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APRESENTAÇÃO 

 
 

Na confluência entre mudança social e ética da diferença, em um mundo marcado por 

expressivos contrastes sociais e éticos, o I SIMPÓSIO DE GÊNEROS DISCURSIVOS, 

ENSINO DE LÍNGUAS E FORMAÇÃO DOCENTE (SIMGELF) visa à 

ampliação/ressignificação de saberes, os quais possam instrumentalizar os professores em 

formação – inicial e contínua – na árdua e gratificante tarefa de ser e ensinar a ser professor de 

língua portuguesa e outras linguagens. 

 Nesse enfoque, propõe discussões sobre gêneros discursivos/textuais, relação 

teoria/prática – a práxis, no ensino de línguas, por meio de conferências, mesas-redondas, 

minicursos, oficinas e apresentações de trabalhos (comunicação oral). De forma dialógica e 

transdisciplinar, o evento objetiva expandir o conhecimento acadêmico-científico de alunos da 

graduação e da pós-graduação, aperfeiçoando, ainda, os saberes profissionais de docentes que 

atuam no ensino fundamental e médio. 

 Com a reunião de estudiosos da área de Gêneros Discursivos/Textuais, Ensino de 

Língua Portuguesa e outras linguagens e Formação Docente, pretende-se, então, fomentar a 

socialização de saberes e a interação entre os participantes, estabelecendo, assim, um profícuo e 

dialético diálogo, que culmine em significativas reflexões sobre a temática abordada e o desafio 

docente de criar as condições para que o estudante, situado e significado, possa engajar-se 

criticamente ao processo de transformação da realidade social, econômica e política de seu 

contexto histórico-social. 

 Proposto e organizado pelo Grupo de Pesquisa Leitura e Ensino (UENP/CNPQ), 

o I SIMPÓSIO DE GÊNEROS DISCURSIVOS, ENSINO DE LÍNGUAS E FORMAÇÃO 

DOCENTE (SIMGELF) realizar-se-á no período de 30 e 31/10 e 01/11 de 2017, no Centro de 

Letras, Comunicação e Artes (CLCA), da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) 

campus Jacarezinho e no Anfiteatro do PDE. 

                      Este Anais de Evento, apresenta um total 37 (trinta e sete) trabalhos que 

contemplam as áreas: Gêneros discursivos/textuais; Ensino de línguas (materna e estrangeira); 

Formação docente; Estudos linguísticos; Estudos Literários. 

                        Os trabalhos completos trazem descrição dos resultados de minicursos e das 

propostas de trabalhos, modalidade comunicação oral, enviadas por doutores, pós-doutores, 

mestres, especialistas, pesquisadores de iniciação científica e graduandos de várias 

instituições de ensino, como UENP, UEL, UEM, UNESP – Campus Assis, Bauru, Marília, 
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UEMS, CEDET, IFPR, UNICENTRO, que pretendem propagar seus estudos e compartilhar 

saberes. 

Os trabalhos completos aqui apresentados são de reponsabilidade dos seus 

respectivos autores. 

 

 

 
Comissão Organizadora 
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Resumo: Junto ao desenvolvimento da sociedade, evoluem também os gêneros 

discursivos/textuais, uma vez que, conforme os preceitos bakhtinianos, todo gênero reflete o 

campo da atividade humana da qual faz parte. Fato esse que pode ser exemplificado com a carta 

do leitor, que é uma evolução da carta pessoal, mas que por participar de um campo e prática 

social específica, tendo ainda uma função social própria, tornou-se um gênero específico. Nesse 

sentido, nosso objetivo é investigar quais são os elementos sócio-comunicativos, discursivos e 

linguísticos que caracterizam o gênero discursivo/textual carta do leitor. De forma mais 

específica as cartas do leitor publicadas na revista Star Wars em quadrinhos. Para tanto, nos 

pautamos na definição de gêneros do discurso de Bakhtin (2003) e de seus estudiosos, e nos 

procedimentos de análise de textos sugerido pelo Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), 

tomando como norte o dispositivo didáticoelaborado por Barros (2012). Os resultados apontam 

as especificidades do gênero e a sua importância na relação interativa entre a mídia e seus 

leitores. 

 

Palavras-chave: Gênero discursivo/textual; Carta do leitor; Dispositivo didático. 

 

Introdução 

 

Assim como o desenvolvimento da sociedade ao longo dos anos, os gêneros discursivos 

também acompanham a era contemporânea. A globalização tornou o conhecimento mais 

acessível e transformou a comunicação mais efetiva e dinâmica. Marcuschi (2008) afirma que o 

gênero, enquanto texto concreto, situado em um espaço de tempo e cultura relativos à este 

tempo, pode sofrer interferências dos novos meios tecnológicos, assim como toda a sociedade.    

O gênero analisado no presente artigo é um exemplar da modificação da comunicação 

no mundo atual. Hoje, a carta do leitor pode ser enviada através de e-mail (online) à direção do 

suporte, como pudemos observar no material analisado. Dessa forma, temos como objetivo 

compreender todas as características que formam o gênero analisando exemplares da Revista 

Star Wars. 
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Definição de gênero, situação comunicativa e práticas sociais. 

 

Em nosso dia a dia em sociedade estamos predispostos a interagir uns com os outros a 

quase todo momento. Para que essa interação ocorra utilizamos, sem nos darmos conta, os 

diferentes gêneros discursivos, que, nas palavras de Rojo e Barbosa (2015), são “entidades que 

funcionam em nossa vida cotidiana ou pública, para nos comunicar e para interagir com outras 

pessoas” (p. 16).  

Cada gênero tem um papel dentro de uma sociedade, e é utilizado por determinado 

sujeito de acordo com sua intenção comunicativa. Desse modo, Marcuschi (2008) explica que,  

 
Admitimos, com Bakhtin, que todas as atividades humanas estão relacionadas 

ao uso da língua, que se efetiva através de enunciados (orais e escritos), 

„concretos e únicos, que emanam dos integrantes de uma ou de outra esfera da 

atividade humana‟ (1979: 279). E com essa posição teórica, chegamos à união 

do gênero ao seu envolvimento social. Não se pode tratar o gênero de discurso 

independentemente de sua realidade social e de sua relação com as atividades 

humanas (p. 155). 

 

Podemos definir, então, que a situação comunicativa na qual um gênero está inserido se 

trata dos “campos da atividade humana” possíveis em determinada sociedade, também 

chamadas por Bakhtin (2003) de “esferas da atividade humana”. Nesse sentido, temos como 

exemplo as esferas: jornalística, acadêmica, cotidiana, política, religiosa, dentre outras inúmeras 

nas quais fazemos parte. A referida atividade humana, ou prática social de linguagem, refere-se, 

por sua vez, às atividades desempenhadas pelo sujeito dentro de uma determinada esfera. 

Dentro da esfera acadêmica, por exemplo, o sujeito pode ocupar-se de atividades como 

participação em seminários, simpósios, leitura e produção de textos diversos, tendo como 

instrumento mediador, gêneros discursivos, como artigo científico, uma resenha crítica, um 

resumo de livro, dentre outros gêneros, os quais dependem da finalidade a que se propõe o 

indivíduo em tal situação e atividade. 

Além de estarem vinculados as esferas e as atividades, de acordo com Bakhtin (2003), os 

gêneros são formados por três elementos: o tema, as composições relativamente estáveis e o 
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estilo. Este conceito descreve que cada gênero possui algumas características regulares, mas não 

impreterivelmente fixas.  

O tema trata-se do assunto específico que determinado gênero aborda, e engloba 

aspectos do autor físico e seu papel social; a quem se destina o texto; além do momento e local 

de produção do texto, elementos esses que influenciam diretamente na construção de sentido do 

texto. 

O estilo refere-se aos mecanismos textuais e enunciativos utilizados pelo produtor do 

texto, tais como: o tempo verbal; o tipo de linguagem, formal ou coloquial, elementos coesivos, 

modalizadores. 

A construção composicional diz respeito à estrutura do gênero, formada por tipos de 

discurso predominantes, e sequências textuais prevalecentes: narrativa, argumentativa, 

explicativa, dialogal ou injuntiva. 

Dessa forma, em um gênero como redação de vestibular, citado anteriormente, temos 

que o tema sempre será algo que cause divergência de opinião na sociedade - tema polêmico -, 

cujo autor é alguém que pretende atingir uma nota suficiente para entrar em um curso de ensino 

superior e deve escrever levando em conta os critérios apresentados por cada universidade, além 

de saber que quem irá fazer a correção de sua avaliação é um profissional da língua portuguesa. 

Nesse gênero, o momento e local de produção tem grande influência, visto que há um local e 

tempo específico para a elaboração do texto. Como a composição é predominantemente 

argumentativa, deve conter um grande número de elementos capazes de auxiliar na escrita, 

como elementos coesivos, as conjunções, além de manter um cuidado para que a escrita siga 

exclusivamente a norma padrão da língua.  

A partir de todas essas definições bakhtinianas sobre gêneros, os estudiosos do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), que é uma corrente teórica, defendem que para que seja 

possível conhecer um gênero em todas as suas especificidades é preciso analisá-lo 

profundamente, buscando conhecer cada elemento que forma o tema, o estilo e a construção 

composicional de um gênero, bem como tudo que envolve a esfera e a prática social que o 

envolve (BAKHTIN, 2003). Nesse sentido, Barros (2012), norteada pelos preceitos do ISD, 

criou um dispositivo didático para análise dos gêneros. O dispositivo consiste em uma série de 
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perguntas direcionadoras à ação do analista. Ao levantar todas as respostas às questões do 

dispositivo, o analista tem como resultado o conjunto de elementos que formam as 

características do gênero em estudo. 

A seguir reproduzimos o dispositivo didático elaborado por Barros (2012, p. 19), para 

que na próxima seção possamos apresentar as análises realizadas sobre o gênero de nosso 

interesse nesse trabalho: a carta do leitor. 

 

Perguntas para direcionar a modelização do gênero  

• A qual prática social o gênero está vinculado? 

• É um gênero oral ou escrito? 

• A qual esfera de comunicação pertence (jornalística, religiosa, publicitária, etc.)? 

• Quais as características gerais dessa esfera? 

• Quem produz esse gênero (emissor)? 

• Para quem se dirige (destinatário)? 

• Qual o papel discursivo do emissor? 

• Qual o papel discursivo do destinatário? 

• Com que finalidade/objetivo produz o texto? 

• Sobre o quê (tema) os textos desse gênero tratam? 

• Qual é a relação estabelecida entre o produtor e o destinatário? Comercial? Afetiva? 

• Qual o valor desse gênero na sociedade? 

• Qual o suporte? 

• Qual o meio de circulação (onde o gênero circula)? 

• Qual o tipo de discurso? Do expor? Do narrar? 

• É um expor interativo (escrito em primeira pessoa, se reporta explicitamente ao 

interlocutor, tenta manter um diálogo mais próximo com o interlocutor, explicita o 

tempo/espaço da produção)? 

• É um expor teórico (não deixa marcas de quem fala, para quem fala, de onde e quando 

fala)? 

• É um narrar ficcional? 

• É um narrar acontecimentos vividos (relato)? 

• Como é a estrutura geral do texto? Qual a sua cara? Como ele se configura? É dividido 

em partes? Tem título/subtítulo? É assinado? Qual sua extensão aproximada? Acompanha 

fotos/figuras? Quais as características gerais? 

• Como são organizados os conteúdos no texto? Em forma de lista? Versos? Prosa? 

• Qual o tipo de sequência predominante? Sequência narrativa? Descritiva? Explicativa? 

Argumentativa? Dialogal? Injuntiva? 

• Como são feitas as retomadas textuais? Mais por pronomes ou por nomes? Quais as 

estratégias mais usadas? Substituições por sinônimos? Por termos genéricos/específicos? 
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Por nominalizações? Por repetições? Como são mobilizados os artigos 

definidos/indefinidos nas retomadas? Qual o grau de afetividade/valoração expresso pelas 

retomadas? 

