos 

exemplos apresentados por Maria Helena Mira Mateus para mostrar esse 

uso e dois dados coletados nessa pesquisa que corroboram essa proposta 

de análise: 

(54) E sa ta kume txeu. 
 3SG PRO.PRS comer ADV 

 ‘Ele está a comer muito’ 

(MATEUS, 2007, p. 18) 

 

(55) Nu sa ta/ sta studa txeu. 
 1PL PRO.PRS estudar ADV 

 ‘Nós estamos estudando muito’. 

 

(56) Nhã juelhu sa ta dué/duem 

 1POSS joelho PROG.PRS doer 

 ‘Meu joelho está doendo’. 

De acordo com Bernardino Cardoso Tavares (2012, p. 14), a es-

trutura sta + ta + VB pode indicar presente progressivo ou passado pro-

gressivo, sendo que, em sentenças que indiquem presente progressivo, a 

partícula ta é opcional. O autor também diz que há uma estrutura especí-

fica para expressar o passado progressivo: sta-ba + ta + VB(-ba), sendo 

esse segundo -ba optativo. Nos nossos dados, a primeira estrutura apre-

sentada por Bernardino Cardoso Tavares, ou seja sta + ta + VB, sempre 

indica presente progressivo e a segunda, ou seja sta-ba + ta + VB(-ba), 

sempre indica passado progressivo. Compare os dados apresentados 

abaixo: 

(57) Nu sta studa hoji 
 1PL PROG.PRS estudar ADV 

 ‘Nós estamos estudando hoje.’ 

 

(58) Hoji nu sta studa Francês 

 hoje 1PL PROG.PRS estudar Francês 

 ‘Hoje nós estamos estudando Francês.’ 
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(59) El k-e minina di ki n’=staba ta fala. 

 3SG REL-COP menina PREP REL 1SG=PROG.PST PROG.PST falar 

 ‘Aquela é a menina de quem eu estava falando’. 

 

(60) N’=staba ta fala ku el kantu cê mai txiga-ᴓ. 

 1SG=PROG.PST PROG.PST falar PREP 3SG CONJ 3POSS mãe chegar-PST 

 ‘Eu estava a conversar com ela quando a mãe dela chegou’. 

 

4. Considerações finais 

Esse trabalho apresentou um breve estudo sobre tempo, aspecto e 

modo em crioulo de Cabo Verde. De modo geral, pudemos observar que 

a marcação de tempo, aspecto e modo é dada pelo modo como combina-

mos o verbo às partículas dja e ta, ao auxiliar sta e ao sufixo -ba. Além 

disso, a forma não marcada designa sentidos diferentes a depender de se 

o verbo é estativo ou não. 

Com esse trabalho preliminar, pudemos ver que ainda há muito a 

ser investigado sobre tempo, aspecto e modo nessa língua. Não encon-

tramos, na literatura a que tivemos acesso até o momento, algumas das 

estruturas que aparecem em nossos dados – como, por exemplo, nas sen-

tenças em (27) e (28). 

Também seria necessário um estudo comparativo entre as varian-

tes do crioulo do Cabo Verde mais atento às diferenças existentes entre 

as mesmas. Talvez, a questão sobre quais estruturas indicam progressivi-

dade seja fruto das diferenças entre as variantes dessa língua. Vale lem-

brar que, como vimos anteriormente, há autores que dizem que a partícu-

la ta indica esse aspecto, outros dizem que a construção sta(-ba)+ ta + 

VB indica progressividade e nossos dados apontam que ambas as formas 

são possíveis para indicar progressividade, mas a construção sta(-ba)+ ta 

+ VB indicando progressividade parece ser preferível. 

Por fim, achamos que é especialmente necessário que haja mais 

estudos sobre a partícula dja. Nesse trabalho, levantamos dados que vão 

contra a hipótese de que essa partícula indique aspecto perfeito. Lança-

mos a hipótese de que essa partícula funcione, de algum modo como o 

advérbio “já” do português. Contudo, também é necessário que se façam 

mais investigações para saber se essa hipótese se sustenta. 
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RESUMO 

Gil Vicente (c.1465-c.1536), muito conhecido por sua obra teatral, é também autor 

de uma importante consolação fúnebre em verso, À Morte do Muito Alto e Esclareci-

do Rei D. Manuel, o Primeiro do Nome. Esta obra guarda particular interesse, pois, 

até agora, pouca atenção recebeu da historiografia e da crítica literária, conquanto se 

constitua em testemunho representativo da passagem institucional do trono régio. 

Além desse caráter contextual, há outro de igual importância – aquele do exame da 

consolação como forma discursiva, decorosamente regrada, de intervenção política. 

Palavras-chave: Humanismo. Renascimento. Século XVI. Gil Vicente. 

 

A obra teatral de Gil Vicente dominou durante muito tempo a for-

tuna crítica da literatura produzida nos alvores do Renascimento em Por-

tugal. De fato, ele e alguns autores correlatos, que conformavam o que se 

convencionou chamar de “escola vicentina”, foram os responsáveis por 

introduzir inovações de caráter estético, cujo intuito fora justamente 

compor certas formas literárias para dar conta do contexto cortesão e 

humanista dos reinados de D. Manuel e D. João III. Se tudo isso está cor-

reto, em linhas gerais, há que se pensar também, em Gil Vicente, numa 

segunda linha interpretativa, complementar a esta de índole literária, qual 

seja, a da matriz institucional sobre a qual se assentava outras produções 

vicentinas. 

Refiro-me, em particular, a um interessante romance em verso, 

“À Morte do Muito Alto e Esclarecido Rei D. Manuel, o Primeiro do 

Nome”, presente em suas “Obras Miúdas”, cujo teor trata de um lamento 

em forma elegíaca ao passamento do monarca soberano de Portugal. Esta 

obra, produzida concomitantemente a “Outro romance de Gil Vicente 

que fez quando foi levantado por rei D. João, o terceiro, de gloriosa me-

mória”, constitui uma das faces – ambas, de fato, complementares – de 

um ritual estratégico da realeza: aquela da morte do antigo rei e a imedia-

ta ascensão de seu sucessor. Para o âmbito específico deste estudo, vou 

limitar-me ao primeiro, verdadeiro resumo de uma circunstância particu-

larmente delicada da história institucional portuguesa, qual seja, o mo-

mento da vacância momentânea do trono real. 

É importante ressaltar, desde logo, que essa consolação fúnebre só 

mailto:rd.shibata@gmail.com
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pode ser reconstituída e interpretada, de modo historicamente verossímil, 

a partir de sua inserção estratégica no interior de um quadro formal retó-

rico-poético, assentado nas práticas letradas do século XVI na Península 

Ibérica. Equivale a dizer, então, que a matriz discursiva de Gil Vicente 

seria sobretudo aquela divulgada pelo arsenal de topoi da poesia palacia-

na, cujo caráter sapiencial e votivo testemunhava as regras de elocução 

em que se dava a presença da Fig. régia. 

Isso significa afirmar igualmente que um dos momentos mais de-

cisivos da história política portuguesa serve de esquadro para a inventio 

do discurso vicentino, mesmo porque as exéquias da realeza não se reali-

zam sem decoros e formalidades especificados numa teorização instituci-

onal que doutrina os espetáculos do Estado e a expressão de magnificên-

cia amplamente compartilhada por toda a comunidade. 

Ambas as tradições são repostas, aqui, para constituí-las como 

mapa dos sentidos possíveis, sem o qual implicaria certo desvio, com 

grande perda epistemológica, ao labirinto anacrônico dos testemunhos 

vividos pelo próprio autor, da tradução objetiva do momento histórico de 

interregno do poder monárquico ou das manifestações subjetivas de pran-

to. Bem ao contrário, os conteúdos mobilizados por Gil Vicente só po-

dem ser corretamente desvelados se levarmos em conta as condições his-

tóricas particulares em que se produziram e o interesse persuasivo a que 

se destinam, devendo, prioritariamente, ajustar-se a uma forte estrutura-

ção formal em que se assenta e à lógica, algo particular, da dinâmica po-

lítica da monarquia portuguesa. 

O discurso consolatório de caráter fúnebre, escrito em verso, pos-

sui uma longa tradição formal. Seu percurso histórico pode ser mapeado 

inicialmente nas composições de Estácio e, depois, nas obras poéticas de 

Catulo, Virgílio, Horácio, Propércio e Ovídio. Para o estudo da precepti-

va do gênero, as consolações poéticas latinas não apresentam qualquer 

precedente na literatura grega anterior, pois sua “indeterminação” ou sua 

“não fixação” genérica pode ser esboçada ao compará-la com os traços 

característicos de outros tipos de composição como a elegia e o epigra-

ma. Se esses três gêneros literários compartilham, de fato, certas caracte-

rísticas como o conjunto de topoi e o estilo, a consolação se diferencia 

por sua estrutura muito peculiar. 

É que os poemas consolatórios latinos estão compostos por uma 

introdução geral amplificada em forma de expositio, que se destaca como 

proposição especulativa, e por mais três partes claramente diferenciadas e 
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ordenadas sempre na mesma disposição retórica: no exórdio, uma parte 

encomiástica em forma de laudatio, que engloba a captação da benevo-

lência, isto é, a parte do exórdio em que o orador pede aquiescência do 

público para o que se vai dizer; segue-se uma narração, em que se suscita 

o lamento geral pelo luto, em forma de comploratio, o que incorpora 

também as funções da petição discursiva (de qualquer forma, é uma “pró-

tese argumentativa” e não apenas uma simples exposição ou “narração” 

de fatos); e na peroração, uma consolação propriamente dita – uma con-

solatio. Através dessas quatro partes constitutivas e individualizadoras do 

gênero, a consolação poética entrava em estreito contato com outros gê-

neros correlatos: a partir da seção encomiástica, com todas as formas de 

louvor e suas respectivas variações, e, pela seção dedicada à comploratio, 

com a elegia e o epigrama sepulcrais. 

A rigor, a elegia e o epigrama, de gêneros inicialmente aptos à to-

da manifestação de tristeza e pesar, tendem a converter-se em discursos 

abertos em termos de variedade temática e de expressão de todos os as-

pectos da vida humana, a despeito de muitas vezes tratar e amplificar um 

aparato consolatório comum de tópicas e subtópicas: mais vale uma vida 

intensa do que longeva e entediante; as coisas do mundo são passageiras, 

apenas a morte é certa; os mortos estão apenas provisoriamente ausentes; 

a vida é um empréstimo que devemos devolver ao morrer etc. (SULLI-

VAN, 1999). A consolação poética, por sua vez, se mantém fechada em 

termos formais, sobretudo por conta de sua estrutura menos flexível e 

seus limites de conteúdo, cujo objetivo é chorar os mortos e confortar os 

vivos. 

Quanto à elocução, conforme dizia Quintiliano (1979, X.I.39), o 

poema consolatório, conquanto compartilhe com a elegia e o epigrama 

certos procedimentos estilísticos, como o uso de segunda pessoa, vocati-

vos e apóstrofes, apresenta um estilo próximo à epopeia e à tragédia que 

se vincula à gravidade do pensamento pela solenidade do fraseado e pela 

expressão majestática do caráter. 

Ora, no que se refere ao poema consolatório cristão, são mantidas 

as partes já estruturadas pela tradição clássica, porém o elogio das virtu-

des pagãs é substituído pelo pietismo e pelas virtudes sacrificiais. Ou se-

ja, aquelas disposições de espírito que são resultado da fé, porque se pro-

põe elogiar a imortalidade por meio das ações humanas e, não, os feitos 

terrenos em si. A diferença fundamental, então, reside, como diz São Je-

rônimo (Ep. 60, 14.2), no fato de o pagão viver esperando a morte e o 

cristão morrer esperando a vida (mori victurum). Para sossegar as causas 
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de aflição pelo luto, os autores cristãos investem na tópica da morte igua-

lar a todos os homens, acrescendo novas tópicas como o acatamento à 

vontade de Deus ou a partida desta vida para uma vida melhor. 

Durante a Idade Média, com Boécio, esses topoi se assentam e re-

cebem a contribuição dos argumentos acerca da vaidade dos bens (a co-

biça por riquezas, o luxo das roupas, a multidão de criados) e do poder 

temporal (a paixão pela fama e glória que se busca pelos bons serviços 

prestados ao Estado), a inconstância da Fortuna (ao modificar o rumo das 

coisas e a girar a roda da sorte) e do sofrimento como destino comum de 

todos os homens. (MURPHY, 1997, p. 68) 

Aqui, a nota estoica lida em chave cristã por Boécio, consideran-

do as duas Fortunas, a mais benéfica aos seres temporais é aquela que é 

desfavorável, pois admoesta a alma da confiança na precariedade da exis-

tência. A outra, a favorável, pelo contrário, seduz e atrai ao movediço da 

falsa aparência de felicidade e constância de seus dons (BOÉCIO, 1998, 

p. 25-52). É justamente a esta fortuna contrária, da qual se queixava John 

de Salisbury, ao ter de se retirar da corte inglesa, num dos tratados de fi-

losofia-política que mais influência exerceu na Alta Idade Média. No 

Polycraticus, ele adverte que não há salvação possível (obviamente) para 

aqueles que cultivam os vícios mundanos, o que necessariamente cons-

trange a corrigi-los através da autoridade da razão e dos testemunhos in-

contestes das Sagradas Escrituras. (SALISBURY, 1996) 

A partir desse ponto doutrinal, o discurso fúnebre de Gil Vicente 

pela morte de D. Manuel quadra perfeitamente com o resgate cuidadoso e 

consciente dos recursos dessa tradição de temas consolatórios, tanto em 

seu arsenal de topoi, como em sua estrutura. O que equivale a dizer que o 

discurso vicentino responde a um rigoroso processo de construção, fun-

dado em dois aspectos complementares: por um lado, a submissão às leis 

do gênero da consolação poética; e, por outro, a atualização dessa estru-

tura formal às circunstâncias particulares de enunciação e ao seu enqua-

dramento persuasivo de base. 

Com efeito, como se viu, o gênero exigia que as composições 

contivessem uma expositio geral do tema a ser tratado, seguida por um 

esquema tripartite (laudatio, comploratio e consolatio). E é exatamente 

isto que encontramos no discurso “À Morte do Muito Alto e Esclarecido 

Rei D. Manuel, o Primeiro do Nome”, de Gil Vicente: 1) exposição geral 

acerca da vida e da morte com ênfase na transitoriedade da vida e da vai-

dade dos bens terrenos; 2) panegírico de D. Manuel, em que se exaltam 
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as suas virtudes, sobretudo aquelas referentes a seu pietismo cristão; 3) 

as expressões mais patéticas de lamento da família real pelo pesar sofri-

do; e 4) o consolo dos grandes do Reino de Portugal que procura assegu-

rar que com a morte se abra o caminho para a vida eterna. Quer dizer, a 

solução formal esposada por Gil Vicente propõe que a existência terrena 

é oportunidade para angariar dividendos salvíficos e uma transição estra-

tégica para a glória celestial; assim, em oposição à emulação de práticas 

literárias pagãs, em que a vida terrena é dedicada à glória mundana e à 

busca de renome e fama. 

São justamente essas duas soluções, com suas devidas variações, 

que se encontram já firmemente assentadas nas compilações de poesia 

cortesã presentes no Cancioneiro de Baena (1445-1450), de Juan Alfon-

so de Baena, em Espanha, e no Cancioneiro Geral (1516), de Garcia de 

Resende, em Portugal. O tema da morte e seus correlatos nas “elegias fu-

nerais”, como se refere Puértolas, demonstra a presença ostensiva de uma 

tradição acumulada que se manifesta de dois modos particulares. Primei-

ro, os “poemas de morte”, em que o lamento se dirige ao genérico da si-

tuação e que se expressa em tópicos como a brevidade da vida, o poder 

igualatório da morte e aos despojos aos quais destina o homem. E, se-

gundo, as “defunciones” ou “poemas de mortos”, em que o lamento se 

traduz em dados concretos, voltados à construção de um ethos particular, 

portanto aplicável somente a um determinado indivíduo (GUIZADO, 

1969, p. 66-67; ARIÈS, 1975). Em sua apropriação pós-petrarquista, 

aqui, menos do que lamentações para chorar o passamento, essas compo-

sições são discursos de índole panegírica, ou seja, elogiam a vida pre-

gressa e as virtudes prudenciais que a compuseram. 

Reposta, então, a tradição formal do gênero consolatório em verso 

e sua organização discursiva, o que cabe fazer é examiná-la à luz da di-

nâmica histórica em que se dá o romance de Gil Vicente em homenagem 

à morte de D. Manuel. A rigor, penso que é preciso referi-lo estrategica-

mente a essa situação de anomia suscitada pelo interregno do poder nos 

alvores do século XVI, em Portugal. (KANTOROWICZ, 1957) 

Historicamente, a continuidade ritual entre as expressões mais pa-

téticas pela morte de um rei e os sentimentos de júbilo pela aclamação de 

seu sucessor pode muito bem ser resumida na seguinte fórmula: “Fize-

ram seu dó, e depois alegrias como é costume”, segundo disse o cronista 

Fernão Lopes quando do levantamento de D. João I, Mestre de Avis. 

Mesmo porque a fratura no tecido social, decorrente da acefalia do Rei-

no, devia ser provisória e rapidamente reconstituída. As expressões con-
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comitantes de pesar e regozijo eram articuladas pelo sentimento de ano-

mia devido à vacância do poder com a sucessão de dois rituais com pro-

fundas diferenças sentimentais. 

Assim, a dor pela morte do corpo físico do rei, sujeito a todas as 

vicissitudes do tempo, rivalizava com a permanência do seu corpo sim-

bólico, a função de “cabeça” do corpo político e do Estado. De fato, tra-

ta-se de um momento único em que o ofício da realeza se atualiza através 

do corpo material do novo rei. Parece evidente que, de modo estrito, 

nunca há vacância de poder, apenas a expectativa do alçamento que viria 

a coroar, num ritual específico, quem de direito seria o novo titular do 

trono. A solução de continuidade dava-se pela recomposição da ordem 

instituída, assumindo a persona do rei – rex numquam moritur – com to-

dos os caracteres e funções daquele que havia falecido. 

Por esse mesmo viés, de âmbito extensivo, o princípio fundamen-

tal, que ordena organicamente as práticas institucionais da monarquia 

portuguesa, reside justamente na encarnação concreta da teoria política 

que as fundamenta, estabiliza e subordina, vale dizer, elas são partes in-

tegrantes da imagem da realeza como modelo de práticas de excelência e 

regras de honra para todo o corpo político (NIETO SORIA, 1993). En-

tão, as práticas cerimoniais de índole institucional – sobretudo aquelas li-

gadas à morte do rei, que me interessam, em particular, nesse estudo – 

são ocasiões estratégicas para se revisar o próprio estatuto da monarquia. 

E aí, ou levá-la a dissensões internas com lances de tensão e potencial 

conflito, ou confirmá-la, estabelecendo a paz política e ratificando a hie-

rarquia. 

Nesse sentido, as fórmulas do aparato retórico da tradição literária 

devem combinar-se com as finalidades propostas pela tradição de rituais 

de base política. Isto leva a entender que os esforços da argumentação de 

Gil Vicente não se constituem em mera arbitrariedade de construção ou 

narração descompromissada de fatos (ficcionais ou não), porém inserção 

precisa numa tradição cerimonial que articula, dinamiza e demanda uma 

linguagem específica com seu arsenal de lugares-comuns vinculada a um 

gênero poético determinado. 

Conforme a hermenêutica que estabelecemos aqui, Gil Vicente 

começa por enunciar a tópica do desengano, com forte acento estoico, 

propondo estrategicamente que 

Quem longa vida deseja, 

deseja ver-se enganar, 
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pois é exatamente no “triste acabar” que “se começa o engano”, mesmo 

porque aquilo que 

vejo chamar vida, 

não que vida seja, 

mas tão-somente “modo de falar”; melhor convém, a partir da pondera-

ção acerca da morte, que “não dure a vida de engano” (VICENTE, 1983). 

Assim, o tempo presente da existência humana nada é senão exortação a 

uma longa meditação acerca do fim a que se destina inexoravelmente. 

(SÊNECA, 1995, VII.3-4) 

Nada vale, então, para seguir nos passos do aviso público do me-

mento e amplificar a proposição inicial postulados por Gil Vicente, 

riqueza ou grande poder, 

ou mui alta senhoria, 

ou bonança ou alegria, 

que não resistem a passagem do tempo, pois “logo deixa de ser / quando 

era”. Pois, são apenas, enfim, 

vida vã e vazia, 

ocupada em presunção. 

Ou, mais especificamente, para referir-se de vez a D. Manuel, 

quem viu as alegrias 

daquelas naves tão belas, 

belas e poderosas velas, 

agora há tão poucos dias 

era ir a Infante nelas!, 

o que se subsume ao patético do desengano da falsa esperança e do cogi-

to mori sofrido pelo corpo mortal que preenchia o cargo de rei (“Rei que 

o mundo mandou”), cujos feitos do varão ilustre digno de memória en-

contram o 

que tal se tornou; 

e verei como te velas 

da vida que o enganou. 

Aqui, a argumentação de Vicente aperta o cerco para provar, as-

sim como a tradição do gênero, que a morte também bate à porta do pa-

lácio dos reis, restando a mortalha por Reino e a terra por Corte; nada 

lembrando a grandiosidade das ações veneráveis do Venturoso. 

E, para fechar o memento, dá o tom em chave pastoral: 

Vela-te, vida, na vida, 
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não sejas morte na morte, 

ou seja, 

guia-te per este norte 

de tão súbita partida 

de um Rei tão são e tão forte, 

que é modelo, não de feitos e ações dignos de memória listados no elen-

co quase interminável das crônicas régias de matriz classicizante, entre-

tanto, do que resta do percurso humano pela existência terrena ou, de 

modo contundente, definitivamente, da brevidade da vida. Assim, a bus-

ca de imortalidade pelo triunfo dos feitos sobre a morte e o esquecimento 

(VOVELLE, 1983, p. 221) cede lugar à advertência do quia pulvis es, et 

in pulverem reverteris (“porque tu és pó, e em pó irás se converter”, Gn. 

3.19). Qualquer esperança de glória a partir da conquista de bens terrenos 

é apenas imensa vaidade, de onde vicejam todos os enganos – “vaidade 

das vaidades”, como se refere o Eclesiastes. Nessa linha de pensamento, 

S. Jerônimo esclarece, como afirmavam as epístolas senequistas, que o 

luto pela ausência tanto é mais suportável, quanto mais se constitui a cer-

teza do destino daqueles que ficam. 

Para São Jerônimo, ainda, esse aspecto do elogio das virtudes, 

contrariamente ao hábito retórico dos elogios fúnebres antigos em que se 

narravam os feitos e as glórias mundanos, fazendo-os mais ilustres que 

os antepassados, adquire outra conotação. Pesam na balança apenas os 

atos dignos de exemplaridade e decorosos em relação às práticas cristãs e 

ao aumento da fé. De nada serve, então, uma vida terrena que finda na 

morte, pois preferível é a morte que termina em vida eterna ou morrer di-

ariamente para a glória (ad gloriam). Conquanto os bens terrenos possam 

fornecer “prazer” (laetitia), eles não conseguiriam angariar aquilo que 

verdadeiramente merece ser recolhido com exultação – a “alegria” (gau-

dium) e, por meio das bênçãos do Espírito Santo, a “paz” (pax), definida 

justamente como “a tranquilidade da alma que nenhuma paixão pode per-

turbar”. (COLISH, 1990, vol. II, p. 77) 

Fica particularmente claro, então, que a amplificação das virtudes, 

esposada pela tradição estoica, seria mais efetiva ao se referir àqueles fei-

tos dignos de memória que, acompanhando o decoro da historiografia 

clássica e dos panegíricos fúnebres, pode consolar, de modo satisfatório, 

da ausência, ao mesmo tempo em que ativa o memento e suscita o bene 

vivere com vistas a felicitas. Entretanto, para a ortodoxia católica, não 

basta qualquer felicidade em si, mas a vita beata, ou seja, o bonorum 

omnium finis (AGOSTINHO, 2001); aquela a qual se devem “dirigir to-
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das as ações, sem que haja mais nada além dele que procurar”. 

Enfim, as riquezas, as mais altas dignidades e outros bens seme-

lhantes que fazem os mortais se julgarem felizes, nada valem se compa-

rados com a “verdadeira vida”, que é o reino dos céus. O que, de fato, é 

necessário é incorporar, nas práticas da vida cotidiana, a desolação frente 

à felicidade terrena, pois é ela que afasta da “paz superior” e da vida 

bem-aventurada. A existência assumiria essa forma circular, pois, con-

quanto possa mudar em aparência, sua natureza é sempre igual, que tende 

ao pó e as cinzas. 

Não é por acaso que, nessa mesma perspectiva do pietismo, fla-

grada perfeitamente no discurso vicentino, Íñigo Lopez de Mendoza 

(1398-1458), o Marquês de Santillana, em seus célebres Provérbios 

(LAPESA, 1982, p. 60s), observa, no capítulo XVI (“De la Muerte”), que 

a tão alardeada crença humana numa glória terrena, escapando das vicis-

situdes do tempo, é absolutamente irracional. É, assim, que afirma a pri-

meira parte do entimema: 

grand locura 

es que piense la criatura 

ser nasçida 

para siempre en esta vida, 

pois, para a segunda parte do entimema, o que vale, de fato, é a glória ce-

leste obtida além-túmulo: 

el alegría 

que s’espera (...) 

la gloria verdadera 

del Señor 

duradera. 

E, em conclusão, para apaziguar do peso imenso que o medo da 

morte causa: 

passándola, seremos 

en reposo 

en el templo glorioso 

que atendemos. 

Admitindo, então, a morte como liberação para aqueles que não 

sentem apego à vida, oferece ao crente a ocasião mais propícia para que o 

espírito se desate das exigências do corpo terreno e se conduza ao desen-

gano e à união perfeita e definitiva com Deus. “Não há genuína virtude 

quando a virtude está subordinada à glória humana”, vaticinava S. Agos-
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tinho. Mesmo o amor à pátria era um ato terreno por demais comezinho, 

pois decorrência de uma vontade, no limite, voltada para o aplauso públi-

co e nunca dileção pela eternidade. 

É justamente nesse mesmo sentido agostiniano que Tomás de 

Aquino, em seu Do governo dos príncipes, examinando os principais de-

veres dos governante como cabeça do corpo político do Estados tempo-

ral, afirma ser grave engano considerar “honra e glória terrenas” como 

“recompensa suficiente para aqueles que exercem o ofício régio”, mesmo 

porque o bom governante não é aquele que se volta para a “honra efême-

ra desse mundo” por um ardor da vã glória, porém é aquele que “deve 

cumprir seus deveres (...) por amor à eterna bem-aventurança”. 

O que de fato acontece é que a noção essencial que perpassa cada 

uma dessas assunções é estrategicamente a noção de “ordem”, cujo cor-

respondente, no plano da comunidade política, é análogo, no plano meta-

físico, à “justa ordem natural” e, no plano ético, à caridade (amor de 

Deus e do próximo) (RAMOS, 1984, p. 231), condicionando a paz do 

corpo pela satisfação dos apetites e a tranquilidade da alma pelo acordo 

entre o conhecimento e a ação. Isto acresce à tradição estoica que a re-

signação imperturbável pela ausência de paixões e o arcabouço de benes-

ses mundanas não são suficientes para o verdadeiro cristão: a primeira, 

porque deve vir sustentada pela submissão à Deus na fé sob a lei eterna 

(ARQUILLIÈRE, 1972, p. 60-63); motivo de tumulto e competição de-

senfreada entre os cidadãos, porque fonte de todos os vícios, a segunda. 

Pois bem, essa primeira parte da oração de Gil Vicente, em que 

são postos em movimento as tópicas da tradição cristã, refere-se estrate-

gicamente ao rito de entronização régia, cuja liturgia objetiva renovar os 

laços espirituais, sociais e comunitários pela junção numa forma estatal 

particularmente coesiva, a despeito da imensa variedade de ordens, cor-

porações e distinções entre os súditos do Reino, estabelecendo um fundo 

comum de crenças e valores (STROCCHIA, 1992, p. 23-24). Dessa for-

ma, a expositio vicentina ressalta essa matriz que subjaz à existência de 

todos os seres independentemente do lugar em que ocupam na hierarquia 

– e na descrição dos feitos do rei falecido (lugar mais alto do Estado e 

exemplo para os demais membros da Cidade), é patente a máxima que a 

morte em algum momento chega para todos. Daí, o desempenho da tópi-

ca do desengano ser crucial, pois exerce o papel de “desmontar” os vá-

rios estamentos que compõem o Estado, escalonados em caracteres dis-

tintivos de honra e ordenados pelo código de precedência, em função de 

um princípio maior, o do cultivo das virtudes. 
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Articulado estrategicamente a esse primeiro movimento, há um 

segundo: a da laudatio, aquele em que Gil Vicente vitupera aqueles que 

se esforçam na busca desenfreada por bens terrenos e glórias cívicas. Pa-

ra ele, o fogo caudaloso da cobiça e as conquistas humanas, conforme re-

za a tradição, estão destinadas às cinzas e ao pó a que todos os seres terão 

de voltar um dia certamente. Assim, os termos genéricos de índole espe-

culativa propostos pela expositio ganham contornos mais nítidos se com-

parados ao diapasão fortemente pietista e pastoral fornecido pela lauda-

tio. 

Esse caráter de nivelamento social assume a função não só de 

elemento coesivo entre os membros da comunidade política, mas tam-

bém ratifica a necessidade de harmonia social, paz e amizade entre eles 

num momento particularmente agônico para a manutenção do Estado. A 

proposição vicentina, com vistas à mudança de comportamento por parte 

do público – de caráter coletivo, portanto –, torna-se oportunidade para 

reflexão acerca de si mesmo e da própria vida. Equivale a afirmar que a 

obtenção da paz interior conseguiria assumir satisfatoriamente caráter 

público, mesmo porque, nesta lógica de decorrências imediatas, a paz 

consigo mesmo é pré-condição para o estabelecimento de laços de ami-

zade com outros e, portanto, para a concórdia de todos os membros da 

comunidade política. 

Quanto à segunda parte da oração de Gil Vicente às exéquias de 

D. Manuel, o caráter genérico das proposições é ambientado no interior 

de práticas rituais concretas, que percorrem do momento particular da 

morte até os últimos lances do cortejo de sepultamento. A ênfase no as-

pecto processional, em que desfilam os diversos níveis hierárquicos da 

sociedade, procura singularizar cada membro conforme sua dignidade 

política em relação ao Estado. 

Se, num primeiro movimento, as fronteiras entre os estamentos, 

cuja ordenação hierárquica foi “desmontada” em nome do desengano de 

uma vida com limites temporais e do cultivo da virtude, trata-se agora 

paulatinamente de recompô-las numa disposição argumentativa em que 

os elementos da descrição são eles mesmos apresentados emulando a hie-

rarquia temporal. O esforço é destacar os liames de poder entre grupos 

determinados e legitimar distinções de status social conforme códigos de 

precedência. A ordem processional em que são apresentados e descritos 

os personagens – a parte dedicada à descrição dos “grandes” do Estado 

ordenada pela dispositio retórica em Gil Vicente – exerce papel relevante 

na narrativa, pois aqueles que possuem maior dignidade política devem 
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ser apresentados primeiro numa ordem que segue necessariamente o or-

denamento temporal. 

É, dessa forma, que a segunda parte da oração de Gil Vicente am-

plifica a “questão infinita” proposta, logo de início, em “questão finita” 

com menção às condicionantes particulares da situação discursiva. Daí, a 

referência ao 

Pranto fazem em Lisboa, 

dia de Santa Luzia, 

por el-Rei D. Manuel, 

que se finou nesse dia 

e aos sentimentos de pesar dos grandes senhores 

Choram Duques, Mestres, Condes, 

cada um quem mais podia; 

os fidalgos e donzelas 

muitos tristes em perfia 

(VICENTE, op. cit., p. 627) 

Entretanto, o acento patético das lacerações de pesar pela morte 

de tão ilustre figura na hierarquia do Reino português cabe obviamente 

aos membros da família real: os Infantes D. Luís e D. Fernando aos gri-

tos; a descriptio puellae somada ao aspecto doloroso das lágrimas da In-

fanta – 

seus cabelos, fios d’ouro, 

arrancava e destruía; 

seus olhos maravilhosos 

fontes d’água parecia 

– e as lástimas dignas de memória proferidas em discurso direto: 

Paço tão desemparado,  

derribado merecia,  

pois a sua fortaleza  

se tornou em terra fria. 

Oh, minha senhora madre, 

Rainha Dona Maria, 

quem a vós levou primeiro 

mui grande vos livrou da pena 

que passámos neste dia. 

Ou as “lágrimas prudentes”, decorosamente adequadas à ocasião 

(“como a grão senhor cumpria”), do Príncipe, futuro D. João III, aquele 

que iria assumir as funções da monarquia depois da morte do pai e cuida-

ria também de fazer cumprir o testamento e as exéquias (SOUZA, cap. 

V, p. 29). Ou, ainda, a rainha, no mesmo registro patético desempenhado 
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pela Infanta, com voz rouca de desamparo entre berros e soluços: 

Oh, Reina desamparada!,  

Qué haré sin compañía,  

pues en la esta triste vida 

sola una vida tenía! 

E, salientando os laços matrimoniais com o rei falecido, testemu-

nho inconteste de aliança política bem-sucedida: 

Oh, sin ventura casada  

tres años, no más havía, 

quién tan presto fue beúda,  

triste, pera qué nascia? 

Por fim, queixando-se da dor da ausência e da orfandade não só 

dela, mas de todo o Reino português: 

Niña sola en tierra agena, 

huérfana sin alegría! 

E, para apertar ainda mais o nó dramático, acrescenta Gil Vicente: 

assim pedia a Deus a morte 

como quem pede alegria. 

De fato, as expressões mais patéticas de dor e pesar nos rituais 

aristocráticos de morte cabiam primeiramente às mulheres aprender, de-

sempenhar e transmitir, em forma de técnicas modelares de luto, o que 

incluía uma vasta gama de gestos físicos, surdos lamentos e flagelações 

autoinfligidas. Para certa tradição petrarquista, o luto vedava qualquer 

demonstração pública de sofrimento, enfatizando o autocontrole, a disci-

plina externa e a internalização da dor. As explosões emocionais eram 

consideradas indecorosas e inaceitáveis para aqueles que se dedicavam à 

vida ativa, pois o controle absoluto de si e a tranquilidade da alma devi-

am ser o exemplo mais acabado para instruir o corpo político. A imagem 

de autoridades públicas que representam o Estado devia ser preservada 

para transmitir adequadamente os ideais de cidadania. (PETRARCA, 

1960) 

Em Gil Vicente, nada mais estranho do que essa impassibilidade. 

Para ele, a dramaticidade e as expressões patéticas deviam ser proporcio-

nais à importância do momento. As “lástimas”, as “mágoas” da Infanta e 

“a rouca voz dolorosa” da rainha – 

Llévenme luego, 

que esta tierra ya no es mía: 

por la mar por donde fuere 
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algún peligro venía, 

que me matasse a mí sola 

salvando a compañía. (VICENTE, op. cit., p. 629) –, 

aos quais se refere Gil Vicente, tinham por objetivo não apenas demons-

trar a perda pessoal causada à mulher (a filha do rei ou a esposa), mas 

também legitimar o luto coletivo da família e de toda a comunidade polí-

tica. (ALVES, 1985; HUIZINGA, 1980) 

Ao enfatizar essa presença estratégica das figuras mais representa-

tivas da linhagem real portuguesa em momento tão decisivo, Gil Vicente 

configura o que Duby chamou de “lugar de memória” (LE GOFF, 1999, 

p. 245s), quer dizer, a instância genealógica estaria a serviço da coesão e 

da preeminência sociais. Os laços de consanguinidade seriam a fonte das 

virtudes aristocráticas e das prerrogativas sobre os demais membros da 

ordem social. Para Georges Duby, a morte ritual não poderia ser saída 

furtiva do palco da vida, mas uma “aproximação lenta, regulada, gover-

nada, e prelúdio, passagem solene de um estado para um outro estado su-

perior” (DUBY, 1986); uma transição tão pública quanto o eram as núp-

cias entre reis e rainhas, tão majestosa como a entrada régia em cidades e 

as cerimônias de alçamento. 

Assim, Gil Vicente, ao narrar a presença da família régia nos 

momentos finais de D. Manuel, descreve exatamente esse momento deli-

cado, mas também estratégico, da passagem do cargo de monarca, do po-

der temporal e demais dignidades de um rei para seu sucessor. E é exa-

tamente, no que tange às virtudes mais expressivas do monarca, que des-

falece em seus últimos momentos, recebendo os derradeiros sacramentos, 

ao expirar, sem as intervenções dramáticas do patético das cenas da In-

fanta e da Rainha, que melhor se matiza a serenidade de D. Manuel pe-

rante à morte. 

Eis o que afirma, lapidarmente, Gil Vicente: 

O bom Rei em seu acordo 

deste mundo se partia: 

sua morte conhecendo, 

com muita sabedoria,  

per palavras piedosas  

os Sacramentos pedia;  

falando com todos,  

deu sua alma a quem devia. 

Revela-se aí a figura do rei piedoso, aquele que conversa com os 

seus e “com muita sabedoria” (sabedoria que se opõe à ignorância daque-
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les que desdenham os conselhos do memento) “per palavras piedosas / os 

Sacramentos recebia”. Aqui, o modelo da morte em paz, em seus mo-

mentos finais, guarda valor exemplar na orquestração dos rituais das prá-

ticas social e política. O que possibilita, em Gil Vicente, a passagem da 

pastoral ao leito de morte propriamente dito, que se complementam, co-

mo do julgamento coletivo decorre a diatribe individual (VOVELLE, 

1974). A partir disso, o romance de Gil Vicente atua como prova dos ar-

gumentos enunciados pelo exórdio, onde os feitos grandiosos e os bens 

terrenos são fortemente vituperados em proveito da vida além-túmulo, 

marcando o caráter religioso e ritualístico do cerimonial. O que está em 

xeque na descrição vicentina da “voz” atribuída à totalidade hierárquica 

do funeral é, no limite, o estatuto ambíguo do corpo, e, em particular, o 

corpo do rei, suposto na tradição cristã. Vale dizer, conforme ressalta Le 

Goff, a partir da assunção paulina (Ep. Felip. 3.20-21), o corpo material e 

perecível está prometido à ressurreição e à glória eterna. Assim, o pro-

cesso de sacralização do corpo real se mostra na perenidade do ofício ré-

gio que se convoca para a eternidade na monarquia. Em verdade, o que 

se afirma não é só o rei ou a família real, mas toda a dinastia régia numa 

ficção de continuidade do cargo majestático. A miséria corpórea é agora 

santificada pelo corpo glorioso, não a do santo, entretanto, como ele, 

eterno e sagrado. (BUESCU, 2000) 

Esta estrutura marcadamente hierárquica é o que se vai encontrar, 

em Gil Vicente, na parte dedicada à consolatio, última subdivisão do gê-

nero consolatório em verso, fornecendo, a rigor, continuidade a mesma 

estrutura escalonada em decoros de distância em relação à cabeça do 

corpo político contida na elocução fortemente patética da família real na 

comploratio. Esta última parte utiliza como procedimento sistemático as 

orações em louvor à Virgem e os pedidos insistentes de sua intermedia-

ção para a bom recebimento, guarda e bem-aventurança da alma do rei 

falecido. 

É, assim, portanto, que, nas “Orações dos Grandes de Portugal a 

Nossa Senhora, depois d’enterrado el-Rei”, as diversas enunciações se 

sucedem numa ordem decrescente de dignidade. Ao rei falecido, no mo-

do de entender de Gil Vicente, segue-se o decoro da enunciação das pre-

ces do Duque de Bragança 

este vosso rei encomendado 

Rei, que tanto vos queria, 

que lhe dês tanta alegria, 

do Mestre de Santiago 
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que este Rei que era nosso 

haja de vós dos favores, 

como um dos servidores 

que foi vosso, 

do Marquês de Vila Real 

ponde sua alma na glória 

per vossa mão laureada 

de vitória, 

do Marquês de Torres 

vós queirais emparar 

este Rei que aqui leixamos 

em tão escuro lugar, 

do Conde de Marialva 

dai-lhe lá vida mudada, 

porque a vida aqui lograda 

não é vida, 

do Bispo de Évora 

em vosso santo louvor 

o achei sempre ocupado. 

(...) Senhora, tende cuidado dele lá, 

do Conde de Tentugal 

que a esta alma real 

deis o bem que descobristes 

eternal, 

do Conde da Feira 

Oh, Virgem toda paraíso, 

dá-lhe glória desejada, 

pois sois isso!, 

do Conde de Penela 

dai a el-Rei Dom Manuel 

a glória que nos foi havida 

por Gabriel, 

do Conde de Alcoutim 

Lá queirais ser piedosa 

ao Rei que ora enterramos 

e, por fim, para explicitar o caráter consolatório, do Conde de Portoalegre 

consolai os choros tristes 
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que Lisboa agora tem. 

(...) Oh, Rainha Imperial, 

amerceai-vos de quem 

deveis mais que a ninguém 

em Portugal! 

(VICENTE, op. cit., p. 630-634). 

Essas enunciações procuram ressaltar, sem grandes variações 

muito particulares, as virtudes pias de D. Manuel angariadas durante sua 

existência. Contudo, se o quadro básico dos topoi que sustém esta parte 

do discurso de Gil Vicente emprega fórmulas repetidas, em especial, 

aquelas que destinam ao louvor da capacidade interventora da Virgem, 

ao pedido de glória celeste ao rei e ao consolo daqueles que ficam, é por-

que essas fórmulas atendem prioritariamente a ratificação de um forte 

fundamento religioso. De qualquer modo, o que cabe perceber, neste 

ponto, é que o traço epidítico, presente em todas essas orações, quadram 

perfeitamente com a captatio benevolentiae (ao pedido de benevolência) 

da peroratio retórica, ou seja, o momento derradeiro do discurso em que 

se resumem as razões probatórias para que o interlocutor aceite mais 

prontamente o que se disse e, em nosso caso, da busca de disposição fa-

vorável a receber a alma do rei falecido. 

Aqui, está presente também, de modo ostensivo, a cena do julga-

mento da alma, com a Virgem, posando as mãos num dos pratos da ba-

lança e fazendo-o pender para a misericórdia divina e para a consolação 

das dores do mundo. Uma operação judiciária, que se faz para conquistar 

um “estado de causa” favorável pelos testemunhos incontestes dos mais 

altos personagens do Reino. Este favorecimento ao monarca que se des-

pede, enfim, não só ratifica (mais uma vez) a necessidade de manter a hi-

erarquia social instituída, conforme a disposição discursiva das enuncia-

ções, porém igualmente um justo governo, no sentido cristão, realizado a 

bom termo, vale dizer, consequência imediata de uma vida dedicada às 

práticas piedosas e que atribuíram a D. Manuel, rei dos lusitanos, o epíte-

to de “Venturoso”. 
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RESUMO 

Este trabalho busca investigar o processo de concordância verbal efetivado em 

textos escritos, produzidos por alunos da série final do ensino fundamental e por alu-

nos da série final do ensino médio. Como corpus deste artigo, utilizamos seis produ-

ções textuais, sendo três textos de alunos do ensino fundamental e três textos de alunos 

do ensino médio. Essa escolha é justificada por dois motivos: amplitude da temática e 

a representatividade da ocorrência que queremos discutir no tocante à estrutura da 

concordância verbal quando o sujeito se encontra distante do verbo. Para tanto, nos 

baseamos na perspectiva da linguística funcional centrada no uso (LFCU) e também 

nos estudiosos Angélica Furtado da Cunha (2003); Luciano Amaral Oliveira (2010); 

Sirio Possenti (2010); Maria Maura Cezário, Angélica Furtado da Cunha (2013); Ma-

ria Aparecida Baccega (1989). Os resultados indicam uma tendência de o falante não 

flexionar o verbo, quando este se encontra distante do sujeito, ou seja, tem-se assim 

uma variação no uso da concordância verbal em relação às regras da gramática nor-

mativa. 

Palavras-chave: Uso. Gramática. Concordância verbal. 

 

1. Introdução 

Mediante o desempenho pouco satisfatório dos alunos brasileiros 

quanto ao uso das regras normativas nas produções textuais, especial-

mente referente à concordância verbal, comprovado nas atividades em 

sala de aula e nas provas oficiais, por exemplo, na Prova Brasil e no Exa-

me Nacional do Ensino Médio (ENEM), somos levados a repensar o en-

sino de língua portuguesa e, consequentemente, a concepção normativa 

de ensino gramatical. 

Discutimos, neste artigo, sobre a efetivação da concordância ver-

bal em textos escritos, de alunos do ensino fundamental, como de alunos 

do ensino médio, com o objetivo geral de analisar, com base em aspectos 
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discursivo-pragmáticos e cognitivos a estrutura da concordância verbal 

sob a perspectiva da linguística funcional centrada no uso (LFCU). Par-

tindo-se do princípio de que a língua deve ser explicada em termos se-

mânticos, pragmáticos e funcionais e comungando da proposta de ensino 

da linguística funcional centrada no uso e dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa, voltada para o desenvolvimento da 

competência comunicativa do aluno, temos como objetivos específicos: 

discutir a regra geral de concordância verbal a partir da abordagem fun-

cional; identificar a estrutura da concordância verbal quando o sujeito 

encontra-se distante do verbo; analisar a efetivação da concordância ver-

bal à situação comunicativa em textos de alunos do ensino fundamental e 

médio. Para tanto, faz-se necessário nos ancorarmos na linguística funci-

onal centrada no uso uma vez que essa teoria concebe a língua como um 

processo integrante do contexto sociocultural, não admitindo assim, a se-

paração entre conhecimentos linguísticos e conhecimentos não linguísti-

cos. De acordo com esse paradigma, a língua é um sistema usado, princi-

palmente, para satisfazer as necessidades interativas e cognitivas do fa-

lante. A gramática, por sua vez, é uma estrutura emergente, dinâmica, 

suscetível às pressões oriundas das situações sociopragmáticas. Essa 

mesma preocupação evidenciada na linguística funcional centrada no 

uso, o de fornecer possibilidades de análise da língua levando em consi-

deração motivações discursivo/pragmáticas e semântico/cognitivas, se 

pode apreender nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Por-

tuguesa (BRASIL, 2000) quando propõe que ao se trabalhar com texto 

em sala de aula, sejam destacadas as condições de produção linguística e 

sugere a atividade didática em torno do português na base da análise e re-

flexão sobre a língua, ressaltando questões como adequação e diversida-

de linguísticas. 

Para Talmy Givón (1979), a pragmática do discurso desempenha 

um papel decisivo na explicação da sintaxe da linguagem, o que implica 

dizer que, para ele, a sintaxe é uma entidade, funcionalmente motivada, 

por processos comunicativos e cognitivos. Dessa forma, buscamos en-

tender as motivações pragmáticas que levaram o aluno a efetivar uma 

concordância verbal diferente dos postulados da gramática tradicional. 

Como corpus dessa investigação, utilizamos textos produzidos por alu-

nos do 9° ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. Esco-

lhemos os alunos da série final dos respectivos níveis de ensino por en-

tender que eles podem dar preferência, na produção da escrita de textos, à 

norma padrão. Utilizamos os textos para termos um entendimento geral 

da situação comunicativa produzida pelo aluno e, em seguida, identifi-



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 1359 

camos o conteúdo de análise linguística focalizado nesse estudo: a con-

cordância verbal. 

Para tanto, organizamos este texto com a seguinte subdivisão: a 

linguística funcional centrada no uso e o ensino de gramática; a concor-

dância verbal efetivada em textos escritos de alunos do ensino fundamen-

tal e do ensino médio: uma análise funcionalista e, por último, os comen-

tários conclusivos. 

 

2. A linguística funcional centrada no uso e o ensino de gramática 

A linguística funcional centrada no uso apresenta como finalidade 

precípua refletir sobre as necessidades comunicativas do usuário da lín-

gua, tendo como foco de suas investigações a linguagem em uso, ou seja, 

é a partir de situações reais e com interlocutores bem definidos que a lin-

guística funcional centrada no uso trabalha. Essa teoria retroalimenta as 

discussões linguísticas, especialmente no que se refere ao estudo grama-

tical, oferecendo alternativas para que se reflita sobre a complexidade 

que a língua revela, desmistificando a ideia de que o objetivo final do en-

sino de gramática seja a “norma”, a memorização de regras. De acordo 

com essa abordagem a língua é maleável, probabilística e motivada. O 

uso da língua origina a forma, o que evidencia que as estruturas da língua 

são moldadas em termos do uso, no discurso, na interação verbal. No di-

zer de Mário Eduardo Martellota (2011, p. 55-56), essa teoria “considera 

haver uma relação estreita entre a estrutura das línguas e o uso que os fa-

lantes fazem delas nos contextos reais de comunicação”. 

Essa concepção de trabalho com a língua se distancia do estrutu-

ralismo e gerativismo, teorias formalistas que enfatizavam o estudo da 

língua sem levar em consideração o falante, o contexto sociocomunicati-

vo. Com posicionamentos categoricamente diferentes, o funcionalismo 

tem como foco de suas investigações o uso real da língua, manifestada no 

discurso, com dados reais e contextualizados. Assim, fatores pragmáti-

cos, semânticos e regulares norteiam as reflexões dessa teoria. Em outras 

palavras, como afirma Luciano Amaral Oliveira (2010) a gramática não 

possui apenas uma dimensão formal, ela tem também uma dimensão se-

mântica e uma pragmática. 

Concebemos essa visão de língua como avanço dos estudos lin-

guísticos, uma vez que busca explicação para as falas, para as constru-

ções que fogem às regras prototípicas da gramática normativa, e, portan-
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to, consideradas pela sociedade, como “erro linguístico”. O funcionalis-

mo propõe que se explicitem os fatores, as estratégias que motivaram o 

falante a construírem determinadas estruturas linguísticas. Esse entendi-

mento assinala que a língua não é um sistema de regras fechado, como 

bem assinalam Angélica Furtado da Cunha e Maria Alice Tavares (2007, 

p. 14) a língua é: 

[...] atividade social enraizada no uso comunicativo diário e por ele 

configurada [...] é determinada pelas situações de comunicação real em que 

falantes reais interagem e, portanto, seu estudo não pode se resumir à análise 

de sua forma, já que essa forma está relacionada a um significado e a serviço 

do propósito pelo qual é utilizada, o que depende de cada contexto específico 

de interação [...] está sempre entrelaçada às atividades interacionais em que as 

pessoas estão engajadas. 

Nesta perspectiva de conceber a linguagem, de compreendê-la 

como processo comunicativo, social e cognitivo, influenciada pelo con-

texto e pelas práticas sociais situadas, a gramática também é construída 

em termos interacionistas, baseada no entendimento da sua constituição 

como um sistema simbólico, cuja forma e o sentido são motivados pelo 

uso concreto da língua. Assim, o discurso origina a gramática, num con-

tinuum de forma e função. De acordo com Mariângela Rios de Oliveira e 

Sebastião Josué Votre (2012), a gramática é entendida como instância 

marcada pela instabilidade, as classes são fluidas, de contornos pouco 

precisos, com destaque para os fenômenos de derivação de sentido e de 

mudança categorial. 

Reportados nessa proposta de se estudar a gramática levando em 

consideração tanto os elementos linguísticos como os extralinguísticos, 

advindos de discursos específicos e partindo do princípio de que uma 

classe gramatical pode ser recategorizada, analisemos uma frase acerca 

desse processo: i) O pai de Marcos é valente e ii) Deus é Pai. Temos 

uma mesma palavra empregada em estruturas diferentes. Na primeira 

construção, a palavra pai tem a função morfológica prototípica de subs-

tantivo, já na segunda construção a palavra pai adquire uma função dife-

rente, morfologicamente passa a ser um adjetivo, acontecendo assim uma 

recategorização de classe morfológica. Essa exemplificação nos permite 

entender que a gramática é “uma estrutura dinâmica e maleável, que 

emerge das situações cotidianas de interação” (CUNHA & SOUZA, 

2007, p. 7). O discurso e a gramática são, pois, determinados um pelo ou-

tro reciprocamente, e a gramática, segundo Paul J. Hopper (1998), nunca 

se estabiliza completamente, permanece num constante fazer-se, é uma 

gramática emergente. 
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Seguindo essa mesma linha de pensamento, o de realinhamento 

dos estudos gramaticais, onde o discurso influencia o cognitivo e o cog-

nitivo interage simultaneamente com a gramática, comungam Mário 

Eduardo Martelotta; Sebastião Josué Votre e Maria Maura Cezário 

(1996, p. 49). Para eles: 

A vinculação entre ambas as instâncias é firmada com declarações do tipo 

“gramática e discurso não são conceitos separados, mas, ao contrário, 

constituem uma simbiose: a gramática molda o discurso e o discurso molda a 

gramática” ou ainda “o desenvolvimento de novas estruturas gramaticais é 

motivado, comunicativa ou cognitivamente. 

Dada essa possibilidade funcional de se estudar a gramática, An-

gélica Furtado da Cunha (2013, p. 164) pontua que devemos: 

Considerar a gramática como um organismo maleável, que se adapta às 

necessidades comunicativas e cognitivas dos falantes, implica reconhecer que 

a gramática de qualquer língua exibe padrões morfossintáticos estáveis, siste-

matizados pelo uso, ao lado de mecanismos de codificação emergentes [...] as 

regras da gramática são modificadas pelo uso (isto é, as línguas variam e mu-

dam) e, portanto, é necessário observar a língua como ela é falada [...] a análi-

se dos processos de variação e mudança linguística constitui uma das áreas de 

interesse privilegiado da linguística funcional. 

Nesses termos, reconhecemos a importância de se estudar a língua 

a partir de situações reais, levando-se em consideração o contexto, os 

propósitos discursivo/pragmáticos e a competência linguística do falante. 

Esta proposta de trabalho com a língua vem ao encontro dos obje-

tivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

(BRASIL, 1998, p. 32): 

Possibilitar ao aluno utilizar a linguagem na escuta e produção de textos 

orais e na leitura e produção de textos escritos de modo a atender a múltiplas 

demandas sociais, responder a diferentes propósitos comunicativos e expressi-

vos, e considerar as diferentes condições de produção do discurso. 

Neste sentido, compreendemos que a língua apresenta uma estru-

tura variável, dependente, manifestada de acordo com as regularidades 

construídas nas situações comunicativas. Logo, o professor de língua 

portuguesa precisa trabalhar com um amplo leque de usos da língua, se 

distanciando de conceitos prescritivos, aulas e atividades mecanicistas, 

com supervalorização de memorização de regras, já que essa postura me-

todológica acaba dificultando ao aluno tornar-se um usuário mais compe-

tente da sua língua materna. Como enfatiza Sirio Possenti (2010), deco-

rar ou aprender as regras fornecidas pela gramática tradicional não garan-
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te um bom desempenho na produção e recepção de textos, porque há va-

riações nos usos linguísticos. 

 

3. A concordância verbal efetivada em textos escritos de alunos do 

ensino fundamental e médio: uma análise funcionalista 

Como mencionamos anteriormente, o corpus deste trabalho é 

constituído por textos escritos por alunos da série final do ensino funda-

mental e os da série final do ensino médio. Os alunos do 9º ano tiveram 

contato, durante todo o ensino fundamental, com a norma padrão, traba-

lharam com as regras da gramática normativa e ao chegarem à série final 

já devem utilizar os conhecimentos gramaticais nas produções textuais. 

Já os alunos da série final do ensino médio chegam a essa fase de estudo 

com uma carga de produção textual e conhecimentos normativos amplia-

dos. Tendem a se dedicarem mais aos estudos dos aspectos gramaticais e 

a escrita com vistas ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Nes-

se período, intensificam as produções textuais e o aluno apresenta um 

cuidado maior em suas construções, fazendo uso da língua dita padrão. 

Um dos pontos focalizados nas nossas investigações refere-se à 

concordância verbal. Percebemos que mesmo a regra geral de concor-

dância verbal postulada nos compêndios gramaticais que diz: “O verbo e 

o sujeito se ligam pelo mecanismo da concordância: sujeito no singular, 

verbo no singular: sujeito no plural, verbo no plural”, Pasquale Cipro Ne-

to Pasquale e Ulisses Infante (2003, p. 466) apresenta variação na moda-

lidade escrita. Como ressalta Maria Aparecida Baccega (1989), existe 

uma grande distância entre as normas presentes nos compêndios gramati-

cais e o uso real, concreto. 

Observamos no corpus várias construções nas quais o aluno, tanto 

do ensino fundamental quanto do ensino médio, não realizou a concor-

dância entre verbo e sujeito, o que nos possibilita entender a existência 

de motivações pragmáticas e cognitivas na regularidade desse tipo de es-

trutura. Analisemos as construções abaixo, efetivadas em textos escritos, 

por alunos do ensino fundamental: 

Amostra 01   
– (…) as pessoas tem todo direito de viver a sua vida do jeito que quer ou 

deseja. 

Amostra 02   

– A solução para esse problema, as empresas para diminui os gases 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 1363 

poluentes, podiam colocar filtros nas chaminés das indústrias para que 

filtrase o CO2. 

Amostra 03   

– Na sociedade brasileira, interferem na vida das pessoas que possui 

orientação sexual diferente, que foge do tradicional. 

À primeira vista, diríamos simplesmente, está havendo um erro de 

concordância verbal. O aluno cometeu um “deslize” na estrutura das 

construções e não promoveu a concordância entre verbo e sujeito. Se fi-

zermos uma leitura funcionalista das construções apresentadas na Amos-

tra 01, 02 e 03 diríamos que nas três construções os falantes fizeram uso 

de motivações pragmática-cognitivas para não efetivarem a marcação no 

plural entre o sujeito e o verbo. Na amostra 01, o sujeito as pessoas apa-

rece no início do texto, já os verbos querer e desejar estão localizados no 

final da construção. Percebemos que existe um distanciamento entre o 

sujeito e os verbos, motivando assim, o surgimento desses verbos no sin-

gular e não no plural, como estabelece a norma da gramática tradicional. 

Em um plano semântico/pragmático, entendemos que o aluno, produtor 

do texto, se incluí nesse contexto, promovendo assim a concordância 

verbal em primeira pessoa do singular. 

Na amostra 02, o constituinte as empresas, funciona como sujeito 

da oração, traz duas marcações de plural, o adjunto “as” e o núcleo do su-

jeito “pessoas”, em seguida temos uma oração intercalada, onde o verbo 

diminuir não promove a concordância com o sujeito “as empresas”. En-

tendemos que essa construção se deve por três motivos: i) O sujeito “as 

empresas” é constituído por marcas do plural; ii) a oração intercalada en-

fraquece a concordância; iii) o objeto direto da oração intercalada traz 

marcas de plural: “os gases poluentes”. Nesse mesmo texto, temos a 

ocorrência com o verbo filtrar, este também não promove a concordância 

com o sujeito “filtros”. Notamos que todos os constituintes dessa oração 

apresentam marca de plural: filtro/s/ na/s/ /chamines/ da/s/ /indústria/s/. 

O aluno marcou todos os constituintes no plural, no entanto o verbo, “fil-

trar”, por estar distante do sujeito ao qual se refere, não faz a flexão no 

plural. Entendemos ainda, que discursivamente é como se o aluno qui-

sesse enfatizar que cada filtro filtrasse o CO2. 

A amostra 03, também aponta ocorrências semelhantes com as an-

teriores. O aluno ao produzir essa construção se insere dentro do contex-

to enunciativo, por isso faz a concordância no singular. O verbo possuir, 

assim como o verbo fugir, de acordo com a gramática normativa deveri-
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am nessa construção, efetivar a concordância verbal no plural, concor-

dando com o constituinte as pessoas, porém o autor do texto não enten-

deu dessa forma e preferiu realizar a concordância dos verbos no singu-

lar. 

Casos semelhantes a esses abordados em textos de alunos do 9º 

ano do ensino fundamental, no tocante à concordância verbal, também 

são encontrados em textos de alunos do 3º ano do ensino médio. Anali-

semos as amostras que seguem: 

Amostra 04224   

– Os jovens vão ter motivos de sobra para não Sonhar mais. 

Amostra 05   
– Cento e setenta milhões de habitantes vive nesta nação. 

Amostra 06   

– Os jovens têm valores e normas de acordo com a sociedade em que 

vive. 

Na Amostra 04 o sujeito os jovens se encontra no início da oração 

e o verbo sonhar localiza-se no final da construção. Percebemos que os 

constituintes próximos ao sujeito apresentam marcação de plural já o 

verbo sonhar, distante do sujeito não traz essa marca. Na produção 05 o 

aluno não faz a flexão verbal com o constituinte cento e setenta milhões 

de habitantes, mas com o constituinte nesta nação. Já na amostra 06 per-

cebemos que existe uma aproximação entre palavra sociedade, que de 

acordo com a gramática normativa funciona como objeto, e o verbo vi-

ver. O falante promove a concordância com a palavra sociedade e não 

com o sujeito os jovens. Nesta construção as palavras que estão próximas 

ao sujeito Os jovens apresentam marcações de plural, já o verbo sonhar, 

distante do sujeito não realiza a flexão no plural. Em um plano discursivo 

entende-se que o aluno efetivou a concordância no singular por trabalhar 

com a ideia de que cada jovem tem seu valor de acordo com a sociedade 

em que vive. 

De natureza estrutural semelhante aos exemplos anteriores, temos: 

Amostra 07225   

– (…) outros após terminarem o 2º grau não visa uma profissão. 

                                                         

224-As amostras 04, 05 e 06 pertencem ao Texto 1- Os jovens e seus sonhos 

225-As amostras 07 e 08 pertencem ao Texto 3 – Os problemas sociais e o jovem 
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Amostra 08   
– Além da falta de recursos existe muitas armadilhas destruidoras de 

sonhos e vidas. 

Na amostra 07 o verbo terminar realiza a flexão com o pronome 

outros, que está assumindo a função de sujeito, no entanto o verbo visar 

não manifesta essa ocorrência. Esse verbo realiza a flexão com o objeto 

direto, uma profissão, dado que esta estrutura se encontra mais próxima. 

Já na amostra 08, entendemos que a construção do aluno tem o objetivo 

de transmitir o pensamento de que existe a falta de recursos e existem 

armadilhas que impedem o cidadão de sonhar. Com relação ao desenvol-

vimento sintático, ver-se uma enumeração de estruturas marcadas. As pa-

lavras: recursos, muitas, destruidoras, sonhos e vidas apresentam marcas 

do plural. 

Ainda refletindo sobre a distância entre o sujeito e o verbo nas 

construções textuais, encontramos, no corpus em discussão, outros 

exemplos que nos evidenciam que quanto mais distante o verbo estiver 

do seu sujeito, mais facilidade existirá da- flexão não ocorrer. Podemos 

mais uma vez perceber esta construção na amostra 09. O verbo acabar, 

localizado no final da oração, deveria, conforme a gramática tradicional, 

promover a concordância com o sujeito as diferenças, porém o contexto 

discursivo nos possibilita entender que o falante desejou manifestar a ex-

pressão de que acabar com as diferenças em nosso País não é responsabi-

lidade somente dos jovens. 

Amostra 09226   

– Será que vai depender apenas de nós jovens, para que as diferenças 

existentes em nossa país acabe? 

Amostra 10   

– (…) A presença ou ausência de alguns destes atos, anteriormente 

citados, caracteriza a luta das doenças mais temidas por todos os seres 

humanos. 

Atentando a construção da amostra 10 verificamos que a introdu-

ção de um aposto no texto (anteriormente citados), localizado entre o su-

jeito e o verbo enfraqueceu a concordância, a flexão do verbo caracteri-

zar não foi efetivada. O aluno promove a concordância com a expressão 

                                                         

226- As amostras 09 e 10 pertencem ao Texto 3 – Os problemas sociais e o jovem 
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“a luta”, (objeto direto) expressão essa que está ligada diretamente ao 

verbo caracterizar. 

As ocorrências mencionadas até aqui ratificam o posicionamento 

de que existe uma regularidade do verbo não se flexionar com o sujeito, 

mesmo quando a sentença é construída na ordem direta, quando o sujeito 

está distante do verbo. Se analisássemos estes casos conforme a gramáti-

ca tradicional, numa perspectiva normativa, taxaríamos como erro de 

concordância verbal, ou ainda diríamos que é uma questão de estilo, cujo 

informante estaria dando ênfase a um dos constituintes. Pontos como va-

riedade linguística, uso pragmático, aspectos sociocognitivo e semânticos 

deixam de ser inseridos em uma abordagem formal. Observamos, no 

corpus em apreciação, que os alunos do ensino fundamental e médio 

produziram construções, inserindo o sujeito quase sempre anteposto ao 

verbo, no entanto, devido à distância entre eles a integração, sujeito x 

predicado, é enfraquecida, resultando na não flexão verbal. Um outro fa-

tor, de nível pragmático, ocorrido nas construções que também devemos 

considerar, é que o aluno apresenta marcas muito fortes da oralidade em 

suas produções escritas, pois a fala é a forma primeira e básica da comu-

nicação, o que influencia a presença de algumas marcas caraterísticas da 

modalidade oral. 

Tendo em vista estas análises, sentimos a necessidade cada vez 

maior de o professor de língua portuguesa trabalhar de forma organizada 

as peculiaridades da interface fala x escrita. Se queremos que o aluno fale 

e escreva ampliando a competência sociocomunicativa, devemos privile-

giar a noção de adequação ao gênero e à modalidade, reconhecer os dife-

rentes usos que a língua possibilita e trabalhar as interferências pragmáti-

cas relacionando à questão da norma culta, uma vez que o que deve estar 

em foco não é a correção das formas linguísticas, mas sua adequação às 

condições do contexto comunicativo. As análises do aspecto gramatical 

concordância verbal em textos de alunos do ensino fundamental e ensino 

médio nos evidencia a necessidade de as estruturas gramaticais serem 

avaliadas no discurso, no processo de interação e não somente de forma 

separada, estudando regra por regra, buscando produzir textos em con-

formidade com as regras da gramática tradicional. Notamos que este tipo 

de estudo não impede a dinamicidade da língua, não inibe o aluno a fazer 

suas escolhas e produzir estruturas que fogem ao padrão, mas que estabe-

lecem um rico processo de comunicação. 

Parece-nos que um dos grandes problemas apresentados na escola 

é conseguir trabalhar a língua em funcionamento, analisando as constru-
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ções reais. Esse tipo de ensino se efetiva por meio das práticas discursi-

vas, de atividades que envolvam as três competências da língua – falar, 

ler e escrever- todas em uso e cada uma sendo interpretada de acordo 

com o contexto discursivo. 

Para o professor que desenvolve um trabalho com a língua/lin-

guagem de forma mecânica, fica difícil analisar as produções textuais dos 

alunos, tendo em vista as circunstâncias e os contextos específicos de 

uso. Somente o trabalho metalinguístico, concebido a partir da língua 

como um processo homogêneo, invariável, voltado unicamente para a 

modalidade culta, para a língua dos escritores não atenderá às necessida-

des sociodiscursivas do aluno. Como podemos justificar tantas dificulda-

des dos falantes no âmbito da língua portuguesa? Será que o estudo da 

gramática tradicional não amplia as dúvidas dos alunos, uma vez que não 

contempla a maleabilidade da língua? 

O estudo da norma pode ser explorado, até mesmo para podermos 

criticá-las, porém defendemos o princípio de que fenômenos como varia-

ção e mudança linguística devem ser considerados no momento de se fa-

zer uma análise sintática que vai além dos limites da sentença. Verifica-

mos com base nas discussões encadeadas neste artigo que cada sentença 

tem uma organização própria que varia e/ou atende a motivações prag-

mático-discursiva-cognitivas. 

Fieis à abordagem funcionalista, acreditamos que a função princi-

pal da linguagem é promover a comunicação entre os falantes, por isso é 

ela quem determina o modo como a língua está sendo organizada, daí 

compreender que a sintaxe necessita ser abordada olhando para o ambi-

ente discursivo em que os textos são construídos. Nesse sentido, a análise 

funcionalista consubstancia-se a partir da observação da estrutura grama-

tical das línguas como um reflexo da comunicação em sua totalidade, 

compreendendo o propósito do evento de fala, seus participantes e seu 

contexto discursivo. 

 

4. Considerações finais 

Neste artigo defendemos que a gramática seja estudada tendo co-

mo referência os parâmetros da cognição, comunicação, interação social 

e pragmática. Partimos da perspectiva gramatical de natureza interativa, 

emergente o que vem ao encontro dos princípios da linguística funcional 

centrada no uso que concebe a língua e a gramática em função do uso. 
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A análise empreendida neste artigo evidenciou que o aluno apre-

senta uma tendência a não realizar a concordância verbal quando o verbo 

está distante do sujeito. Os fatores que motivaram a efetivação desse tipo 

de construção foram de natureza pragmático-discursiva, proximidade dos 

constituintes e quantidade de informação. 