• Como é feita a coesão verbal? Quais os tempos verbais usados? E os tipos de verbo: 

ação? Estado? 

• Quais os tipos de conectivo usados: lógico (mas, portanto, assim, dessa forma, etc.)? 

Temporal (era uma vez, um dia, depois, amanhã, etc.)? Espacial (lá, aqui, no bosque, 

etc.)? 

• Qual a variedade linguística privilegiada? Mais formal? Mais informal? Coloquial? 

Estereotipada? Respeita a norma culta da língua? Usa gírias? Como se verifica isso no 

texto? Pelo vocabulário empregado? Pela sintaxe? 

• Como se dá a escolha lexical? Há mais substantivos concretos? Abstratos? Há muitos 

verbos de ação? De estado? Há muitos adjetivos? Que tipo de adjetivo (objetivos, 

subjetivos, afetivos, físicos, superlativos, comparativos)? 

• Como são mobilizados os sinais de pontuação no texto? Quais os mais usados? E com 

qual finalidade? 

• Há uso de metáforas? De palavras/expressões com sentido conotativo? 

• Há rimas? Que tipo de rima? 

• Qual o tom do texto? Mais descontraído? Humorístico? Objetivo? Poético? Coloquial? 

Sisudo? Familiar? Moralista? De poder? 

• Há o uso de ironia? 

• Que vozes são frequentes no texto? Do autor? Sociais? De personagens? 

• De que instâncias advêm essas vozes? Do poder público? Do senso comum? De 

autoridades científicas? 

• Como é dada a voz aos personagens (ficcionais ou não) do texto? 

• Há mobilização de discurso direto? Indireto? Quais os recursos linguísticos/gráficos 

(aspas, travessão, dois pontos) empregados? 

• Quais processos de modalização discursiva são mais frequentes? Modalizações lógicas? 

Deônticas? Apreciativas? Pragmáticas? 

• Há a mobilização de elementos paratextuais (quadros, imagens, cores...) ou 

supratextuais (títulos, subtítulos, sublinhados...)? Como eles agem na construção dos 

sentidos do texto? Observe, caso o texto possibilite, a forma de grafar as palavras, as 

cores, a expressão gestual, a forma das imagens, a entonação, as pausas, etc. 

Fonte: Barros (2012) com adaptações das pesquisadoras 

 

Os elementos que formam a carta do leitor:  

 

           Norteados pelas questões que formam o dispositivo didático elaborado por Barros 

(2012), analisamos cinco exemplares do gênero carta do leitor publicados na Revista Star Wars: 
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em Quadrinhos (HQ), que é uma revista de história em quadrinhos, da franquia Star Wars – X-

Wing: O Rogue Squadron Enfrenta o Barão Fel – edição de número 7, da Editora Ediouro, 

outubro/ 2005. A Ediouro é um grupo brasileiro, em 2005 criou um selo para publicar histórias 

em quadrinhos, e lançou no Brasil, a partir do referido ano, as histórias já populares em solo 

norte-americano publicadas pela Dark Horse Comics, uma editora de quadrinhos independente 

fundada em 1986 pelo escritor e produtor cinematográfico, Mike Richardson. Os títulos 

licenciados para serem publicados em histórias, além de Star Wars, são Shrek e conteúdos 

originais da própria Dark Horse como The Mask. 

Comics aplica-se aos Comic Book, que segundo o site brasileiro de informações dos 

quadrinhos Comics Zone (online), teve seu surgimento nos Estados Unidos, sendo famosos 

popularmente por retratar histórias de ação e aventura de super-heróis, sendo no Brasil, 

conhecidos como “gibis”, “revista de histórias em quadrinhos” ou “HQ”.  

As histórias que formam os quadrinhos, como o título da revista indica, tratam de 

histórias que sucederam o universo expandido após o grande sucesso dos filmes de George 

Lucas, de mesmo nome, Star Wars (1977-2016). Título que leva a tradução no Brasil como 

Guerra nas Estrelas, filmes de fantasia científica, considerado, a partir de sua estreia, como um 

blockbusters – filme arrasa-quarteirão – termo utilizado para sucessos que geram tamanha 

demanda de marketing em diversas outras produções, como, por exemplo, o caso de revistas em 

quadrinhos.  

A prática social (BAKHTIN, 2003) na qual a carta do leitor está vinculada é a atividade 

do ser humano de expor opinião acerca da própria revista ou de algum artigo, notícia ou 

reportagem já publicado em uma revista, podendo, dessa forma, ou seja, tendo como objetivo do 

autor da carta, pedir algum esclarecimento sobre o assunto, fazer alguma reclamação, fazer 

elogios, deixar alguma sugestão para que os autores do texto origem (artigo, notícia, 

reportagem) ou para que os editores/diretores da revista em questão a apliquem nas edições 

posteriores.  

____________________ 
Inicialmente foi lançada uma trilogia com intervalos de três anos: Star Wars (1977), O Império Contra-

Ataca (1980) e O Retorno do Jedi (1983). De acordo com o site Guia dos Quadrinhos, os filmes 

apresentam a luta da Aliança Rebelde contra o Império Galáctico, ocorrendo histórias paralelas para 



 

20 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ISSN 2596-0199, ano 1, 
n.1, out-nov, 2017. 
 

expor a vida das personagens, suas descobertas e desafios. Contém os clássicos: Darth Vader já do lado 

negro da força, sendo o Imperador; e o trio; Luke Skywalker, Princesa Leia e Han Solo. Após 16 anos, o 

diretor George Lucas, lançou mais três edições: Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma (1999), Star 

Wars Episódio II: Ataque dos Clones (2002) e Star Wars Episódio lll: A Vingança dos Sith (2005). 

Dessa vez, os filmes voltam no tempo para contar as origens dos personagens citados e sobre a queda da 

Ordem Jedi e da República Galáctica.  

Na franquia são retratados assuntos de ópera espacial, com tiradas épicas que enfatizam as aventuras e 

mundo da ficção, em que personagens humanos se misturam com animais que andam e falam suas 

próprias línguas, encontra-se cavaleiros Jedi e Sith – personagens que têm super poderes, o primeiro para 

o bem, o segundo para o mal –, o espaço é o principal cenário repleto de explosão de cores e naves, 

numa luta entre o nostálgico bem versus mal. 

George Lucas fez disso um estrondoso sucesso, sua estreia com o primeiro filme em 1977 foi a maior 

bilheteria da época, assim sucessivamente emplacando bom rendimento nos cinemas de todo o mundo e 

conquistando milhares de fãs. Tanto é esse fenômeno que eventos são criados para o encontro dos 

mesmos. No Brasil segundo o site online de nome Conselho Jedi, admiradores das histórias podem fazer 

parte do fã-clube de seus estados e participar da JEDICON, uma conferência exclusiva para os fãs da 

saga.  

Nos tempos atuais, a franquia já virou até animação em 2008 com o nome de Star Wars: The Clone 

Wars, e em 2012, a companhia da Walt Disney comprou os direitos da LucasFilm, a produtora do 

próprio cineasta, usada para produzir seus próprios filmes. A companhia anunciou uma nova trilogia, 

spin-off – histórias a partir da história – da saga e mais um sucesso logo foi lançado em 2015, levando ao 

sétimo filme da franquia, Star Wars: O Despertar da Força. Em 2016, o spin-off de nome Rogue One – 

Uma história Star Wars teve sua estreia, fazendo desse universo galáctico ser, segundo o site da Rádio 

Jovem Pan de São Paulo (online) em uma matéria sobre George Lucas, “a quarta série cinematográfica 

com maior bilheteria de todos os tempos”. 

------------------------ 

O tema (BAKHTIN, 2003) tratado nas cartas analisados tratam das histórias publicadas 

em edições anteriores da revista, de comentários sobre a trama, sugestões do que a revista pode 

tratar nos números futuros e sobre a importância da revista para os fãs de Star Wars, construídos 

pelo ponto de vista do leitor. Exemplo:  

 

Olá, pessoal! Gostaria de parabenizá-los pelo trabalho de vocês da Ediouro 

com os quadrinhos de Star Wars. Estão excelentes na trilogia papel-formato-

preço e, aproveitando a sua opção pela competência profissional, gostaria de 

pedir a publicação daquelas revistas Tales oftheSith e Tales oftheJedi, que 

abordam o que acontecia muito antes da época dos filmes. Muito sucesso e 

que a força esteja com vocês!  

 

Rafael de Azevedo Irala 

Rio Grande – RS.  

 (REVISTA STAR WARS, 2005, p. 89) 

 

Notamos que no exemplo o autor da carta dá sua opinião a respeito da revista conferindo 
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importância e sugerindo a publicação das revistas Tales of the Sith e Tales of the Jedi.  

O referido gênero é da modalidade escrita da língua (BARROS, 2012), uma vez que 

trata-se de uma publicação em revista impressa, em meio físico. O processo de escrita pelo autor 

é feito via e-mail, como mostra a instrução dada pela revista ao final da página da seção das 

cartas do Correio Jedi: “Cartas para esta coluna” (REVISTA STAR WARS, 2005, p. 88-89). 

Esta informação aparece junto ao endereço de e-mail para o qual as cartas devem ser enviadas.  

Originárias e publicadas em revistas, a cartas do leitor é um gênero muito presente na 

esfera de comunicação jornalística (BAKHTIN, 2003), tendo como princípio o posicionamento 

do leitor diante de uma notícia, reportagem ou texto de opinião divulgado pelo meio de 

comunicação. Contudo, as cartas analisadas se inserem na esfera social do entretenimento, visto 

que a Revista Star Wars em quadrinhos está diretamente ligada à cultura popular ficcional. 

Assim, o tema (BAKHTIN, 2003) desse gênero está diretamente relacionado ao assunto que o 

suporte publica, podendo ser uma revista política, de atualidades ou ficção.  

As cartas do leitor caracterizam-se por serem escritas por leitores da revista. Logo, 

qualquer leitor, contínuo ou esporádico, pode produzir uma carta e enviá-la à revista. Assim, o 

papel discursivo do autor (BARROS, 2012) é o de um indivíduo que se interessa em poder 

esclarecer algum assunto tratado pelo suporte, tecer elogios, dar opinião a respeito do assunto 

ou da matéria proposta, como posto. Os destinatários podem ser considerados múltiplos, uma 

vez que o primeiro interlocutor são os editores ou diretores do veículo, os quais têm o papel de 

avaliar as cartas que mais se adequam ao veículo, escolhê-las para, posteriormente, fazer os 

ajustes conceituais ou linguísticos necessários e, então, publicá-las. Logo, os leitores da revista 

são os interlocutores finais do autor da carta. Vale destacar que este gênero, portanto, só 

acontece quando a revista publica a carta.  

Sobre qual o valor desse gênero (BARROS, 2012), possui um significativo valor para 

seu suporte, pois é em consequência dele que os editores da revista têm um feedback acerca da 

qualidade da mídia, podendo assim, fazer adaptações ou melhorias nas futuras edições.  

Sobre os elementos que formam a estrutura discursiva do gênero, seguindo a sequência 

proposta por Barros (2012), o discurso apresentado é o do expor, o autor da carta expõe sua 

opinião, sua reclamação, seu pedido de esclarecimento ou seu elogio. E é um expor interativo, 
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sendo escrito em primeira pessoa do discurso, se reportando explicitamente ao seu interlocutor 

primeiro, os editores. Exemplo:  

 

 

 

[...] E por favor, aumentem as cenas da senadora Amidala! Por falar nela, eu 

e meus irmãos, Caroline e Matheus, estávamos pesquisando na biblioteca 

Jedi e descobrimos que o nome completo dela (sem Skywalker) é Padmé 

Amidala Naberrie. Vocês poderiam confirmar para gente? Ficaríamos muito 

gratos! Vocês sabem se Clone Wars tem continuação ou termina mesmo no 

capítulo 25?[...] 

 

Déborah, Carolina e Matheus Felipe 

São Bernardo do Campo – SP. 

 (REVISTA STAR WARS, 2005, p. 88) 

 

Os pronomes empregados no exemplo indicam uma conversa direta do autor com os 

editores: “vocês poderiam confirmar paragente?”. Vocês – os editores; pra gente – os autores 

da carta. O uso de verbos conjugados na primeira pessoa do discurso: estávamos; descobrimos; 

ficaríamos – referem-se aos autores da carta.  

Sobre a estrutura geral do gênero (BARROS, 2012) é relativamente fixa, apresenta em 

suas características: a) uma saudação de abertura, sendo esta “olá” ou até mesmo a gíria usada 

pelos fãs “que a força esteja com você”, o que confere um tom informal às cartas; b) o texto 

que forma a mensagem propriamente dita, o qual, geralmente, não é muito longo, isto é, ocupa 

algumas poucas linhas da carta e é formado por um único parágrafo; c) saudação; d) nome e 

cidade do autor. E, no caso dos nossos cinco exemplares, apresentam uma resposta da revista. 

Exemplo:  

 

Uma ótima notícia para todos os nossos leitores: ainda neste ano, vamos 

publicar Tales of the Jedi, a minissérie clássica escrita por tom Veitch e 

ilustrada pelos ases Chris Gossett e Mike Barrero. Situadas 4000 anos antes 

dos eventos do Episódio IV, mostra um tempo onde vários mundos e 

civilizações caíram sob o jugo do Lado Negro da Força e a única esperança de 

salvação eram as legiões Jedi, a mais respeitada força da galáxia. Em breve 

confirmaremos a data de publicação! 
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(REVISTA STAR WARS, 2005, p. 89) 

 

Observamos também que quando o tema (BAKHTIN, 2003) é um elogio, a extensão de 

linhas da carta é mais delimitada, enquanto que em casos de exposição de algum ponto de vista 

a dimensão é um tanto que maior. Contudo, os conteúdos do formato do gênero são organizados 

sempre em prosa, não apresentando imagens ou títulos.  

O tipo de sequência predominante, de acordo com Barros (2012), é a argumentativa 

expositiva, já que o remetente almeja expor sua opinião, dúvida ou sugestão sobre algum 

assunto publicado, como mostra o exemplo: 

 

Que a Força esteja conosco! Meu nome é Déborah, tenho quinze anos e estou 

adorando a revista! Os desenhos e roteiros estão maravilhosos! Vocês 

pretendem dar mais uma continuidade para Obsessão? Ficou muito bom! 

Concordo plenamente que o culpado pela queda de Anakin Skywalker para o 

lado negro da Força seja de Obi-Wan! E por favor, aumentem as cenas da 

senadora Amidala! Por falar nela, eu e meus irmãos Carolina e Matheus, 

estávamos pesquisando na biblioteca Jedi e descobrimos que o nome completo 

dela (sem Skywalker) é Padmé Amidala Naberrie. Vocês poderiam confirmar 

pra gente? Ficaríamos muito gratos! Vocês sabem se Clone Wars tem 

continuação ou termina mesmo no capítulo 25? Adoraríamos que vocês 

fizessem uma entrevista com os atores que interpreta Anakin Skywalker 

(Hayden Christensan), Obi-WanKenobi (Ewan McGregor) e Padmé Amidala 

(Natalie Portman), assim como fizeram com George Lucas. Seria muito, muito, 

muito, muito legal! Que a força esteja conosco! 

Déborah, Carolina e Matheus Felipe 

São Bernardo do Campo – SP 

(REVISTA STAR WARS, 2005, p. 88) 

 

Assim como mencionado no exemplo, a carta apresenta uma sugestão, tal como "[...] E 

por favor, aumentem as cenas dasenadora Amidala!", dúvida em: "[...] e descobrimos que o 

nome completo dela (sem Skywalker) é Padmé Amidala Naberrie. Vocês poderiam confirmar 

pra gente?", e elogio: "[...] Os desenhos e roteiros estão maravilhosos! Vocês pretendem dar 

mais uma continuidade para Obsessão? Ficou muito bom!". Desse modo, a exposição da 

opinião do leitor prevalece na maior parte do gênero. 

Sobre os elementos que formam a estrutura linguístico-discursiva da carta do leitor 
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(BARROS, 2012), verificamos que o texto é formado por alguns pronomes que refletem o 

caráter pessoal da carta. Exemplo: 

 

 

 

 

 Olá! Eu sou um grande fã dos filmes de Star Wars e primeiramente 

queria parabeniza-los por finalmente colocar saga em quadrinhos. 

Adorei as histórias Obsessão, União, Jango Fette General Grievous. 

Já tenho as 5 publicações e estou ansioso pela sexta. Queria que vocês 

me falassem a data em que as revistas são distribuídas normalmente. 

Pelas minhas contas, é todo dia 23. E como sempre, todo dia 23 eu vou 

à banca de revistas. E pela segunda vez não tinha chegado ainda nessa 

data... Espero que vocês mandem logo, pois estou louco para ver o que 

irá acontecer no casamento de Luke e o final dos Padawans em 

Grievous. Desde já muito grato, e novamente parabéns pela grandiosa 

ideia de colocar Star Wars em quadrinhos depois de muito tempo sem 

publicações por outras editoras. VALEEEU! 

 

Calleb Bezerra 

Brentaall IV (?)* 
*Nota-se que o leitor se esqueceu de enviar sua cidade, representado pelo (?)  

(REVISTA STAR WARS , 2005, p. 89) 

 

 

 No exemplo, é possível verificar que a maior parte dos pronomes utilizados são para que 

o autor possa apresentar sua opinião ao veículo, como os pronomes pessoais “eu”, “vocês” 

(referindo-se à editora), “me”, e o pronome possessivo “minha”, ressaltando, mais uma vez, 

que a carta do leitor é de natureza pessoal.  

O tempo verbal (BARROS, 2012) que mais aparece nesse gênero é o passado, uma vez 

que o conteúdo relaciona-se ao que o autor da carta já leu nos números anteriores: no exemplo a 

seguir verifica-se a predominância do passado: fiquei, “vi”, “publicaram”: 

 

Eu realmente fiquei surpreso quando vi um gibi do Star Wars na banca de 

revista, meus parabéns a todos aqueles que tornaram isso possível! Eu 

simplesmente adoro Star Wars e Obsessão é uma ótima história que vocês 
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publicaram, desenhos perfeitos! A série Temporada de Caça ficou 

estrondosamente bonita! A história General Grievous está muito bem feita, 

mas, na minha alma Sith, falta algo... Quando terá uma história sobre o Darth 

Vader? Obrigado pelo ótimo trabalho que vocês estão fazendo! 

Rodrigo Morares Noal 

Pouso Alegre – MG 

(REVISTA STAR WARS , 2005, p. 88-89) 

 

Há também outros exemplos onde o modo dos verbos apresentam-se no imperativo, já 

que sugestões para as próximas edições podem formam o conteúdo temático do texto: “[...] E 

por favor, aumentem ascenas da senadora Amidala! [...]” (REVISTA STAR WARS, 2005, 

p.88). 

Prevalece a variedade linguística mais culta, contudo nota-se gírias ou vocabulário mais 

despojado, o que vem ao encontro do estilo da revista em questão, o que promove também o 

emprego de expressões que são muito específicas do assunto. Exemplo: 

 

A força está conosco, meus irmãos Jedi! Parabéns a todos vocês pela revista 

Star Wars, está fantástica. A publicação de X-Wing-Rogue Squadron será 

mais uma prova de competência demonstrada por essa já renomada equipe 

editorial. A coragem e o respeito demonstrado por vocês a nos brindar com um 

trabalho de alta qualidade será com certeza recompensado por nós, fãs. Que a 

força esteja com vocês, assim como sempre esteve comido desde 1977. 

Marco Rocha 

Rio de Janeiro - RJ 

(REVISTA STAR WARS , 2005, p. 88) 

 

Assim, o tom, a variante é determinada pelo veículo no qual a carta é publicada. Em 

revistas políticas há a presença do tom objetivo ou moralista, já em revistas com assuntos 

voltados ao entretenimento pode haver um teor humorístico.  

Quanto à pontuação (BARROS, 2012) a maior parte do texto conta com a presença de 

muitas vírgulas e pontos. Em casos de cartas formadas pela apresentação de dúvidas, é comum 

os pontos de interrogação, como mostra o exemplo a seguir:  

 

Eu realmente fiquei surpreso quando vi um gibi do Star Wars na banca de 

revista, meus parabéns a todos aqueles que tornaram isso possível! Eu 

simplesmente adoro Star Wars e Obsessão é uma ótima história que vocês 
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publicaram, desenhos perfeitos! A série Temporada de Caça ficou 

estrondosamente bonita! A história General Grievous está muito bem feita, 

mas, na minha alma Sith, falta algo... Quando terá uma história sobre o Darth 

Vader? Obrigado pelo ótimo trabalho que vocês estão fazendo! 

Rodrigo Morares Noal 

Pouso Alegre – MG 

(REVISTA STAR WARS , 2005, p. 88-89) 

 

Com relação às vozes (BARROS, 2012) mais presentes no gênero, encontramos a voz do 

autor e as vozes sociais, pois o autor expressa sua opinião, não deixando de representar, de certa 

forma, a voz de boa parte dos leitores daquele veículo em questão. Exemplo: 

 

Que a Força esteja conosco! Meu nome é Déborah, tenho quinze anos e estou 

adorando a revista! Os desenhos e roteiros estão maravilhosos! Vocês 

pretendem dar mais uma continuidade para Obsessão? Ficou muito bom! 

Concordo plenamente que o culpado pela queda de Anakin Skywalker para o 

lado negro da Força seja de Obi-Wan! E por favor, aumentem as cenas da 

senadora Amidala! Por falar nela, eu e meus irmãos Carolina e Matheus, 

estávamos pesquisando na biblioteca Jedi e descobrimos que o nome completo 

dela (sem Skywalker) é Padmé Amidala Naberrie. Vocês poderiam confirmar 

pra gente? Ficaríamos muito gratos! Vocês sabem se Clone Wars tem 

continuação ou termina mesmo no capítulo 25? Adoraríamos que vocês 

fizessem uma entrevista com os atores que interpreta Anakin Skywalker 

(Hayden Christensan), Obi-WanKenobi (Ewan McGregor) e Padmé Amidala 

(Natalie Portman), assim como fizeram com George Lucas. Seria muito, muito, 

muito, muito legal! Que a força esteja conosco! 

Déborah, Carolina e Matheus Felipe 

São Bernardo do Campo – SP 

(REVISTA STAR WARS, 2005, p. 88) 

 

Considerações Finais 

 

Ao final de nossas análises, tendo como objetivo compreender as formas do gênero carta 

do leitor, pudemos observar que o gênero carta do leitor está vinculada a prática social de 

argumentação. A predominância do discurso expositivo do autor e sua opinião, seja ela um 

elogio, uma crítica ou questionamento; acerca das histórias na Revista Star Wars (2005), 

diretamente ligado ao que o veículo publica. O tema da mesma, por sua vez, está diretamente 

ligado ao que o veículo publica, podendo variar, dessa forma, de acordo com o foco do suporte. 
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A carta do leitor faz parte da esfera jornalística, sendo da modalidade escrita da língua. O 

gênero referido é escrito por leitores da revista, cujo papel discursivo é o de esclarecer alguma 

dúvida ou fazer elogios à revista. Os receptores da carta são os diretores do suporte.  