Enfatizamos a importância de um olhar funcionalista, dinâmico e 

sociopragmático para o trabalho com a gramática, tendo em vista que o 

funcionalismo se consubstancia a partir da observação da estrutura gra-

matical das línguas como um reflexo da comunicação em sua totalidade, 

compreendendo o propósito do evento de fala, seus participantes e seu 

contexto discursivo, já que a abordagem tradicional nem sempre apresen-

ta a dinamicidade da língua vi 
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RESUMO 

Durante muito tempo se acreditou que o português brasileiro fosse uma língua 

com proeminência de sujeito, sendo toda estrutura que fugisse desse tipo de predica-

ção considerada como má formação, devendo ser evitada. No entanto, estudos como de 

Eunice Pontes (1987), Charlotte Galves (1998), Sérgio Leitão Vasco (2006), Edivalda 

Alves Araújo (2006, 2009) têm demostrado que o português brasileiro pode se organi-

zar tanto numa relação de sujeito-predicado, como de tópico-comentário. Com isso, 

este trabalho analisará os exemplos trazidos por Celso Cunha e Luís Filipe Lindley 

Cintra (2001) para algumas figuras de sintaxe, sendo objeto direto pleonástico, pro-

lepse e anacoluto, com o objetivo de desconstruir a ideia de má formação dessas cons-

truções; porque se analisadas a partir da predicação de tópico-comentário são cons-

truções que estão dentro da ordem pedida para esse tipo de predicação. A metodologia 

utilizada foi a de pesquisa bibliográfica e análise de dados, sendo estes os exemplos 

trazidos por Celso Ferreira da Cunha e Luís Filipe Lindley Cintra (2001) para cada 

figura aqui estudada. 

Palavras-chave: Sintaxe. Anacoluto. Prolepse. Pleonasmo. Tópico. 

 

1. Introdução 

A sintaxe é a parte da gramática normativa (ou gramática tradici-

onal) responsável por estudar a ordem dos constituintes na sentença e as 

relações estabelecidas entre eles; ensinada pelas instituições escolares e 

que deve ser aprendida como regra do bem fala e escrever. Contudo, para 

a linguística gerativa, a sintaxe não se limita somente a regras do bem fa-

lar e escrever, mas é uma faculdade mental que lida com a combinação 

de frases; sendo dever do linguista explicitar as regras usadas por cada 

falante em determinada língua. 

É a partir dessa ideia do bem falar e escrever que as gramáticas 

normativas estabeleceram uma ordem canônica para as construções den-

tro do português brasileiro, sendo sujeito-verbo-complemento. Ou seja, 

todas as construções dentro do português brasileiro, para serem conside-

radas “boas” construções, devem estar dentro desse padrão de formata-

ção. No entanto, estudos, como o de Eunice Pontes (1987) – pioneiro no 

mailto:jacsonsilva@outlook.com
mailto:lmparcero@hotmail.com
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Brasil –, Charlotte Galves (1998), Edivalda Alves Araújo (2006, 2009), 

Sérgio Leitão Vasco (2006), têm demostrado que o português brasileiro 

não possui uma única forma de organizar os constituintes na sentença, 

podendo articular-se tanto numa relação de sujeito-predicado, como de 

tópico-comentário. Todavia, as gramáticas normativas consideram as 

construções que estão fora do padrão como um desvio ou má formação, 

devendo ser rejeitadas. 

Nesse contexto, a proposta deste artigo é uma breve discussão so-

bre algumas definições e exemplos apresentados pelas gramáticas norma-

tivas como figuras de sintaxe227, particularmente os de prolepse, anacolu-

to e pleonasmo, neste, especificamente, o objeto direto pleonástico. 

Comparando essas figuras com algumas definições para as construções 

de tópico propostas por Edivalda Alves Araújo (2009). Nosso objetivo é 

demonstrar que se analisadas a partir de outra predicação essas estruturas 

são possíveis dentro de línguas com proeminência tanto para tópico, co-

mo para sujeito – como o português brasileiro. Como podemos perceber 

em (1) o qual, segundo Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Cintra (2001, 

p. 626), é um objeto direto pleonástico que geralmente tem seu objeto di-

reto deslocado para o início da sentença e o retoma internamente na ora-

ção como forma de realçá-lo. Mas, se analisada a partir da predicação tó-

pico-comentário, teremos um tópico pendente com retomada por um 

pronome pessoal (oblíquo) na posição de objeto direto (ARAÚJO, 2009). 

(1) As posições, conquistara-as umas após outras. 

Assim, na primeira seção apresentaremos os conceitos teóricos 

básicos para essa discussão, como o conceito de tópico e as classificações 

propostas por Edivalda Alves Araújo (2009) e as definições das figuras 

de sintaxe apresentadas por Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Cintra 

(2001). Depois, na segunda seção, apresentaremos os exemplos trazidos 

pela gramática normativa e os analisaremos a partir da perspectiva das 

construções de tópico. A metodologia utilizada neste trabalho foi de pes-

quisa bibliográfica e análise de dados encontrados na gramática normati-

                                                         

227 Segundo Carlos Emílio Faraco e Francisco Marto de Moura (1999) é necessário fazer uma distin-
ção entre figuras de sintaxe, de pensamento e de palavras. A primeira refere-se a outra organização 
daquela esperada (sujeito-verbo-complemento) e/ou uma concordância irregular. As figuras de pen-
samento é a expressão de uma ideia diferente daquela proposta pelo enunciado em sua forma lin-
guística. E as figuras de palavras ocorrem quando um novo significado é atribuído a determinada pa-
lavra. Assim, todas as vezes que nos referirmos a ‘figuras’ o estamos a partir da definição de ‘figuras 
de sintaxe’ proposta pelos autores. 
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va de Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Cintra (2001), citados como 

exemplos para as figuras de sintaxe analisadas neste trabalho. Assim, 

concluímos que as construções definidas como má formações ou desvios 

da língua, dentro da predicação tópico-comentário são construções possí-

veis de acontecer e não só possíveis, mas acontecem como mostraram es-

tudos anteriores. 

 

2. Conceitos Teóricos 

2.1. A tipologia das línguas 

Os compêndios de gramática normativa tomam o português brasi-

leiro como uma língua na qual predomina a estrutura de sujeito-

predicado, ou seja, uma língua de primeiro tipo segundo a tipologia de Li 

e Thompson (1976 apud PONTES, 1987). Segundo essa tipologia as lín-

guas podem se articular numa predicação de sujeito-predicado ou tópico 

comentário, e podemos agrupá-las em quatro grupos: 

a) línguas com proeminência de sujeito, em que a estrutura das sentenças é mais 

bem descrita como de sujeito-predicado; 

b) línguas com proeminências de tópico em que a estrutura das Ss é mais bem des-

crita como de tópico-comentário; 

c) línguas com proeminência de tópico e sujeito, em que há as duas construções di-

ferentes; 

d) línguas sem proeminência de sujeito ou tópico, em que o sujeito e o tópico se 

mesclaram e não se distinguem mais os dois tipos (LI & THOMPSON, 1976 

apud PONTES, 1987, p. 11). 

Com isso, muitos estudos têm se perguntado “onde se situa o por-

tuguês? Sempre se considerou o português como uma língua com proe-

minência de sujeito” (PONTES, 1987, p. 11). Essa preferência por consi-

derar o português brasileiro como uma língua de sujeito era devido aos 

poucos estudos dedicados ao português oral, ou seja, as gramáticas nor-

mativas sempre deram maior importância à língua escrita e as pesquisas 

linguísticas na época, com suas devidas exceções, não se preocupavam 

em descrever a organização da língua oral. Mas, nos últimos anos, esse 

quadro mudou. Estudos que tomam como objeto a língua oral são desen-

volvidos em todas as instâncias, seja fonética, morfológica ou sintática. 

Por isso, que nesse trabalho, optamos por um corpus escrito (e encontra-

do nas gramáticas normativas), modalidade na qual se tem uma menor 

quantidade de construções de tópico devido à tradição gramática brasilei-

ra “que contribui para que essas construções não apareçam na língua es-
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crita moderna no Brasil em tão grande abundância quanto na oral”. 

(PONTES, 1987, p. 64) 

Assim, houve um considerado avanço na pesquisa da língua oral e 

alguns estudos (PONTES, 1987; VASCO, 2006; ARAÚJO, 2006) come-

çaram a situa o português brasileiro como uma língua de terceiro tipo: 

com proeminência de tópico e de sujeito como construções diferentes228. 

O sujeito possui uma função sintático-semântica, sendo aquele 

sobre o qual se declara algo (FARACO & MOURA, 1999; CUNHA & 

CINTRA, 2001). Sintática, porque é ele o responsável por gerar a con-

cordância na frase, como em (2); e semântica, por desempenhar a função 

de agente: aquele que realiza a ação, como em (3). 

(2) a. O aluno obteve uma boa nota. 

b. Os alunos obtiveram uma boa nota. 

(3) Carlos lê os jornais. 

O tópico, por sua vez, possui uma função sintático-discursiva. 

Nesse tipo de construção existe um elemento deslocado para o início da 

sentença, que pode ou não possuir um lugar interno na oração; podendo 

até ser o responsável por gerar concordância nas frases, como o Tópico 

Sujeito. E discursiva porque o tópico é uma informação compartilhada 

entre os falantes, responsável por direcionar o discurso. Entendo discurso 

como o “estudo das unidades linguísticas amplas, cada uma das quais 

tem uma função comunicativa definida” (TRASK, 2004, p. 84), o tópico 

será “um elemento que faz parte da estrutura da informação [novo ou ve-

lho], estando geralmente relacionado à pressuposição, de conhecimento 

comum entre os interlocutores” (ARAÚJO, 2006, p. 33). Ou seja, sua 

função é estabelecer um quadro de referência para o que será dito no co-

mentário (PONTES, 1987). Sintaticamente o tópico é um elemento des-

locado do seu lugar canônico para a periferia esquerda, ou seja, “o que é 

pressuposto ou de conhecimento partilhada tende a ser colocado à es-

querda, no inicio da oração, e o que é novo, geralmente, no final da ora-

ção”. (ARAÚJO, 2006, p. 82) 

Nesse trabalho adotamos a classificação de tópico proposta por 

                                                         

228 Estudos, como o de Ana Terra Munhoz (2011), têm demostrado que em alguns momentos o tópi-
co e o sujeito se mesclam no português brasileiro e torna-se difícil sua distinção, como no Tópico Su-
jeito. Nesse o sintagma que está no início da oração não é o sujeito, mas o tópico, mas gera concor-
dância com toda a frase; tornando-se um tópico-sujeito. 
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Edivalda Alves Araújo (2009): 

1. Topicalização do Objeto Direto (TOD): um sintagma com fun-

ção de objeto direto deslocado à esquerda sem retomada clítica: 

(4) os pés de café trocô.229 

2. Tópico Pendente Com Retomada: o sintagma que está no início 

da sentença possui uma relação semântica com o resto da sentença, por-

que é retomada internamente por outro elemento: 

(5) Jogo, naquele tempo o futebol era mais efetivado ainda. 

3. Tópico Cópia: o sintagma que inicia a sentença é retomado in-

ternamente a esta por um elemento idêntico a ele (cópia): 

(6) agora, Teofil’Otone, num conheço Teofil’Otone direito. 

4. Tópico Sujeito: nesse tipo de tópico o sintagma que inicia a sen-

tença, geralmente, não é um sujeito, mas um tópico que estabelece con-

cordância com os elementos da sentença: 

(7) a. Os jogadores estão crescendo o cabelo. 

b. Os jogadores está crescendo o cabelo.230 

5. Tópico Pendente: opondo-se ao tópico pendente com retomada, 

esse tipo de tópico possui um sintagma no início da sentença que se liga 

semanticamente ao resto da sentença, mas não é retomado por nenhum 

elemento interno na sentença: 

(8) médico sempre ai nas Serra, nesse Rapa mermo tem um 

posto. 

6. Duplo Sujeito: um sintagma é deslocado para o inicio da sen-

tença e retomado por um pronome pessoal na posição sintática de sujeito: 

(9) A sussuarana, ela pensa carnêro tá no mato [...]. 

7. Topicalização Selvagem: temos um sintagma preposicional des-

locado para o inicio da sentença, mas durante esse movimento sua prepo-

sição é apagada: 

                                                         

229 Todos os exemplos para os tipos de tópico são de Edivalda Alves Araújo (2009) 

230 Nesse exemplo o sintagma nominal que sintaticamente é o sujeito é “o cabelo”, mas se a frase 
gerar concordância com ele fica truncada. 
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(10) Futebol, a gente brincava, né... 

8. Tópico Locativo: um sintagma preposicional com ideia de lugar 

é deslocado para o inicio da sentença regido por sua preposição. 

(11) pra Conquista ela sempre vai, mais eu... mas só. 

 

2.2. As figuras de sintaxe 

Segundo Carlos Emílio Faraco e Francisco Marto de Moura 

(1999), figuras de sintaxe “decorrem da disposição inesperada, incomum 

das palavras na frase ou ainda de concordância irregular. São consequên-

cia de um desvio na estrutura-padrão da frase” (FARACO & MOURA, 

1999, p. 573). São frases que se organização não numa coesão gramati-

cal, mas buscam uma coesão significativa (CUNHA & CINTRA, 2001) 

que responda ao contexto e à situação na qual estão inseridos seus produ-

tores. Portanto, as figuras de sintaxe correspondem a uma necessidade de 

maior expressividade por parte do falante, ainda que para isso acha ne-

cessidade de um desvio da ordem canônica; esse desvio não deve ser ana-

lisado com certo ou errado, mas como adequado ou inadequado, pois cor-

respondem às necessidades dos falantes. 

Neste trabalho, limitamo-nos a analisar as definições de apenas 

três figuras de sintaxe, a partir de Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Cin-

tra (2001), sendo o objeto direto pleonástico, a prolepse e o anacoluto. 

Segundo os autores, o pleonasmo “é a superabundância de palavras para 

enunciar uma ideia” (CUNHA & CINTRA, 2001, p. 625), sendo o objeto 

direto pleonástico a colocação do objeto direto no início da sentença, 

sendo retomado na sua posição interna à oração pelos pronomes pessoais 

átonos de terceira pessoa (singular e plural). Este objeto pleonástico pode 

ser tanto direto, como indireto. Mas neste trabalho nos limitaremos ao 

objeto direto. 

A prolepse é a antecipação “de um termo de uma oração para ou-

tra que a preceda, com o que adquire excepcional realce” (CUNHA & 

CINTRA, 2001, p. 628); nessa figura o elemento que está deslocado pos-

sui um lugar interno na sentença, ou seja, possui uma relação sintática 

com os constituintes. Enquanto que o anacoluto, responsável por uma 

“mudança de construção sintática no meio do enunciado” (CUNHA & 

CINTRA, 2001, p. 630) não possui. Essa figura apresenta na sua constru-

ção sintática uma mudança, marcada geralmente por uma pausa sensível. 

No anacoluto o sintagma que quebra a estrutura, e que está geralmente no 
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início da sentença, não possui nenhuma ligação sintática com os outros 

elementos da sentença. 

 

3. O Corpus 

O corpus é formado pelos próprios exemplos, para cada figura de 

sintaxe aqui analisada, trazidos por Celso Cunha e Luís Filipe Lindley 

Cintra (2001). Durante a análise, mostraremos as convergências entre as 

definições de figuras de sintaxe e construções de tópico, e analisaremos 

os exemplos também a partir da predicação tópico-comentário. 

Como já foi dito, na figura de sintaxe ‘pleonasmo’ analisaremos, 

particularmente, o objeto direto pleonástico. Para esse tipo de pleonasmo 

Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Cintra (2001, p. 626) nos dão três 

exemplos, sendo: 

(12) As posições, conquistara-as uma após outras (C. dos An-

jos) 

(13) Paisagens, quero-as comigo (Fernando Pessoa) 

(14) Meu saco de ilusões, bem cheio tive-o (Mário Quintana) 

Antes de tudo, destacamos que todos esses três exemplos, assim 

como os outros que viram, são retirados de obras literárias, ou seja/ estru-

turas pensadas e repensadas, as quais passaram por um processo de ‘po-

limento’, como dizem os artistas e críticos literários, para chegarem ao 

que são. Logo, temos um discurso planejado, em oposição ao discurso re-

lativamente não planejado do corpus analisado por Edivalda Alves Araú-

jo (2009)231, no qual “os falantes se fiam mais no contexto imediato para 

se comunicar. (OCHS apud PONTES, 1987, p. 48) 

Para Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Cintra (2001) o pleonas-

mo é um uso desnecessário de várias palavras para se dizer a mesma coi-

sa, ou enuncia a mesma ideia; podendo chegar numa tentativa de repro-

duzir a fala. Carlos Emílio Faraco e Francisco Marto de Moura (1999) 

convergem com os autores quando afirmam que o pleonasmo “é o em-

prego de palavras ou expressões de significado semelhante, próxima uma 

das outras, para reforçar uma ideia” e que seria “um vício de linguagem 

                                                         

231 O corpus da autora é oral de língua materna e foi constituído por 26 inquéritos de quatro comuni-
dades rurais afro-brasileiras isoladas do estado da Bahia. 
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quando não obedecem a finalidades estilísticas. Nesse caso, deve ser evi-

tado” (FARACO & MOURA, 1999, p. 585). Ou seja, o pleonasmo só se-

ria permitido como recurso estilístico, por isso os exemplos (12) – (14) 

foram retirados de obras literárias. 

No entanto, cada falante é autor de sua própria fala e nela atua de 

forma direta, possuindo uma intenção. E, segundo Carlos Emílio Faraco 

e Francisco Marto de Moura (1999), é essa intenção do autor que funda-

menta o uso das figuras, não devendo estas serem “consideradas como 

‘enfeites’ ou ‘ornamentos’. Seu emprego tem um objetivo: alcançar uma 

maior expressividade’ (FARACO & MOURA, 1999, p. 572). Sendo essa 

busca de uma maior expressividade que nos leva, “com frequência, a su-

perabundâncias, a desvios, a lacunas nas estruturas frásicas ditas por mo-

delares” (CUNHA & CINTRA, 2001, p. 619). 

Se analisadas a partir da tipologia proposta por Edivalda Alves 

Araújo (2009) para as construções de tópico, as sentenças em (12) – (14) 

possuem uma estrutura de tópico, sendo todas de ‘tópico pendente com 

retomada’. Nesse tipo de construção sintática temos um elemento que 

inicia a sentença, semanticamente ligado a ela, sendo depois “retomado 

por um elemento interno à oração” (ARAÚJO, 2009, p. 236). Assim, 

percebemos que em (12) o elemento “as posições” está semanticamente 

ligado à sentença e sintaticamente retomado pelo pronome pessoal “as”; 

o mesmo acontece com “paisagens”, em (13), e “meu saco de ilusões”, 

em (14), com a diferença de que o pronome que retoma este é o pessoal 

“o”. Podemos levantar a hipótese de que isso se dá pelo fato dos SNs se-

rem temas que direcionam o discurso232, como em (13) que é o início de 

um poema de Fernando Pessoa intitulado “Paisagens, quero-as comigo”, 

ou seja, o leitor já espera que o eu-poético vá falar sobre paisagens. Logo 

é uma informação compartilhada entre ambos, podendo ser colocado no 

início da sentença como realce e direcionamento discursivo. 

O exemplo trazido por Edivalda Alves Araújo (2009, p. 237) para 

a retomada de um elemento na posição de objeto direto é feita com um 

pronome pessoal do caso reto: 

(15) A cana... cê pranto ela... ela broto. 

Para a prolepse os exemplos apresentados por Celso Cunha e Luís 

                                                         

232 Ainda trabalhamos pelo viés da linguística textual que entende como discurso qualquer fragmento 
conexo, seja ele de escrita ou fala. 
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Filipe Lindley Cintra (2001, p. 628) são: 

(16) Os pastores parece que [ _ ] vivem no fim do mundo 

(Ferreira de Castro) 

(17) O próprio ministro dizem que [ _ ] não gostou do ato 

(Machado de Assis) 

(18) Nas porteiras ou nos terreiros das fazendas, as pessoas 

que a gente vê parece que [ _ ] brincam de tomar conta 

da natureza (Ribeiro Couto). 

Em (16) – (18) podemos perceber um elemento deslocado para o 

início da sentença, mas que possui um lugar interno na oração, sinalizada 

pelo ‘[ _ ]’. Segundo Edivalda Alves Araújo (2009), esse tipo de constru-

ção sintática é própria do ‘tópico pendente com retomada’, mas agora 

com uma retomada vazia na posição de sujeito. “Essa retomada se carac-

teriza pelo deslocamento de um elemento da posição de sujeito tanto de 

oração principal quanto de subordinada, ficando em seu lugar um ele-

mento nulo” (ARAÚJO, 2009, p. 237). Percebemos isso de forma mais 

clara quando comparamos os exemplos de Celso Cunha e Luís Filipe 

Lindley Cintra (2001) com os de Edivalda Alves Araújo (2009), sendo 

(19) para deslocamento da oração principal e (20) para oração subordina-

da. 

(19) Aquela folha... os menino saía, ia caçá, né, ai Ø bateu 

aqui nos óio do cachorro. 

(20) A cabra diz que Ø é criada com cerca bem feita233. 

Contudo, o exemplo (18), além de um ‘tópico pendente com re-

tomada’, pode ser classificado também como um ‘tópico locativo’ já que 

há um sintagma preposicional “nas porteiras ou nos terreiros das fazen-

das” com ideia de lugar, deslocado para o início da sentença, regido por 

sua devida preposição – como (21)234. 

(21) Nas porteiras ou nos terreiros das fazendas, as pessoas 

que a gente vê parece que brincam de tomar conta da 

natureza (Ribeiro Couto). 

                                                         

233 Preferimos não alterar o símbolo (Ø) proposto pela autora, que representa um elemento nulo. 

234 O adjunto adverbial pode indicar ideia de lugar, sendo sue lugar de origem no final da sentença, 
mas podendo ocupar qualquer posição quando deslocado. 
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Para os anacolutos, Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Cintra 

(2001, p. 630) trazem os seguintes exemplos: 

(22) No berço, pendente dos ramos floridos. 

Em que eu pequenino feliz dormitava; 

Quem é que esse berço com todo o cuidado 

Cantando cantigas alegre embalava? (C. de Abreu) 

(23) Umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, a 

gente brincava com elas, de tão imprestáveis (J. Lins do 

Rego). 

(24) Bom! bom! eu parece-me que ainda não ofendi nin-

guém! (J. Régio). 

O problema das gramáticas normativas em relação a essas cons-

truções é sua análise puramente sintática dos elementos que iniciam as 

orações, porque os anacolutos são considerados construções sintáticas 

truncadas; começasse dizendo algo e depois há uma mudança na constru-

ção sintática, geralmente marcada por uma pausa sensível. No entanto, se 

analisadas num nível discursivo ou semântico, essas construções podem 

ser melhor entendidas: os sintagmas que iniciam a oração possuem uma 

ligação semântica com o restante da sentença. E essa é a definição de 

Edivalda Alves Araújo (2009) para as construções de ‘tópico pendente’ 

(sem retomada). Portanto, se para Celso Cunha e Luís Filipe Lindley 

Cintra (2001) o elemento “no berço” em (21) “ficou solta no período” (p. 

631), para Edivalda Alves Araújo (2009) ele “tem uma relação semântica 

com a frase, mas não uma relação sintática” (p. 240). Como percebemos 

nos exemplos da autora: 

(25) Batuque aí, botava era um... era um... era um cabuêro 

com tambô, subia em cima, o ôto ia tocá e... as muieres 

fazia, sambano. 

(26) A farinha... pranto a mandioca, [‘maduceu]... leva um 

ano... um ano e pôco... rancô, chegô na casa de farinha, 

raspo... relô...botõ na prensa... arrocho e tiro a água to-

da. 

Em (23) temos um caso de ‘tópico pendente com retomada’ por 

um pronome correferencial: ‘eu’ e ‘me’; o que permite ao elemento man-

ter uma relação tanto sintática quanto semântica com a sentença. Se 
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comparados com (26) e (27), exemplos de Edivalda Alves Araújo (2009, 

p. 236) para esse tipo de retomada, podemos perceber essa relação: 

(27) Eu, dependeno de mim, e dependeno dessa qu’eu tenho, 

ela disse que: “óia Vardo por mim... tua ex-mullhé pode 

chega aqui pa conversa comigo. 

(28) Eu, meu nascimento é daqui mesmo, minha residência é 

aqui. 

 

4. Considerações finais 

Percebemos que as estruturas definidas como figuras de sintaxe 

são consideradas estruturas mal-formadas por se considerar o português 

brasileiro como uma língua com proeminência somente de sujeito. No 

entanto, o português brasileiro é uma língua de terceiro tipo, onde tanto 

as noções de tópico como de sujeito existem como construções diferen-

tes, podendo até se mesclarem como no tópico sujeito. Portanto, os com-

pêndios de gramáticas normativas devem reconhecer essa predicação do 

português e considerar as estruturas como construções possíveis de serem 

usadas por todos os falantes, em qualquer contexto de comunicação. Vis-

to que mesmo em redações de artigos (textos formais) se tem “a tendên-

cia para colocar o tópico no início da S [sentença] é forte. A norma gra-

matical contra o uso do que os gramáticos chamam de ‘anacoluto’, e en-

tão o escrito que internalizou estar normas ‘conserta’ as frases”. (PON-

TES, 1987, p. 39) 

O uso de construções que priorizem a relação sujeito-predicado ou 

tópico-comentário é, muitas vezes, uma questão de prestígio social, já 

que no Brasil temos uma forte tradição gramatical que reconhece como 

“boas” construções as que se relacionam a partir de sujeito-predicado. 

Mas com esse trabalho percebemos que o ‘objeto direto pleonástico’, po-

de ser definido também como ‘tópico pendente com retomada’, tornando-

se não um vício ou má construção, mas uma construção ‘canônica’ den-

tro do português brasileiro. Da mesma forma os anacolutos são constru-

ções de ‘tópico pendente’ (sem retomada). E os exemplos de prolepse 

encaixam-se na definição de ‘tópico pendente com retomada’ e na de 

‘tópico locativo’. Reafirmando que o português é uma língua com proe-

minência de ambas predicações. 

 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 1381 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARAÚJO, Edivalda Alves. As construções de tópico do português dos 

séculos XVIII e XIX: uma análise sintático-discursiva. Tese de Doutora-

do. Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2006. 

______. As construções de tópico. In: LUCCHESI, Dante; BAXTER, 

Alan; RIBEIRO, Ilza. (Orgs.). O português afro-brasileiro. Salvador: 

EDUFBA, 2009. 

CUNHA, Celso; CINTRA, Luís Filipe Lindley. Nova Gramática do por-

tuguês contemporâneo. – 3 ed. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto de. Gramática. 18 

ed. São Paulo: Ática, 1999. 

GALVES, Charlotte. Tópicos, sujeitos, pronomes e concordância no por-

tuguês brasileiro. Cadernos de Estudos Linguísticos, vol. 34, p. 19-32, 

1998. Disponível em:  

<http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel/article/view/8637048

/4770>. 

MUNHOZ, Ana Terra. A estrutura argumental das construções de tópi-

co-sujeito: o caso dos sujeitos locativos. Dissertação de Mestrado. Uni-

versidade Federal de Brasília. Brasília, 2011. 

PONTES, Eunice. O Tópico no Português do Brasil. Campinas, São Pau-

lo: Pontes, 1987. 

TRASK, Robert Lawrence. Dicionário de linguagem e linguística. Trad.: 

Rodolfo Ilari; revisão técnica Ingedore Villaça Koch e Thaïs Cristófaro 

Silva. São Paulo: Contexto, 2004. 

VASCO, Sérgio Leitão. Construções de tópico na fala popular. 2006. 

Tese (de Doutorado em Língua Portuguesa). – UFRJ/FL, Rio de Janeiro. 

Disponível em:  <http://livros01.livrosgratis.com.br/cp002148.pdf>. 

Acesso em: 28/04/2017. 

http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel/article/view/8637048/4770
http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel/article/view/8637048/4770
http://livros01.livrosgratis.com.br/cp002148.pdf


Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

1382 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

UM ESTUDO NO CAMPO LÉXICO DA FAUNA 

NAS REGIÕES NORTE E SUL DO BRASIL: 

O CASO DO PERNILONGO 

Talita Ferreira Matos Barbosa (UFMS) 

talita.letras16@gmail.com 

Aparecida Negri Isquerdo (UFMS) 

aparecida.isquerdo@gmail.com 

 

RESUMO 

A língua é um sistema complexo, dinâmico e um produto social da faculdade de 

linguagem que os indivíduos utilizam para exprimir suas crenças, ideologias e experi-

ências. Como meio de expressão, a língua veicula as diferentes manifestações cultu-

rais, além de deixar transparecer o nível social em que o falante está inserido, bem 

como aspectos históricos do lugar em que habita, oferecendo, em qualquer época, pis-

tas para uma leitura da sociedade. Este artigo apresenta resultados de estudos sobre o 

léxico na área semântica da fauna, a partir dos dados do Projeto ALiB (Atlas Linguís-

tico do Brasil) e para tanto foram selecionadas variantes lexicais obtidas como respos-

tas para a pergunta 88 – “aquele inseto pequeno, de perninhas compridas, que canta 

no ouvido das pessoas de noite” do Questionário Semântico-Lexical do Projeto ALiB, 

recolhidas nas 44 localidades da rede de pontos do ALiB da Região Sul e nas 24 locali-

dades da Região Norte do Brasil. Foram consultadas as entrevistas realizadas com 308 

informantes. O trabalho analisa em que proporção denominações atribuídas a esse in-

seto da fauna brasileira refletem características étnicas, ambientais, como também 

crenças e atitudes dos falantes frente a fatos lexicais da sua própria língua. Analisa 

possíveis resquícios de línguas previamente faladas nessas regiões brasileiras presentes 

nas designações documentadas. Fundamentam o estudo princípios teóricos da dialeto-

logia, da sociolinguística e da lexicologia. 

Palavras-chave: Projeto ALiB. Léxico. Fauna. 

 

1. Introdução 

A língua portuguesa transplantada pelo colonizador para o territó-

rio brasileiro sofreu inúmeras alterações ao longo história do Brasil em 

decorrência do contato com as línguas faladas pelos habitantes nativos, o 

que resultou na formação de uma norma linguística com diferentes mati-

zes, que são resultantes da história de povoamento e da formação étnica 

da população. 

A situação geográfica do Brasil, o contato com o índio e com o negro 

africano, num meio de condições favoráveis ao intercâmbio de valores sociais; 

invasões holandesas; francesas; e até inglesas; um pouco de colonização espa-

nhola; a imigração de povos dos mais diferentes, falando os mais diferentes 

idiomas, das mais diferentes famílias; o progresso moderno, a industrializa-

mailto:talita.letras16@gmail.com
mailto:aparecida.isquerdo@gmail.com
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ção, as intercomunicações rápidas pelo avião e pelo rádio, o cinema falado, 

condições climatológicas, sociais e até biológicas e, por fim, a criação da lite-

ratura nacional. (AMARAL, 1982, p. 13) 

A necessidade de mútuo entendimento que a vida social impôs 

aos novos habitantes da terra de Santa Cruz provocou a interpenetração 

de novas unidades lexicais, tanto nas línguas autóctones, quanto na lín-

gua portuguesa transplantada, pois o contato interétnico acrescido às ca-

racterísticas territoriais motivou a necessidade de caracterização e de 

nomeação de aspectos do novo habitat, com itens lexicais das línguas dos 

povos nativos que foram incorporados ao léxico da língua portuguesa. O 

léxico se fundia e se mesclava “[...] Eram línguas partidas, não só porque 

eram muitas línguas, senão porque eram línguas, e meias línguas: meias 

línguas, porque eram meio portuguesas e meio de todas as outras nações 

que as pronunciavam mastigavam a seu modo”. (VIEIRA, 1655 apud 

SILVA NETO, 1986, p. 600) 

Esse conjunto de elementos diversificados configura o léxico do 

português do Brasil, nível da língua que representa 

[...] a primeira via de acesso a um texto, representa a janela através da qual 

uma comunidade pode ver o mundo, uma vez que esse nível da língua é o que 

mais deixa transparecer os valores, as crenças, os hábitos e costumes de uma 

comunidade, como também, as inovações tecnológicas, transformações socio-

econômicas e políticas ocorridas numa sociedade. (OLIVEIRA & ISQUER-

DO, 2001, p. 09) 

Esse nível linguístico fornece elementos que nos permitem perce-

ber como o homem interpreta os diversos aspectos da vida em sociedade, 

à medida que abarca todo acervo vocabular existente em uma língua que, 

por sua vez, reflete aspectos da cultura, da ideologia, de crenças de uma 

comunidade de falantes. Enfim, o léxico funciona como um mecanismo 

de identidade de grupo. 

O léxico regional, por exemplo, pode refletir aspectos singulares 

dentro de um contexto nacional, bem como aspectos histórico-linguísti-

cos de uma sociedade, apontando caminhos acerca da trajetória sociocul-

tural de um grupo social. Para Serafim da Silva Neto (1986, p. 48), “não 

há, na realidade, história de palavras, senão história dos homens”. 

O estudo das variedades da língua em uso num determinado espa-

ço geográfico é objeto de investigação da dialetologia, disciplina linguís-

tica que tem como objetivo “identificar, descrever e situar os diferentes 

usos em que uma língua se diversifica, conforme a sua distribuição espa-

cial, sociocultural e cronológica”. (CARDOSO, 2010, p. 15) 
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Considerada a ciência da variação espacial (COSERIU, 1982) a 

Dialetologia teve início no Brasil em 1826 com as contribuições de Vis-

conde de Pedra Branca, Domingos Borges de Barros, ao Atlas Etnogra-

phique du Globe, de Adrien Balbi (CARDOSO, 2010, p. 11). Quase um 

século depois (1920), Amadeu do Amaral publica seu Dialeto Caipira 

que divulga resultados de estudos acerca da língua popular falada em São 

Paulo. Para Amaral (1982, p. 43)235, 

[...] fala-se muito num “dialeto brasileiro”, expressão já consagrada até por au-

tores notáveis de além-mar; entretanto, até hoje não se sabe ao certo em que 

consiste semelhante dialetação, cuja existência é por assim dizer evidente, mas 

cujos caracteres ainda não foram discriminados. Nem se poderão discriminar, 

enquanto não se fizerem estudos sérios, positivos, minuciosos, limitados a de-

terminadas regiões. 

O autor pontua ainda na sua obra diferenças dialetais entre as di-

versas áreas geográficas do Brasil, “o falar do Norte do país não é o 

mesmo que o do Centro ou do Sul” (AMARAL, 1982, p. 43). Dois anos 

depois, Antenor Nascentes (1922) publicou o livro Linguajar Carioca 

que também apresentava preocupações quanto à delimitação de uma lín-

gua nacional. Na edição de 1953 dessa obra, Antenor Nascentes propôs 

uma divisão para o Brasil que buscou traçar áreas dialetais para o portu-

guês brasileiro: “Hoje que já realizei o meu ardente desejo de percorrer 

todo o Brasil, do Oiapoc ao Xuí, de Recife a Cuiabá, fiz nova divisão que 

não considero nem posso considerar definitiva, mas sim um tanto próxi-

ma da verdade” (NASCENTES, 1953, p. 24). A imagem da Fig. 1 con-

tém a divisão dialetal proposta pelo estudioso brasileiro. 