Não houve nenhum obstáculo para concluir o tema através dos modelos encontrados na 

Revista de Quadrinhos, como citada acima, de nome Star Wars. O enfoque ao entretenimento 

torna essa modalidade escrita um importante instrumento de interação para transpor a 

subjetividade do autor. 

Assim ao analisarmos o gênero carta do leitor, compreendemos a sua relevância diante a 

sociedade. E a construção contemporânea de um novo estilo de carta, que abre espaço para 

leitores tornarem-se colaboradores na construção do veículo em questão. A partir do 

pressuposto de que os gêneros estão rodeados em nossas atividades cotidianas, chamamos 

atenção para um exemplar de gênero que acontece através da mídia online, resultado da 

comunicação mais dinâmica na atualidade. 
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A CRÔNICA NA SALA DE AULA 
 

Rita de Cássia Lamino de Araújo Rodrigues - (CLCA – UENP/CJ) 

 

Resumo: A leitura literária proporciona a seus leitores o contato com a fantasia e, em especial, 

a possibilidade de se pensar criticamente a respeito de si e da sociedade em que vive. Por isso, 

sua presença na escola é importante. Um gênero literário bastante comum no ambiente escolar é 

a crônica devido ao fato de ser de fácil acesso, uma vez que é veiculada nos meios de 

comunicação e sua presença nos livros didáticos é constante. Além disso, suas características, - 

tais como a brevidade, linguagem acessível e temática contemporânea -, facilita o contato do 

leitor, ainda em formação, com o texto literário. Pensando nisso, este artigo se propõe a tecer 

considerações sobre o uso desse gênero na escola.   

 

Palavras-chave: crônica, leitura literária; sala de aula.  

 

Considerações Iniciais 

 

A literatura proporciona a seus leitores o contato com a fantasia e, em especial, a 

possibilidade de se pensar criticamente a respeito de si e da sociedade em que vive. Por isso, 

acaba tendo por função primordial a “capacidade de confirmar a humanidade do homem” 

(CANDIDO, 2002, p. 77). Em vista disso, subtende-se que a sua presença na escola seja 

imprescindível. No entanto, apesar de fazer parte do currículo da disciplina de Língua 

Portuguesa, na maioria das vezes, sua presença em sala de aula, por ser pautada apenas pelo 

livro didático, torna-se fragmentária e mecanicista, uma vez que, a grande maioria dos manuais 

se limita a apresentar a literatura pelo viés historicista, impedindo o leitor de entrar em contato 

direto com o texto integral e, o que é mais grave, por apresentar atividades de pergunta e 

resposta que atenuam a reflexão e o questionamento crítico do aluno uma vez que as respostas 

já são preestabelecidas pelo manual do professor. Neste caso, o ensino foca-se no professor que 
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ao invés de auxiliar o aluno a construir o conhecimento, transmite as informações, impedindo-o 

de expressar seus sentimentos e produzir suas concepções a respeito do texto literário. A respeito 

disso, ressalta Todorov: 

 

 

 

 

 

É verdade que o sentido da obra não se resume ao juízo puramente subjetivo do 

aluno, mas diz respeito a um trabalho de conhecimento. Portanto, para trilhar 

esse caminho, pode ser útil ao aluno aprender os fatos da história literária ou 

alguns princípios resultantes da análise estrutural. Entretanto, em nenhum caso 

o estudo desses meios de acesso pode substituir o sentido da obra, que é o seu 

fim. (2009, p. 31, grifos do autor) 

  

 

O texto literário deve ser trabalhado, em sala de aula, de forma equilibrada, capaz de 

respeitar a leitura subjetiva do aluno e, a partir dela, mostrar que a literatura é em um processo 

de comunicação que exige a participação do leitor para completar seu sentido. Cosson (2006, p. 

29) tendo por base Lígia Chiappini, explica que como mediador, cabe ao docente viabilizar a 

aproximação e envolvimento do aluno com o texto literário, destituindo a ideia deste como 

Monumento “posto em sala de aula apenas para reverência e admiração do gênio humano” 

(2006, p. 29). Para tanto, o professor deve focar-se no aluno, introduzindo a literatura canônica 

de uma maneira agradável e gradual. Um dos gêneros literários privilegiados que tende a 

dessacralizar a literatura como “monumento” e facilitar o contato do estudante com ela é a 

crônica.  

 

 

A crônica  

 

Originária do grego chronikós, relativo ao tempo (chrónos), a crônica surgiu na Idade 

Média como um gênero histórico com toques pessoais. Sua função era apresentar, a partir da 

subjetividade do cronista, os fatos históricos de maneira cronológica. A partir do século XIX, 

com a modernização da imprensa, o gênero passou a fazer parte do jornal diário e evoluiu 
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desvinculando-se da história e ligando-se ao jornalismo e à literatura, passando a se situar na 

fronteira entre informação de atualidade e a narração literária. Assim, segundo Afrânio 

Coutinho: “A crônica passou a significar um gênero literário de prosa, ao qual menos importa o 

assunto, em geral efêmero, do que as qualidades de estilo, a variedade, a finura a argúcia na 

apreciação, na graça, na análise dos fatos miúdos e sem importância [...]”.  (COUTINHO, 1997 

p. 109). No Brasil, a crônica chegou, em meados do século XIX, importada da França e sob o 

nome de folhetim. Localizado na primeira página, no rés-do-chão, ou seja, no rodapé do jornal e 

destinada ao divertimento, apresentava comentários breves sobre os mais diferentes assuntos do 

cotidiano da sociedade, configurando-se como uma seção de variedades que quebrava o estilo 

pesado do jornal se tornando o grande atrativo dos periódicos da época. Escrita com maestria 

por escritores consagrados como José de Alencar, Olavo Bilac e Machado de Assis, a crônica 

foi definida por esse último de modo gracioso como a “fusão admirável do útil com o fútil, o 

parto curioso e singular do sério com o frívolo”. (ASSIS, apud. COUTINHO, 1986, p.109).   

Bem acolhida por esses escritores, a crônica tornou-se, segundo Afrânio Coutinho (1986) , um 

dos gêneros que mais se abrasileiraram, no estilo, na língua, nos assuntos, na técnica, ganhando 

proporções inéditas na literatura brasileira. Do mesmo modo, Antônio Cândido (1992, p. 15), 

referindo-se a introdução do gênero no Brasil a considera devido vários aspectos um gênero 

brasileiro pela naturalidade com que se aclimatou aqui e a originalidade com que aqui se 

desenvolveu. 

Apesar de a crônica aparentar ser um gênero singelo, conforme ressalta, Jorge de Sá 

(1987, p. 10) “a aparência de simplicidade, não quer dizer desconhecimento das artimanhas 

artísticas”. Sendo assim, como todo o texto literário, apresenta peculiaridades que, por vezes, 

torna difícil a sua definição. Isso se deve, segundo os críticos Carlos Simon (2011, p. 55) e 

Antônio Candido (1987, p. 21), pelo fato do gênero englobar diversas formas, como o diálogo 

(“Conversinha Mineira”, de Fernando Sabino); narrativas semelhantes ao conto (“Os Teixeiras” 

de Rubem Braga); comentários de acontecimentos, anedotas desdobradas (“A Mulher do 

vizinho” de Fernando Sabino”); exposições subjetivas que beiram a poesia (“Ser Brotinho” de 

Paulo Mendes Campos”); sendo possível inclusive, encontrar em uma mesma crônica todos 

esses elementos. Por esse motivo, Afrânio Coutinho (1986, p. 135) a classifica como gênero 
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anfíbio.  

No entanto, apesar das divergências quanto à forma, toda crônica é constituída pela 

observação do cotidiano, sendo esta a sua principal característica. A crônica, apresentando-se 

como um texto literário dentro do jornal, torna-se um gênero efêmero e passageiro, relacionado 

diretamente ao seu tempo. Divulgada nesse órgão transitório e fruto de assuntos atuais, não tem 

pretensão à perenidade, herdando o mesmo caráter fugaz dos demais textos jornalísticos. No 

entanto, difere da matéria essencialmente jornalística, na medida em que, apesar de ter como 

ponto de partida os acontecimentos diários, muitas vezes tirados do próprio jornal, não visa à 

informação e, na maioria das vezes, não se ocupada de situações importantes no contexto social. 

Seu propósito é ir além da divulgação dos fatos ocorridos, valendo-se muitas vezes, das coisas 

singelas da vida,  os “fatos miúdos”, e de situações circunstanciais, analisando-as sutilmente de 

modo a deslumbrar diante dos olhos do leitor situações que, por ser tão corriqueiras, passam 

despercebidas. 

Com o passar do tempo, a crônica que antes tinha um caráter muito efêmero e 

passageiro, visto que era veiculada apenas em jornais e, portanto, desaparecia no dia seguinte a 

sua publicação, passaram a ser organizadas e reunidas em coletâneas de livros e, mais 

recentemente, passaram a ser divulgadas em sites e blogs na internet tornando-se um dos 

gêneros mais acessíveis e familiares ao leitor o que facilita o trabalho com esse gênero literário 

em sala de aula.   

 

 

A crônica na sala de aula.  

 

 

Por se tratar de um texto de fácil acesso, curto, leve e despretensioso, que aborda 

através de uma linguagem simples, por vezes humorística, questões do cotidiano da sociedade, a 

crônica pode se tornar uma grande aliada do professor para o trabalho da leitura literária em sala 

de aula. 

Antônio Candido, ao compará-la a outros gêneros literários, como o romance, teatro 
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e poema, a considera um “gênero menor” e atribui a essa característica a sua potencialidade de 

atrair e conquistar os leitores: “„Graças a Deus‟ porque sendo assim ela fica perto de nós. E para 

muitos pode servir de caminho não apenas para a vida, que ela serve de perto, mas para a 

literatura” (1987, p. 5). 

Através dessa aparente simplicidade, o cronista aproxima-se do leitor e trava com 

ele um diálogo descompromissado. Muitas crônicas são escritas em primeira pessoa, 

apresentando o ponto de vista do escritor, suas impressões, seus sentimentos, emoções, o que 

facilita o envolvimento do leitor, pois, como explica Jorge de Sá, mesmo “quando o cronista 

fala de si mesmo – é a vida que está sendo focalizada” (1985, p. 22); sendo assim, ao apresentar 

situações corriqueiras, presentes no dia a dia de qualquer cidade, protagonizadas por 

personagens comuns e de uma maneira inusitada  por vezes engraçada, o cronista tende a fazer 

com que o leitor se identifique e interaja com o texto, pois o que está sendo descrito pelo 

cronista, facilmente, pode ter ocorrido com ele, ou então, com alguém próximo. Essa 

característica da crônica pode despertar o interesse do aluno fazendo-o interagir em sala de aula.  

Posteriormente, passada a euforia por ter se envolvido com o texto, a leitura da 

crônica pode, ainda, proporcionar uma reflexão crítica sobre a sociedade, ajudando o aluno a 

pensar sobre situações importantes que, por tão corriqueiras, já se tornaram banais. Desta forma, 

auxilia em outro importante papel da literatura: o de “ensinar, comover e deleitar” (SÁ, 1985, p. 

22), ou seja, humanizar. 

Muitas vezes, o cronista a inicia com um assunto ameno, que caminha para um lado 

mais sério e com maior complexidade, comprovando que, por debaixo da simplicidade e leveza 

da crônica, há sempre muita riqueza para ser explorada pelo aluno por intermédio do professor. 

Como Cândido explica: “por serem leves e acessíveis talvez elas comuniquem mais do que um 

estudo intencional a visão humana do homem na sua vida de todo o dia” (1987, p. 10). Assim, a 

crônica pela sua aparente despreocupação, quando bem trabalhada, tende a tocar o aluno e o 

fazer observar a sociedade de uma maneira mais crítica. 

Esse gênero também pode ser um bom auxiliar no estudo do tipo textual, uma vez 

que na crônica tanto pode prevalecer a narração, quanto a descrição, assim como a 

argumentação e a exposição. Assim, por meio desse gênero, o professor pode chamar a atenção 
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para os vários modos de se escrever um bom texto de acordo com o objetivo do escritor.  

Outro fator importante que pode ser observado por meio do trabalho com a crônica 

em sala de aula é o uso da linguagem. A crônica é um gênero que apresenta uma forte relação 

com a oralidade uma vez que sua escrita permite o uso de uma linguagem mais coloquial 

próxima do bate papo entre amigos, por isso, dificilmente o leitor encontrará dificuldade em 

relação ao vocabulário. No entanto, o texto cronístico apresenta uma forte relação do texto oral 

com o literário por meio da utilização do tom poético, reflexivo, humorístico e irônico. O 

professor pode levar o aluno a perceber a presença desses elementos na crônica e focar-se no 

modo como foram trabalhados pelo cronista para evidenciar a simplicidade e graça da crônica.  

A presença do humor, além de dar leveza e diversão ao aluno, pode conduzi-lo à 

reflexão, lembrando que muitas vezes o tom de brincadeira recai de modo incisivo sobre as 

mazelas dos diversos setores sociais e desperta nossa visão crítica das coisas. Por isso, pensando 

em adolescentes distraídos e fechados para o estudo da literatura, o uso da crônica torna-se 

produtivo ao atrair a atenção do aluno de maneira divertida e o fazer amadurecer sua visão do 

mundo.  

Tendo em vista que o sentido de um texto não se resume apenas ao juízo puramente 

subjetivo do aluno, mas também, a um trabalho de conhecimento, o uso da crônica em sala de 

aula pode auxiliar no estudo da análise literária. Esta, como explica Cosson, “toma a literatura 

como um processo de comunicação, uma leitura que demanda resposta do leitor, que o convida 

a penetrar na obra de diferentes maneiras, a explorá-la sob os mais variados aspectos” (2006, p. 

29). Em muitas crônicas é possível observar a presença dos elementos narrativos tais como 

personagem, tempo, espaço e narrador, muito embora, a presença desse último se confunda com 

o autor, pois “quem narra uma crônica é o seu autor mesmo” (SÁ, 1985, p. 10). Por se tratar de 

um texto curto e, aparentemente, mais simples que os demais gêneros literários, o professor 

tende a não encontrar resistência por parte do aluno na observação desses elementos literários. 

No entanto, o estudo de tais elementos não deve fechar-se em si mesmo, mas sim, colaborar 

para um melhor entendimento da crônica e sua relação com o mundo.  

A leitura da crônica em sala de aula pode ser um estímulo prazeroso para a produção 

de texto. Quando o aluno se identifica com o que lê e consegue refletir e posicionar-se 
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criticamente em relação ao assunto em pauta fica mais estimulado para produzir seu próprio 

texto. Além disso, a leitura da crônica em sala de aula e o estudo das suas características facilita 

a produção da crônica pelos alunos.   

Para estimular a produção do gênero pelos alunos, o professor pode utilizar, 

principalmente, as crônicas metalinguísticas, como “A última crônica” de Fernando Sabino, 

“Sobre a crônica” de Ivan Ângelo e “O exercício da crônica” de Vinícius de Moraes, para 

revelar ao aluno que mesmo os cronistas famosos enfrentam suas dificuldades diante da 

necessidade de escrever; e acima de tudo, para mostrar que a produção de um texto exige 

disciplina, dedicação e conhecimento técnico, uma vez que antes de preparar seu texto, o leitor 

deve pesquisar e selecionar sobre o tema que irá escrever e, durante a produção, deve saber 

utilizar a linguagem obedecendo às características específicas do gênero. Como nos mostra Sá, 

o cronista: “trabalha o texto em suas diferentes fases de elaboração até que ele esteja pronto 

para ser publicado” (1985, p. 21, grifo do autor).  

Conforme já demonstrado, o fato de a crônica ser um texto breve, que trata de 

assuntos do cotidiano das pessoas por meio de uma linguagem desprovida de rebuscamento e 

mais próxima da oralidade tende a facilitar o contato do estudante com o texto literário, 

despertando o prazer da leitura. A leitura da crônica pode ser o primeiro passo para o 

apuramento literário do leitor, tendo em vista que os principais autores da Literatura Brasileira, - 

tais como José de Alencar, Machado de Assis, Olavo Bilac, Mário de Andrade, Oswald de 

Andrade, Raquel de Queirós, entre outros, foram cronistas. Sendo assim, o professor, pode a 

partir da leitura da crônica introduzir e incentivar a leitura de outras formas literárias mais 

complexas como o romance, o conto e o texto dramático, por exemplo.  

 

Considerações finais 

 

 

Diante da constatação da dificuldade enfrentada pelos professores para a prática da 

leitura literária em sala de aula, buscamos, nesse artigo, mostrar como a crônica, por ser um 

texto curto que dialoga de modo leve, subjetivo e descompromissado com o leitor sobre fatos 
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atuais do cotidiano, pode ser um instrumento eficaz para o ensino e o incentivo da leitura 

literária na escola. Acredita-se que a leitura da crônica pode despertar o interesse do aluno pela 

literatura e fazê-lo refletir, levando-o a um posicionamento mais crítico diante de sua vida e da 

sociedade onde vive.   
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A EXPRESSIVIDADE ESTILÍSTICA DE CRUZ E SOUSA NO POEMA “MÚSICA 

DA MORTE”: UM PROCEDIMENTO DE LEITURA 
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Resumo: A Estilística é uma disciplina que tem por objetivo despertar a consciência do 

falante/leitor sobre as imensas possibilidades de expressão da língua que decorrem das 

escolhas lexicais feitas pelo sujeito produtor. Os estudos da estilística podem estar ligados 

aos componentes sintáticos, enunciativos, lexicais, morfológicos e fonológicos. A estilística 

do som trata, conforme Martins (2012), dos valores expressivos ligados aos fonemas e 

prosodemas, pois os fonemas além de possuírem função distintiva, desempenham também 

função expressiva em um dado contexto. A estilística léxica trata dos aspectos expressivos 

das palavras relacionados aos seus componentes semânticos e morfológicos. Este artigo – 

fundamentado nos postulados da estilística fônica, da estilística léxica e nos estudos do léxico 

tem por objetivo apresentar um procedimento de leitura de texto literário, verificando, 

conforme as teorias propostas, os recursos expressivos presentes no poema “Música da 

Morte” do poeta simbolista Cruz e Sousa. 

Palavras-chave: Estilística. Léxico. Expressividade. 
 

 
A escola, uma das instituições do Estado Moderno, tem sido objeto de inúmeras críticas, 

na atualidade, por haver deixado de cumprir sua função social básica: formar crianças e jovens 

para o exercício proficiente de práticas sociais, cujos fundamentos têm por ancoragem o 

desenvolvimento de habilidades necessárias ao desenvolvimento da competência comunicativa 

humana. 
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Um grande problema constatado na sociedade brasileira, de modo geral, é que muitos 

alunos chegam à vida adulta sem compreender adequadamente o que leem. Os resultados das 

avaliações oficiais confirmam as dificuldades de leitura dos alunos, e é tarefa da escola ─ de 

todos educadores ─ buscar soluções para esse problema. 

Ler é uma prática e como qualquer prática deve ser aprendida na convivência com os 

mais experientes, no caso, com leitores que compartilham sua leitura, esclarecendo passagens, 

relacionando o que se lê a outros textos ou a acontecimentos do mundo, despertando o desejo 

de ler mais, de conhecer mais, conforme postulado por LERNER, 2002. 

Comumente ouvimos pessoas dizerem que não gostam de ler, e boa parte dos alunos não 

foge a essa regra. Quando se pergunta o porquê, descobrimos que esse “não-gostar” diz 

respeito a alguns tipos de leitura em específico. Muitas vezes referem- se a leituras obrigatórias 

de livros que, por serem obrigatórias, não despertam nenhum estímulo nos alunos-leitores. 

De acordo com Kleiman (1992), dois outros motivos são as dificuldades de leitura, 

causada pela deficiência da alfabetização e por desconhecimento do léxico. Como não há 

fluência de leitura, esquece no mesmo instante o conteúdo lido, dificultando a relação entre os 

parágrafos e, consequentemente, o entendimento do texto. 

Segundo Kleiman (1992), o leitor é proficiente quando tem fluência e é capaz de 

atribuir sentidos ao texto, além disso, é ciente de que ler é uma prática social que acontece em 

diferentes espaços com características muito específicas: o tipo de conteúdo dos textos que 

nele circulam, as finalidades da leitura, os procedimentos mais comuns, decorrentes dessas 

finalidades, os gêneros dos textos, entre outros. 
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O estímulo à leitura tem sido objeto de preocupação constante no cotidiano escolar, 

alvo de inúmeros programas governamentais. A verdade incontestável é que o ato de ler é 

fundamental na formação acadêmica do aluno. 

Nesse sentido, cremos que os estudos postulados pela Estilística, de modo geral, 

possibilitarão que o aluno possa ter uma melhor compreensão/entendimento do texto, visto que, 

conforme Martins (2012), essa disciplina trata da expressividade de uma língua, os meios que 

a língua oferece aos falantes para manifestarem estados emotivos e julgamentos de valor, de 

modo a despertar em quem ouve ou lê uma reação também de ordem afetiva. 

Acreditamos, por conseguinte, que se o aluno conseguir apreender o “belo” em um 

texto, que vem marcando estilisticamente pelo léxico, terá seu interesse estimulado por esses 

recursos expressivos presentes em textos literários, de modo geral. 

Desse modo, esse estudo se justifica à medida que busca apresentar um procedimento 

de leitura de texto literário, a saber: poema “Música da Morte” do poeta Cruz e Sousa, 

fundamentado nos postulados da Lexicologia – que trata do estudo do léxico de uma língua; da 

Estilística Léxica - que trata da expressividade das palavras, relacionadas aos componentes 

semânticos e morfológicos; da Estilística Fônica - que trata dos valores expressivos ligados aos 

fonemas. 

Segundo Antunes (2012), o léxico de uma língua, de modo geral, é visto como amplo 

repertório de palavras à disposição dos falantes para atender às suas necessidades de 

comunicação. 

A aprendizagem do léxico ocorre de modo paulatino, durante a vida toda do indivíduo, 

no entanto é tarefa da escola contribuir com o ensino do léxico, pois as palavras remetem ao 

conhecimento que o homem constrói em sua experiência social com grupos e culturas das quais 

participa, por conseguinte, quando o indivíduo possui um amplo acervo lexical, é capaz de “ 

objetivar o que é subjetivo e subjetivar o que é objetivo, procedendo no mundo 

compreendendo-o, interpretando-o, signifazendo-o, expressando-o na linguagem e pela 

linguagem” (SOUZA, 1996, p.14). 

Mas, conforme Antunes (2012), há grande desatenção do ensino do léxico na Educação 
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Básica, de modo geral, visto que nas aulas de Português a maior ênfase é dada às atividades 

voltadas para gramática – fonologia, morfologia e sintaxe - presentes na maioria dos livros 

didáticos. O estudo do léxico acaba se reduzindo aos processos de formação de palavras, não 

levando em conta o uso das palavras contextualizadas, a possibilidade de criação de novas 

palavras, a vinculação de tais criações com as demandas culturais de cada lugar e de cada 

época entre outros. 



 

41 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ISSN 2596-0199, ano 1, 
n.1, out-nov, 2017. 
 

Ou seja, o processo de ampliação do léxico da língua é visto como uma questão 

morfológica que, parece, começa e se esgota no interior da gramática apenas, 

como se não tivesse também a função de intervir na arquitetura do texto, na 

armação de sua estrutura (ANTUNES, 2012, p. 21). 