Este trabalho tem por objetivo analisar um recorte da norma regi-

onal dos falantes das regiões Norte e Sul do Brasil e, para isso, examina 

dados geolinguísticos que integram o Banco de Dados do Projeto ALiB – 

Atlas Linguístico do Brasil. Foram selecionados inquéritos realizados 

com 308 informantes de nove capitais, seis da região Norte e três da regi-

ão Sul e de 51 localidades do interior das regiões Norte (17) e Sul (34) do 

Brasil, selecionados segundo duas faixas etárias (18 a 30 anos e 50 a 65 

anos), de dois níveis de escolaridade nas capitais (ensino fundamental in-

completo e curso superior) e ensino fundamental (localidades do interi-

or), nascidos e criados na localidade pesquisada, tendo os pais provenien-

tes da mesma região linguística. 

                                                         

235 Para este trabalho foi consultada a 4ª edição da obra, publicada em 1982, pela Editora Hucitec, 
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Fig. 1: Divisão dialetal do português do Brasil (NASCENTES, 1953, p. 25) 

O corpus analisado neste texto é composto por dados lexicais que 

foram documentados como resposta para a pergunta 88 do Questionário 

Semântico-Lexical do Projeto ALiB (QSL/ALiB), que documenta deno-

minações para o “inseto pequeno, de perninhas compridas, que canta no 

ouvido das pessoas, de noite”.236 Realizado o levantamento das respostas 

obtidas para a pergunta em questão, foram consultados dois dicionários, 

um de língua portuguesa – Antônio Houaiss (2004) – e outro da língua 

guarani – Luís Caldas Tibiriçá (1984), para verificar a dicionarização das 

variantes catalogadas que, por sua vez, foram analisadas segundo funda-

mentos da lexicologia, da dialetologia e da geolinguística. 

 

2. Apresentação e discussão dos resultados 

A análise dos dados foi organizada da seguinte forma: 1) apresen-

tação dos dados lexicais analisados; 2) organização dos dados em tabe-

las; 3) verificação da dicionarização dos itens lexicais analisados; 4) co-

tejo entre os dados documentados pelo Projeto ALiB nas regiões Norte e 

                                                         

236 Este trabalho recupera parte dos resultados obtidos por meio de estudo realizado como Bolsista 
de Iniciação Científica/CNPq/UFMS, Plano de Trabalho “Descrevendo a norma lexical da região Nor-
te e Sul do Brasil” (2014-2015), sob a orientação da Profa. Dra. Aparecida Negri Isquerdo. 
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Sul do Brasil. 

O levantamento das respostas fornecidas pelos entrevistados para 

a pergunta 88 do QSL/ALiB a partir da audição dos áudios das entrevis-

tas realizadas nas seis capitais e dezessete localidades do interior dos Es-

tados da região Norte do Brasil apurou seis variantes lexicais (171 ocor-

rências) – carapanã, muriçoca, pernilongo, mosquito, matuqui e muruim. 

A Tabela 1 informa o índice de ocorrência dessas variantes em números 

relativos e percentuais. 

Item lexical Nº de Ocorrências Produtividade 

Carapanã 102 60% 

Muriçoca 38 22,23% 

Pernilongo 21 12% 

Mosquito 8 4,68% 

Catuqui 1 0,5% 

Muruim 1 0,5% 

TOTAL 171 100% 

Tabela 1: Produtividade das denominações para “o inseto pequeno, de perninhas 

compridas, que canta no ouvido das pessoas, de noite” na Região Norte do Brasil. 

Fonte: Banco de Dados do Projeto ALiB. Elaborado pelas autoras. 

Pode-se observar que a unidade lexical carapanã é a mais produ-

tiva para nomear o referente em questão, com 102 registros. A segunda 

resposta mais recorrente foi muriçoca que teve 38 ocorrências, seguida 

da variante pernilongo com 21 registros. 

O Gráfico 1 apresenta a distribuição diatópica das variantes regis-

tradas nas capitais dos seis237 estados da região Norte do Brasil que com-

põem a rede de pontos do Projeto ALiB: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, 

Roraima, Rondônia. 

A distribuição diatópica das variantes documentadas e respectivas 

frequências de uso na Região Norte apresentadas pelo Gráfico 1 confir-

mam o uso generalizado da variante carapanã que se consolida como 

particularidade regional do falar amazônico (NASCENTES, 1953). Ob-

serva-se que a unidade lexical carapanã alcançou 80% de frequência no 

falar dos entrevistados de quatro capitais: Macapá, Boa Vista, Manaus e 

Belém. Em Belém apenas a variante carapanã foi documentada. 

                                                         

237 A capital do Estado de Tocantins não foi incluída na rede de pontos do Projeto ALiB, em virtude 
da sua recente criação (1989). 
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O item lexical pernilongo foi registrado em quatro capitais do 

Norte. Em Boa Vista e em Macapá alcançou aproximadamente 20% de 

registros, enquanto em Rio Branco e em Porto Velho obteve maior pro-

dutividade, na primeira, 30% e na segunda, 60% de ocorrência. O pro-

cesso de povoamento dessas duas capitais justifica a penetração da uni-

dade léxica pernilongo nessas capitais da Região Norte, em especial em 

Porto Velho. 

 
Gráfico 1: Denominações para “o inseto pequeno, de perninhas compridas, que canta 

no ouvido das pessoas, de noite” nas capitais dos Estados da Região Norte do Brasil. 

Fonte: Banco de Dados do Projeto ALiB. Elaborado pelas autoras. 

A variante muriçoca foi documentada em quatro capitais: Maca-

pá, Boa Vista, Manaus e Porto Velho. Em Belém e em Rio Branco não 

houve registro de muriçoca. Trata-se de um item lexical muito produtivo 

no falar nordestino (NASCENTES, 1953), o que justifica o uso expressi-

vo dessa variante, principalmente, por falantes de Macapá (70%), pois o 

Amapá recebeu diversas correntes migratórias nordestinas no final do sé-

culo XIX e no século XX em decorrência da seca que assolou o sertão 

nordestino e pelo incentivo do Governo Vargas que, em 1943, recrutou 

trabalhadores nordestinos para trabalharem nos seringais amazônicos. 

(MARTINELLO, 1985) 

Em continuidade o Gráfico 2 apresenta a distribuição diatópica 

das variantes lexicais registradas nas dezessete localidades do interior 

dos estados da Região Norte do Brasil que compõem a rede de pontos do 

Projeto ALiB, agrupadas por unidade da Federação. 

O Gráfico 2 demonstrou que o uso da variante carapanã perma-

nece no falar dos entrevistados nas localidades do interior assim como 

ocorreu com os das capitais, com maior destaque no Pará (76%) e no 

Amazonas (52%), seguidos do Acre e de Rondônia, com 17% de ocor-
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rência em ambos os estados, e do Amapá que evidenciou pouca expressi-

vidade no uso dessa variante (10%). Tocantins foi o Estado onde cara-

panã não foi registrado. Já o item lexical pernilongo foi maior mais ex-

pressiva no Pará (19%), seguido do Tocantins e do Amapá, ambos com 

15%, do Amazonas (12%) e de Rondônia (10%). Essa variante não foi 

documentada no interior do Estado do Acre. A variante muriçoca se des-

taca nas localidades do interior do Pará, a segunda mais produtiva com 

50% de registros, e no Tocantins, com 25%, foi a variante com maior ín-

dice de ocorrência. 

 
Gráfico 2: Denominações para o “o inseto pequeno, de perninhas compridas, que can-

ta no ouvido das pessoas, de noite” nas localidades do interior dos Estados da Região 

Norte do Brasil. Fonte: Banco de Dados do Projeto ALiB. Elaborado pelas autoras. 

Foi apurado também no corpus casos de ocorrência única. Como 

demonstra o Gráfico 2, a variante catuqui foi documentada apenas no Es-

tado de Rondônia em Guajará-Mirim e muruim também teve ocorrência 

única no Estado do Tocantins. 

Item lexical Nº de Ocorrências Produtividade 

Pernilongo 141 68% 

Mosquito 61 30% 

Muriçoca 2 1% 

Muruim 2 1% 

TOTAL 215 100% 

Tabela 2: Produtividade das denominações para “o inseto pequeno, de perninhas 

compridas, que canta no ouvido das pessoas, de noite” na Região Sul do Brasil. 

Fonte: Banco de Dados do Projeto ALiB. Elaborado pelas autoras 

Na sequência, a Tabela 2 apresenta as denominações obtidas co-

mo resposta para a pergunta 88 do QSL/ALiB na Região Sul. Foram apu-
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radas sete variantes num total de 211 ocorrências e quatro casos de não 

respostas na fala dos entrevistados das três capitais e nas 34 localidades 

do interior da Região Sul: pernilongo, mosquito, muriçoca, mutuca, ma-

ruim, mosca, borrachudo. Dessas não foram consideradas respostas váli-

das as variantes lexicais mutuca, mosca e borrachudo por nomearem ou-

tros tipos de insetos. 

Nota-se que no falar sulista (NASCENTES, 1953) a variante lexi-

cal pernilongo é a mais produtiva ocorrendo 141 vezes na fala dos in-

formantes, seguida do item lexical mosquito que ocorre 61 vezes. As va-

riantes léxicas muriçoca e maruim apareceram em menor proporção no 

conjunto dos dados dessa região. 

O Gráfico 3 informa a distribuição diatópica dessas variantes nas 

capitais dos três Estados da Região Sul do Brasil que compõem a rede de 

pontos do Projeto ALiB. 

 
Gráfico 3: Denominações para o “o inseto pequeno, de perninhas compridas, que can-

ta no ouvido das pessoas, de noite” nas capitais dos Estados da Região Sul do Brasil. 

Os dados apresentados pelo Gráfico 3 evidenciaram maior produ-

tividade de pernilongo nas capitais do Paraná, Curitiba (68%), e Santa 

Catarina, Florianópolis (78%). Já no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

pernilongo alçou apenas 33% de registros, tendo se destacado nessa capi-

tal o item lexical mosquito com 67% de registros. Em Curitiba a variante 

mosquito obteve 32% de frequência entre os curitibanos. Já em Floria-

nópolis mosquito computou frequência única, bem como as demais vari-

antes muriçoca e muruim que só foram documentadas nessa capital. 
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Na sequência o Gráfico 4 apresenta a distribuição diatópica das 

variantes registradas nas trinta e quatro localidades do interior dos esta-

dos da região Sul do Brasil que compõem a rede de pontos do Projeto 

AliB: 

 
Gráfico 4: Denominações para o “o inseto pequeno, de perninhas compridas, 

que canta no ouvido das pessoas, de noite” 

nas localidades do interior dos Estados da Região Sul do Brasil 

Como se pode observar pelos dados do Gráfico 4, a variante per-

nilongo está presente em todas as localidades da rede de pontos do ALiB 

do interior da Região Sul, com destaque para as do Paraná (75%), segui-

do de Santa Catarina com 49% de registros e do Rio Grande do Sul com 

40% de frequência. Já mosquito se destaca na fala dos gaúchos com 60% 

de ocorrência. Com frequência bem menor figurou em segundo lugar en-

tre os catarinenses (20%) e entre os paranaenses (15%). No interior hou-

ve um caso de ocorrência única: muriçoca em Santa Catarina. Em Santa 

Catarina e no Rio Grande do Sul houve, ainda, a ocorrência de muruim, 

variante mencionada por dois informantes em cada estado. 

O Gráfico 5 retrata os resultados de forma comparativa o que 

permite uma visão de conjunto da produtividade das quatro variantes 

mais produtivas como denominação do inseto contemplado pela pergunta 

88 do QSL/ALiB no conjunto das capitais e das localidades do interior 

do Norte e do Sul do Brasil. 
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O Gráfico 5 confirma as variantes pernilongo e carapanã como 

mais produtivas, a primeira na região Sul e a segunda na região Norte do 

Brasil. Os itens lexicais muriçoca, mosquito e pernilongo foram apurados 

em ambas regiões. A região Norte abarca as quatro variantes, em maior 

ou menor proporção carapanã (62%), muriçoca (21%), pernilongo 

(11%), mosquito (4%), enquanto a região Sul contempla apenas três das 

quatro variantes mais produtivas do corpus aqui estudado: pernilongo 

(69%), mosquito (29%) e muriçoca (1%). 

 
Gráfico 5: Denominações para o “o inseto pequeno, de perninhas compridas, 

que canta no ouvido das pessoas, de noite” 

no conjunto das capitais e das localidades do interior da Região Norte e Sul do Brasil 

Na continuidade deste estudo o Quadro 1 contém a dicionarização 

dos itens léxicos registrados nas regiões Norte e Sul do Brasil como de-

signação do conceito em questão, com base na consulta a dois dicioná-

rios, um de língua portuguesa – Houaiss (2004) – e um de língua tupi – 

Luís Caldas Tibiriçá (1984). 

Nota-se pelos dados do Quadro 1 que a maioria das designações 

nomeia insetos da fauna comuns das regiões de origem dos habitantes, o 

que pode ser confirmado pelas acepções registradas por Antônio Houaiss 

(2004) pois as definições iniciam como definição “designação comum a 

diversas espécies de insetos dípteros”, o que sugere que essa espécie é 

muito comum. Considerados uma das maiores do mundo, os insetos díp-

teros são caracterizados por possuírem somente um par de asas, alguns 

hematófagos, como é o caso do inseto em causa. 

Dicionário 

Item Lexical 
Tibiriçá (1984) Houaiss (2004) 

Carapanã 
“esp. de mosquito do 

norte do Brasil.” 

“s.m mosquito. (Regionalismo: Amazô-

nia)” 

Muriçoca “Mosquito minúsculo “s.m mosquito.” 
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dos pântanos, também 

chamado carapanã.” 

Mosquito - 

“design. comum aos insetos dípteros, de 

pequeno tamanho, esp. os hematófagos 

da fam. dos culicídeos, ger. vetores de 

conhecidas doenças do homem; bicuda, 

carapaná, carapanã, fincão, fincudo, me-

ruçoca, moroçoca, mosquito-pernilongo, 

muriçoca, muruçoca, perereca, perni-

longo, sovela.” 

Pernilongo - “s.m mosquito.” 

Catuqui - 
 “s.m maruim. (Regionalismo: Amazô-

nia)” 

Muruim/maruim 

“v. marigui – var. de 

mosquito dos pânta-

nos.” 

“design. comum a diversos mosquitos 

da fam. dos ceratopogonídeos, de até 2 

mm de comprimento, cuja ocorrência no 

Brasil está associada aos manguezais; as 

fêmeas são hematófagas e transmissoras 

da filariose ao homem e aos animais 

domésticos por meio de picadas doloro-

sas”. 

Quadro 1: Dicionarização das denominações para “o inseto pequeno, 

de perninhas compridas, que canta no ouvido das pessoas, de noite” 

nos estados do Norte e do Sul do Brasil. 

Os itens lexicais carapanã, muriçoca, pernilongo e mosquito refe-

rem-se, segundo as obras consultadas, ao mesmo inseto. Os três primei-

ros aparecem nas obras como variantes do designativo mosquito, confir-

mando, dessa maneira, a resposta do informante três de Guajará Mirim 

(RO), que cita a diversidade de carapanãs e esclarece que, embora não 

utilizem o designativo mosquito na região, têm noção de que ambas as 

designações nomeiam o mesmo inseto. De igual forma acontece com a 

informante dois de Porto Alegre/RS, para quem não existem diferenças 

entre mosquito e pernilongo, embora ela utilize o item léxico mosquito 

para nomear o tipo de inseto contemplado pela pergunta 88 do QSL/ 

ALiB: ”INQ- Qual tu fala mais? INF – É a mesma coisa!” 

Acredita-se ainda que os informantes usaram os termos catuqui e 

maruim para nomear o inseto em causa pela proximidade entre as famí-

lias dos insetos, todos são da mesma espécie, hematófagos e fazem certo 

barulho, daí a confusão estabelecida pelos falantes urbanos que têm me-

nor contato com esses tipos de insetos. 
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3. Considerações finais 

O estudo realizado demonstrou a importância do léxico, para o 

conhecimento da variedade linguística de um dado grupo de falantes, no 

caso desta pesquisa, localidades das regiões Norte e Sul do Brasil que, 

embora tenham evidenciado alguns dados semelhantes, apontaram para 

particularidades regionais, muitas das vezes resultantes dos traços consti-

tuintes da sociedade, como a história e a cultura, traços esses que influ-

enciam diretamente na maneira como os indivíduos enxergam e nomeiam 

os seres a sua volta. 

Em especial a região Norte do Brasil que sofreu forte influência 

do contato entre a língua trazida pelos colonizadores e as línguas dos po-

vos nativos, em especial o tupi, desde o período colonial entre os séculos 

XVI a XVII em que 

[...] foram intensos o convívio e a miscigenação luso-tupi, o que explica a rá-

pida difusão da língua geral nas áreas urbanas e rurais. É sabido que dentre as 

línguas faladas no Brasil nos primeiros anos da colonização, destaca-se o Tu-

pi, a língua que se transformou em língua veicular e que favorecia a aproxi-

mação, em termos de comunicação, entre os indígenas e os colonizadores. 

(ISQUERDO, 2006, p. 12) 

A herança indígena permanece viva na língua oral dos habitantes, 

como ilustra o uso da variante carapanã, para nomear o “inseto pequeno, 

de perninhas compridas, que canta no ouvido das pessoas, de noite” que 

é típica da região Norte, pois o seu uso ficou circunscrito a uma área ge-

ográfica específica, gerando, consequentemente, o fenômeno do regiona-

lismo. 

Outras variantes de base indígena foram documentadas para de-

signar o mesmo inseto, em ambas as regiões, como muriçoca e maruim/ 

muruim, estes últimos nomeiam outros tipos de insetos como já assinala-

do neste artigo, mas também designam o “pernilongo” nas áreas investi-

gadas. As demais variantes catalogadas – mosquito e pernilongo – são de 

base portuguesa. 

A análise dos dados demonstrou que a variante pernilongo se fixa 

no falar sulista como variante padrão, o que é confirmado pelo seu alto 

índice de ocorrência (66%) em relação às demais, fenômeno semelhante 

acontece com o item léxico carapanã, que representa o falar do grupo de 

falantes da região Norte (60%). 
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O estudo demonstrou, enfim, a forte influência de fatores como a 

história social, as bases étnicas, os ciclos de povoamento na definição da 

norma lexical regional. 
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RESUMO 

No presente artigo foram mapeados e discutidos dados lexicais registrados na me-

sorregião Sudeste do Pará, comparando-se esses a outros dados do Atlas Léxico Sono-

ro do Pará (ALeSPA) e do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB). A pesquisa é orientada 

pelos pressupostos da dialetologia pluridimensional (THUN, 1997) e o enfoque meto-

dológico do projeto Atlas Geossociolinguístico do Pará (RAZKY, 1998). No recorte me-

todológico feito, foram considerados dados de fala de 22 informantes, estratificados 

por sexo e idade. O questionário semântico lexical aplicado contempla 14 campos se-

mânticos. Os resultados apresentam a variação diatópica, diagenérica e diageracional 

dos itens lexicais “pernilongo” e “cambalhota” na região delimitada, e corroboram a 

hipótese da existência de agrupamentos lexicais (RAZKY & GUEDES, 2015), que 

marcam de forma notável a variação no léxico do português falado na zona rural do 

estado do Pará. 

Palavras-chave: ALeSPA. Dialetologia. Geossociolinguística. Variação Lexical. 

 

1. Introdução 

A mesorregião Sudeste do estado do Pará compreende 39 municí-

pios, dentre os quais, seis foram eleitos como pontos de inquérito para o 

mapeamento da variação lexical do português falado nessa área do esta-

do, a partir do banco de dados do Atlas Léxico Sonoro do Pará (ALeS-

PA). 

O povoamento da mesorregião Sudeste do Estado do Pará se deu 

mais intensamente somente a partir da implementação dos grandes proje-

tos de mineração e do desenvolvimento da indústria agropecuária, espe-

cialmente a partir da década de 50 do século XX. A região do interfluxo 

dos rios Araguaia e Tocantins era tradicionalmente ocupada por povos 

indígenas diversos, falantes de línguas pertencentes aos troncos tupi-gua-

rani e macro-jê e por colonos, esses últimos empenhados principalmente 

mailto:arazky@gmail.com
mailto:edsongomes@unifesspa.edu.br
mailto:regisbspaz@gmail.com
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na coleta e comercialização da castanha-do-pará e na extração de madei-

ra, desde o período colonial. 

O encontro de pessoas (suas culturas, línguas e falares) é caracte-

rística marcante dessa região do estado, que está circunscrita pelos limi-

tes estaduais com o Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. A partir da dé-

cada de 50 do século passado, a região recebeu intenso processo migrató-

rio de pessoas oriundas desse e de outros estados brasileiros, atraídas por 

oportunidades de trabalho no garimpo, como em Serra Pelada, nas em-

presas mineradoras e nas fazendas, estas últimas que se multiplicaram 

vertiginosamente a partir da política de integração da região amazônica, 

implementada pelos governos militares no referido período. Em 2014, o 

IBGE estimou a população da mesorregião Sudeste do Pará em 

1.819.301 habitantes. 

Esse processo histórico e socioeconômico está representado na 

língua portuguesa falada na região. O Atlas Linguístico Sonoro do Pará – 

ALiSPA (RAZKY, 2004) demonstrou a configuração da variação fonéti-

ca do português falado no estado do Pará, e, nesse contexto, registrou al-

gumas particularidades fonéticas das mesorregiões Sudeste e Sudoeste do 

Estado, como a predominância da realização alveolar [s] na pronúncia da 

palavra “giz”, em oposição à palatal [ʃ], que predomina nas demais me-

sorregiões do Estado. 

Estudos preliminares que mapearam os dados lexicais do projeto 

ALiPA238 (Atlas Geossociolinguístico do Pará), como este que aqui se 

delineia, e outros, como o de Regis José da Cunha Guedes (2012) e Ab-

delhak Razky e Regis José da Cunha Guedes (2015), têm demonstrado a 

existência de agrupamentos lexicais diatópicos na variação do português 

falado na zona rural do estado do Pará. Nesses agrupamentos observados 

a partir do mapeamento de alguns itens lexicais do inventário, a mesorre-

gião Sudeste destaca-se integrando um agrupamento lexical, hora sozinha 

e hora em conjunto com a mesorregião Sudoeste do Estado. 

A hipótese levantada pelos autores é de que esses processos lin-

guísticos refletem a realidade extralinguística dessas comunidades de fa-

la. A inter-relação entre os fatos linguísticos e os fatos sociais, como o 

sexo, idade, escolaridade e também a história do povoamento de uma re-

gião têm sido objeto de estudos geolinguísticos como os de Aparecida 

                                                         

238 Que compreende o ALiSPA (sobre dados fonéticos, publicado em 2004) e o ALeSPA (sobre da-
dos lexicais, em fase de elaboração) 
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Negri Isquerdo e Daniela S. Silva Costa (2010) e Vanderci de Andrade 

Aguilera (2012). A consideração da variação da língua a partir do contex-

to sócio-histórico de seus falantes é pressuposto da dialetologia pluridi-

mensional e relacional de Harald Thun (1997) e da abordagem geosso-

ciolinguística (RAZKY, 1998) adotada no ALeSPA. Por tanto, represen-

tar cartograficamente e discutir os indícios dessa relação entre fatores 

linguísticos e extralinguísticos nos falares rurais do português no estado 

do Pará foi nosso intento neste artigo. 

 

2. Aspectos teórico-metodológicos 

No tratamento dos dados, foi adotado o aporte teórico-metodoló-

gico da geossociolinguística (RAZKY, 1998) e da dialetologia pluridi-

mensional e relacional (THUN, 1997), sendo controladas as variáveis so-

ciais: diagenérica (sexo) e diageracional (idade), além da dimensão dia-

tópica (geográfica), o que resultou na produção de cartas linguísticas plu-

ridimensionais. 

Nas discussões das cartas linguísticas, deu-se ênfase à tendência 

surgida a partir do desenvolvimento dos estudos sociolinguísticos, na se-

gunda metade do século XX, de se considerar a relação entre linguagem 

e realidade social, isto é, os fatores de ordem linguística e extralinguística 

que influenciam no fenômeno da variação. 

Por muito tempo, os estudos dialetológicos restringiram o estudo 

da língua à dimensão geográfica, com destaque para o espaço rural, acre-

ditando-se que, seus falantes conservavam a língua preservada em seu es-

tado natural, livre das influências do meio urbano. (CALLOU, 2010) 

As pesquisas iniciadas por dialetólogos como Jules Gilliéron no 

final do século XIX, com base na geografia linguística, inauguraram uma 

nova fase nos estudos das línguas românicas em que a partir de pesquisas 

de campo seria possível conhecer a realidade linguística de determinada 

localidade, quebrando com a tradição dos estudos comparatistas, em que 

as fontes de pesquisas eram os textos escritos. (ILARI, 2008) 

Porém, foi somente com o advento da sociolinguística nos anos 60 

do século XX, que os estudos dialetológicos passaram a considerar o es-

paço urbano como locus de pesquisa, e os fatores sociais trouxeram novo 

alento para os estudos na área. (CARDOSO, 2010) 

A pesquisa que aqui se delineia enquadra-se entre os estudos da 
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moderna dialetologia, pois leva em consideração as variáveis de ordem 

social: idade e sexo dos informantes, apesar de estar focada no ambiente 

rural. Essa escolha metodológica se deu pela configuração do estado do 

Pará, que é eminentemente rural, devido à sua grande extensão geográfi-

ca, e o baixo índice de ocupação per capita. Contudo, como consideram 

Regis José da Cunha Guedes e Abdelhak Razky (2012), os limites entre o 

rural e o urbano são relativos, estando relacionados a diversos fatores 

como a proximidade entre as moradias e a presença intensa do comércio 

e da indústria, por isso, é preferível compreender essa relação num “con-

tínuo de fala” entre o rural e o urbano. 

Para representar a variação lexical da língua portuguesa falada na 

mesorregião Sudeste do Estado do Pará, foram selecionados dados de 

seis municípios dentre os que compõem essa mesorregião, como uma 

amostra suficiente e capaz de representar o perfil da realidade linguística 

deste espaço geográfico. A metodologia do ALeSPA previu quatro in-

formantes em cada ponto de inquérito selecionado: Itupiranga, Santana 

do Araguaia, São Félix do Xingu, São João do Araguaia, Tucuruí e Curi-

onópolis239. A distribuição geográfica dos seis pontos de inquérito seleci-

onados pode ser verificada na Fig. 1: 

 
Fig. 1: Pontos de Investigação Selecionados para a Pesquisa. 

Fonte: IBGE – IBAMA (Piera Amora) 

                                                         

239 Em Curionópolis foram entrevistados apenas os dois informantes pertencentes à primeira faixa 
etária, pois não se conseguiu informantes da segunda faixa etária que se enquadrassem no perfil re-
querido: nascidos na localidade, por razões ligadas à formação histórica do município, que é muito 
recente. 
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Os dados foram coletados a partir da aplicação de um questionário 

semântico-lexical, contendo 14 campos semânticos, através de entrevis-

tas in situ com os 22 informantes. Foram produzidas 30 cartas lexicais240. 

Entre essas, foram selecionadas 2 para discussão neste artigo, que melhor 

representam a variação lexical na mesorregião Sudeste do Pará. 

Em decorrência do fato de não se ter encontrado informantes da 

segunda faixa etária, no ponto 1 – Curionópolis, que se enquadrassem no 

perfil da pesquisa, quando se trabalhou nas cartas lexicais com dados re-

ferentes à variável extralinguística idade, tem-se a seguinte configuração: 

12 informantes da primeira faixa etária e 10 informantes da segunda fai-

xa etária; ao passo que, com os dados referentes à variável extralinguísti-

ca sexo, tem-se o seguinte: 11 informantes do sexo masculino e 11 in-

formantes do sexo feminino. Ao todo 22 informantes. 

Na seção seguinte, apresentamos e discutimos as cartas lexicais 

selecionadas para representar a variação do léxico do português falado na 

mesorregião Sudeste do Estado do Pará. 

 

3. Apresentação e discussão dos resultados 

As discussões feitas a partir das cartas enfocam a variação geos-

sociolinguística das lexias nos níveis diatópico, diagenérico e diageracio-

nal. Na sequência discutir-se-ão as cartas selecionadas, uma por vez, 

comparando-as a outros dados do ALeSPA (GUEDES, 2012) e do AliB. 

(ISQUERDO, 2010) 

A carta 115 (Fig. 2), sobre a variação do item lexical “pernilongo” 

na mesorregião Sudeste do Pará, apresenta cinco variantes lexicais, com 

predominância da lexia “muriçoca” com 22 ocorrências, seguida da lexia 

“carapanã” com sete ocorrências. 

Ao analisar-se a distribuição diatópica da lexia “muriçoca” na me-

sorregião Sudeste do Pará, observou-se que todos os informantes dos seis 

pontos da pesquisa utilizam esta lexia - 100% de ocorrências - o que cor-

robora a afirmação de Regis José da Cunha Guedes (2012, p. 90), “[...] 

muriçóca ocorre em todas as mesorregiões do Estado, sendo essa, inclu-

sive, a mais recorrente na mesorregião Sudeste do Estado do Pará”, como 

se pode observar na Fig. 3. 

                                                         

240 Elaboradas e analisadas na dissertação de mestrado de Edson de Freitas Gomes (2013). 
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Fig. 2: Carta 115: Designações para Pernilongo no Sudeste Paraense. 

Fonte: Gomes (2013) 

 

 
Fig. 3: Carta 002: Designações para Pernilongo no Pará. Fonte: Guedes (2012) 

Verificou-se também na carta 115 (Fig. 2) que a recorrência da 
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lexia “carapanã”, a segunda mais falada pelos informantes, confirma 

também o que está registrado em Regis José da Cunha Guedes (2012) 

(Fig. 3), com maior número de ocorrências entre informantes do sexo 

masculino e da segunda faixa etária. Na mesorregião Sudeste do Pará 

(Fig. 2), no que diz respeito à dimensão diagenérica, a lexia “carapanã” 

registra 57% de ocorrências para o sexo masculino e 43% de ocorrências 

para o sexo feminino. Pela dimensão diageracional, verificou-se maior 

disparidade entre as faixas etárias, com 28% de ocorrências para a pri-

meira faixa etária e 72% de ocorrências para a segunda faixa etária. 

 
Fig. 4: Variantes Para “Pernilongo” – ALIB. Fonte: Isquerdo e Costa (2010). 

Comparando-se os dados do ALeSPA aos do ALiB (nas capitais 

brasileiras), em estudo realizado por Aparecida Negri Isquerdo e Daniela 

S. Silva Costa (2010) (Fig. 4), sobre o mesmo item lexical, pode-se con-

siderar que os dados do ALiB nas capitais brasileiras dão uma visão mais 

ampla da variação, demonstrando, por exemplo, que a variante “carapa-

nã”, de matriz tupi-guarani, é característica não somente no Estado do 

Pará, mas de toda a região amazônica. Por outro lado, os dados do 

ALeSPA trazem uma visão mais específica sobre o fenômeno da varia-
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ção deste item lexical no português falado no Pará, uma vez que demons-

tram a distribuição das diversas lexias registradas pelo território paraen-

se. Nos dados do ALeSPA, cartografados por Regis José da Cunha Gue-

des (2102) (Fig. 3) e Edson de Freitas Gomes (2013) (Fig. 2), verifica-se 

a predominância da lexia “muriçoca”, de matriz tupi-guarani, na mesor-

região Sudeste do Estado. 

Nos dados do ALiB (Fig. 4) é possível constatar que a lexia “mu-

riçoca” não ocorre nas capitais do Norte do Brasil, por outro lado é lar-

gamente utilizada em outras regiões brasileiras, como na Nordeste e na 

Centro Oeste. Assim, pode-se afirmar que os estudos realizados com da-

dos do ALeSPA na mesorregião Sudeste do Pará retratam o processo his-

tórico de ocupação dessa parte do território paraense, que recebeu intenso 

fluxo migratório advindo especialmente das regiões Nordeste e Centro 

Oeste do Brasil, a partir da segunda metade do século XX, como referen-

ciamos anteriormente neste estudo. 

 
Fig. 5: Carta 208: Designações para Cambalhota no Sudeste Paraense. 

Fonte: Gomes (2013) 

Analisando-se o item lexical “cambalhota” no Sudeste paraense, 

construiu-se a carta 208 (Fig. 5). Nela, destacam-se seis variantes lexi-

cais, com maior incidência da lexia “cambalhota” (dez ocorrências), se-

guida pela expressão “salto mortal” (oito ocorrências) e “carambela” 

(seis ocorrências). 
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No que diz respeito às variáveis diagenérica e diageracional, veri-

ficou-se respectivamente, 40% de ocorrências de “cambalhota” para o 

sexo masculino e 60% de ocorrências para o sexo feminino; 50% de 

ocorrências para a primeira faixa etária e 40% de ocorrências para a se-

gunda faixa etária. Observou-se que a maioria dos registros ocorre no se-

xo feminino e na primeira faixa etária. 

Em relação ao controle das variáveis diagenérica e diageracional 

da lexia “salto mortal”, verificou-se, respectivamente: 62,5% de ocorrên-

cias para o sexo masculino, o mesmo valor foi registrado na primeira fai-

xa etária; 37,5% de ocorrências para o sexo feminino e para a segunda 

faixa etária. 

No que diz respeito às variáveis diagenérica e diageracional da le-

xia “carambela”, verificou-se: 66,6% de ocorrências para o sexo mascu-

lino e 33,4% de ocorrências para o sexo feminino; 67% de ocorrências 

para a primeira faixa etária e 33% de ocorrências para a segunda faixa 

etária. 

 
Fig. 6: Designações para Cambalhota no Pará. Fonte: Guedes (2012) 

Do ponto de vista diatópico, observou-se que “cambalhota” pre-

domina mais ao sul da mesorregião Sudeste do Pará, ao contrário, da ex-

pressão “salto mortal” e da lexia “carambela” que predominam mais ao 

norte da mesorregião. Ao serem comparados aos dados dessa aos das 
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demais mesorregiões do estado do Pará (GUEDES, 2012) (Fig. 6), ob-

servou-se que eles se coadunam, pois a lexia “carambela” predomina nas 

mesorregiões Nordeste, Metropolitana de Belém e Marajó (pontos 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 e 10), já na Fig. 5 os registros de “carambela” se deram nos 

pontos mais limítrofes com essas mesorregiões (1, 2 e 3), constituindo-se 

assim na continuidade desse agrupamento lexical diatópico. 

Existem ainda três outros agrupamentos lexicais observáveis se 

compararmos os dados cartografados nas duas cartas (Figuras 5 e 6). O 

primeiro em ordem de frequência é o da lexia “cambalhota”, que na Fig. 

5 compreende os pontos 2, 5 e 6, e na Fig. 6 observa-se nos pontos 1, 2, 

3, 5, 6, 9, 11 e 12, abarcando, portanto, as mesorregiões Sudoeste e Su-

deste do estado do Pará, com poucos registros no Marajó e Nordeste do 

Estado. 

Outros dois agrupamentos lexicais observáveis referem-se às lexi-

as “salto mortal” e “tiúba”, ambos presentes na mesorregião Sudeste do 

Pará. Somente “salto mortal” apresenta uma ocorrência na mesorregião 

Sudoeste (ponto 10 da Fig. 6). 

 

4. Considerações finais 

Os resultados deste estudo comparativo entre os dados do ALeS-

PA mapeados por Edson de Freitas Gomes (2013) e Regis José da Cunha 

Guedes (2012), apresentados parcialmente por meio das cartas lexicais 

analisadas, nos levaram a concluir que a mesorregião Sudeste Paraense 

possui características semântico-lexicais que lhe dão certa peculiaridade 

em relação às demais mesorregiões do Estado do Pará, caracterizando-a 

como zona de migração, resultado de um processo histórico de ocupação 

do espaço local, que fez com que esta mesorregião recebesse influências 

no léxico, que a fizeram assumir uma nova dinâmica no que diz respeito 

ao português falado, distanciando-se parcialmente do restante do Estado, 

que, na maior parte das mesorregiões, mantém um léxico resultante do 

período das ocupações coloniais do Brasil, acrescido das línguas indíge-

nas faladas pelas populações originárias do território amazônico. 

Por outro lado, os estudos de Regis José da Cunha Guedes (2012) 

e Edson de Freitas Gomes (2013) se complementam no sentido de corro-

borar a hipótese da existência de agrupamentos lexicais de ordem diató-

pica no português falado na zona rural do estado do Pará, como assina-

lamos nas análises das cartas sobre os itens lexicais “pernilongo” e 
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“cambalhota”. 
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RESUMO 

Partindo do pressuposto de que a língua é um constructo social e, portanto, ela 

apresenta variações dependendo do contexto em que se apresenta, o presente trabalho 

busca investigar, a partir da análise de livros didáticos, como o tema variação linguís-

tica vem sendo abordado no âmbito escolar, enfocando classes alfabetização. Será rea-

lizada uma investigação sociolinguística, buscando conhecer que tipo de atenção à 

questão da variação linguística vem recebendo no contexto escolar. Para tanto, serão 

analisados dois materiais didáticos, um oriundo de instituição privada, e outro utiliza-

do em instituições da rede pública, ambos do município de Campos dos Goytacazes. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, durante o 

primeiro ano do ensino fundamental, deve-se desenvolver no aluno habilidades lin-

guísticas que o permita se comunicar em diferentes contextos de interação de fala, 

bem como o respeito e o reconhecimento pelas variadas formas de interação linguísti-

ca. Dessa forma, tomamos como principal objeto desse estudo, compreender, a partir 

dos livros didáticos, como essa interação entre aluno/professor e variação linguística 

tem acontecido. Basearemos teoricamente nossa análise em Irandé Antunes (2007), 

Edeilson Matias de Azevedo (2004), Marcos Bagno (2007), Carlos Alberto Faraco 

(2008), Guia do Livro Didático (2008) e José Carlos Libâneo, João Ferreira de Oliveira 

e Mirza Seabra Toschi (2003), entre outros. A pesquisa ainda se encontra em anda-

mento, mas partimos da hipótese de que os materiais didáticos, bem como os professo-

res precisam adequar sua metodologia para que possam alcançar as propostas de uma 

educação linguística mais efetiva. 

Palavras-chave: Livro didático. Alfabetização. Variação linguística. Sociolinguística. 

 

1. Introdução 

Considerado instrumento, muitas vezes fundamental, de apoio ao 

trabalho dos professores, o livro didático trás em sua gênese uma pers-

pectiva de precursor da cultura escolar, bem como dos conteúdos e currí-

culos aceitos por um sistema de ensino. 
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Nessa perspectiva, escolher e utilizar um certo material, implica 

em escolher e propagar conceitos e ideologias sociais, culturais e políti-

cas, aceitos e veiculados de maneira explicita, ou não pelos gestores go-

vernamentais. 

De acordo com Mauro Carlos Romanatto (2009), o processo de 

implementação do livro didático acompanhou o processo de democrati-

zação do ensino. Se antes era papel do professor preparar e escolher os 

conteúdos e metodologias a serem trabalhados, a partir da democratiza-

ção do ensino e do amplo acesso das diversas classes sociais a escola, 

quem passa a determinar os conteúdos e metodologias de ensino são os 

materiais didáticos. 

Esse material passou a fazer parte do contexto escolar em 1996, 

quando o Ministério da Educação e Cultura – MEC, institui o Programa 

Nacional do Livro Didático, cujo objetivo se firma em subsidiar o traba-

lho docente com a distribuição de livros didáticos para os alunos da edu-

cação básica, bem como para os alunos das turmas de alfabetização. 

Daí em diante, os livros didáticos são considerados elementos 

fundamentais nas salas de aula. Os planejamentos e atividades são reali-

zados de acordo com os conteúdos trazidos pelos livros, muitas vezes, 

sem uma prévia seleção ou análise para averiguar se o conteúdo está re-

almente adequado às classes que o irão receber. 

Entretanto, as coleções que chegam até as escolas, passam antes 

por seleções e avaliações por parte dos governos que buscam avaliar 

quais obras, bem como, quais conteúdos e currículos devem ser propaga-

dos nas escolas. 

Há que se pensar no seguinte, no que tange os Parâmetros Curri-

culares de Língua Materna, bem como o Guia do Livro Didático, ambos 

apontam para um ensino e escolha de materiais que abranjam a diversi-

dade cultural, que não estigmatizem as diferenças como erros a serem 

corrigidos. 

Nessa perspectiva, o objetivo desse trabalho firma-se em analisar 

duas obras didáticas utilizadas no município de Campos dos Goytacazes 

(RJ), buscando conhecer o tratamento dado à questão da variação linguís-

tica nesses materiais. 

O primeiro material que analisamos é utilizado na instituição par-

ticular do município, o Porta de Papel – Alfabetização, assinado pela 

Editora FTD. O segundo material é utilizado na rede municipal de ensi-
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no, também da Editora FTD intitulado O Novo Girassol – Saberes e Fa-

zeres do Campo. Ambos os materiais são de turmas de alfabetização. 

A escolha por materiais de alfabetização se deu porque este é con-

siderado um momento crucial, no que tange ao desenvolvimento da lin-

guagem como fonte de cultura e, de acordo com as orientações trazidas 

pelo MEC e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ao final desse 

ciclo, pretende-se ter desenvolvido nos estudantes capacidade de refletir 

criticamente sobre a língua, em suas variadas formas de uso, sem, no en-

tanto, estigmatizar qualquer que seja a forma em que ela se apresente. 

Nesse sentido, procuramos resposta para a seguinte questão: como 

a questão da variação linguística é tratada e abordada nos livros didáti-

cos? Para responder essa questão, seguiremos o roteiro de análise de ma-

terial didático sugerido por Marcos Bagno (2007), na obra: Nada Na 

Língua É por Acaso: Por uma Pedagogia da Variação Linguística. 

No decorrer da pesquisa buscaremos salientar questões que com-

provem, ou não, nossa hipótese, de que os materiais didáticos, bem como 

os professores precisam adequar sua metodologia para que possam al-

cançar as propostas de uma educação linguística mais efetiva. 

 

2. Livro didático: sua importância e influência na aprendizagem 

A escola desempenha um importante papel na sociedade, é um es-

paço sociocultural com indivíduos de diferentes grupos sociais, com ins-

trumentos e métodos para a construção do saber. Uma de suas ferramen-

tas mais eficaz no processo de formação é o livro didático. 

No Brasil, o livro didático entrou como pauta do governo no ano 

de 1938, quando foi criada a Comissão Nacional do Livro Didático 

(CNLD). Seu objetivo era “examinar e julgar os livros didáticos, indicar 

livros de valor para a tradução e sugerir abertura de concurso para a pro-

dução de determinadas espécies de livros didáticos não existentes no pa-

ís”. (COSTA, 1989, p.13) 

No decorrer dos anos, vários questionamentos rondaram o livro 

didático, como por exemplo: seus conceitos estão corretos? São adequa-

dos? Diante disso, muitos acordos, legislações e programas foram criados 

para responder tais questionamentos. 

Várias mudanças ocorreram até chegar ao atual mecanismo jurídi-

co que regulamenta o livro didático, que é o Programa Nacional do Livro 
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Didático. Este programa, de acordo com Neli Klix Freitas & Melissa Ha-

ag Rodrigues (2007): 

tem como foco o ensino fundamental público e as classes de alfabetização 

infantil, assegurando os seguintes direitos: gratuidade dos livros para os 

alunos, escolha dos livros a serem usados pelos professores, reutilização do 

livro por outros alunos em anos posteriores, distribuição gratuita para as 

escolas públicas e aperfeiçoamento das especificações técnicas para a 

produção dos livros, visando maior durabilidade. (FREITAS & RODRIGUES, 

2007, p. 4) 

Ao longo dos anos, o livro didático foi se tornando uma ferramen-

ta indispensável nas escolas para o auxílio dos professores. Entretanto, há 

que se salientar que o livro deve ser considerado um material de apoio, 

assim como diz o Ministério de Educação e Cultura – MEC (2003) “um 

material de apoio didático de qualidade faz grande diferença no processo 

de ensino-aprendizagem”. (BRASIL, 2003, p. 9) 

Edeilson Matias de Azevedo (2004), porém, destaca que: 

O livro didático passa a ser o único instrumento pedagógico que o 

professor utiliza em suas aulas, tornando-se difícil exigir deste a utilização 

daquele como material de apoio. O risco que se corre com essa situação é o 

professor compreender a obra didática como um manual de instrução do qual 

não se pode discordar, muito menos tecer certas críticas em relação ao 

conteúdo. (AZEVEDO, 2004, p. 6) 

Uma das alternativas para essa problemática é o reconhecimento 

de certas limitações que o livro didático apresenta, como por exemplo, 

simplificar alguns temas e tratar com superficialidade alguns conteúdos. 

Ele deve ser um material realmente de apoio, sendo o professor capaz de 

fazer críticas pertinentes à obra didática, desde que essa crítica tenha em-

basamento. 

Sabe-se que o livro didático é utilizado nas escolas e, na maioria 

das vezes, é o único material utilizado na construção de conhecimentos. 

Esse é de grande influência para a construção e formação de identidade 

dos alunos, pois é embutido de conceitos, conteúdos e ideologia que for-

mam opinião. O livro didático consiste, também, em um instrumento pa-

ra as atividades escolares, sendo o professor o seu mediador. 

De acordo com Ana Célia da Silva (2005): 

Em virtude da importância que lhe é atribuída e do caráter de verdade que 

lhe é conferido, o livro didático pode ser um veículo de expansão de estereóti-

pos não percebidos pelo professor. O livro didático, de um modo geral, omite 

ou apresenta de uma imagem simplificada e falsificada o cotidiano, as experi-
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ências e o processo histórico-cultural de diversos segmentos sociais. (SILVA, 

2005, p. 23) 

Prevalecendo-se nos dias atuais, o livro didático influencia o coti-

diano da sala de aula e do trabalho pedagógico, por ele ser uma das prin-

cipais fontes de consulta utilizadas pelos alunos e professores. A partir 

disso, “é fundamental dispor de um livro didático diversificado e flexí-

vel, sensível à variação das formas de organização escolar e dos projetos 

pedagógicos”. (BRASIL, 2003, p. 10) 

Cabe ressaltar que o livro didático não apresenta como objetivo 

determinar o que o professor deve ou não fazer em sua prática pedagógi-

ca. Entretanto, Edeilson Matias de Azevedo (2004) afirma que “uma das 

práticas mais recorrentes que são encontradas na sala de aula é o profes-

sor se utilizar do livro didático como se ele suprisse toda a necessidade 

que o processo de ensino e aprendizagem requer”. (AZEVEDO, 2004, p. 

12) 

O perigo dessa relação exclusiva que alguns docentes criam em 

relação ao saber apresentado pelo material didático está sinalizado quan-

do os materiais não são escolhidos pelos próprios docentes. Quando essa 

escolha é feita pelos governantes e/ou secretarias de educação, sem con-

siderar na entanto, as realidades de cada comunidade escolar. 

Quando isso acontece, as obras escolhidas geralmente trazem uma 

ideologia cultural, que é de interesse político que seja apreendida e man-

tida na formação dos cidadãos. 

Em suma, várias questões rondam essa temática, mas o que é in-

discutível é a necessidade de o professor possuir uma formação sólida, 

capaz de desconstruir qualquer tipo de imagens estereotipadas, conceitos 

incoerentes e conteúdos irrelevantes, buscando refletir criticamente sem-

pre, sobre os conteúdos e as obras que lhes são “impostas” para o exercí-

cio de seus ofícios. 

 

3. O uso da variação linguística na formação de sujeitos letrados 

É inegável entre os profissionais da educação que a alfabetização 

é uma das fases de mais profunda importância na vida escolar. Paulo 

Freire (2001) sintetiza essa importância ao definir esse processo como 

um elemento fundamental para o exercício da cidadania. 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 1413 

Aprender a ler e escrever significa tornar-se conhecedor de uma 

cultura, ao mesmo tempo em que se adquirem habilidades para contribuir 

na construção e manutenção da cultura. 

E dependendo da cultura que a escola viabiliza e prioriza, princi-

palmente através de seus materiais didáticos, ela pode tanto possibilitar 

esse acesso à cidadania, como excluir o aluno de se inserir no contexto 

cultural letrado. 

Magda Soares (1986) aponta para a desvalorização que as varia-

ções linguísticas e os falares dos alunos sofrem, como grande fator influ-

ente nos índices preocupantes de avaliação da alfabetização no país. Para 

a autora, 

A discriminação das classes populares na escola não se explica, pois, por 

deficiências culturais e linguísticas, nem apenas pelas diferenças culturais e 

linguísticas que, sem dúvida, as distinguem das classes dominantes; explica-

se, na verdade, pela opressão que essas classes dominantes, com a mediação 

da escola, exercem sobre as classes dominadas, através da imposição de sua 

cultura e de sua linguagem, apresentadas como legítimas, e da consequente 

desvalorização de uma cultura e linguagem que, só por ser diferente daquela 

considerada legítima, é acusada de "deficiente". (SOARES, 1986, p. 55) 

Para Magda Soares, o fracasso escolar e os baixos resultados das 

avaliações da alfabetização se devem, em grande parte, à discriminação 

das variantes linguísticas utilizadas pelos alunos de classes populares. A 

escola insiste numa linguagem padrão, que estigmatiza e nega a cultura 

dessa classe. O que gera no aluno uma "aprendizagem" descontextualiza-

da e sem significado. 

Nesse sentido, a escola, que deveria ser um lugar de socialização 

de culturas, torna-se totalmente excludente ao escolher privilegiar uma 

"cultura linguística" como a principal em detrimento das outras. O que 

acontece é um processo de "marginalização cultural" que faz com que o 

aluno das classes menos favorecidas fracasse, não por ter uma "deficiên-

cia cultural", mas por ter uma cultura diferente, que é discriminada. 

Seguindo essa linha, Marcos Bagno (2002), aponta que 

Pelas mesmas razões que levaram à transformação da gramática tradicio-

nal num instrumento de dominação e exclusão social é que a atividade dos 

linguistas brasileiros vem sofrendo ataques grosseiros por parte de autointitu-

lados "filósofos" que representam, na verdade, a reação mais conservadora (e 

muitas vezes com acentos claramente fascistas) contra qualquer tentativa de 

democratização do saber da sociedade. (BAGNO, 2002, p. 153) 
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Para o autor, existem questões mais sérias que impedem um ensi-

no inovador que inclua o variacionismo em seus programas. Segundo 

Marcos Bagno, o novo "compromete as estruturas de poder e domina-

ção", desestabiliza toda uma estrutura social, que tem sua base fundada 

na dominação de uma grande maioria, por um pequeno grupo de “ilumi-

nados”. 

A ciência linguística moderna analisa a língua como fato social, 

algo vivo que está sempre se renovando, substituindo antigas concepções 

por novos conhecimentos. Ora, todo conhecimento passa por mudanças, 

reformulação de teorias, contudo, democratizar o saber linguístico, signi-

ficaria romper com as correntes de uma sociedade contida. 

Nessa perspectiva, observamos nos documentos oficiais, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e o Guia do Livro Didático 

(2016), ambos referentes aos anos iniciais do ensino fundamental, alguns 

avanços no que tange ao ensino de língua materna nos anos iniciais. 

Esses documentos sugerem como objetivo a formação integral do 

aluno, preconizando uma alfabetização que compreenda o indivíduo co-

mo participante de outros contextos culturais, que não somente a escola, 

apontando para a importância de valorizar e incluir a cultura do aluno no 

contexto da construção de conhecimento que a escola deve oferecer. 

Dessa forma, vemos que lentamente surge um novo paradigma re-

ferente ao letramento escolar, preconizando que o foco do trabalho deve 

estar no processo de ensino e aprendizagem, na participação critica e ati-

va tanto do professor, quanto do aluno. Reconhecendo que, “não basta 

somente alfabetizar, mas que é preciso viabilizar as pessoas a oportuni-

dade do contato com as diversas práticas sociais de leitura e escrita” (PI-

RES, LIMA & FERREIRA, 2010). Conhecendo e dominando, não ape-

nas os contextos de inserção da linguagem escrita, mas também as varia-

das situações de usos da linguagem oral. 

Uma das principais funções da escola, nessa perspectiva, é de 

preparar cidadãos para um mundo letrado, para lidar com diferentes tipos 

de textos e contextos de interação linguística. 
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3.1. Variações linguística nos livros didáticos: o contexto da 

pesquisa 

Como apontado nos tópicos anteriores, é papel da escola apresen-

tar para seu público a cultura e conhecimentos construídos historicamen-

te pela sociedade. Dentro desse contexto, são realizadas seleções que 

apontam, mesmo que de forma implícita, as questões e ‘culturas’ que são 

valorizadas em detrimento de outras. 

Com a língua acontece o mesmo. Existe uma variante que recebe 

mais prestígio e, por isso é constantemente valorizada nos discursos de 

grande parte dos professores, além de ser reafirmada nas obras que ser-

vem de apoio para o trabalho docente. 

Percebemos nos livros didáticos de língua portuguesa uma grande 

tendência em apontar as classes menos favorecidas e com baixos níveis 

de escolarização como únicos na utilização de variações, apontando sem-

pre essas variações como erros, apresentando a norma-padrão como úni-

ca correta e aceita. 

Marcos Bagno (2007) aponta que no momento da seleção das 

abras didáticas que serão aprovadas pelo Programa Nacional do Livro 

Didático, existe um esforço para mudar essa realidade, entretanto a falta 

de formação e embasamento teórico consistente são empecilhos para um 

trabalho linguístico ideal. De acordo com o autor, para favorecer um am-

biente escolar enriquecedor 

O mais importante de tudo é preservar, no ambiente escolar, o respeito 

pelas diferenças linguísticas, insistir que elas não são “erros” e até mesmo 

tentar, na medida do possível, mostrar a lógica linguística delas. Para isso, é 

claro, a professora tem de se preparar, fazer suas pesquisas, reconhecer os fe-

nômenos que aparecem naquele material e tirar deles o melhor proveito. 

(BAGNO, 2007, p. 125) 

Marcos Bagno (2007) ressalta as questões políticas e sociais im-

buídas nesse processo de supervalorização de uma linguagem em detri-

mento de outras e, destaca que a necessidade de analisar cuidadosamente 

os materiais que irão permear o trabalho docente, ou mesmo, o próprio 

professor levantar materiais e questões que possam subsidiar o trabalho, 

no que tange a variação linguística. Entretanto, ressaltamos que essa é 

uma questão que deve fazer parte das inquietações dos docentes. 
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4. Dados da pesquisa 

Compreendendo a relevância de trabalhar as questões políticas e 

sociais referentes ao uso da linguagem no contexto escolar e, principal-

mente de conhecer o tratamento que as variações linguísticas recebem 

nos Livros Didáticos de Língua Portuguesa de Alfabetização. Este traba-

lho foi construído no sentido de levantar questões importantes que pos-

sam contribuir no melhoramento de nosso ensino de língua materna. 

Os materiais utilizados para análise são do município de Campos 

dos Goytacazes (RJ). O primeiro material escolhido é utilizado por uma 

das instituições privadas de grande prestígio no município. Já o segundo 

é utilizado na rede pública municipal de ensino. 

A investigação foi feita seguindo um roteiro de analise de livro 

didático sugerido pelo linguista Marcos Bagno, na obra: Nada na língua é 

por acaso: por uma pedagogia da variação linguística. Porém, serão leva-

dos em conta também, os critérios de avaliação utilizados pelo Programa 

Nacional do Livro Didático. Bem como, a filosofia assumida pela editora 

se concretiza na prática. 

 

4.1. Livro – Porta de Papel: Alfabetização 

De acordo com a Editora FTD, o livro foi elaborado para facilitar 

o processo de ensino e aprendizagem, apresentando um método prático 

de alfabetização. Sugerindo um ensino lúdico e produtivo241. 

Ao proceder à análise do livro, observamos que a proposta apre-

sentada pela editora bem como a concretização do material, que se mos-

trou um pouco distante do ensino inovador e lúdico sugerido pela editora. 

Para análise do material, consideraremos dez questões apresenta-

das por Marcos Bagno (2007) para análise de livros didáticos. 

 Questões de análise Livro 

1. O livro didático trata da variação linguística? Não apresenta 

2. O livro didático menciona de algum modo à pluralidade de 

línguas que existe no Brasil? 

Não menciona 

3. O tratamento se limita as variedades rurais e/ou regionais? Sim, rurais 

4. O livro didático apresenta variantes características das vari-

edades prestigiadas (falantes urbanos escolarizados)? 

Apresenta 

                                                         

241 <www.ftd.com.br>. 

http://www.ftd.com.br/
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5. O livro didático separa a norma-padrão da norma culta (va-

riedades prestigiadas) ou continua confundindo a norma-

padrão com uma variedade real da língua? 

Não separa 

6. O tratamento da variação no livro didático fica limitada ao 

sotaque e ao léxico, ou também aborda fenômenos gramati-

cais?  

Limitado 

7. O livro didático mostra coerência entre o que se diz nos ca-

pítulos dedicados a variação linguística e o tratamento que 

dá aos fatos de gramática? Ou continua, nas outras seções, a 

tratar do “certo” e do “errado”? 

Não trata dessas 

questões 

8. O livro didático também explicita que também existe varia-

ção entre fala e escrita, ou apresenta a escrita como homo-

gênea e a fala como lugar do erro? 

Não trata dessas 

questões 

9. O livro didático aborda o fenômeno da mudança linguística? 

Como? 

Não 

10. O livro didático apresenta a variação linguística somente pa-

ra dizer que o que vale mesmo, no fim das contas, é a nor-

ma-padrão? 

Não trata dessas 

questões 

Como podemos observar a questão da abordagem de variações 

linguística, no livro, é quase que inexistente. O que temos são alguns tex-

tinhos que narram situações rurais e situações na cidade, mas em mo-

mento algum, a questão das variantes, recebe de fato atenção. 

 
Fig. 1: Livro Porta de Papel 
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Entretanto, observamos também que os textos apresentados não 

obra mesclam norma culta e norma-padrão, apresentando as duas como 

se fizessem parte do mesmo contexto. 

Terminamos nossa análise dessa obra, apontando que muitos são 

as questões que precisam ser revistas ainda. Na estrutura da obra, pouco 

nós encontramos de metodologia inovadora. As atividades, aliás, muito 

nos lembraram dos exercícios repetitivos que as velhas e tradicionais car-

tilhas apresentavam. 

 

4.2. Livro – Novo Girassol: Letramento e Alfabetização 

O segundo livro analisado, advindo da rede pública municipal, é 

da coleção “Novo Girassol: Saberes e Fazeres no Campo” da Editora 

FTD, São Paulo, 1ª ed., 2014. O manual é dividido em duas partes: a 

primeira versa sobre o letramento e alfabetização e a segunda sobre alfa-

betização em matemática. 

O primeiro fato que nos chama a atenção nesse manual é que ne-

nhuma das autoras da parte que iremos analisar, letramento e alfabetiza-

ção, obtém formação em letras. Sendo assim, a primeira indagação que 

surge é a seguinte: será que isso influenciou nas abordagens realizadas 

pelo livro? 

 
Fig. 2: Livro Novo Girassol 
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O livro é destinado aos alunos do campo, visto que o mesmo é uti-

lizado numa área urbana e que a maioria dos alunos vive na cidade. Em 

sua apresentação, as autoras trazem uma mensagem com o intuito de ex-

plicar o que é o campo e sua diversidade, como mostra a Fig. 2. 

No capítulo 1, intitulado “Brinquedos e Brincadeiras”, na página 

35 número 2, na seção “de olho na escrita” é proposta uma atividade de 

observação da imagem roda, atentando os alunos “que uma palavra pode 

ter diferentes significados dependendo da situação em que é empregada”. 

Em continuidade a análise, no capítulo 2 “A Família da Gente”, 

na página 68, número 5, encontramos a palavra macaxeira e um balão 

explicando que a mesma também é conhecida como aipim ou mandioca. 

E na página 69, seção “texto puxa texto”, no texto “Casa das Delícias” 

faz referência a um doce chamado de “Engrossado de Fubá” tendo sua 

explicação num balão abaixo. Nota-se que nessas páginas, a variação lin-

guística aparece de acordo com os dialetos, ou seja, um doce ou uma raiz 

pode ter nomes diferentes de acordo com as regiões. 

 
Fig. 3: Livro Novo Girassol 
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Fig. 4: Livro Novo Girassol 

Diante desses destaques e para uma análise mais geral, retomare-

mos as dez questões apresentadas por Marcos Bagno para análise de li-

vros didáticos. 

 Questões de análise Livro 

1. O livro didático trata da variação linguística? Somente nas 

páginas acima 

2. O livro didático menciona de algum modo a pluralidade de línguas 

que existe no Brasil? 

Não menciona 

3. O tratamento se limita as variedades rurais e/ou regionais? Sim, rurais 

4. O livro didático apresenta variantes características das variedades 

prestigiadas (falantes urbanos escolarizados)? 

Apresenta 

5. O livro didático separa a norma-padrão da norma culta (variedades 

prestigiadas) ou continua confundindo a norma-padrão com uma 

variedade real da língua? 

Não separa 

6. O tratamento da variação no livro didático fica limitada ao sotaque 

e ao léxico, ou também aborda fenômenos gramaticais?  

Limitado 

7. O livro didático mostra coerência entre o que se diz nos capítulos 

dedicados a variação linguística e o tratamento que dá aos fatos de 

gramática? Ou continua, nas outras seções, a tratar do “certo” e do 

Não trata des-

sas questões 
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“errado”? 

8. O livro didático também explicita que também existe variação en-

tre fala e escrita, ou apresenta a escrita como homogênea e a fala 

como lugar do erro? 

Não trata des-

sas questões 

9. O livro didático aborda o fenômeno da mudança linguística? Co-

mo? 

Não 

10. O livro didático apresenta a variação linguística somente para dizer 

que o que vale mesmo, no fim das contas, é a norma-padrão? 

Não trata des-

sas questões 

Diante disso, podemos concluir que o livro em questão não aborda 

a variação linguística em sua plenitude. As autoras deveriam ter ciência 

de que o livro didático necessita estar conectado com a realidade linguís-

tica e cultural de seus usuários, valorizando as variações linguísticas e os 

atentando para o fato de que a língua é viva e está em constante modifi-

cação. Talvez o fato das autoras não possuírem formação nenhuma for-

mação na área de letras pode ter influenciado nas abordagens do livro, 

levando uma menos reflexão sobre a importância da variação linguística 

no contexto escolar. 

Contudo, cabe também ao professor ser autônomo, ou seja, fazer 

as alterações necessárias para que a utilização do livro didático forneça 

contribuições importantes no processo da aprendizagem. 

 

5. Conclusão 

A pesquisa culminou com importantes reflexões relativas ao ensi-

no e aprendizagem de língua materna e, como essa questão vem sendo 

conduzida pelos autores de livros didáticos. Mostrou-nos que muito ain-

da precisamos evoluir para um ensino democrático, e uma aprendizagem 

contextualizada e que respeite a cultura e os falares de nossos alunos. 

Diante dos fatos relatados, podemos constatar que os livros didá-

ticos aplicados nas turmas de alfabetização no município de Campos dos 

Goytacazes sejam na rede particular ou municipal, ainda não contemplam 

a variação linguística de um modo geral e abrangente. No livro da rede 

particular a variação é inexistente, não havendo qualquer citação sobre a 

mesma. Por outro lado, o livro da rede municipal menciona em três oca-

siões, mesmo assim sendo apresentada de uma forma bem restrita, não 

proporcionando ao aluno um conhecimento maior e crítico acerca da va-

riação linguística. 

Outro ponto relevante que vale ser discutido e refletido é o fato 

das autoras não possuírem qualquer formação na área da linguística ou 
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um maior conhecimento da mesma. Este fato pode ter contribuído para 

que as abordagens acerca da variação tenham sido pouco tratadas. Cabe 

ressaltar que a formação continuada é necessária para a atualização do 

professor alfabetizador, visto que grande parte dos profissionais que atu-

am nessa área são pedagogos e nem sempre tem a linguística contempla-

da nas grades curriculares dos cursos superiores de pedagogia. 

Para o professor, o livro didático é o principal instrumento utiliza-

do no exercício do magistério, quando não o único. Por esse motivo res-

saltamos a importância de materiais que atendam as especificidades pro-

postas pelo Programa Nacional do Livro Didático. 

Aliás, o Programa Nacional do Livro Didático trouxe para nós 

grandes avanços. Criou-se um sistema para avaliar as obras que vão para 

as escolas, além de orientar as secretarias de educação, as coordenações 

escolares e os professores, da importância de escolher materiais que este-

jam adequados a comunidade escolar. 

A grande questão quer constatamos durante a pesquisa é que, na 

maioria das vezes o professor não faz parte do processo de seleção das 

obras que irão utilizar com seus alunos. Essa é uma questão que muito 

dificulta o processo de obras adequadas. 

Nesse caso, cabe ao professor pesquisar e preparar um material 

que sirva de apoio para suas aulas. No que tange ao tratamento da varia-

ção linguística, muitas vezes se o professor não se aprofundar no assunto 

para levar novas abordagens aos alunos, esse será sempre um conteúdo 

trabalhado de forma limitadora e, porque não, preconceituosa. 

Outra questão que levantamos é que os professores, muitas vezes 

não tratam da questão das variações por não possuírem uma formação 

acadêmica que possibilite um trabalho inovador. 

Por isso, ressaltamos a necessidade de uma formação docente 

continuada, que esteja sempre atenta aos novos paradigmas educacionais 

que surgem em meio a uma sociedade que vive em constante evolução. 

Escolhemos a turma de alfabetização, pois acreditamos na impor-

tância como um primeiro passo para a formação de sujeitos letrados e ci-

dadãos conscientes. Para Paulo Freire (2001) alfabetizar é dar o direito ao 

exercício da cidadania. Entretanto, esse direito a cidadania é muitas vezes 

lesado, quando a cultura que o aluno traz é estigmatizada, quando sua 

linguagem é desprestigiada e sofre preconceito. 
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Nesse sentido, vemos que muito avançamos, mas, ainda há muito 

a avançar. 

As considerações que fizemos nesse trabalho não se finda aqui. 

Existem ainda muitas questões a ser levantadas e diagnosticadas para a 

melhoria do ensino oferecido nas nossas escolas. 
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RESUMO 

O presente trabalho pretende analisar como a abordagem ao fenômeno da varia-

ção linguística foi feita por uma coleção de livros didáticos de língua portuguesa do 

ensino médio de uma escola da rede pública de ensino. Para tanto, foram tomados 

como suporte teórico os pressupostos da sociolinguística variacionista e, dentre os teó-

ricos relevantes, serão considerados os trabalhos de Marcos Bagno (2007 e 2013) e, de 

um modo geral, as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais, no que se refere 

às recomendações e parâmetros para o ensino de língua portuguesa. De modo com-

plementar, outros teóricos de igual relevância que tratam da temática em pauta tam-

bém serão inseridos na discussão, a saber: Dinah Callou (2011), Carlos Alberto Fara-

co (2008) e Luiz Carlos Travaglia (2004). Desse modo, pretende-se verificar se a abor-

dagem feita pela coleção em questão se mostra satisfatória e condizente com as pro-

postas dos Parâmetros Curriculares Nacionais e se a mesma dá suporte para o bom de-

senvolvimento da prática docente no sentido de conscientizar o aluno ao longo da sua 

formação quanto à importância, complexidade e riqueza do fenômeno da variação 

linguística. 

Palavras chave: Variação linguística. Livro didático. Ensino de língua portuguesa. 

 

1. Introdução 

São comuns na pedagogia moderna, diagnósticos que traçam pa-

noramas e evidenciam as carências do ensino de língua no Brasil. A lin-

guística, por exemplo, é uma das ciências que tem dado contribuições 

significativas, não só no sentido de evidenciar esses problemas, mas 

também no de apresentar subsídios para solucioná-los, ou, ao menos 

amenizá-los. Além disso, diversas são as discussões, levantadas por teó-

ricos, que permeiam o cenário da educação atualmente, demonstrando 

que ainda há muito a se fazer para que esta chegue a um patamar consi-

derado satisfatório. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, que são o 

respaldo máximo para um ensino produtivo, também têm discutido recor-

rentemente questões relacionadas ao ensino de língua portuguesa, seus 

mailto:juvanetealves@gmail.com
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objetivos e metodologias adequadas para que os mesmos sejam alcança-

dos, o que, no entanto, nem sempre acontece. 

Em se tratando especificamente das contribuições da linguística, a 

sociolinguística, ramo da linguística que faz estudo da língua a partir da 

relação entre esta e a sociedade, tem discutido a questão do ensino de 

forma exaustiva a partir das possibilidades de inserção efetiva do conteú-

do de variação linguística na sala de aula. No entanto, apesar de toda a 

contribuição dada, existem algumas questões que têm impossibilitado es-

sa efetivação no trato do fenômeno nas aulas de língua portuguesa nas 

escolas. Tal problema pode ser atribuído a diversos fatores, inclusive ao 

material utilizado como apoio para esse ensino: o livro didático, que será 

o objeto tomado aqui como foco para a discussão acerca do ensino de va-

riação linguística na educação básica. 