 

É importante que a escola repense o ensino do léxico, uma vez que nossas ações de linguagem 

são materializadas nas e pelas palavras e são o conhecimento do léxico de uma língua, 

associado ao conhecimento de mundo do indivíduo que possibilitarão que ele seja capaz de ler 

com proficiência, despertando sua sensibilidade sobre as imensas possibilidades de expressão 

de um texto. 

Acreditamos que o léxico também pode ser estudado de acordo com os postulados da 

Estilística – disciplina que, segundo Houaiss (2009), trata da expressividade duma língua, 

isto é, sua capacidade de sugestionar e emocionar mediante determinados efeitos de estilo. 

A Estilística, disciplina que surgiu no início do século XX, não tem função 

prescritiva e as possibilidades de abordagem de um texto podem se dar nos planos fonético, 

léxico, sintático, enunciativo entre outros. 

Esse estudo, como mencionado anteriormente, tratará da estilística léxica e da 

estilística fonológica, verificando como os postulados teóricos dessas vertentes poderão 

contribuir com a formação de leitores proficientes. 

A estilística léxica ou da palavra tem por objeto o estudo expressivo das palavras em 

seus componentes semânticos e morfológicos, sem relegar, todavia, os aspectos sintáticos e 

contextuais, de acordo com Martins, 2012. 

O léxico, de modo geral, é o conjunto de palavras de uma língua. Essas palavras 

podem ser gramaticais ou lexicais. 

As palavras gramaticais pertencem ao inventário fechado de uma língua, cuja função 

está relacionada ao ato da enunciação, à organização do discurso ou texto, ao ato de 

estruturação da frase. As palavras gramaticais podem relacionar o enunciado à enunciação, 

indicando os participantes da comunicação, o espaço, o tempo em que ela se dá; substituir ou 

se referir a algum elemento presente no enunciado; indicar quantidade e intensificação, 

estabelecer coesão textual - seja dentro de uma frase, seja entre frases diversas; dentre outras 

funções. Desse modo, o emprego das palavras gramaticais está relacionado ao estudo da 
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sintaxe e da organização textual, pois segue regras mais ou menos fixas. 

 

Entretanto, sempre há possibilidade de uma alteração ou violação das regras para 

um efeito expressivo. Palavras gramaticais podem perder, em certos empregos, 

esse valor gramatical e tornar-se meros elementos de realce ou ainda receber um 

valor nocional, aproximando-se das palavras lexicais (MARTINS, 2012, p.100). 

 

As palavras lexicais - também são chamadas de plenas, nocionais, lexicográficas, 

reais - pertencem ao inventário aberto e mesmo isoladas, despertam em nossa mente uma 

representação de seres ou modos de ações. 

 

Diz-se que elas têm significação extralinguística ou externa, visto que remetem 

a algo que está fora da língua e que faz parte do mundo físico, psíquico ou 

social. São em número muito grande, indeterminável, pois constantemente se 

formam novas palavras ou se toma emprestadas palavras de outras línguas; 

também outras vão deixando de ser usadas, ficando apenas no dicionário, até que 

se esqueçam de todo (MARTINS, 2012, p.104). 

 

As palavras lexicais pertencem ao inventário aberto devido à possibilidade constante 

de renovação do léxico de uma língua. São palavras lexicais, os substantivos, os adjetivos, 

os advérbios derivados de adjetivos e os verbos de ação, segundo Martins, 2012. 

No estudo das palavras de uma língua, é importante levar em consideração a 

diferença entre significado e sentido. O significado é o núcleo básico, a noção da palavra 

pertencente ao léxico da língua. No significado há latências para caso particulares. Quando 

no mecanismo da comunicação, a noção da palavra se individualiza, torna-se mais precisa 

pela indicação do caso particular, tem-se o sentido, ou seja, “sentido é, pois, a realidade que 

aparece na prática da linguagem, como fato complexo e variável; o significado é uma parte 

necessária e muito importante dele, mas não é a única” (MARTINS, 2012, p.106). 
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As palavras lexicais podem apresentar tonalidades emotivas. Desse modo os elementos 

emotivos presentes na constituição do sentido das palavras são de interesse da estilística. A 

tonalidade emotiva de uma palavra pode ser inerente ao próprio significado ou pode resultar de 

um emprego particular, ou seja, do sentido, em razão do contexto, ou pela entoação (enunciado 

oral), ou por algum recurso gráfico (enunciado escrito), como aspas, grifo, 

maiúsculas/minúsculas, tipos de impressão, entre outros. 

As tonalidades emotivas das palavras podem estar relacionadas ao lexema, a palavras 

que exprimem julgamento, ao sentido avaliativo relacionado ao afixo, às palavras evocativas e 

à linguagem figurada. 

São chamadas de palavras de significado afetivo aquelas cujo lexema exprime emoção, 

sentimento, um estado psíquico: “amor”, “amoroso”, “ódio”, “odioso”, “tristeza”, “medroso”, 

“xodó”, “gana”, “quizila” etc. 

As palavras que exprimem julgamentos pessoais também são carregadas de 

afetividade, como os adjetivos que atribuem qualidades positivas/negativas, 

• Imagens afetivas que são apreendidas pelos sentimentos ou pelos sentidos. 

Mesmo que não se imagine um quadro, há uma impressão produzida. “O 

valorizadoras/depreciativas: “bom/mau”, “feio/bonito”, “covarde/corajoso”, 

“delicado/grosseiro”, “bacana”, “micho”, “pérfido” etc. 

O sentido avaliativo de uma palavra pode estar relacionado não só ao lexema “ralé”, 

“escória”, “bisbilhotar”, “quinquilharia”; mas também ao uso do afixo, principalmente do 

sufixo: “politicagem”, “gentalha”, “gentarada”, “povinho”, “povão”, “populacho” etc. 

As palavras evocativas também apresentam tonalidade afetiva que decorre de 

associações provocadas pela sua origem ou pela variedade linguística a que pertencem. São 

palavras evocativas: arcaísmo, pois evoca o passado, uma época; regionalismo, pois evoca 

uma característica da cultura de determinada região; indigenismo, pois evoca a cultura dos 

selvícolas; gíria, pois pode remeter o interlocutor a uma época, a um lugar, a uma classe social, 

a um meio social ou cultural; e estrangeirismo quando dá ao texto um toque de exotismo 
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(MARTINS, 2012). 

Todavia, a linguagem figurada é, entre todos os fatores de afetividade, o mais 

importante. Trataremos nesse trabalho, do símile, da metáfora e da metonímia. 

Bally (1951) considera que a linguagem literária tem suas raízes mergulhadas no falar 

de todos. Ela decorre da necessidade de expressão dos falantes. 

 
Explica o linguista suíço que as figuras de linguagem resultam da necessidade 

expressiva e se devem à incapacidade de nosso espírito de abstrair, de apreender 

um conceito, de conceber uma ideia fora do contato com a realidade concreta. 

Assimilamos as noções abstratas aos objetos de nossa percepção sensível, porque é 

o único meio de que dispomos para delas tomar conhecimento e torná-las 

inteligíveis aos outros. Ele vê a metáfora como uma comparação em que o espírito, 

induzido pela associação de duas representações, confunde num só termo a noção 

caracterizada e o objeto sensível tomado como ponto de comparação (BALLY, 

1951 apud MARTINS, 2012, p. 92). 

 

 

As expressões figuradas podem ser alocadas em três grupos, em que o elemento 

sensível, concreto, se apresenta em graus diferentes. Assim, segundo Bally (apud MARTINS, 

2012), temos: 

• Imagens concretas, sensíveis, imaginativas que são apreendidas pela 

imaginação. Essas imagens evocam um quadro cuja imaginação individual completa 

segundo a vontade. “O vento engrossava sua grande voz”, “Ela apreciava o casacão da 

noite”. 

 

doente declina dia a dia”, “ver estrelas” (=sentir muita dor), sorriso amarelo (=sem graça), 

“quebrar um galho”, cair das nuvens etc. 

• Imagens mortas. Essas imagens não existem mais, são também chamadas de 

metáforas mortas, cuja percepção só é possível a partir de uma operação intelectual, que 

busca a origem da palavra: “aprender (de aprehendere”, “segurar”), “matar o tempo”, “leito 

do rio”, “os ramos da ciência”, “a boca da caverna”. Contudo, Martins (2012) lembra que é 

difícil dizer se uma metáfora já está morta ou se ainda conserva alguma afetividade. 

É importante ressaltar que para Bally (apud MARTINS, 2012), o termo imagem tem o 
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mesmo sentido de metáfora. Todavia, a distinção entre os conceitos de imagem e metáfora não 

é uniforme. 

Para Ullmann (1987), tanto no símile quanto na metáfora há duas representações, em 

que dois elementos apresentam traços significativos comuns. No símile preserva-se a 

significação de cada um dos elementos, na metáfora as representações aparecem estreitamente 

relacionadas, podendo em alguns casos ocorrer a fusão dessas representações. 

O símile apresenta relação entre termos de natureza diferente, sendo possível encontrar 

quatro elementos explícitos. Em “O homem era forte como um jequitibá” - (homem) = o 

comparado (jequitibá) = o comparante ou termo metafórico; (forte) = o termo análogo, que 

explica o ponto comum entre os dois termos e (como) = o nexo gramatical. 

A análise estilística das imagens baseia-se na natureza desses elementos, 

principalmente nos dois primeiros, mas sem relegar os outros. Por exemplo, o termo análogo 

pode ficar implícito, contudo quando o usuário apresenta-o e sendo ele um adjetivo, muitas 

vezes tem valor intensificador. O nexo comparativo mais usual é o como, contudo há outros: 

“tal”,” à semelhança de”, “análogo a” etc. A preposição “de” é de grande importância para o 

substantivo, pois é o elemento introdutor de um membro comparativo. “Coração de pedra = 

coração duro como pedra”; “saúde de ferro 

= saúde resistente como ferro” (MARTINS, 2012). 

Para Ullmann (1987, p.443), a “metáfora é uma comparação condensada que afirma 

uma identidade intuitiva e concreta”. Assim, na metáfora temos (A = termo real; B = termo 

imaginário), entre os quais se encontram traços comuns (semelhança), descobertos pelo 

escritor/falante. Enquanto na metáfora a substituição de um termo 

se dá pela relação de semelhança, na metonímia a substituição se dá por uma relação de 

contiguidade. 

A metonímia é o mecanismo semântico através do qual nomeia-se uma entidade A por 

meio da entidade B, tendo por base a percepção de uma relação de contiguidade entre as 

entidades A e B, isto é, tendo por base o fato de na realidade extralinguística ambas entidades 

serem apreendidas como sendo contíguas (CORREIA & LEMOS, 2009). 
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A metonímia estabelece vários tipos de relação, como por exemplo: o continente pelo 

conteúdo, o autor pela obra, a parte pelo todo, o concreto pelo abstrato, o efeito pela causa, o 

nome do autor pela obra etc. 

A sinonímia é outro fato léxico de considerável importância para a expressividade 

estilística. 

Como sabemos, não há sinônimos perfeitos e esse fato é de suma importância para os 

estudos estilísticos, pois dentre uma “constelação de palavras que tem um mesmo valor 

referencial, temos a possibilidade de escolher a que, por uma peculiaridade determinada, mais 

se ajusta ao pensamento, ao contexto em que se deve inserir” (MARTINS, 2012, p. 135). 

Segundo Ullmann (1987), os sinônimos na linguagem usual podem apresentar as 

seguintes características: 

 Um termo é mais geral que outro: “carro/automóvel”; “roubo/furto”; 

“crime/homicídio”; “pagamento/salário, soldo”, “paquiderme/elefante, rinoceronte”; 

“morrer/perecer”; “cortar/decepar, amputar”. 

 
 Um termo é mais intenso que outro: “repudiar/rejeitar”; “berrar/gritar; 

suplicar/pedir”; “obeso/gordo”; “adorar/amar/gostar”; “caos/confusão/desordem”; 

“rejeitar/declinar”; “maníaco/sistemático”; “beato/religioso”, “esquelético/magro”. 