O presente trabalho consiste, então, em uma análise do modo co-

mo a variação linguística vem sendo abordada em livros didáticos do en-

sino médio, levando em consideração a importância atribuída ao conteú-

do no material utilizado por professores de uma escola pública, nas três 

séries do ensino médio. Para atingir os objetivos propostos, tomaremos 

como base, principalmente, as proposições de Marcos Bagno (2007), em 

seu texto "A Variação Linguística nos Livros Didáticos", no qual o autor 

trata, justamente, das problemáticas que envolvem a abordagem do con-

teúdo nos manuais. Desse modo, discutiremos como o conteúdo é desen-

volvido na coleção analisada, quais os problemas identificados e as re-

comendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, no que tange o 

ensino de língua portuguesa na educação básica. A teoria de base para a 

realização da análise e discussão é, portanto, a sociolinguística variacio-

nista. 

Essa análise se justifica pela necessidade de se discutir questões 

relacionadas ao ensino de língua portuguesa no Brasil, em especial as 

que estão relacionadas ao trato do fenômeno de variação linguística, uma 

vez que é notável certa “negligência” na abordagem desse conteúdo por 

parte da maioria dos livros didáticos de escolas públicas. A discussão em 

questão se mostra relevante por contribuir com tantas outras relacionadas 

à inovação do ensino de língua que se encontra em notável defasagem. 

Espera-se assim apresentar discussões pertinentes que contribuam para 

uma melhor visão do modo como o ensino de língua portuguesa tem se 

desenvolvido na educação básica, além de provocar uma reflexão mais 

aprofundada acerca das possibilidades de melhorias e avanços. 
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2. O ensino de língua e variação: como tem sido feito? 

O ensino, de um modo geral, no Brasil, vem sofrendo mudanças 

notáveis no decorrer do tempo. Mudanças que se devem, dentre tantos 

outros fatores, à necessidade de inovação, à incorporação de novos obje-

tivos para a aprendizagem, à inserção de novas competências a serem de-

senvolvidas pelos alunos... Uma das evidências dessas mudanças são as 

inovações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que são documentos 

elaborados pelo Ministério da Educação e Cultura com a finalidade de 

oferecer às instituições de ensino e aos professores da educação básica, 

subsídio e respaldo para um ensino eficiente e qualificado. 

Em se tratando especificamente do ensino de língua portuguesa 

para o ensino médio, os Parâmetros Curriculares Nacionais atribuem 

como um dos seus objetivos o desenvolvimento da competência linguís-

tica dos alunos. Isso não pautado no domínio técnico do uso da língua le-

gitimado pela norma padrão, mas no saber usar as mais diversas varieda-

des linguísticas em uma diversidade de contextos sem, no entanto, eleger 

uma privilegiada. Nesse sentido, 

O desenvolvimento da competência linguística do aluno no ensino médio, 

dentro dessa perspectiva, não está pautado na exclusividade do domínio técni-

co de uso da língua legitimada pela norma padrão, mas, principalmente, no 

saber utilizar a língua em situações subjetivas e/ou objetivas que exijam graus 

de distanciamento e reflexões sobre contextos e estatutos de interlocutores – a 

competência comunicativa vista pelo prisma da referência do valor social e 

simbólico da atividade linguística e dos inúmeros discursos concorrentes. 

(PCNEM, 2000, p. 11) 

O papel do educador é decisivo nesse processo. “O trabalho do 

professor centra-se no objetivo do desenvolvimento e sistematização da 

linguagem interiorizada pelo aluno, incentivando a verbalização da mes-

ma e o domínio de outras utilidades em diferentes esferas sociais” 

(PCNEM, 200, p. 18). É o professor que, se bem preparado, vai dar sen-

tido ao ensino de língua para que tais objetivos sejam alcançados de mo-

do efetivo. 

Uma das realidades ainda vivenciadas no ensino de língua portu-

guesa nas escolas e que dificulta o alcance dos objetivos propostos pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, é o fato de se ter ainda um ensino 

baseado apenas no domínio do padrão gramatical, com pouca, ou quase 

nenhuma noção de variação linguística. Desse modo, o aluno, ao concluir 

as séries finais da educação básica, não o faz, na maioria das vezes, com 

as noções mínimas do que vem a ser língua ou variação linguística. 
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Na verdade, o ensino de língua portuguesa, que poderia ser mais 

produtivo em termos de conteúdo, ficou restrito, na maioria das vezes, ao 

ensino de gramática, apenas. Costumou-se atribuir a essa gramática (a 

normativa) o papel de instituir regras de bom uso da língua e essas regras 

ainda são as aplicadas em sala de aula através dos livros didáticos e da 

prática docente. O problema não é com o ensino da gramática em si, mas 

no modo como se faz esse ensino. A esse respeito, Carlos Alberto Faraco 

(2008, p. 185) afirma que “não se condena propriamente o ensino de 

gramática- que foi sempre elemento central da tradição escolar brasileira 

– mas seus defeitos”. As críticas, segundo Carlos Alberto Faraco, se vol-

tam, em especial, para a “obsessão do erro a ênfase na terminologia e não 

nos fatos e o formalismo excessivo na análise sintática tradicional” (FA-

RACO, 2008, p. 185). O espaço que poderia ser ocupado pelo ensino de 

variação, por exemplo, acaba por ser preenchido pelo ensino excessivo 

de gramática. Desse modo, os objetivos do ensino não se aproximam das 

determinações dos Parâmetros Curriculares Nacionais e, na maioria das 

vezes, não condizem com a realidade linguística/cultural/social do aluno. 

Para Luiz Carlos Travaglia (2004), “o objetivo maior e prioritário 

do ensino de língua portuguesa, como língua materna, no ensino médio e 

fundamental, é a formação de usuários competentes da língua” (TRA-

VAGLIA, 2004, p. 96). Ou seja, o ensino deve ter como meta o trabalho 

com a competência comunicativa do aluno. O autor afirma ainda que se 

deve ter em vista 

que todo falante nativo tem competência no uso de pelo menos uma (ou algu-

mas) variedade(s) da língua quando chega à escola , o objetivo mais pertinente 

e importante do ensino de língua materna seria, como já dissemos, desenvol-

ver a competência comunicativa desse falante. (TRAVAGLIA, 2004, p. 97) 

Nesse sentido, de acordo com a concepção de Luiz Carlos Trava-

glia, a gramática normativa deve sim ser ensinada, mas apenas como uma 

variedade linguística a mais para que o indivíduo faça uso. O objetivo do 

ensino se torna assim mais amplo abarcando a gramática e todas as ou-

tras variedades linguísticas. Ele deixa de ser focado em uma única teoria, 

tida como prestigiada, e o aluno passa a ter contato com o máximo de va-

riedades possível, sendo instruído a fazer uso das mesmas, nos mais vari-

ados contextos. 

Parece consenso, pelo menos entre os linguistas, que o objetivo do 

ensino de língua é o desenvolvimento da competência linguística do alu-

no. E esse consenso parte do pressuposto de que todo aluno ao chegar à 

escola já tem domínio da variedade linguística que fala no dia a dia, ca-
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bendo à instituição e aos professores o papel de apresentar a ele as de-

mais variedades sobre as quais ainda não tem domínio. Mas o processo 

de ensino de variação linguísticas na escola pode não ser tão simples. 

Na concepção de Marcos Bagno (2007, p. 119) “o tratamento da 

variação linguística no livro didático, que é um dos instrumentos basila-

res para o ensino de português nas escolas, é um tanto problemática”. 

Marcos Bagno afirma que há um empenho por parte dos autores dos li-

vros em combater o preconceito linguístico e valorizar a pluralidade lin-

guística existente, mas a falta de base teórica consistente e a confusão no 

emprego de termos e conceitos acabam por prejudicar a abordagem do 

conteúdo. 

O problema apresentado por Marcos Bagno reflete negativamente 

no ensino da variação linguística, já que o livro é, talvez, o único material 

que o professor tem à sua disposição para o ensino de Língua Portuguesa 

e, de um modo ou de outro, os equívocos presentes neles são repassados 

aos alunos. Se a abordagem da variação linguística não for feita de modo 

coerente no livro didático, o ensino também será defasado. Para Marcos 

Bagno (2007, p. 120), “um dos maiores problemas encontrados nesses li-

vros é o trato da variação linguística como sinônimo de variedades regio-

nais, rurais ou de pessoas menos escolarizadas”. Se em sala de aula o en-

sino da variação linguística for direcionado por tais definições, a única 

coisa que o professor vai conseguir é fomentar um preconceito já existen-

te e criar uma visão limitada e estereotipada acerca do fenômeno. 

Outro problema apresentado pelo autor está relacionado com as 

atividades propostas nos livros para serem feitas em sala de aula. Em sua 

maioria, os exercícios propõem ao aluno que passe uma determinada va-

riedade (geralmente a de pessoas que habitam as zonas rurais) para a 

norma culta. Para Marcos Bagno (2007, p. 123), “tal atividade acaba se 

revelando preconceituosa”. Não há sentido ter como objetivo do ensino o 

respeito às variedades linguísticas, se em um exercício o aluno é obriga-

do a adequar uma dessas variedades a outra considerada correta. Diante 

da problemática, o autor apresenta como sugestão o trabalho com varia-

ções linguísticas autênticas. Não há problema, segundo ele, em trabalhar 

com algumas variedades em específico, o problema está na autenticidade 

do material utilizado como exemplo dessas variações. A sugestão do au-

tor é que a variação linguística seja tratada com o uso materiais reais sem 

se recorrer a exemplos batidos e estereotipados. 

Além de Marcos Bagno, outros teóricos, como Dinah Callou 
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(2011) também tecem considerações acerca do ensino de língua e varia-

ção na escola. Para a autora, muitas estratégias podem ser usadas nesse 

ensino “entre elas, a de levar o aluno a reconhecer a variação inerente à 

língua que faz com que cada grupo social possua sua própria variedade, 

mas ao mesmo tempo seja capaz de conviver com todas as outras” 

(CALLOU, 2011, p. 27). Esse processo de conscientizar o aluno sobre a 

variação da língua parece ser o melhor caminho antes de colocá-lo em 

contato com as variedades existentes, mas, e este contato, como deveria 

se dar? 

Dinah Callou (2011) diz ser a prática da leitura e da escrita de 

fundamental importância para que os objetivos do ensino sejam alcança-

dos, pois “fará com que o indivíduo entre em contato com uma pluralida-

de de normas, além da sua própria” (CALLOU, 2011, p. 28). Para a auto-

ra, “é fundamental em sala de aula fazer o aluno ter contato com a língua 

falada e escrita e fazê-lo produzir textos os mais variados, levando-o 

sempre à compreensão do sentido global do texto e dos mecanismos pro-

dutores desse sentido”. (CALLOU, 2011, p. 28) 

O material que tem chegado às salas de aulas para auxiliar o pro-

fessor de língua portuguesa no ensino não tem feito uma abordagem coe-

rente, nem proposto atividades adequadas sobre o conteúdo de variação 

linguística. Além de a abordagem se mostrar limitada a um ou dois capí-

tulos, no máximo, a forma como é feita também não colabora para o per-

feito entendimento do fenômeno. A abordagem, conforme atesta Marcos 

Bagno (2013), não traz exemplos reais e autênticos da variação e acaba 

por estigmatizar ainda mais o trato do fenômeno do que realmente ensi-

nar sobre ele. Um dos problemas destacados por Marcos Bagno e que é 

notável na maioria dos livros didáticos é a ilustração do fenômeno da va-

riação com exemplos que remetem ao falar de habitantes das zonas ru-

rais, “É visível nos livros didáticos a tendência a tratar da variação lin-

guística em geral como sinônimo de variedades regionais, rurais ou de 

pessoas não escolarizadas” (BAGNO, 2013, p. 82). Esse problema pre-

sente nos livros didáticos, aliado à prática de professores pouco prepara-

dos, acaba por tornar o ensino de variação ineficiente e a aprendizagem 

defasada. 

 

3. O livro didático na escola: um olhar crítico 

A distribuição de livros didáticos para dar suporte ao ensino na 

educação básica é um direito assegurado do aluno e dever do estado. O 
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Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), segundo o portal do 

MEC, é um programa que tem como objetivo primário oferecer suporte 

para o desenvolvimento do trabalho pedagógico dos professores com a 

distribuição de coleções de livros didáticos para as escolas de educação 

básica. O processo de distribuição das coleções se dá, segundo o MEC, 

primeiramente pela avaliação das obras disponibilizadas pelas editoras. 

Esse processo é feito por meio do próprio Ministério da Educação, que 

oferece às escolas o Guia de Livros Didáticos contendo as resenhas das 

coleções consideradas aprovadas segundo a avaliação do ministério. O 

guia, com as resenhas, é direcionado às escolas, que, juntamente com a 

equipe pedagógica, escolhe dentre as coleções oferecidas, aquela que se 

aproxime mais da proposta da instituição e se enquadre ao seu projeto 

político pedagógico. 

Desse modo, pode-se perceber que a distribuição das coleções de 

livros para a educação básica envolve todo um processo de seleção, ava-

liação e só posteriormente é que se disponibiliza o material para os alu-

nos. No entanto, diante das problemáticas encontradas na obordagem de 

alguns conteúdos dessas coleções, conforme discutiremos aqui, podemos 

inferir que tal processo, em algum momento, se mostra falho, visto que 

uma simples avaliação de algumas das coleções, como a de língua portu-

guesa do ensino médio, que tomamos como objeto para a realização des-

sa análise, já aponta inadequações na abordagem de alguns conteúdos, 

como o de variação linguística, por exemplo, que vem sendo tratado de 

modo negligente e insuficiente. 

Em relação aos livros destinados à disciplina de língua portugue-

sa, de um modo geral, o problema é mais notável, justamente, no que se 

refere à abordagem do conteúdo de variação linguística. Para Marcos 

Bagno (2007), apesar de a qualidade dos livros didáticos disponibilizados 

para a escola pública ter dado um salto com a criação do Programa Naci-

onal do Livro Didático, “o tratamento da variação linguística continua 

sendo um tanto problemático” (BAGNO, 2007, p. 119). Segundo o autor, 

é notável uma vontade, por parte dos escritores, de elaborar um material 

de qualidade que contemple o conteúdo e que colabore no combate ao 

preconceito linguístico e na valorização da pluralidade linguística do por-

tuguês brasileiro, mas “a falta de uma base teórica consistente e, sobretu-

do, a confusão no emprego dos termos e dos conceitos prejudicam muito 

o trabalho que se faz nessas obras em torno dos fenômenos de variação e 

mudança” (BAGNO, 2007, p. 119). Desse modo, o que se percebe é que 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

1432 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

a problemática dessa questão transcende a vontade de combater o pro-

blema e passa a se situar na qualificação dos elaboradores do material. 

Marcos Bagno apresenta, nessa perspectiva, uma proposta de ro-

teiro para a análise dos livros didáticos de língua portuguesa, a fim de 

identificar os problemas existentes nos mesmos, no que diz respeito ao 

trato do conteúdo de variação linguística. Ao todo, são dez questões pro-

postas pelo autor que diagnosticam o conteúdo como um todo e em pon-

tos específicos. O roteiro proposto pelo autor será tomado aqui como ba-

se norteadora para a análise da coleção de livros do ensino médio de uma 

escola pública. A coleção em questão é de autoria de Leila Lauar Sar-

mento, que é graduada pela Faculdade de Filosofia da Universidade Fe-

deral de Minas Gerais (UFMG) e é autora de vários livros didáticos, pu-

blicados pela Editora Moderna; e Douglas Tufano, que é graduado em le-

tras e pedagogia pela USP, dedicado ao magistério desde 1969, passou 

por escolas particulares e públicas do estado de São Paulo e ministrante 

de cursos de capacitação para professores de todo o Brasil, além de ser 

autor de vários livros didáticos e paradidáticos, publicados por diversas 

editoras do Brasil com experiência em monitoria de grupos em visitas di-

dáticas a museus de arte no Brasil e no exterior. 

A coleção em questão, Português: Literatura, Gramática e Pro-

dução Textual, apresenta um problema visível em primeira análise. O 

conteúdo de variação linguística é abordado efetivamente em apenas um 

dos volumes, o livro que é destinado ao primeiro ano. Esse fato já de-

monstra que não houve preocupação na abordagem do fenômeno e dá a 

entender que a mesma só foi feita apenas por ser obrigatória. O problema 

da superficialidade e limitação na abordagem da variação na coleção em 

análise já aponta para o modo como o conteúdo de variação linguística 

vem sendo negligenciado nos livros didáticos. Consequentemente, tal 

problema afeta de forma direta a prática de ensino, se considerar que esse 

material é que dá base para a atuação do professor em sala de aula e, de 

certa forma, orienta o aluno durante o seu percurso no ensino médio. 

Desse modo, a análise aqui proposta, que se segue na próxima seção, se 

limita a apenas um volume da coleção, visto que os volumes destinados 

ao segundo e terceiro ano não fazem nenhuma menção ao conteúdo e tra-

tam apenas de conteúdos relacionados à gramática, literatura e produção 

textual, todos isoladamente. 
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4. A variação linguística no volume 01 da coleção "Português: Lite-

ratura, Gramática e Produção Textual" 

No primeiro volume da coleção, o único que aborda o conteúdo 

de variação linguística, é perceptível que a parte do livro destinada ao 

trato do fenômeno se resume em apenas um único capítulo. São, no total, 

14 páginas do livro destinadas ao conteúdo. Ou seja, de uma coleção 

completa que acompanha o aluno durante todo o ensino médio, apenas 

um dos livros com um capítulo de quatorze páginas trata de um conteúdo 

demasiadamente complexo e rico que poderia ser explorado nos três vo-

lumes. Tal fato já constitui a resposta à primeira pergunta feita por Mar-

cos Bagno em seu roteiro, a saber, O livro didático trata da variação lin-

guística? Assim, a resposta mais coerente seria que a abordagem é feita 

sim, no entanto, de modo superficial, fragmentado e pouco organizado, já 

que não dialoga com os demais conteúdos do livro em que se encontra e 

da coleção como um todo, o que seria o ideal ou aconselhável. 

A segunda questão levantada pelo autor para a análise é se o livro 

didático menciona de algum modo a pluralidade de línguas que existe no 

Brasil. Até uma análise superficial do capítulo já permite afirmar que 

não. Os autores introduzem o capítulo com um cartaz que exemplifica 

um tipo de variação em específico, a histórica, sem qualquer considera-

ção ao próprio conceito de variação, à pluralidade linguística do portu-

guês brasileiro, ou qualquer texto que introduza e norteie o leitor quanto 

ao conteúdo abordado. A introdução do conteúdo é feita de modo des-

contextualizado, partindo para o específico sem mencionar o geral. Não é 

oferecido ao leitor, no início do capítulo, um contato com o assunto de 

modo sistematizado e bem-disposto com noções gerais acerca da varia-

ção, antes de falar dos seus tipos, muito pelo contrário, o leitor desprepa-

rado que nunca ouviu falar do conteúdo provavelmente terá dificuldade 

de entender do que realmente se trata. 

A terceira questão que dá segmento ao roteiro proposto por Mar-

cos Bagno se refere a uma problemática recorrente em grande parte dos 

livros didáticos de língua portuguesa: o tratamento se limita às varieda-

des rurais e/ou regionais? Em relação a esse aspecto, é perceptível que, 

embora os autores não apresentem a todo o momento como exemplo de 

variação, uma das propostas de atividade do livro traz uma tirinha da 

Turma da Mônica na qual a fala da personagem Chico Bento, que é qua-

se sempre tomada como exemplo da variedade rural, é posta para análise. 

Tal fato demonstra, mesmo parcialmente, que alguns exemplos ilegíti-

mos das variedades rurais ainda são utilizados como exemplo da variação 
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linguística nos livros didáticos. O problema é que os bancos de dados do 

Brasil dispõem de uma grande quantidade de registros reais dessas falas 

que poderiam ser utilizados para tal fim e, no entanto, não são. 

A quarta questão proposta por Marcos Bagno para a análise do li-

vro didático é se a obra “apresenta variantes características das varie-

dades prestigiadas (falantes urbanos/escolarizados”). Quanto a esses ti-

pos de variedades prestigiadas, não foram mencionadas no livro, contu-

do, os autores destacam que a língua varia tanto de região para região, 

quanto de grupo social para grupo social, embora não apresentem exem-

plos claros e verídicos dessas variações, deixando a abordagem apenas 

no campo conceitual e sem exemplos específicos. 

Segundo Marcos Bagno (2007), a abordagem acerca das varieda-

des urbanas nos livros didáticos é deixada um pouco de lado devido ao 

prestígio social que tem por idealização de que a fala urbana esteja em 

conformidade com a gramática prescritiva. Sendo assim, para o autor, 

“mostrar que a variação sucede em todas as camadas sociais é conscien-

tizar de que a língua é essencialmente heterogênea, variável e mutante”. 

(BAGNO, 2007, p. 30) 

No que diz respeito à quinta questão: se “o livro didático separa a 

norma-padrão da norma culta (variedades prestigiadas) ou continua 

confundindo a norma-padrão com a variedade real da língua”, verifi-

cou-se que o os autores apresentam a distinção entre as duas terminologi-

as, norma culta e norma padrão. Esse é um aspecto positivo e fundamen-

tal para que os alunos entendam que os termos não são sinônimos e que a 

norma padrão não se constitui uma variedade real da língua, e sim um 

conjunto de regras padronizadas, um modelo idealizado. Averiguou-se, 

então, num trecho do livro, a distinção desses termos e, além de especifi-

cá-los, os autores trazem um pequeno trecho que trata também das varie-

dades populares, ressaltando que, do ponto de vista linguístico, todas es-

sas variedades são funcionais. O único problema em relação a essa ques-

tão está no fato de o livro não trazer exemplos de situações ou contextos 

de uso da língua, nem mesmo propostas de exercícios, para aprofundar 

melhor nessa questão, a fim de fazer com que os alunos compreendam de 

forma mais clara. Apesar de mostrar a diferença entre as duas terminolo-

gias, a abordagem é, portanto, no plano superficial. 

A sexta questão, por sua vez, objetiva verificar se “o tratamento 

da variação no livro didático fica limitado ao sotaque e ao léxico, ou 

também aborda fenômenos gramaticais”. De acordo com a análise, ave-
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riguou-se que a obra em questão não trata de fenômenos gramaticais de 

forma aprofundada, as exemplificações contemplam, de certo modo, a 

variação do léxico e do sotaque. Em relação aos níveis de variação da 

língua, o livro didático faz referência à língua em mudança e, portanto, 

procura mostrar que a variação ocorre no nível da semântica, do léxico, 

da fonética, da sintaxe e da ortografia, isso de forma muito limitada. Para 

Marcos Bagno (2007), um nível de variação linguística que deveria ser 

abordado e aprofundado nos livros didáticos (e que não é tratado pela co-

leção analisada) é a variação morfossintática. O autor considera a abor-

dagem de fundamental importância para mostrar os diferentes usos dos 

recursos gramaticais empregados por cada grupo social. 

A sétima questão proposta por Marcos Bagno para a análise do 

conteúdo é se o livro didático mostra coerência entre o que diz nos capí-

tulos dedicados à variação linguística e o tratamento que dá aos fatos de 

gramática, ou continua, nas outras seções, a tratar do “certo” e do “er-

rado”. Com relação a esse aspecto, observa-se que o livro apresenta pou-

cas informações quanto à variedade linguística, pois se restringe a um 

capítulo único para tratar de todo o assunto de forma extremamente su-

perficial. Em contrapartida, nos outros capítulos, em momento algum ele 

desprestigia a língua e nem trata como erro nada que foge à regra. Entre-

tanto, deve-se levar em consideração que os assuntos apresentados na se-

ção gramática, seguem a seguinte sequência: variação linguística, semân-

tica, figuras de linguagem, fonologia, ortografia e formação de palavras 

e, em um parágrafo consideravelmente curto, aborda a língua em relação 

à gramática. Nesta parte, os autores apresentam a concepção de gramáti-

ca tomando como base os conceitos de Luiz Carlos Travaglia (2008), que 

concebe três tipos: normativo, descritivo e internalizado e explica as par-

ticularidades de cada uma. Em se tratando de língua, os autores a concei-

tuam como sendo o elemento mais importante da construção cultural de 

um povo, ratifica a variedade linguística do Brasil e apresenta um pouco 

da sua constituição desde a chegada dos portugueses. O capítulo em 

questão, embora tenha tratado do tema com superficialidade, obedece, 

em termos de abordagem, as determinações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais neste aspecto. 

No que se refere à abordagem à variação existente entre fala e 

escrita, que é outro ponto de análise proposto por Marcos Bagno, obser-

va-se que os autores tratam da relação existente entre elas, porém o faz 

de modo superficial. Os autores, ainda assim, tentam tratar das caracterís-

ticas que explicam as particularidades de cada uma delas, traçando um 
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quadro comparativo e elucidando que, na maioria das vezes, na oralida-

de, haverá o predomínio de hesitações como: “é...”, “num...” “é...”, e 

também maior ascendência de frases curtas, enquanto a escrita apresenta-

se de forma linear, com predomínio de frases complexas com subordina-

ção e um uso frequente de voz passiva. 

Para introduzir o assunto sobre a relação entre fala e escrita, os 

autores apresentam uma charge representando um momento de conversa-

ção e, a partir do exemplo, argumentam que falamos e escrevemos de 

maneiras distintas. Um, às vezes, com maior grau de formalidade e ou-

tros não. Também mostram que o discurso é adaptado de acordo com o 

contexto e o público presente e a variamos para esclarecer ou melhorar a 

interação. Além disso, ressaltam que as características do texto escrito ou 

oral podem variar, tomando como exemplo o discurso de um político que 

é oral e se assemelha com a escrita e também os bilhetes, que desempe-

nham um papel inverso, já que são textos e tem características da orali-

dade. 

Já em relação à questão da abordagem do fenômeno da mudança 

linguística pelo livro didático, aspecto de análise que também é sugerido 

por Marcos Bagno, observa-se que em nenhum momento se nota a men-

ção de tal fenômeno nem do modo como ele ocorre na língua. O livro di-

dático já deixa muito a desejar em relação à temática da variação linguís-

tica e, além disso, não esclarece que a variação implicará futuramente na 

mudança. Faz-se necessário considerar que a língua de hoje é resultado 

de alteração que ocorrem diacronicamente. Seria relevante, nesse sentido, 

uma ampla inserção de textos escritos em décadas passadas, por exem-

plo, em contraste com alguns outros contemporâneos a fim de esclarecer 

para aqueles que utilizam o livro diariamente, que a língua passa por um 

processo de mudança constante e lento, nos mais variados aspectos e ní-

veis ao longo do tempo, independentemente da vontade dos falantes. A 

ausência de abordagem do fenômeno da mudança linguística é preocu-

pante e isso se agrava ainda mais com o fato de, em toda a coletânea, 

apenas o livro do 1º ano tratar do fenômeno de variação. Os autores fize-

ram uma seleção rápida de alguns tópicos que trabalham a variação na 

língua portuguesa, não mencionando o fato de que a variação constante 

leva á mudança. Mencionar o fenômeno da variação linguística sem 

mencionar a possibilidade de mudança torna a abordagem equivocada e 

lacunar. 

Por fim, o último aspecto proposto por Marcos Bagno para ser 

analisado é se o livro didático apresenta essa variação apenas para, no 
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final, dizer que o que vale mesmo é a norma culta. A coletânea como um 

todo faz uma sucinta menção sobre o que a variação linguística, já que a 

abordagem se restringe a apenas um dos livros. Em contrapartida, em 

momento nenhum há exaltação da norma padrão da língua, em detrimen-

to de outras variedades consideradas desprestigiadas ou não. Observa-se 

que os autores ao tratarem da questão da fala e escrita, por exemplo, fa-

zem uso dos termos adequação e inadequação, o que demonstra que, pe-

lo menos os conceitos de certo e errado vêm sendo reconstruídos. Em 

suma, apesar das diversas inadequações na abordagem do conteúdo, não 

há uma menção, pelo menos explícita, à superioridade da norma padrão 

em relação às variedades linguísticas existentes, embora o modo como o 

fenômeno é abordado em relação aos conteúdos gramaticais deixe esse 

fato subentendido. 

 

5. Considerações finais 

O objetivo central do ensino de língua na escola, conforme propõe 

os Parâmetros Curriculares Nacionais, é o de desenvolver a competên-

cia comunicativa do aluno. Tal objetivo pressupõe que esse aluno deva, 

no fim da sua vida escolar, ter domínio efetivo de outras variedades lin-

guísticas além da que ele utilizava ao entrar na instituição. Assim, o en-

sino de apenas uma variedade, ou a tentativa de substituição da que esse 

aluno domina, por outra considerada “correta” vai de encontro ao alcance 

desse objetivo primário. Na verdade, o alcance desse objetivo esbarra em 

problemas de naturezas diversas, incluindo a atuação de profissionais 

pouco qualificados e até mesmo a má qualidade do material, o livro didá-

tico, que dá suporte a esse profissional e direciona o aluno no decorrer 

desse processo. 

A coleção Português: Literatura, Gramática e Produção Textual 

analisada aqui a partir da abordagem feita ao conteúdo de variação lin-

guística apresenta problemas de naturezas diversas. O único livro da co-

leção que trabalha a variação não o faz de modo satisfatório, consideran-

do-se a complexidade e riqueza do conteúdo. Nele, são encontrados pro-

blemas de organização do conteúdo, falta de introdução adequada dos 

conceitos, ausência de exemplos claros e eficientes e o mais grave, super-

ficialidade na abordagem. Além disso, o problema da falta de uma expli-

cação geral sobre o que é variação linguística e de uma abordagem acerca 

da pluralidade linguística existente no Brasil já torna a abordagem feita 

pela coleção lacunar, uma vez que o aluno começa o capítulo sem mesmo 
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saber do que se trata, pois os autores partem do específico para o geral, 

quando deveriam fazer o inverso. 

Diante das inadequações e falhas encontradas na coleção Portu-

guês: Literatura, Gramática e Produção de texto, considera-se que o seu 

público alvo, no que se refere exclusivamente à coleção (pois não houve 

pretensão de analisar a prática docente) provavelmente não concluirá a 

educação básica com noções claras e conceitos bem formulados acerca 

do conteúdo de variação linguística. A abordagem feita pelos autores da 

coleção se mostra, aparentemente, como um meio de adequar o material 

às exigências já previstas para os livros didáticos de língua portuguesa, já 

que há obrigatoriedade da presença do conteúdo de variação linguística. 

Desse modo, provavelmente, ela não dá conta dos objetivos propostos 

pelos próprios Parâmetros Curriculares Nacionais no que se refere ao 

ensino de variação linguística, tendo em vista o grau de compromisso 

com que foi feita. 
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RESUMO 

Por meio deste artigo, empreendemos uma análise poética que buscou decifrar os 

meandros do poema “Violões que choram...”, de 36 estrofes, do poeta catarinense João 

da Cruz e Sousa (1861-1898). Aspectos ligados à psicanálise freudiana, à influência da 

música de Richard Wagner – quando faz menção a navios, a ninfeias; referências a 

contextos da Inquisição e outros elementos de notável riqueza foram articulados em 

uma leitura poética que se propôs a interpretar à luz da atualidade, buscando abrir 

novos caminhos interpretativos na obra do poeta, pois toda a peça e carregada de 

imagens velozes e súbitas, como no cinema – que o poeta não chegou a conhecer. A 

composição que tantos elogios recebeu da crítica, sendo, provavelmente, o mais famo-

so poema longo do poeta introdutor do Simbolismo no Brasil surge em uma análise, 

aqui, minuciosa. 

Palavras-chave: Cruz e Sousa. Leitura poética. Crítica literária. Música. Psi-

canálise. 

 

De grande importância foi Sousa Bandeira, respondendo ao dis-

curso de posse do escritor e poeta simbolista Félix Pacheco na Academia 

Brasileira de Letras, em 1913, ao endossar os elogios que o jornalista pi-

auiense fizera a João da Cruz e Sousa: 

Não vos censurarei a admiração pelo malogrado poeta, pois que também a 

professo. [...] Parece-me ao lê-lo que as harmonias errantes da nossa língua, 

animadas por um sopro estranho, insuflam alma nas palavras, fazendo-as sen-

tir e viver como se fossem seres reais, a fim de colaborarem na deliciosa mú-

sica do ritmo. (BANDEIRA, 1965) 

Seguindo o discurso, o acadêmico toma como referência a com-

posição do poeta catarinense que lhe pareceu modelar: "Não resisto [...] 

ao prazer de vos relembrar os seus ‘Violões que choram...’, onde soluça, 

lânguida e sensual, a alma dos trópicos ao palor misterioso do luar, ao 

compasso plangente da surdina monótona dos violões [...]". 

O fato de que este extenso poema (36 estrofes!), um dos poucos 

datados por João da Cruz e Sousa (janeiro de 1897), “espécie de monu-

mento ortodoxo do nosso Simbolismo” (BUENO, 2007), tenha inspirado 

José Cândido de Andrade Muricy a ver nele “as voluptuosas noites cario-

cas, numa síntese de todas as ‘serestas’ (serenatas), ‘modinhas’ e ‘choros’ 

mailto:juanmarcello@id.uff.br
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do Brasil” (MURICY, 1979, p. 82), leva a crer que João do Rio não foi 

movido por simples simpatia a Cruz e Sousa ao declarar:  “‘Violões que 

choram...’ é, entre outras páginas de sensibilidade moderna, das mais 

empolgantes que tenho lido” (RIO, 1905). É ainda José Cândido de An-

drade Muricy que afirma sobre o poema, noutra ocasião: "a poesia brasi-

leira registrou um dos mais interessantes anúncios de arte impressionista, 

uma das peças de ambiente mais acentuado e por assim dizer mais mag-

nético que conheço em língua portuguesa” (MURICY, 1922). 

Integrando a obra póstuma Faróis, publicada em 1900 por Nestor 

Vítor, é profundamente irônico que Cruz e Sousa não tenha presenciado a 

acolhida entusiasta de seu poema pela crítica, pois no ano anterior já Síl-

vio Romero escrevera sobre os “Violões que choram...” com admiração, 

publicando somente em 1905, e concluindo que no poeta catarinense 

“acha-se o ponto culminante da lírica brasileira após quatrocentos anos 

de existência” (ROMERO, 1960). 

Por meio de uma análise, em que pese a extensão do poema, nas 

estrofes iniciais logo se espalha fortemente o noturnismo do ambiente, 

seja pela menção ao “luar”, seja pelo reforço da anáfora “noite”, que 

além de delinear os primeiros recursos musicais da composição, também 

patenteia sua oralidade, aproximada do cancioneiro popular: 

Ah! plangentes violões dormentes, mornos, 

Soluços ao luar, choros ao vento... 

Tristes perfis, os mais vagos contornos, 

Bocas murmurejantes de lamento. 