 
 Um termo é mais profissional (técnico) que outro: “óbito/morte”; 

“cirurgia/operação”; “homicida/assassino”; “abdômen/barriga”. 

 
 Um termo é mais literário que outro: “passamento/morte”; “corcel/cavalo”; 

“aura, zéfiro/brisa”; “pomo/fruto”; “pusilânime/covarde”; “falaz/enganador”; 

“pélago/oceano”; “linfa/água”; “locupletar/enriquecer”. 
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 Um termo é mais coloquial ou mais vulgar que outro: 

“bagunça/desordem”; “pão-duro, unha de fome/avaro”; “boia/comida”, 

“pifar/quebrar”; “vazar, escafeder-se/fugir”; “gringo/estrangeiro”. 

 
 Um termo é mais local ou dialetal que outro: “quicé/faca”; “quengo/cabeça”; 

“jerimum/abóbora”; “prenda/moça”; “guri, piá/menino”; “cair na braquiária/fugir”. 

 
Martins (2012) lembra, também, as diferenças que há entre o português de Portugal e o 

português do Brasil, como: 

Portugal 

Peão Parvo 

Boleia 

Miúdo 

Elétrico 

Comboio 

Brasil 

Pedestre 

Bobo 

Carona 

Criança 

Bonde 

Trem 

 
 

De acordo com Ullmann (1987), os sinônimos podem ser utilizados tanto no eixo da 

seleção quanto no eixo da combinação. 

No eixo da seleção um só termo é escolhido num conjunto de sinônimos para atender 

ao objetivo do sujeito produtor. No eixo da combinação, “vários termos que exprimem uma 

ideia podem ser utilizados num mesmo texto, em contato uns com os outros, numa sequência, 

gradativa ou não, ou apresentados em intervalos” (MARTINS, 2012, p. 139). 

O léxico também pode ser abordado a partir de sua constituição fonológica, ou seja, a 

partir dos valores expressivos de natureza sonora observáveis nas palavras. Esse é o objeto da 

estilística do som.3 

Segundo Martins (2012), a estilística fônica ou fonoestilística trata da expressividade sonora 

presentes em palavras e enunciados, uma vez que fonemas e prosodemas (acento, entoação, 



 

48 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ISSN 2596-0199, ano 1, 
n.1, out-nov, 2017. 
 

altura, e ritmo) constituem um complexo sonoro de grande importância na função emotiva e 

poética, pois a matéria fônica pode provocar sensações de agrado e desagrado, além de sugerir 

ideias, impressões. Ressalta, ainda, que dependendo da maneira como as palavras são 

proferidas, podem demonstrar estados de espírito e a personalidade do locutor. 

As pessoas mais sensíveis a essa matéria fônica, como poetas, escritores, artistas, 

de modo geral, vão explorar intensamente esses recursos fônicos como possibilidades 

expressivas, produzidas pela linguagem, tais como: jogos de timbres vocálicos, melodia,

 intensidade, duração dos sons, repetições, assonância, 

aliterações, silêncios, ausência de conjunção ou intensa repetição de uma conjunção. Martins 

(2012) salienta que os fonemas apresentam potencial expressivo conforme sua articulação, 

mas a ideia sugerida só é percebida quando há correspondência entre o significante e o 

significado das palavras, ou seja, quando há 

“motivação sonora”, uma das propriedades da linguagem poética. 

A motivação sonora, de acordo com Martins (2012), depende de três aspectos na 

neutralização do caráter arbitrário do som linguístico: a imitação sonora que se dá na 

onomatopeia; a transferência sonora que ocorre pela sugestão de impressões sensoriais não 

audíveis através de sons linguísticos como, por exemplo, a sugestão de claridade - repetição da 

vogal [a] “cascata”, “clara”, “pálida” e a correspondência articulatória que resulta da 

correspondência entre os movimentos articulatórios da produção do som e a ideia que exprime, 

ou seja, os fonemas [ó], [o], [u] podem sugerir a ideia de redondez “ bola”, “ovo”, “rotundo‟. 

A correlação som-ideia deve-se ao fato de o cérebro ser capaz de associar, comparar, 

classificar ideias e colocar num mesmo grupo conceitos intelectuais e impressões fornecidas 

pelos sentidos. Desse modo, as ideias mais abstratas são associadas a ideias de cor, som, odor, 

dureza, moleza etc. A linguagem comum permite traduzir impressões audíveis através de 

impressões dadas por outros sentidos. Assim a linguagem faz distinção entre sons claros, 

graves, agudos, duros. Nessa perspectiva, as vogais são ditas claras, graves, agudas, escuras, 

brilhantes; as consoantes secas, duras, doces, moles (MARTINS, 2012). 

Martins (2012), ao tratar da expressividade sonora das vogais, diz que a vogal oral [a], por ser 
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o fonema mais sonoro, mais livre, do sistema fonológico, traduz sons fortes, nítidos e reforça a 

impressão auditiva das consoantes e pode sugerir: risadas “ah, ah, ah”, vozes altas, animadas 

“blá, blá, blá”, batidas bem audíveis “pá, pá, pá”; ideias de claridade “claro, brancura “alvo”, 

amplidão “vasto”, “alto”, alegria. Das vogais anterior [é], [ê], [i] e posterior [ó], [ô], [u], as 

mais usadas são [i] e [u]. A vogal [i] é própria para exprimir sons agudos estridentes como 

“grito”, “apito”, “pio”, “riso”, “estrídulo”, “grilo”, “sino”, “violino”, “campainha”, “buzina”. 

O estreitamento bucal na produção do [i] revela também a ideia de pequenez “mini”, 

“mínimo”, estreiteza “fino”, “fio”. As vogais da série posterior [ó], [ô] e [u] podem imitar sons 

profundos, cheios, graves, ruídos surdos “bufo”, “urro”, “zurro”, “murmúrio” e sugerirem a 

ideia de fechamento “tubo”, redondez “rolo”, escuridão “gruta”, tristeza “jururu”, medo 

“pavor”, morte “fúnebre”, “luto”, “viúvo”. 

A ressonância nasal das vogais nasais torna-as aptas a exprimirem sons velados, 

prolongados como em “zunzum”, “ron-ron”, “trim-trim” e a sugerirem distância, lentidão, 

moleza, melancolia como em “longe”, “longínquo”, “brando”, “manso”, “pranto”, “lamento” 

etc. 

Ao tratar da expressividade das consoantes, Martins (2012) postula que as oclusivas [p] 

– [t] – [k] / [b] – [d]- [guê] reproduzem ruídos duros, secos; exprimem, de modo geral, uma 

explosão de surpresa, espanto, raiva, indignação: pô!, besta!, tratante!, caramba!, droga!, 

grosso! 

As consoantes constritivas, por terem caráter contínuo, sugerem sons de curta duração, 

bem como as coisas e os fenômenos que os produzem. 

As labiodentais [f] e [v] imitam sopros “voz”, “vento”, “fala”, “fofoca”. Podem imitar 

também os sons sibilantes como em “fium!”, mas as que melhor fazem isso são as alveolares 

[s] e [z] como em “sibilo”, “assovio”, “silvo”, “soluço”, “suspiro”, “zumbir”. 

As fricativas palatais [ ᶴ = chê/xê ] – [Ʒ = jê/gê] “chiantes” sugerem chiados como em 

“xixi”, “chuá”, “cochicho”, “esguicho”, “lixa”, “enxame”, “jato”, “jorrar”. 

As constritivas laterais [l], [lhê] podem sugerir o deslizar, o fluir. “Tanto brilhava a luz 

da lua clara/ que para ti fui me encaminhando”. 

A vibrante dupla [R] sozinha ou em grupo com oclusivas dão a noção de vibração, 



 

50 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ISSN 2596-0199, ano 1, 
n.1, out-nov, 2017. 
 

atrito, rompimento, abalo como se pode sentir em “rachar”, “ranger”, “roer”, “arranhar”, 

“estraçalhar”. 

As consoantes nasais [m], [n], [nhê] sugerem a ideia de suavidade, doçura, delicadeza 

como é percebido em “manso”, “mole”, “mimoso”, “mel”, “ninar”, “sonho” etc. 

As possibilidades expressivas dos sons são percebidas através das repetições dos fonemas. Os 

poetas e/outros, ao escolherem as palavras para a produção de seu texto/discurso, levam em 

consideração a constituição fônica das palavras e os efeitos que querem atingir - reforçar alguma 

ideia, tornar o texto lúdico, harmônico, agradável de se ouvir etc. 

 
Estudo do poema “Música da Morte” de Cruz e Sousa 

 
 

O poema “Música da Morte” de Cruz e Sousa pertence ao livro “Faróis” que se 

encontra reunido no livro Poesias completas da Ediouro, 1997. 

João da Cruz e Sousa é conhecido como o “Cisne Negro” do Simbolismo brasileiro. 

Procura na arte a transfiguração da dor de viver e de enfrentar os duros problemas decorrentes 

da discriminação racial e social. 

Negro e filho de escravos, nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, e faleceu aos 37 

anos, devido à doença que lhe marcou a vida – a tuberculose. Foi jornalista e poeta 

incompreendido pela crítica, só tendo seu valor reconhecido após a morte. 

Com o passar do tempo, foi considerado o grande mestre de nosso Simbolismo, pela 

dimensão cósmica de sua obra, pela presença nela dos pobres e deserdados, pela grandeza da 

visão transcendental com que procura poeticamente redimir as limitações da condição humana, 

transfigurando para uma dimensão metafísica a Dor, a Morte, o Mistério, o Inferno e o 

Infinito, alguns dos grandes temas aos quais se dedicou, segundo Bosi (1981). 

 
Música da Morte 

A música da Morte, a nebulosa, 

Estranha, imensa música sombria, 

Passa a tremer pela minh'alma e fria 
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Gela, fica a tremer, maravilhosa... 

 
Onda nervosa e atroz, onda nervosa, 

Letes sinistro e torvo da agonia, 

Recresce a lancinante  sinfonia Sobe, 

numa volúpia dolorosa... 

 
Sobe, recresce, tumultuando e amarga, 

Tremenda, absurda, imponderada e larga, De 

pavores e trevas alucina... 

 
E alucinando e em trevas delirando, 

Como um ópio letal, vertiginando, Os 

meus nervos, letárgica, fascina... 

 

Como já mencionamos, Cruz e Sousa é um poeta simbolista e sabemos que uma das 

principais características da escola literária Simbolismo é a sugestão da realidade, ou seja, os 

escritores simbolistas sugerem uma realidade em vez de descrevê-la objetivamente. Nesse 

poema o sujeito produtor sugere a chegada da morte que, metaforicamente, é comparada a uma 

música “Música da Morte”. Assim, de acordo com a aproximação da morte, o som vai 

aumentando, provocando um misto de prazer e dor até atingir o clímax nos versos “de pavores 

e trevas alucina... E alucinando e em trevas delirando…”. 

Para sugerir a chegada da morte o sujeito produtor faz uso de recursos expressivos. 

Desse modo, podemos observar na primeira estrofe – 

 
A música da Morte, a nebulosa, 

Estranha, imensa música sombria, 

Passa a tremer pela minh'alma e fria 

Gela, fica a tremer, maravilhosa... 

 
- o uso predominante da metáfora. A metáfora “música da Morte” é caracterizada por 

uma visão sinestésica, ou seja, há o entrecruzar de percepções visão X audição em música 

“nebulosa”, “sombria”, “imensa”, e audição X tato em “música fria”, “trêmula”. Há também 
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nessa estrofe o recurso expressivo chamado aliteração, que consiste na repetição de um mesmo 

fonema consonantal. Assim em “nebulosa, estranha, imensa, música sombria, passa a tremer 

pela minh‟alma (...) maravilhosa”, temos a aliteração dos fonemas / s / - / z/ - / m / que além de 

dar musicalidade ao poema, sugere a própria música, o som sendo propagado. 