Noites de além, remotas, que eu recordo, 

Noites da solidão, noites remotas 

Que nos azuis da Fantasia bordo, 

Vou constelando de visões ignotas. 

Todavia, qualquer definição concreta já se dilui desde o começo, 

pois os contornos são “os mais vagos”, e as noites são “remotas”, elabo-

radas pela fantasia, mas com visões que deslocam o eixo da memória pa-

ra a sensação, convidando o poeta a traduzir o inefável (e não a ser um 

memorialista) por serem as fantasias impregnadas de “visões ignotas”, ou 

seja, ignoradas para qualquer descrição formal. Em seguida, posiciona 

geograficamente a noite remota, “de além”: 

Sutis palpitações à luz da lua, 

Anseio dos momentos mais saudosos, 

Quando lá choram na deserta rua 

As cordas vivas dos violões chorosos. 
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A referência à “rua” converte o poeta em observador, em tran-

seunte que recorda mais o sentimento do que a paisagem, detendo-se para 

espreitar, e nisso transmutando uma cena do espaço público em Arte, di-

ferente (mas herdado) de Baudelaire, que perambulando como flâneur 

pela Paris oitocentista capturava a turbulência da modernidade da rua e a 

convertia em poesia latente de elementos metropolitanos. O tatear suges-

tivo no inconsciente freudiano se esboça no “Anseio dos momentos mais 

saudosos”, que fica como um recorte isolado, evocando o indizível na 

pausa natural242 ao término do verso, precisamente no meio da estrofe. 

A “canção” prossegue com uma longa anáfora melódica, mas já 

no primeiro verso abrindo-se em aliterações sibilantes verlainianas, co-

mo um sussurro de vento: 

Quando os sons dos violões vão soluçando, 

Quando os sons dos violões nas cordas gemem, 

E vão dilacerando e deliciando, 

Rasgando as almas que nas sombras tremem. 

Ao explorar a semelhança fonética das palavras “dilacerando” e 

“deliciando”, cujos campos semânticos possuem notas antagônicas, a es-

trofe traz a rima interna “rasgando” como um sinônimo realçador de “di-

lacerando”. É neste momento que a acumulação sonora, juntando-se a 

“almas” e “sombras”, sugere que vários são os violões, não somente um 

ou dois. 

Ainda aqui um procedimento merece destaque. Expressões tais 

quais “soluçando”, “tremem”, bem como os “violões chorosos” e as 

“palpitações à luz da lua” nas estrofes anteriores surgem carregadas de 

tintas românticas, demonstrando que o avançar arrojado do expressio-

nismo dos “Violões” tomou como ponto de partida a herança romântica a 

que devia tributo. Massaud Moisés, ao considerar que Simbolismo repre-

sentava uma “etapa avançada da visão do mundo inaugurada pelos ro-

mânticos” (MOISÉS, 2001, p.  248), com isso vaticina o procedimento 

do poema de Faróis. 

Prossegue o artista, descrevendo a impressão da própria música 

que ecoa naquele momento, como se ainda não o tivesse feito: 

                                                         

242 É Alfredo Bosi quem magistralmente trabalha o assunto: “A pausa é terrivelmente dialética. Pode 
ser uma ponte para um sim, ou para um não, ou para um mas, ou para uma suspensão agônica de 
toda a operação comunicativa. Em cada um dos casos, ela traz a marca da espera, o aguilhão da fa-
la, o confronto entre os sujeitos”. (BOSI, 1977 p.100). 
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Harmonias que pungem, que laceram, 

Dedos nervosos e ágeis que percorrem 

Cordas e um mundo de dolências geram, 

Gemidos, prantos, que no espaço morrem... 

Aqui, o “mundo de dolências” ainda não traz o distanciamento do 

mundo sensível rumo ao mundo das formas a que alude Platão, mas suge-

re, esboça uma tentativa de voo que será desferido adiante. A semelhança 

fônica entre “pungem” e “mundos”, ou o melódico acento do “o” de 

“nervosos” e “cordas”, confere a toda a estrofe uma unidade sonora, real-

çada pelo sentido de “cordas nervosas”, capazes de gerar “mundos de do-

lências e gemidos”, e simbolicamente ecoando o mais longinquamente 

possível pelas reticências, em músicas emocionais (de gemidos, prantos) 

que “no espaço morrem...” 

E sons soturnos, suspiradas mágoas, 

Mágoas amargas e melancolias, 

No sussurro monótono das águas, 

Noturnamente, entre ramagens frias. 

O poema avança entre as aliterações do “s” nos gélidos ventos no-

turnos e nas repetições musicais de “mágoas” ou nas aproximações fôni-

cas e semânticas entre “suspiradas” e “sussurros”, “soturnos” e “notur-

namente”, desta vez rumando para o interior, no âmago dos sons e no es-

pírito amargurado, porém saudoso – eis que vem das estrofes anteriores – 

dos homens que tangem as cordas rudes dos violões. As águas sussurran-

do entre “ramagens frias” condensam um fragmento cênico dos mais bem 

construídos, onde se conjugam sensações (frio, monotonia e noturnamen-

te), imagens (águas e ramagens) e sons (sussurro). 

Dando magoado sentido às águas e às ramagens, Cruz e Sousa ex-

trai a palavra insculpida nas coisas mudas, realizando o que Jacques Ran-

cière, em ensaio intitulado “As duas formas da palavra muda” bem des-

creveu: 

A escrita muda, num primeiro sentido, é a palavra que as coisas mudas 

carregam elas mesmas. É a potência de significação inscrita em seus corpos, e 

que resume o ―tudo fala de Novalis, o poeta mineralogista. Tudo é rastro, 

vestígio ou fóssil. Toda forma sensível, desde a pedra ou a concha, é falante. 

Cada uma traz consigo, inscritas em estrias e volutas, as marcas de sua história 

e os signos de sua destinação. (RANCIÈRE, 2009) 

Até aqui, as queixas dos violões traduzem estados de ânimo a par-

tir de volteios sonoros, acordes soltos, em que Cruz e Sousa retrata o eco 

de seus pensamentos, traduzidos a partir das mágoas, saudades e anseios 

dos violões. 
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Prossegue com a quadra provavelmente mais comentada de toda a 

obra do poeta catarinense, sempre apta a definir os mecanismos musicais 

da aliteração: 

Vozes veladas, veludosas vozes, 

Volúpias dos violões, vozes veladas, 

Vagam nos velhos vórtices velozes 

Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. 

Sem fugir à regra, o jogo fônico das aliterações em que predomina 

o “v” e secundariamente o “l” e o “z” (ou o “s”) busca traduzir, levando o 

mecanismo às últimas consequências, o intercâmbio sonoro dos violões, 

cortados pelos ruídos da noite, bem como o ruído do atrito entre os dedos 

calejados deslizando sobre as cordas graves de alumínio dos violões, 

chamadas “bordões”. Márcio R. Rosa, sobre esta estrofe, observa que 

“das vogais posteriores [o, u] são motivados sons graves, em ideias som-

brias, pesadas ou redondas” (ROSA, 2012). 

De fato, o espaço lúdico da onomatopeia permite que a aliteração 

exerça “uma função de construção e de ritmo; uma função de sinal pela 

criação de uma cadeia sonora particular que vale por ela própria [...]”. 

(MESCHONNIC, 1970, p. 79) 

O reforço utilizado por Cruz e Sousa na expressão “vozes vela-

das” em forma de epanadiplose – que consiste na “repetição de uma pa-

lavra ou expressão no começo de um verso ou período e no final do se-

guinte” (AQUINO, 2007, p. 410) é potencialmente ampliado pela apro-

ximação semântica entre “veladas”, “veludosas” e “vulcanizadas”, crian-

do uma impressão tátil de surda maciez, que se choca às vozes “vivas” e 

à “volúpia” dos violões. 

Através do embate de símbolos, o poeta remete a impressões des-

conectadas da habitual descrição lógica, adentrando no expressionismo 

agônico e tumultuado de um clamor que vai além da música dos violões. 

Se cordas e vozes exprimem angústias e ecoam pela noite, as impressões 

antitéticas das “vozes vivas” e ao mesmo tempo “veludosas” concentram-

se no redemoinho dos ventos, vibrando na tensão poética e projetando-se 

platonicamente para planos além da linguagem. 

Em seguida, Cruz e Sousa “respira” e lança um olhar para o traje-

to percorrido, realizando processo idêntico à música, quando as sinfonias 

clássicas terminam a exposição do tema de abertura, repousam, e reto-

mam novas e arrojadas incursões, chamadas de “desenvolvimento”, em 

que “se dá não só o confronto dos temas apresentados, mas também o 
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embate dramático deles”. Beethoven, por exemplo, foi precursor da “ten-

são dramática nesses trechos de desenvolvimento”. (MUNIZ NETO, 

1997, p. 111) 

Eis a recapitulação do poeta, antes do “desenvolvimento”, condu-

zida pelas expressões “tudo” e “que esses violões”: 

Tudo nas cordas dos violões ecoa 

E vibra e se contorce no ar, convulso... 

Tudo na noite, tudo clama e voa 

Sob a febril agitação de um pulso. 

 

Que esses violões nevoentos e tristonhos 

São ilhas de degredo atroz, funéreo, 

Para onde vão, fatigadas do sonho, 

Almas que se abismaram no mistério. 

Nas “ilhas de degredo atroz”, soam as primeiras notas do desen-

volvimento. Através das imagens provocadas pela audição dos violões, o 

poeta conduz freudianamente243 os tocadores para dentro deles mesmos, 

nos refúgios ermos e sinistros da alma humana, transubstanciada na mú-

sica dos instrumentos. As almas que se perderam no “mistério” encon-

tram socorro na fantasia da música, fugindo às imagens mnêmicas das 

angústias vividas. Sobre a fantasia como refúgio, e embasada nas teorias 

do psicanalista austríaco, Marilia Brandao Lemos de Morais Kallas ex-

plica que 

Freud fala da inibição do Eu como um processo de desvio de uma ima-

gem mnêmica hostil cuja evocação produziria desprazer, para outros investi-

mentos colaterais, outras vias e desvios com o objetivo de evitar o desprazer e 

a dor. Poderíamos considerar a fantasia como um desvio, um investimento co-

lateral para fugir à dor? O indivíduo afetado, em estado de afeto, tocado na sua 

inibição, utilizaria a fantasia como caminho possibilitador de camuflar e enco-

brir a imagem mnêmica hostil, defendendo-se assim do desprazer que aquela 

representação geraria. Ou podemos pensar a fantasia como via possibilitadora 

ao levantamento do recalque, assim como encobridora dele. (KALLAS, 2010, 

p. 87-88) 

Cruz e Sousa prossegue construindo impressões sobre impressões, 

e vai transmutando os acordes que se perdem no ambiente em imagens 

vivas, como um fragmento de cena: 

                                                         

243 Por “freudianamente” entenda-se o procedimento de interiorização profunda no verso de Cruz e 
Sousa, pois, não tendo o poeta lido Freud, a ideia se dá, a rigor, por semelhança. 
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Sons perdidos, nostálgicos, secretos, 

Finas, diluídas, vaporosas brumas, 

Longo desolamento dos inquietos 

Navios a vagar à flor d’espumas. 

 

Oh! languidez, languidez infinita, 

Nebulosas de sons e de queixumes, 

Vibrado coração de ânsia esquisita 

E de gritos felinos de ciúmes! 

A menção aos navios desloca o olhar sobre os violões para a ima-

ginação produzida pela música, já numa altura em que as características 

da poesia não mais se detêm na melodia fônica das palavras, mas nos 

quadros mentais gerados pelos sons que se perdem em “vaporosas bru-

mas”, aproximando Cruz e Sousa dos processos usados por Stéphane 

Mallarmé, ainda que o brasileiro rompa com o intelectualismo poético do 

francês na estrofe que abre com a interjeição: “oh!”, logo espraiando nos 

versos elementos marcadamente sexuais, como “languidez”, “queixu-

mes”, “ânsia esquisita” e “gritos felinos de ciúmes”. A fortíssima antítese 

entre esta quadra e a anterior, em que navios desolados misturavam-se às 

“vaporosas brumas” é flagrante. Caminha o poeta em direção às paragens 

indefiníveis do plano ideal platônico, concretizadas em “imagem poética” 

e imunes à descrição ou narração. 

Que encantos acres nos vadios rotos 

Quando em toscos violões, por lentas horas, 

Vibram, com a graça virgem dos garotos, 

Um concerto de lágrimas sonoras! 

Bem como na música, onde o clímax dos períodos decresce a se-

guir para ganhar fôlego, a poesia cruzesousiana reduz o tom para novos 

voos, o que fica evidente na expressão “por lentas horas”. Curioso é que 

o mundo visto pelo poeta de tal modo transcende os limites da escrita ob-

jetiva, que apesar da ênfase no “concerto de lágrimas sonoras”, a puerili-

dade juvenil com que os violões são tangidos remonta à força dos senti-

mentos de juventude, não maculados ainda pelas decepções e dissabores 

ao contato do mundo. Cruz e Sousa, sutilmente nesta e nas quadras ante-

riores, constrói seu clamor contra as incompreensões da sociedade, que 

leva os homens a se refugiarem nos violões por “lentas horas”, reavivan-

do a pureza dos primeiros sonhos e fugindo das “amargas melancolias”. 

Quando uma voz, em trêmulos, incerta, 

Palpitando no espaço, ondula, ondeia, 

E o canto sobe para a flor deserta, 

Soturna e singular da lua cheia. 
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Quando as estrelas mágicas florescem, 

E no silêncio astral da Imensidade 

Por lagos encantados adormecem 

As pálidas ninfeias da Saudade! 

 

Como me embala toda essa pungência, 

Essas lacerações como me embalam, 

Como abrem asas brancas de clemência 

As harmonias dos Violões que falam! 

Construindo em seguida uma frase sinfônica mais extensa, o poeta 

conduz as duas estrofes iniciadas por “quando” em direção à terceira, 

numa ruptura rítmica no fluxo do poema, mesclando o arranjo dos ins-

trumentos e lançando, em “flashes”, rápidas imagens cinematográficas: 

um canto subindo para a lua cheia; um lago encantado de ninfeias sob 

“estrelas mágicas”, numa reminiscência das lendas nórdicas wagnerianas; 

asas brancas se abrindo pelas harmonias dos violões. Ciente de que as 

imagens são fugidias, para impregná-las de um tom emocional pungente, 

Cruz e Sousa não perde o ensejo de introduzir a epanadiplose que termi-

na reforçando poderosamente o período das três quadras: 

Como me embala toda essa pungência, 

Essas lacerações como me embalam. 

A par dos requintes da construção simbolista, ressalta o virtuo-

sismo do poeta ao manejar versos de dicção quase prosaica, popular, co-

mo a chave de ouro: “As harmonias dos violões que falam!”. E prosse-

gue: 

Que graça ideal, amargamente triste, 

Nos lânguidos bordões plangendo passa... 

Quanta melancolia de anjo existe 

Nas Visões melodiosas dessa graça. 

 

Que céu, que inferno, que profundo inferno, 

Que ouros, que azuis, que lágrimas, que risos, 

Quanto magoado sentimento eterno 

Nesses ritmos trêmulos e indecisos... 

É flagrante a antítese entre a “melancolia de anjo” e o “profundo 

inferno”, acentuada pelo “céu” dividindo as duas imagens poéticas. Fe-

nômeno curioso, o poeta parece pretender que o antagonismo não ocorra 

em diversas etapas da cena dos violões, mas que seja simultâneo. A con-

traposição de elementos díspares, como “graça” (que abre e fecha a qua-

dra) e “lágrimas”, ou “risos” e “magoado sentimento” remontam à tensão 

poética que não se resolve na linguagem, gerando a imagem poética, co-

mo preconizado por Leonardo Pereira de Oliveira. (2007, p. 91) 
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Que anelos sexuais de monjas belas 

Nas ciliciadas carnes tentadoras, 

Vagando no recôndito das celas, 

Por entre as ânsias dilaceradoras... 

 

Quanta plebeia castidade obscura 

Vegetando e morrendo sobre a lama, 

Proliferando sobre a lama impura, 

Como em perpétuos turbilhões de chama. 

Ao conferir sexualidade latente às monjas – que são as freiras dos 

mosteiros, inseridas tradicionalmente no vocabulário litúrgico do catoli-

cismo (QUINSON, 1999) –, e ao confrontar os pequenos quartos dos 

conventos (celas), onde a vida monástica é torturada por “ânsias dilace-

radoras”, o poeta realiza novas antíteses internas. Entretanto, na estrofe 

seguinte a “castidade obscura” irrompe em desejo, proliferando como em 

“turbilhões de chama”, contrapondo-se às monjas de “ânsias dilacerado-

ras”. O antagonismo entre as duas estrofes – a primeira de “ânsia” e a se-

gunda de “turbilhões de chama” – evidencia o jogo de antíteses internas e 

externas que torna o verso cruzesousiano poderoso. A transfiguração da 

imagem dos “turbilhões de chama”, símbolo de latência sexual que atra-

vessa as “castidades plebeias, obscuras”, sugere processos que antecipam 

o expressionismo – que Sérgio Milliet definiu como a vanguarda que pre-

tende acentuar, pela “deformação da realidade”, “a expressão de certos 

estados de alma”. (MILLIET, 1944, p. 255) 

Que procissão sinistra de caveiras, 

De espectros, pelas sombras mortas, mudas... 

Que montanhas de dor, que cordilheiras 

De agonias aspérrimas e agudas. 

Véus neblinosos, longos véus de viúvas 

Enclausuradas nos ferais desterros, 

Errando aos sóis, aos vendavais e às chuvas, 

Sob abóbadas lúgubres de enterros; 

Velhinhas quedas e velhinhos quedos, 

Cegas, cegos, velhinhas e velhinhos, 

Sepulcros vivos de senis segredos, 

Eternamente a caminhar sozinhos; 

Estas três estrofes debelam a poesia precursora da velocidade 

imagética do cinema. Cruz e Sousa, ao recolher cenas díspares, imprevis-

tas, já distantes dos vagabundos nos “violões chorosos”, constrói proje-

ções de fantasia em forma de tomadas de câmera em varredura. Os frag-

mentos indicam tempo cronológico em movimento, pois o poema fala de 

“procissões”, viúvas “errando aos sóis, aos vendavais e às chuvas”, e ve-

lhinhos “a caminhar”. Novamente, em meio a requintes na escrita, o po-
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ema traz o fecho popular “eternamente a caminhar sozinhos”, cujo con-

texto do poema o afasta do prosaísmo. 

Mesmo na “procissão sinistra de caveiras”, já o poeta brasileiro se 

distancia de Baudelaire, “meu belo Charles voluptuoso e melancólico” 

(SOUSA, 2000, p. 608), pela ousadia das construções e pela quebra rít-

mica das visões em turbilhão. O tom fúnebre das caveiras, a angústia 

saudosa das viúvas e a solidão dos velhinhos formam construções proje-

tadas a partir da música dos violões. Cruz e Sousa realizava, assim, a seu 

modo, a orquestração ensinada por Stéphane Mallarmé: 

As palavras iluminam-se de reflexos recíprocos como um virtual rastilho de 

luzes sobre pedrarias. Esse caráter aproxima-se da espontaneidade da orques-

tra: buscar diante de uma ruptura dos grandes ritmos literários e sua dispersão 

em frêmitos articulados, próximos da instrumentação, uma arte de rematar a 

transposição para o livro da sinfonia (MALLARMÉ, 1897, p.  246). 

O tom fúnebre ainda persiste, mesmo sob uma atmosfera de con-

trita religiosidade: 

E na expressão de quem se vai sorrindo, 

Com as mãos bem juntas e com os pés bem juntos 

E um lenço preto o queixo comprimindo, 

Passam todos os lívidos defuntos... 

Isoladamente a quadra poderia ser lida como uma cena litúrgica, 

uma missa ou procissão. Entretanto, como o poeta sobrepõe as quadras e 

acumula as impressões, a leitura vai se densificando. Por isso, os “lívidos 

defuntos” passam sem desfazer “a expressão de quem se vai sorrindo”, 

eis que esses defuntos são, além da imagem dos mortos, também os con-

flitos, angústias e torturas humanas que vão embora, desaparecendo. 

Ou, por outro lado, mesmo o sorriso mostra a ironia diante do im-

previsto da morte. As releituras obrigam a um deslocamento além das 

possibilidades da descrição ou da narração, evidenciando que a explora-

ção polimórfica do símbolo cruzesousiano não atinge, jamais, o fundo do 

poço. 

Fantasmas de galés de anos profundos 

Na prisão celular atormentados, 

Sentindo nos violões os velhos mundos 

Da lembrança fiel de áureos passados; 

Nessa altura, a elaboração sinfônica já se distanciou completa-

mente do tom inicial dos “violões chorosos” tocando na “deserta rua”. Na 

estrofe acima, os “fantasmas de galés”, ou a “prisão celular” teriam sen-

tido muito diverso se não houvesse, no quarto verso, “áureos passados”, 
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numa quebra antitética flagrante. Aqui, duas leituras são imediatamente 

possíveis, mas incapazes de esgotar o manancial simbólico da estrofe. 

Pode ocorrer identidade entre aqueles que tangem os violões chorosos e 

suas histórias de vida, retidas em suas células, como fantasmas que con-

gregam “anos profundos” no psiquismo anímico destes homens. O pas-

sado não somente são “fantasmas de galés”, mas recordam conquistas, os 

“áureos passados” dos “velhos mundos”. Poderiam ser condensações de 

um sentimento atávico bélico, descobridor, da recordação de batalhas 

vencidas, “áureas”. Ou não. 

Entretanto, a leitura que reporta ao passado nas galés dos grandes 

navios é igualmente possível, como se os “áureos passados” fossem a 

evocação – através do violão – da África natal, no período anterior ao 

cruel tráfico escravagista. 

Se os termos desta estrofe são, porém, tomados em seu sentido 

simbólico mais amplo, os fantasmas serão conflitos, a prisão celular se-

rão traumas, o “áureo passado” será o tempo em que se tinha saúde e paz. 

Ainda assim, porém, é um dos infinitos caminhos. 

Pode-se sentir, dentre tamanha confluência de leituras a partir, 

contra, ou no interior dos conflitos do símbolo, um respiro, uma brisa 

marinha cambiante vinda do último verso: “Da lembrança fiel de áureos 

passados”, com a aliteração inconfundível da vogal “a”, como numa ex-

pressão de alívio ou vento confortador. 

Meigos perfis de tísicos dolentes 

Que eu vi dentre os violões errar gemendo, 

Prostituídos de outrora, nas serpentes 

Dos vícios infernais desfalecendo; 

 

Tipos intonsos, esgrouviados, tortos, 

Das luas tardas sob o beijo níveo, 

Para os enterros dos seus sonhos mortos 

Nas queixas dos violões buscando alívio; 

 

Corpos frágeis, quebrados, doloridos, 

Frouxos, dormentes, adormidos, langues 

Na degenerescência dos vencidos 

De toda a geração, todos os sangues; 

O quadro esboçado por Cruz e Sousa revela os protagonistas da 

estranha música que percorre o poema: homens vencidos, toscos, ébrios, 

tuberculosos, vergastados de vícios e sofrimentos, mas retirados momen-

taneamente da miséria emocional através dos violões. O “beijo níveo” da 

“lua tarda” situa a seresta dos vagabundos pelo avançar da madrugada. 
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A notória aproximação semântica entre os adjetivos “frágeis, que-

brados, doloridos frouxos, dormentes, adormidos, langues” que ocupa 

metade da estrofe, potencializa de tal forma a imagem desses homens ao 

violão, que a partir desse ponto a “degenerescência dos vencidos” não 

abandona mais o poema, até o final. 

A peça inteira, ao conjugar versos de inspiração popular a cons-

truções raras, lapidadas, tais como “tipos intonsos, esgrouviados, tortos”, 

realiza curiosa miscelânea: toma de um tema cotidiano, como os violões 

numa rua deserta, e abre acordes sinfônicos transfigurados, unindo o gro-

tesco de um Baudelaire ao mergulho nos universos abissais dos conflitos 

freudianos. 

Contudo, procedimento ousado e complexo será realizado por 

Cruz e Sousa a partir da próxima estrofe: após transformar a música em 

impressões e cenas díspares dela decorrentes, o mesmo vai acontecer 

com os músicos. Não serão mais “tipos tortos” ou “corpos frágeis”. A 

transfiguração agora vai além deles: 

Marinheiros que o mar tornou mais fortes, 

Como que feitos de um poder extremo 

Para vencer a convulsão das mortes, 

Dos temporais o temporal supremo; 

 

Veteranos de todas as campanhas, 

Enrugados por fundas cicatrizes, 

Procuram nos violões horas estranhas, 

Vagos aromas, cândidos, felizes. 

 

Ébrios antigos, vagabundos velhos, 

Torvos despojos da miséria humana, 

Têm nos violões secretos Evangelhos, 

Toda a Bíblia fatal da dor insana. 

 

Enxovalhados, tábidos palhaços 

De carapuças, máscaras e gestos 

Lentos e lassos, lúbricos, devassos, 

Lembrando a florescência dos incestos; 

A sobreposição angustiosa de aspectos que parecem simultâneos 

vai conferindo um alto grau de dramaticidade wagneriana conduzida pelo 

leitmotiv (MEDAGLIA, 2008) dos “homens ao violão”, por todo o perío-

do. Marinheiros, que são ao mesmo tempo veteranos, ébrios e palhaços, 

condensam a tensão que não se desfaz. Tabus intocados como os Evange-

lhos e os incestos são atirados entre versos duramente antagônicos, como 

se vê em “vagos aromas, cândidos, felizes” e “torvos despojos da miséria 
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humana”. É o “expressionismo crispado” de que fala Paulo Leminski 

(1983, p. 70.) sobre Cruz e Sousa. 

Notoriamente, nestas estrofes o poeta prepara a obra rumo a sua 

coda – que representa uma extensão do tema em seus significados laten-

tes (LAM, 1983) –, num crescendo quase palpável. É o que faz, precisa-

mente, ao iniciar cada uma das últimas quadras por “toda”, “todas” e “tu-

do”, como quem recapitula toda a composição e amplia o apogeu sinfô-

nico dos tímpanos retumbando abaixo dos metais, envolvidos pela apote-

ose das cordas: 

Todas as ironias suspirantes 

Que ondulam no ridículo das vidas, 

Caricaturas tétricas e errantes 

Dos malditos, dos réus, dos suicidas; 

 

Toda essa labiríntica nevrose 

Das virgens nos românticos enleios; 

Os ocasos do Amor, toda a clorose 

Que ocultamente lhes lacera os seios; 

 

Toda a mórbida música plebeia 

De requebros de faunos e ondas lascivas; 

A langue, mole e morna melopeia 

Das valsas alanceadas, convulsivas; 

 

Tudo isso, num grotesco desconforme, 

Em ais de dor, em contorções de açoites, 

Revive nos violões, acorda e dorme 

Através do luar das meias-noites!  

(SOUSA, 2000, pp. 122-126.) 

Cruz e Sousa vai aos extremos da existência humana, contrapondo 

o “ridículo das vidas” aos “suicidas”; resgata as origens do romantismo 

nas “nevroses” das “virgens”; rememora os faunos de Stéphane Mallar-

mé, que inspiraram Debussy; as melopeias langues de fundo medieval, 

herdadas do misticismo cristão; e encerra com seu protesto social envol-

vendo toda a obra, mesmo escrita quase dez anos após a Abolição, pois 

as “contorções de açoites” só poderiam reviver com tanta força nas evo-

cações dos violões se ainda existissem gravadas nos traumas daqueles 

que recordavam os sofrimentos ainda vivos. 

Tasso da Silveira, considerado por José Cândido de Andrade Mu-

ricy como “o maior crítico brasileiro do Simbolismo” (MURICY, 1976, 

p. 144), deixou nota de rodapé sobre os “Violões que choram...” numa 
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pequena coletânea de Cruz e Sousa, que, entretanto, vale a pena reprodu-

zir na íntegra pela admirável lucidez: 

Este é dos poemas em que mais altamente se patenteia a força de transfi-

guração do Poeta Negro, e também os complexos recursos de sua arte. O te-

ma: Uns poucos vagabundos tocando violão em serenata por funda noite do 

Rio de Janeiro ou da província. Deste elemento simples arranca o poeta um 

mundo sinfônico e trágico que enche o poema. O canto dos violões ressoa vi-

vo nas aliterações e nos Jogos vocálicos surpreendentes, e, com ele, o sofri-

mento humilde e obscuro, a dor incompreendida dos que vão pela noite nesse 

desabafo ingênuo. E também a noite vem, e se estende no poema do princípio 

ao último verso, densa e túrgida, estremecente de insondável melancolia. 

(SILVEIRA, 1957, p. 37) 
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RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo analisar como a figura midiática da apresenta-

dora Xuxa Meneghel movimenta o mercado publicitário há mais de 30 anos. Sabemos 

que Xuxa é um caso único de sucesso no Brasil, tendo criado um verdadeiro império 

que se ramifica em toda a América Latina. A abordagem metodológica que adotamos 

está centrada na análise crítica do discurso de linha americana. O tipo de pesquisa é 

de natureza documental, uma vez que estamos entendendo as imagens de propagan-

das publicitárias como documentos, e a abordagem qualitativa, pois partimos do prin-

cípio da interpretabilidade para análise dos dados. Entendemos que Xuxa é um belo 

exemplo de fenômeno de massa do Brasil, sendo a maior celebridade brasileira conhe-

cida no exterior. 

Palavras-chave: Xuxa. Fenômeno massa. Televisão. 

 

1. Introdução 

A linguagem publicitária é evidenciada por uma maneira particu-

larizada com a qual tem seus produtos expostos. Nesse sentido, merece 

atenção específica em relação às demais modalizações linguísticas, le-

vando em conta seu potencial teórico, retórico e ideológico. Assim, pesar 

na linguagem publicitária é convidar o leitor atento a desvendar os misté-

rios de propriedades implícitas que estão diretamente articuladas à cons-

trução de sentidos de inferência e deferência. 

Nesse sentido, concordamos com Émile Benveniste (2006) quan-

do afirma que a enunciação é perpassada por uma construção ideológica 

e intencional. Isso se comprova pelo fato de que as manifestações lin-

guísticas são permeadas e desencadeadas por meio de enunciações que se 

manifestam linguisticamente por intermédio de enunciados linguísticos 

de ordem verbal, não verbal ou mesmo multimodal. Entretanto, deixemos 

a discussão sobre construção de enunciações e enunciados para uma pró-

xima oportunidade. Para maiores informações sobre isso, consultar as 

obras de Émile Benveniste (2006), José Luiz Fiorin (2011; 1996), Eni 

Puccinelli Orlandi (2000) entre outros. 

É nesse sentido que propomos a discussão sobre linguagem publi-

mailto:brunogomespereira_30@hotmail.com
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citária e sua função na construção/manutenção de fenômenos ligados à 

mídia, em especial aqui aquela que se convencionou chamar de mercado 

publicitário, face ao seu relevante apelo junto à massa. A intenção é ana-

lisar como a apresentadora de televisão Xuxa Meneghel é representada 

em campanhas publicitárias, bem como o efeito de sentido causado pelo 

uso de sua imagem. 

Entretanto, é importante frisar que não estamos nos referindo à ci-

dadã Maria da Graça Xuxa Meneghel, e sim à figura pública representada 

por esta artista, tendo em vista seu forte apelo junto à massa em mais de 

três décadas de trabalhos desenvolvidos na televisão, principal veículo de 

comunicação no Brasil. Xuxa é, sem dúvida, o maior nome do mercado 

publicitário do país, sendo considerada uma espécie de redentora das 

marcas, mesmo em tempos de crise. 

O aporte teórico se centra na análise crítica do discurso, aqui for-

temente representada pelos trabalhos de Norman Fairclough (2008), Iza-

bel Magalhães (2012) e José Luiz Meurer (2012), bem como da linguísti-

ca sistêmico-funcional, teoria dos estudos australianos da linguagem pro-

postas por Michael Alexander Kirkwood Halliday (1994), Michael Ale-

xander Kirkwood Halliday e Ruqaiya Hasan (1989), Michael Alexander 

Kirkwood Halliday e Christian Matthias Ingemar Martin Matthiessen 

(2014; 2004) e fortemente defendidas por Suzanne Eggins (2004), Geoff 

Thompson (2014), Cristiane Fuzer e Sara Regina Scotta Cabral (2010), 

Wagner Rodrigues Silva e Elaine Espíndola (2013) e Bruno Gomes Pe-

reira (2016, 2015, 2014). 

A metodologia é de caráter documental, uma vez que entendemos 

as imagens analisadas, extraídas de campanhas publicitárias, como do-

cumentos veementes capazes de semiotizarem situações específicas de 

enunciação linguístico-ideológicas, de modo a revelar uma ideologia 

neoliberalistas nos discursos propostos. Assim, concordo com Sá-Silva et 

al (2009) quando afirmam que este tipo de pesquisa é de suma importân-

cia no ambiente acadêmico, tendo em vista a organicidade que documen-

ta a partir de uma postura comparativa situada em um determinado tempo 

e espaço. 

Muitos são os trabalhos que problematizam a influência de Xuxa 

em diversos contextos de pesquisa. Dentre elas, podemos citar os traba-

lhos de Vanessa Patricia Monteiro Campos (2006), Dánie Marcelo de Je-

sus e Fernando Zolin-Vesz (2013), Jupy Júnior (2000) e Bruno Gomes 

Pereira (2015). 
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Além dessa Introdução, das Considerações Finais e das Referên-

cias, este artigo é constituído pelas seguintes principais seções: Noções 

de análise crítica do discurso e linguística sistêmico-funcional em Con-

fluência, Xuxa e o Mercado Publicitário: Toque de Midas e Analisando a 

Influência do Sujeito Xuxa em Campanhas Publicitárias. 

 

2. Noções de análise crítica do discurso e linguística sistêmico-fun-

cional em Confluência 

Com o propósito de fundamentar teoricamente a produção deste 

trabalho, apoiar-nos-emos nas diretrizes da linguística sistêmico-

funcional e da análise crítica do discurso. 

Assim, a confluência dessas teorias nos proporcionará ter uma vi-

são complexa de nosso objeto de pesquisa, tendo em vista a maneira so-

cial e multidisciplinar com as quais ambas entendem os estudas da lin-

guagem. Tratam-se, portanto, de modelos de análises linguísticas direta-

mente ligadas às dimensões sociais. (MEURER, 2012) 

A postura investigativa da linguística sistêmico-funcional foi ini-

cialmente analisada por Michael Alexander Kirkwood Halliday. Seu ca-

ráter funcionalista, herdado do Círculo Linguístico de Praga, propõe que 

as estruturas léxico-gramaticais244 sejam utilizadas de acordo com seu pa-

pel social. 

Entretanto, é necessário considerarmos a perspectiva sistêmica e 

funcional dos estudos hallidayanos. O teórico inglês propõe uma visão 

sistêmica dos estudos da língua, pois descreve a linguagem como um sis-

tema de comunicação, a qual está diretamente vinculada ao contexto em 

que pertencem os enunciadores, mantendo, assim, relações interpessoais. 

Além disso, para Michael Alexander Kirkwood Halliday, essa corrente 

de estudos é também funcional, partindo da premissa da organicidade da 

língua que, gramaticalmente, se adequa ao meio social por intermédio de 

escolhas léxico-gramaticais. (CUNHA & SOUZA, 2007) 

Michael Alexander Kirkwood Halliday e Christian Matthias In-

gemar Martin Matthiessen afirmam que “um texto é o produto de uma 

seleção em uma grande rede de sistemas – um sistema de rede. A teoria 

sistêmica recebe esse nome devido ao fato de que a gramática de uma 

                                                         

244Faz referência às escolhas grafo-fonológicas, lexicais, gramaticais e semântico-discursivas.  
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língua ser representada em forma de redes de sistemas, e não como um 

amontoado sem nexo entre palavras”. (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 

2004, p. 23, tradução nossa)245 

Logo, o aspecto pragmático da língua é determinante das escolas 

linguístico-gramaticais. Isso porque o texto deve ser entendido como cé-

lula de análise, onde as unidades menores se articulam de maneira siste-

mática, e não como um amontoado de palavras aleatórias e desarticula-

das. 

Seguindo esse raciocínio, é válido inferirmos que a abordagem 

funcionalista, nessa perspectiva, ilustra uma vertente de estudos da lin-

guagem onde a estrutura gramatical está inserida em uma situação con-

creta de uso, tendo como principal objetivo a comunicação por meio da 

interação. Logo, a língua não pode ser entendida como fator autônomo, 

tendo em vista que condicionantes sociais, cognitivos e históricos influ-

enciam diretamente em seu uso. Mais uma vez, vemos necessidade de 

uma abordagem transdisciplinar. 

Logo, a linguística sistêmico-funcional contempla a análise des-

critiva gramatical, tendo em vista que é possível atribuir inferências a 

respeito do contexto social e cultural do produtor do texto. Isso implica 

dizer que a gramática, conforme os funcionalistas, não é algo congelado, 

e sim uma manifestação discursiva e ideológica de uma dada esfera 

pragmática. 

Tomando como base o importante papel do contexto nos estudos 

da linguística sistêmico-funcional, consideraremos as noções de contexto 

de cultura e contexto de situação, conforme as concepções de Michael 

Alexander Kirkwood Halliday. Tomemos como exemplo o texto publici-

tário. O contexto publicitário é altamente importante para o desenho des-

te trabalho, partindo do pressuposto que é onde o enunciador mantém 

contato social direto com atores diversos. Essa relação entre atores soci-

ais é um fator condicionante para construção discursiva e ideológica do 

gênero, tendo em vista que o posicionamento será moldado também por 

meio dessas relações. 

O contexto publicitário agrega em si características específicas da 

                                                         

245No original: “a text is the product of ongoing selection in a very large network os systems – a sys-
tem network. Systemic theory gets its name from the fact that the grammar of a language is repre-
sented in the form of system networks, not as an inventory of structures” (HALLIDAY & MATTHIES-
SEN, 2004, p. 23). 
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situação onde se organizam as metafunções. Trata-se, portanto, de um 

contexto menor, onde o usuário da língua exercitará suas práticas de le-

tramento reflexivo. 

A linguística sistêmico-funcional tem se apresentado como fértil 

campo de investigação científica, devida à sua aplicabilidade aos estudos 

linguísticos. A abordagem de análise textual adotada pela linguística sis-

têmico-funcional favorece o entendimento de quaisquer meios sociais, 

pois articula a língua a uma perspectiva sociocultural, procurando enten-

de-la em suas várias semioses. Assim, percebe a língua por um viés inte-

racional. (MEURER & BALOCCO, 2012) 

Considerar a linguagem em uma perspectiva interacional é adotar 

uma postura bakhtiniana, a qual considera a esfera social como determi-

nante para estruturação discursiva. Nesse viés, é pertinente afirmar que a 

gramática não se movimenta sozinha, ou seja, não podemos desvincular 

os padrões gramaticais do meio social em que são produzidos. 

Logo, os processos de descrições dos padrões gramaticais, pro-

postos pela linguística sistêmico-funcional, são eficazes para o entendi-

mento do meio cultural e social do ator produtor do texto. Visto que os 

gêneros textuais se refletem em sua estrutura fonológica, semântica e sin-

tática. 

Em seus estudos, Michael Alexander Kirkwood Halliday propõe 

que a língua, bem como as escolhas gramaticais, está sujeita a processos 

comunicativos. Dessa forma, concebe a linguagem como um sistema se-

miótico246, organizado em diferentes níveis. Nesse caso, este autor esboça 

três metafunções da linguagem que se manifestam de maneira mútua: A 

metafunção interpessoal, a ideacional e a textual. Michael Alexander 

Kirkwood Halliday e entende que “os três componentes funcionais do 

significado ideacional, interpessoal e textual são realizados em toda a 

gramática de uma língua. Assim, na gramática, cada componente contri-

bui com uma estrutura mais ou menos completa”. (HALLIDAY & 

                                                         

246O termo "semiótica" é entendido nesta abordagem em seu sentido mais amplo. Logo, pensamos 
em semiótica enquanto a própria manifestação da linguagem enquanto elemento de significação. É 
pertinente atentarmo-nos, neste sentido, que as significações da linguagem, muitas vezes, extrava-
sam as fronteiras puramente linguísticas. (HALLIDAY & HASAN, 1989). Nessa instância, temos que 
mobilizar conhecimentos da filosofia, psicologia, sociologia entre outras para podermos entender as 
significações da linguagem em uma visão multidisciplinar. 
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MATTHIESSEN, 2004, p. 309, tradução nossa)247 

Assim, conforme as teorias de Michael Alexander Kirkwood Hal-

liday, as escolhas gramaticais de uma determinada língua dependerão de 

cada uma das metafunções. Vale ressaltar que tais metafunções, mesmo 

apresentando singularidades, são interdependentes. 

O quadro abaixo procura sistematizar as metafunções, assim como 

as variáveis de contexto e as realizações léxico-gramaticais que a elas se 

relacionam: 

Variáveis de contexto Metafunções Sistema 

Campo Ideacional Transitividade 

Relações Interpessoal Modo 

Modo Textual Tema 

A metafunção interpessoal lida com a relação entre interlocutores, 

os quais se articulam de acordo com dada intenção comunicativa. Assim, 

esta metafunção preocupa-se com a interação, ajudando-nos a codificar 

atitudes de relação entre enunciadores. Souza entende que “o nível inter-

pessoal lida com os aspectos formais de uma unidade linguística que re-

flete seu papel na interação entre falante e ouvinte”. (SOUZA, 2012, p. 

73) 

Já a metafunção ideacional representa o campo do discurso em 

uma perspectiva de descrição gramatical onde investiga o mecanismo de 

transitividade, ao passo que entende a oração como forma de representa-

ção de atores. (GOUVEIA, 2009) 

No que tange à metafunção textual, Gouveia a propõe como ele-

mento de ligação entre as metafunções anteriores ao afirmar que esta se 

preocupa com o desenvolvimento textual, o que engloba os mecanismos 

de coesão e de coerência. (GOUVEIA, 2009) 

Do ponto de vista ideacional, o mais focado nessa pesquisa, a des-

crição dos padrões gramaticais da oração é um ponto relevante para in-

vestigação, partindo da premissa de que o gênero textual se constrói a 

partir desses padrões. 

Sendo assim, a noção de transitividade deve ser problematizada. 

                                                         

247No original: “the three functional components of meaning, ideational, interpersonal and textual, are 
realized throughout the gramar of a language. But whereas in the gramar of the clause each compo-
nent contributes a more or less complete structure”. (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004, p. 309) 
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Conforme a linguística sistêmico-funcional, o mecanismo de transitivi-

dade não pode ser entendido como algo que se refere unicamente ao ver-

bo, como é discutido pela gramática tradicional, mas sim como algo ca-

racterístico da oração em si. 

Isso implica dizer que a oração é vista como uma representação de 

sintagmas que se comunicam. Assim sendo, a transitividade se constrói 

nesse dito processo de relação entre verbos, nomes e frases preposicio-

nais de lugar, tempo e modo. 

Conforme teoria de Michael Alexander Kirkwood Halliday, o 

processo de transitividade é ancorado conforme a configuração de ator e 

o processo comunicativo. Assim: 

o modelo de transitividade é baseado na configuração do ator + processo. O 

ator é interpretado como o responsável pelo desenrolar do processo por meio 

do tempo, e esse desdobramento é confinado no ator ou estendido para o outro 

participante. (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004, p. 282, tradução nos-

sa)248 

Em confluência com a linguística sistêmico-funcional, adotamos a 

análise crítica do discurso enquanto ferramenta teórico-metodológica 

pertinente ao desenvolvimento destetrabalho. Isso porque esta vertente 

linguística concebe a linguagem como um elemento social. Logo, socie-

dade e linguagem são indissociáveis. Em outras palavras, não se pode se-

parar gramática e discurso em uma investigação científica. 

Ao falar das formas especializadas de análise do discurso, incluí-

mos a análise crítica do discurso enquanto uma modalidade diretamente 

relacionada à variante de registro relação. Nesse sentido, o autor atribui à 

análise crítica do discurso a ideia de poder enquanto status. Logo, esta 

abordagem dos estudos, nesse sentido, problematiza as relações de domi-

nação entre os atores em um dado contexto de situação, as quais são re-

presentadas no discurso. 

É pertinente concebermos a análise crítica do discurso enquanto 

uma vertente de estudos discursivos que trata a linguagem em uma pers-

pectiva multimodal, longe de uma fragmentação. Devido à linguagem ser 

uma atividade que se articula em uma esfera social, traz consigo ideolo-

                                                         

248No original: “the transitive model is based on the configuration of actor + process. The actor is con-
strued as bringing about the unfolding of the process through time, and this unfolding is either con-
fined in its outcome to the actor or extended to another participant”. (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 
2004, p. 282) 
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gias que se constroem em um dado espaço. Logo, a construção discursiva 

se dá por meio de uma relação sócio histórica. Dessa forma: 

entendemos a análise crítica do discurso tanto como teoria quanto método: 

como um método de análise de práticas sociais com interesse específico nos 

momentos discursivos que unem preocupações teóricas e práticas às esferas 

públicas, onde as formas de análise “operacionalizam” – tornam práticas – te-

orizações sobre o discurso na vida social (da modernidade tardia), e a análise 

contribui para o desenvolvimento e elaboração dessas teorias (CHOULIA-

RAKI & FAIRCLOUGH apud TILIO, 2010, p. 87) 

Para isso, a de se considerar a complexa definição de contexto de 

acordo com a análise crítica do discurso. É válido dizer que a noção de 

contexto é de extrema importância em trabalhos dessa natureza, pois aju-

dam a entender a ideologia dos gêneros discursivos. 

A priori, para se entender a ideologia dos gêneros é necessário en-

tender como a carga ideológica se relaciona à construção das representa-

ções dos atores. A noção de representação, aqui apresentada, é ancorada 

na ideia de caracterização da experiência humana (CUNHA & SOUZA, 

2007). Isso nos leva a enveredar, novamente, nos caminhos políticos da 

análise crítica do discurso ao nos apresentar a noção de ideologia em 

Norman Fairclough. A justificativa para essa concepção está situada na 

postura dialética em análise crítica do discurso e linguística sistêmico-

funcional. Nessa instância, estas escolhas léxico-gramaticais manifestam 

o teor semântico e ideológico do gênero, tendo em vista que acreditamos, 

conforme teorias da linguística sistêmico-funcional, que os extratos gra-

maticais servem como pistas linguísticas para entendermos o contexto de 

cultura e de situação onde o gênero circula. 

No que tange à ideologia contida nos gêneros discursivos, é pos-

sível entendermos que se trata de posicionamentos pré-concebidos pela 

própria conjuntura social em que este gênero é produzido e circulado. 

Nesse caso, a relação entre estrutura social e materialização das ideologi-

as (os gêneros discursivos) estão permanentemente articuladas (cf. RE-

SENDE, 2009). Teóricos buscam relacionar a noção de contexto na aná-

lise crítica do discurso em conformidade com os preceitos da linguística 

sistêmico-funcional, pois entendem que tanto a análise crítica do discurso 

e a linguística sistêmico-funcional adotam a concepção de língua como 

elemento social. 

Somada a estas concepções, a análise crítica do discurso também 

considera que a linguagem não é compartimentada. Isso significa que um 

texto é “costurado” não apenas por manifestações linguísticas, mas tam-
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bém por várias outras áreas do conhecimento humano. Isso implica dizer 

que não se pode separar as propriedades linguísticas e discursivas das 

propriedades contextuais. (FAIRCLOUGH, 2008) 

Nessa perspectiva, há uma convergência com a linguística aplica-

da, tendo em vista a concepção crítica e multimodal249 que ambas têm a 

respeito da linguagem. Isso significa dizer que, ao associarmos língua e 

sociedade, devemos considerar que ambas atuam de maneira conjunta. 

Logo, a língua se estruturará de vários modos, dependendo das necessi-

dades sociais e culturais do meio em que opera. 

 

3. Xuxa e o mercado publicitário: toque de midas 

O consumismo é característico da sociedade contemporânea, que 

se desenvolve conforme os paradigmas capitalistas. No atual contexto 

econômico, consumir significa ter status e se firmar como alguém atuan-

te, mesmo quando não se está, necessariamente, precisando do produto 

adquirido. 

Assim, a prática do consumo250 desenfreado é fruto de uma socie-

dade onde as pessoas se mostram, cada vez mais, avessas à disciplina e à 

organização financeira. Esta postura estimula uma “desregulamentação” 

do capital que se manifesta por meio de compras compulsivas. (Cf. 

BAUMAN, 2004) 

Nesse contexto de desordem social, surgem os chamados fenôme-

nos de massa que, por intermédio dos meios de comunicação, tornam-se 

verdadeiros chamarizes para o consumo. Logo, consistem em pessoas 

que são projetadas na mídia e, por isso, passam a influenciar e fazer parte 

do imaginário de grande parte da população. 

                                                         

249Conforme Bárbara, estamos inseridos em uma comunidade que tem a linguística sistêmico-
funcional como ponto em comum. Logo, devemos ter uma concepção de língua/linguagem como 
prática social, a qual manifesta-se multimodalmente. (Cf. BÁRBARA; MACEDO, 2009) 

250 Concordamos com Vanessa Patricia Monteiro Campos ao dizer que “consumo é um sistema que 
assegura a ordenação dos signos e a integração do grupo; ele é, logo, ao mesmo tempo, uma moral 
(um sistema de valores ideológicos) e um sistema de comunicação, uma estrutura de troca”. (CAM-
POS, 2006, p. 19) 
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Na categoria de fenômenos de massa, enquadramos Xuxa Mene-

ghel251, a mais popular apresentadora de televisão do Brasil. Com o epí-

teto de “Rainha dos Baixinhos”, Xuxa se firmou como uma das celebri-

dades mais influentes do país e, em 30 anos de carreira, construiu um 

verdadeiro império graças ao licenciamento dos produtos infantis que le-

vam seu nome. (Cf. CAMPOS, 2006; JUPY JÚNIOR, 2001; SILVA, 

2007; ZOLIN-VESZ, 2013) 

A esse respeito, Vanessa Patrícia Monteiro Campos sintetiza que 

“Xuxa não deve ser encarada como um produto de consumo isolado, mas 

um produto organicamente conectado com a essência do desenvolvimen-

to da televisão, uma espécie de termômetro da cultura midiática das últi-

mas décadas do século XX”. (CAMPOS, 2006, p. 97) 

Nesse sentido, é possível dizer que o poder de consumo do sujeito 

Xuxa, enquanto figura midiática, advém de uma série de fatores que, 

conjuntamente, compõem a anatomia do “mito”. Dessa forma, esferas 

midiáticas, como televisão, cinema e outras, atuam juntas na manutenção 

da imagem da apresentadora, ao mesmo tempo em que incentiva o con-

sumo da marca. Assim, trata-se de um sujeito não neutro dotado de ideo-

logias que são materializadas por práticas discursivas. Estas, por sua vez, 

são construídas através de diferentes fatores sociais que determinam a na-

tureza do discurso. (Cf. FAIRCLOUGH, 2008) 

A concepção de sujeito que assumimos aqui baseia-se na análise 

crítica do discurso ao tratá-lo como uma entidade capaz de remodelar as 

práticas discursivas, sendo um elemento dominante no comportamento 

social. (Cf. FAIRCLOUGH, 2008; RESENDE & RAMALHO, 2011; 

RESENDE, 2009) 

Entretanto, nos últimos anos, profissionais da pedagogia têm se 

preocupado ainda mais com a qualidade dos produtos destinados às cri-

anças. Essa preocupação se deve, principalmente, aos avanços tecnológi-

cos da era globalizada, o que miscigenam as culturas rapidamente. Dessa 

maneira, “o fato de poder haver estreita relação entre o público infantil e 

os elementos de apelo empregados nessa modalidade de propaganda, é 

fundamental que se avalie sistematicamente seu papel sobre formação da 

criança”. (BARROS FILHO, 2002, p. 3) 

                                                         

251 Não é nossa intenção fazermos qualquer tipo de referência à pessoa Maria da Graça Xuxa Me-
neghel, mas sim à figura midiática difundida pelos veículos de comunicação do país, relacionando 
seu forte apelo popular às vendagens de sua série de canções infantis XSPB. 
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Em suma, compreendemos que o mercado de consumo infantil 

tem crescido absurdamente nos últimos anos. Esse crescimento é conse-

quência da influência dos veículos de comunicação que, ao criarem os 

fenômenos de massa, incentivam o ato da compra. Diante disso, a escola 

procura fazer uso dessa realidade em benefício da educação, uma vez que 

é impossível desconsiderar o alcance da influência desses sujeitos midiá-

ticos. Mas para isso, é necessário apurar a qualidade desses materiais, 

uma vez que contribuem diretamente para formação da criança. 

 

4. Analisando a influência do sujeito Xuxa em campanhas publicitá-

rias 

Nesta seção, apresentamos breves análises sobre a articulação 

ideológica e semântica entre a construção de sentidos e a escolha das 

imagens. É válido ressaltar que todas as expressões imagéticas que anali-

samos foram retiradas de campanhas publicitárias nas quais Xuxa ocupa-

va o cargo de protagonista do enunciado. 

A Fig. 1, abaixo localizada, ilustra uma campanha que Xuxa pro-

tagonizou junto à Monange, marca de produtos estéticos, que tem como 

maior referência a linha de hidrantes e desodorantes. O produto comerci-

alizado tinha como público alvo a esfera feminina de classe média, a qual 

muito se identificava com a figura pública de Xuxa Meneghel devido a 

sua trajetória na televisão. A apresentadora ficou a frente desta marca, 

como garota propaganda, por mais de uma década. Em 2011, de maneira 

mais precisa, viajou pelo Brasil, nas maiores capitais brasileira, para di-

vulgar a marca durante o evento Monange Dream Fashion Tour. 

Comecemos pelo texto verbal. Os processos é e confie, respecti-

vamente relacional e mental, estão dispostos no anúncio em letras com 

tamanhos maiores em relação ao anúncio que está abaixo. Isso, por sua 

vez, gera um efeito de sentido que é justamente a sobreposição de infor-

mações que, juntas, constituem o enunciado linguístico. 

Do ponto de vista ideológico, as marcas linguísticas identificadas 

somam discursos pré-concebidos que sintetizam o percurso de sucesso da 

apresentadora em questão. O processo relacional é está introduzindo um 

sintagma interno capaz de resumir a ideia de desodorante como algo de-

masiadamente pessoal. Isso, por sua vez, aproxima a imagem de Xuxa ao 

público, que passa a vê-la não como ídolo inatingível, mas sim como 

uma pessoa próxima do público, gerando um efeito intimista. 
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Fig. 1: Xuxa no Comercial da Monange. Fonte: Site Comercial da marca 

O processo confiar, de caráter mental, já traz consigo um sentido 

subjetivo de confiança, ou seja, sugere algo que, por ser próximo, é digno 

de se confiar. A noção de confiança está diretamente associada ao presti-

gio de Xuxa junto ao grande público, o que gera uma relação harmoniosa 

e afetiva. A noção de temporalidade, sugerida pela escolha dos demais 

sintagmas adverbiais, implícita os anos de carreira que Xuxa tem junto 

aos meios de comunicação, o que a faz digna de um título majestoso. 

A ideologia também é construída por meio da interação com os 

enunciados imagéticos. Na figura, a apresentadora mostra-se a vontade 

enquanto mostra suas axilas, visivelmente sem nenhum tipo de mancha 

ou algo do tipo. Do ponto de vista estético, há a exposição de uma mu-

lher bonita que “vende” um produto que provavelmente usa e é o respon-

sável por deixá-la bela. 

A Fig. 2 é uma ilustração da atuação de Xuxa na campanha publi-
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citária da Koleston, tintura para cabelos há muito tempo conhecida. Na 

ocasião, em meados de 2012, Xuxa tingiu o cabelo de preto por duas se-

manas. Em troca, embolsou a importância de 3 milhões de reais para apa-

recer nas mídias com suas madeixas escuras. Observemos abaixo: 

 
Fonte 2: Xuxa na campanha da Koleston. Fonte: Site Comercial da marca 

No enunciado imagético acima, não há expressão de texto verbal 

escrito. Há, no entanto, uma sobreposição de signos linguísticos que, 

concomitantemente, geram sentidos e estabelecem articulações com um 

contexto mais concreto de vida do telespectador. Dentre eles, citamos o 

cabelo preto de Xuxa, o cenário da mesma cor e com decoração luxuosa, 

bem como as vestes da apresentadora. 

A priori, consideramos a cor das madeixas da Rainha dos Baixi-

nhos. Xuxa é, lendariamente, conhecida por ser loira. No início dos anos 

1990, a artista foi incluída na lista da revista americana Forbes como 

uma das mulheres mais bonitas do planeta. A beleza europeia de Xuxa se 

deve muito ao fato de sua descendência. Entretanto, a mídia contribuiu 

para a perpetuação de um estereótipo interno: a obrigação de Xuxa ser 

loira. Assim como nos mostra a pesquisa de Amélia Simpson (1994), 

Xuxa é um típico fenômeno de massa, que ultrapassa fronteira e dita mo-

dismos. A cor do cabelo é, fundamentalmente, fator comprometedor para 

a construção de uma imagem que não pode ser mudada no imaginário 

das pessoas que cresceram acompanhando o trabalho da artista. 
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Por outro lado, uma marca de tintura capilar que consegue con-

vencer a loira mais conhecida do Brasil a mudar a cor de seu cabelo é, no 

mínimo, ganhar na loteria, pois isso serve como sinônimo de qualidade 

do produto, uma vez que Xuxa sempre foi convicta de que seu loiro era 

uma de suas marcas registradas. Do ponto de vista mercadológico, a mu-

dança de tonalidade do cabelo da rainha serve como um chafariz promo-

cional da tintura que encontrou na estrela a possibilidade de reviver seus 

tempos áureos. Ideologicamente, trata-se de uma mudança paradigmática 

do discurso, o que gerou, consequentemente, a proliferação de demanda 

pela Koleston no mercado, chegando a ser eleita a maior jogada de mar-

keting daquele ano. 

A cor do cabelo de Xuxa, em conformidade com um cenário 

igualmente escuro, realça a cor alva de sua pele, bem como o azul de 

seus olhos. Este contrate, por sua vez, serve como ferramenta ideológico- 

-discursiva de exaltação da figura feminina e da beleza da mulher. Ao 

mesmo tempo, o cenário luxuoso resgata a ideia de Xuxa enquanto rai-

nha, que vive em uma redoma de luxo, característica de figuras da mais 

alta realeza. 

Outro ponto importante é a roupa que a estrela ora referida traja. 

Em um clássico tubinho preto, Xuxa evidencia suas invejáveis curvas, 

que revelam a silhueta de alguém extremamente linda. Do ponto de vista 

ideológico, esta estratégia marca o crescimento e evolução da “Rainha 

dos Baixinhos” para uma mulher mais madura, independente, sem medo 

de mudar, agora digna o título de “Rainha do Brasil”. 

Na Fig. 3, percebemos uma imagem do trecho de uma campanha 

sobre automóveis que a apresentadora estrelou no final de 2016. Na oca-

sião, este foi um assunto que movimento as redes sociais no mundo intei-

ro, causando comoção e curiosidade por parte dos telespectadores. Evi-

dentemente, tais informações se reverteram em ganhos para a campanha 

que Xuxa encabeçava. Observemos a imagem da Fig. 3. 

Assim como na propaganda anterior, a Fig. 3 não recorre a textos 

verbais para convencer o receptor. A ideia é utilizar unicamente a ima-

gem da artista como uma espécie de elemento persuasivo. Na imagem 

acima, Xuxa aparece trajando um casaco amarelo cintilante, que muito 

lembra uma espécie de Xuxa futurista. O visual é incrementado, ainda, 

por um expressivo aplique em forma de suas antigas xuxinhas, que vira-

ram febre nos anos 1980. Com o seu dedo indicador, Xuxa simula um 

movimento cíclico que dá ideia de giro, o que retoma a logomarca da 
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campanha. 

 
Fig. 3: Xuxa no comercial da Renault. Fonte: Site Comercial da marca. 

A jaqueta chamativa tenta propor uma Xuxa adequada aos dias 

atuais, mas sem perder a essência que a consagrou como grande artista de 

televisão. Do ponto de vista ideológico, trata-se de um recurso persuasi-

vo da linguagem publicitária que procura resgatar o antigo público da 

apresentadora, sem descartar seus fãs mais atuais. 

Tal evolução também é ilustrada pelo uso do aplique. A maneira 

como Xuxa amarrava seus cabelos virou febre na época do extinto Xou 

da Xuxa. Na ocasião, o cabelo era dividido em duas partes que, no ponto 

superior da cabeça, se encontrava a maior parte de suas madeixas. Na re-

ferida imagem, no entanto, há a tentativa de retomada a esse modismo, 

porém com uma roupagem mais contemporânea, imaginando como aque-

la Xuxa dos anos 1980 estaria usando o mesmo visual em uma era pós 

década de 2000. Isso, por sua vez, mexe com a memoria afetiva das pes-

soas. 

O movimento circular do dedo de Xuxa é sonorizado pelo clássico 

Ilariê, música que a fez entrar para o livro dos recordes mundiais. A refe-

rida canção, embora de letra muito simples, imortalizou a apresentadora 

em sua função como cantora, sendo dublada para inúmeros idiomas. 
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5. Considerações finais 

Neste trabalho, apresentamos algumas análises sobre a construção 

e influência da imagem de Xuxa Meneghel em textos publicitários. Iden-

tificamos a retomada à figura da apresentadora como rainha soberana 

numa tentativa de perpetuação da fama que conquistou no passado, po-

rém sem perder de vista o público mais infantil que a acompanha na atua-

lidade. Essa tentativa de acoplar a Xuxa da década de 1980 com a Xuxa 

depois do ano 2000 tem representado uma ideologia neocapitalista que 

movimenta o mercado publicitário em cifras que rendem milhões aos en-

volvidos. 

Em síntese, esperamos que este trabalho possa contribuir com as 

demais pesquisas desenvolvidas sobre linguagem publicitária e discurso, 

contribuindo, assim, para discussões vindouras, bem como para ganhos 

mais expressivos para a comunidade acadêmica. Acreditamos que seja 

pertinente problematizarmosreferido assunto, partindo do pressuposto de 

sua presença densamente constante em nosso cotidiano, servindo como 

fator influenciador do comportamento humano. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BARBARA, Leila; MACÊDO, Célia Maria Macêdo de. Linguística sis-

têmico-funcional para a análise de discurso: um panorama introdutório. 

Cadernos de Linguagem e Sociedade. Brasília: UnB/PPGL, n. 10, vol. 1, 

p. 89-107, 2009. 

BARROS FILHO, Jomar. A programação infantil na televisão aberta: a 

(des)informação das crianças. Revista Ibero-Americana de Educação. 

São Paulo, p. 1-10, 2002. 

BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços huma-

nos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

BENVENISTE, Émile. Problemas de linguística geral II. Campinas: 

Pontes, 2006. 

CAMPOS, Vanessa Patricia Monteiro. Querer, poder e conseguir! O 

processo da socialização para o consumo: o caso Xuxa. 2006. Disserta-

ção (Mestrado em Comunicação Social). – Pontifícia Universidade Cató-

lica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

CUNHA, Maria Angelica Furtado da; SOUZA, Maria Medianeira de. 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 1471 

Transitividade e seus contextos de uso. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. 

EGGINS, Suzanne. An Introduction to Systemic Functional Linguistics. 

2. ed. London: Continuum, 2004. 

FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Trad.: Izabel Ma-

galhães. Brasília: Universidade de Brasília, 2008. 

FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Con-

texto, 1996. 

______. Teoria dos signos. In.: ___. (Org.). Introdução à linguística: ob-

jetos teóricos. São Paulo: Contexto, 2011, p. 55-74. 

FUZER, Cristiane; CABRAL, Sara Regina Scotta. Introdução à gramá-

tica sistêmico-funcional em língua portuguesa. Santa Maria: Universida-

de Federal de Santa Maria, 2010. 

GOUVEIA, Carlos Alberto Marques. Texto e gramática: uma introdução 

à linguística sistêmico-funcional. Revista Matraga, vol. 16, n. 24, p. 13-

49, 2009. 

HALLIDAY, Michael Alexander Kirkwood. An Introduction to Functio-

nal Grammar. Hodder Education, 1994. 

______; HASAN, Ruqaiya. Language, Context, and Text; Aspects of 

language in social-semiotic perspective. Oxford: Oxford University 

Press, 1989. 

______; MATTHIESSEN, Christian Matthias Ingemar Martin. Halli-

day’s Introduction to Functional Grammar. 4. ed. London: Routledge, 

2014. 

______; ______. An Introduction to Functional Grammar. Hodder Edu-

cation, 2004. 

JESUS, Dánie Marcelo de; ZOLIN-VESZ, Fernando. A construção dis-

cursiva de Xuxa como promotora da inclusão social. Revista Brasileira 

de Linguística Aplicada, Belo Horizonte, vol. 13, n. 4, p. 1131-1143, 

2013. 

JUPY JÚNIOR. A rainha sensual: uma análise do fenômeno Xuxa. 2000. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Comunicação Social – 

Habilitação Jornalismo). – Universidade Federal Fluminense, Niterói. 

MAGALHÃES, Izabel. Teoria crítica do discurso e texto. Linguagem em 

Discurso, vol. 4, p. 113-131, 2004. Disponível em:  



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

1472 Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017. 

<http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurs

o/article/view/293/307>. Acesso em: 05-11-2012. 

MEURER, José Luiz. Ampliando a noção de contexto na linguística sis-

têmico-funcional e na análise crítica do discurso. Linguagem em Discur-

so, vol. 4, p. 133-157, 2004. Disponível em:  

<http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurs

o/article/view/294/308>. Acesso em: 30-10-2012. 

______; BALOCCO, Anna Elizabeth. A linguística sistêmico-funcional 

no Brasil: interfaces, agenda e desafios, 2009. Anais do SILEL, Uberlân-

dia: UFU, 2009, 10 p. Disponível em:  

<http://www.ileel.ufu.br/anaisdosilel/pt/arquivos/gt_lg14_artigo_8.pdf>. 

Acesso em: 01-04-2017. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. O inteligível, o interpretável e o compreensi-

vo. In: ZILBERMAN, Regina; SILVA, Ezequiel Theodoro da. (Orgs). 

Leitura: Perspectivas interdisciplinares. São Paulo: Ática, 2000. p. 58-77. 

PEREIRA, Bruno Gomes. Relocalização de saberes acadêmicos na 

construção de vozes de professores em formação inicial na escrita aca-

dêmica convencional e reflexiva. 2016. Tese (Doutorado em Ensino de 

Língua e Literatura) – Universidade Federal do Tocantins, Araguaína. 

______. Gramática sistêmico-funcional como ferramenta teórico-meto-

dológica em linguística aplicada: o caso Xuxa na Record em textos jorna-

lísticos. Revista Faculdade Santo Agostinho, Teresina, vol. 12, n. 5, art. 

10, p. 173-195, set./out. 2015. 

______. Professores em formação inicial no gênero relatório de estágio 

supervisionado: um estudo em licenciaturas paraenses. 2014. Disserta-

ção (Mestrado em Ensino de Língua e Literatura). – Universidade Fede-

ral do Tocantins, Araguaína. 

RESENDE, Viviane de Melo. Análise de discurso crítica e realismo crí-

tico: implicações interdisciplinares. Campinas: Pontes, 2009. 

______; RAMALHO, Viviane. Análise de discurso crítica. São Paulo: 

Contexto, 2011. 

SÁ-SILVA, Jackson Ronie; ALMEIDA, Cristóvão Domingos de; 

GUINDANI, Joel Felipe. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodo-

lógicas. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, ano I, n. I, p. 

1-15, 2009. Disponível em:  

<https://www.rbhcs.com/rbhcs/article/view/6/pdf> 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurso/article/view/293/307
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurso/article/view/293/307
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurso/article/view/294/308
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurso/article/view/294/308
http://www.ileel.ufu.br/anaisdosilel/pt/arquivos/gt_lg14_artigo_8.pdf
https://www.rbhcs.com/rbhcs/article/view/6/pdf


Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 23, N° 67 Supl.: Anais do IXI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2017 1473 

SILVA, Alexandra Cristina da. O “X” da questão: Tv Xuxa e o desgaste 

dos programas infantis de auditório. 2007. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Bacharelado em Comunicação Social). – Faculdade de Comuni-

cação Social da UFJF, Juiz de Fora. Disponível em:  

<http://www.ufjf.br/facom/files/2013/04/AlexandraCristinadaSilva.pdf>. 

SILVA, Wagner Rodrigues; ESPÍNDOLA, Elaine. Afinal, o que é gêne-

ro na linguística sistêmico-funcional? Revista da ANPOLL, n. 34, p. 259-

307, Florianópolis, jan./jun. 2013. Disponível em:  
<https://revistadaanpoll.emnuvens.com.br/revista/article/viewFile/672/697>. 

SIMPSON, Amélia. Xuxa: Megamarketing do sexo, da raça e da moder-

nidade. São Paulo: Sumaré, 1994. 

THOMPSON, Geoff. Introducing Functional Grammar. 3. ed. London: 

Routledge, 2014. 

http://www.ufjf.br/facom/files/2013/04/AlexandraCristinadaSilva.pdf
https://revistadaanpoll.emnuvens.com.br/revista/article/viewFile/672/697