Outros recursos expressivos presentes no poema são a assonância que consiste na 

repetição de fonemas vocálicos e o assíndeto que consiste na ausência da conjunção “e”. A 

assonância dos sons nasais - /ã / - / ẽ / - / õ / “estranha”, “imensa”, “sombria” e a ausência da 

conjunção “e” - corroboram a sensação de o som estar se propagando, tomando conta de todo 

o ambiente. 

A segunda estrofe – 

 

- Onda nervosa e atroz, onda nervosa, continua sendo marcada não só pela aliteração dos 

fonemas sibilantes /s / - / z / “nervosa”, “letes”, “sinistro”, “recresce”, “lancinante”, 

“sinfonia”, “sobe”, “dolorosa”; mas também pela assonância das vogais nasais /ã / - / Ĩ / - /õ / 

- / ũ / “onda”, “lancinante”, “sinfonia”, “numa” que continuam a sugerir a propagação da 

música. A morte é comparada a uma onda agitada que vai crescendo cada vez mais, tomando 

conta de todo o espaço. 

Nessa estrofe, além das metáforas para a morte – “Onda nervosa”, “Letes sinistro”, 

“lancinante sinfonia” – há também em “volúpia dolorosa” o recurso expressivo chamado 

paradoxismo ou oximoro que se caracteriza por uma afirmação que além de contrária é 

contraditória, segundo Sacconi (1989). Assim, em “volúpia dolorosa” observamos que a 

sinfonia, simultaneamente, provoca dor e prazer. 

A repetição da expressão, “Onda nervosa e atroz, onda nervosa”, sugere a aproximação, 

o envolvimento da música/morte. Essa aproximação não é suave, conforme podemos verificar 

de acordo com a seleção lexical “nervosa”4 ( = dotado de vigor, de energia); “atroz” (= difícil 

de controlar ou tolerar; lancinante, intolerável ), “letes” (= referente ao rio Lete que, na 

mitologia grega, era o rio dos infernos, cujas águas faziam, a quem delas bebesse, esquecer de 

pronto o passado ); “sinistro” (que se deve temer; assustador, temível), “torvo” (que causa ou 

infunde terror; iracundo, terrível); “agonia” (= forma de aflição ou sofrimento agudo, de 
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origem física ou moral), “lancinante” (= que atormenta, tortura, obseda ou importuna de 

maneira persistente; muito doloroso, pungente, cruciante), “dolorosa” (= que faz sentir dor, que 

produz dor). 

Na terceira estrofe - 

Sobe, recresce, tumultuando e amarga, 

Tremenda, absurda, imponderada e larga, De 

pavores e trevas alucina... 

 
- observamos que a morte se aproxima cada vez mais “sobe”, “recresce”, provocando 

sensações de amargor, sinfonia “amarga” (= que causa tristeza, dor; penoso, aflitivo). 

Sinfonia “amarga” é outra metáfora sinestésica (audição X paladar). O sujeito produtor 

enumera uma série de características da “sinfonia” (= metáfora para morte). Essa sinfonia – 

“tremenda” (= que causa, que inspira horror; horripilante, medonho, aterrorizante); 

“absurda” (= que é destituído de sentido, de racionalidade), “imponderada” (= falto de 

ponderação, de reflexão; irrefletido, inconsiderado, 

 
 

4 As predicações entre parênteses foram retiradas de HOUAISS, A. Dicionário eletrônico Houaiss da língua 

portuguesa 1.0. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002. 

--- 

precipitado) e “larga” (= que se traduz por movimentos, gestos, expressões que fogem à medida 

usual) – vai envolvendo o sujeito até atingir o ponto culminante, o clímax. Ressaltamos que a 

repetição da conjunção “e”, - polissíndeto – nessa estrofe e no primeiro verso da quarta estrofe 

“E alucinando e em trevas delirando,” - sugere uma sequência gradativa de ações que atinge o 

auge na quarta estrofe. Nesse sentido, temos na quarta estrofe – 

E alucinando e em trevas delirando, 

Como um ópio letal, vertiginando, Os 

meus nervos, letárgica, fascina... 

 
- o desfecho, ou seja, a morte propriamente dita, que é comparada a uma droga – “como um 

ópio letal” (letal = que danifica, que prejudica de modo irremediável; funesto, fatídico) – que 

aos poucos vai provocando vertigem (=sensação de desfalecimento, desmaio ou fraqueza); 
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letargia (= incapacidade de reagir e de expressar emoções; apatia, inércia e/ou desinteresse); 

prostração e morte. A palavra “fascina” (= dominar com o olhar) não só encerra o poema, 

mas também indica o término da vida, ou seja, a morte cumpre o seu objetivo. Mas “fascina” 

permite-nos afirmar também que a morte assim como a droga, é ao mesmo tempo fascinante, 

irresistível. 

O tema do texto é a “Morte”, a chegada da morte, e para manter a coerência temática, o 

sujeito produtor faz uso de palavras que mantêm identidade semântica com o tema, tais como 

“nebulosa” ( = de que não se tem conhecimento; ambíguo, obscuro, enigmático); “sombria” (= 

que denota ou acompanha desgraça, infelicidade; tenebroso, fúnebre, lúgubre); “fria” (= em 

que há baixa temperatura ); “atroz”(ver acima), “letes” (ver acima); “sinistro” (ver acima); 

“torvo” (= ver acima); “agonia” (ver acima); “lancinante” (ver acima); “pavor” (= grande susto 

ou temor); “alucinar” (= provocar delírio ou desvario ); “delírio” (= confusão mental); “letal” 

(ver acima); “letárgica” (= que ou aquele que é acometido de letargia, apatia, inércia ) e 

“trevas” (= total ausência de luz; escuridão). 

A coerência temática também vem marcada pela presença dos fonemas vocálicos /u / - / 

o / átono, pois segundo a estilística fônica, esses fonemas sugerem a ideia de fechamento, 

escuridão, morte. 

Para finalizar, é importante enfatizar que a aliteração dos fonemas /s/ - /z/- /m/ 

- /n/ e a assonância dos fonemas nasais / ã / - / ẽ / - / Ĩ / - /õ / - / ũ / se fazem presentes em todo 

o poema, dando não só musicalidade ao poema, mas também sugerindo a 

- própria música, enquanto a assonância da vogal oral /a/ presente no poema, sugere a 

amplidão e a estridência dessa “música”. 

-  
- Considerações finais 

-  
-  

• A partir do que foi apresentado, podemos observar que é importante que o interlocutor/leitor 

tenha um amplo conhecimento lexical, textual, gramatical, cultural entre outros para que 

possa ser um leitor capaz de compreender/interpretar diferentes tipos de texto, identificando 
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os recursos expressivos que a língua nos oferece. 

- Nesse sentido, é preciso que a escola possibilite o desenvolvimento de competências 

lexicais, textuais, culturais, gramaticais, a fim de que o aluno possa, não só ler/interpretar um 

texto, mas também possa se encantar com a beleza de um texto literário ou não-literário. 

O trabalho apresentado mostra a importância dos estudos da estilística para a 

interpretação/compreensão de um texto. As escolhas lexicais, as repetições fônicas feitas pelo 

sujeito produtor possibilitaram que o texto se tornasse mais expressivo, mostrando que quando o 

sujeito produtor sabe fazer uso dos recursos oferecidos pela língua, manifesta em seu texto 

estados emotivos e julgamentos de valor e pode despertar no interlocutor, leitor e/ou ouvinte 

uma reação de ordem afetiva. 

Desse modo, os estudiosos da estilística têm trazido grandes contribuições não só para os estudos 

literários, mas também linguísticos uma vez que a estilística é uma disciplina que estuda a 

expressividade de uma língua em diferentes tipos de texto, conforme afirmação de Cressot 

(1980, p.16) ao tratar da análise estilística. “A estilística não se limita ao estudo de brilhantes 

exceções, ou de fantásticas excentricidades. O estudo dos casos normais justifica-se tanto ou 

mais que o dos casos patológicos”. 
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Resumo: Este artigo foi organizado em torno de dois principais eixos. No primeiro momento, 

abordando as características peculiares da fala e da escrita tendo, como base, pesquisas de 

alguns teóricos que trazem discussões pertinentes sobre o assunto como Marcuschi (2005), 

Fávero (2009), Cagliari (2001) e Bagno (2006). Em um segundo ponto, abordaremos o 

preconceito linguístico, que se faz presente tanto no ambiente escolar quanto na sociedade. Em 

seguida, analisaremos algumas redações de alunos do primeiro ano do Ensino Médio de uma 

escola pública no interior de São Paulo e, assim, relataremos os principais reflexos da oralidade 

que transparecem no momento expresso graficamente. Assim, situaremos possíveis soluções 

para os educadores trabalharem as variações linguísticas dentro de sala de aula, deixando claro 

os momentos propícios para o uso de cada uma delas. 

 

Palavras-chave: Escrita. Fala. Oralidade. 

 

 

Considerações Iniciais 

 

Historicamente, sabe-se que a criação da escrita foi posterior à da fala, no entanto a 

primeira foi ganhando uma importância significativa, que se destacou no meio social. Exemplo 

disso é o fato de que, no ambiente escolar, a linguagem oral é pouco difundida e estudada. 

Devido a isso os professores condenam e consideram erro a oralidade presente na escrita de 

inúmeras pessoas, mas esquecem que a língua está presente no cotidiano em todos os 

momentos, e as variantes devem ser consideradas em algumas situações.  

Assim, foi feito um estudo realizado em uma escola pública, na cidade de Ribeirão do 

Sul, interior de São Paulo, que teve, como objetivo, analisar e constatar as características da 

oralidade que se faz presente nas escritas dos estudantes. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram as produções de texto e o 

questionário. Foi pedido aos alunos do primeiro ano do ensino fundamental para que 

escrevessem um texto relatando a situação atual do Brasil, para posteriormente analisarmos. Já o 

questionário foi aplicado a duas doutoras e uma mestra, contendo questões baseadas nos 
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objetivos desta pesquisa, ou seja, a influência da linguagem oral na escrita. As afirmações do 

questionário foram elaboradas a partir de conteúdos disponíveis em sites da internet, porém 

sofreram algumas adaptações.  

Este estudo mostra a necessidade de não ignorar as inúmeras transformações que a 

língua sofre, além de propor uma forma adequada de trabalhar essas mudanças dentro de sala de 

aula.  

 

Fala e escrita 

 

A fala e a escrita são fundamentais para a comunicação acontecer, pois é através delas 

que o indivíduo exterioriza seus pensamentos e sentimentos. A diferença entre fala e escrita são 

apenas estruturais, pois cada modalidade tem sua própria característica, porém vale lembrar que 

as duas pertencem ao mesmo sistema linguístico. Nesse sentido "a escrita tem sido vista como 

de estrutura complexa, formal e abstrata, enquanto a fala de estrutura simples ou desestruturada, 

informal, concreta e dependente do contexto" (FÁVERO, 2009, p.9). Segundo Marcuschi, é 

difícil detectar características formais que diferenciem a fala e a escrita que sejam exclusivas de 

cada modalidade, pois são relativas e podem estar presentes nas duas. A escrita não reproduz 

propriedades da fala, como a entonação da voz, o sotaque, os gestos, as expressões faciais e 

corporais, e a fala não reproduz propriedades da escrita como o formato ou o tamanho da letra. 

Muitos acreditam que a escrita é superior à fala, porém, "no caso da relação oralidade e escrita, 

essa é uma visão equivocada, pois não se pode afirmar que a fala é superior a escrita ou vice-

versa" (MARCUSCHI, 2005, p.36), pois as duas são importantes para que possa ocorrer a 

comunicação entre os indivíduos. 

O ser humano tem contato com a fala desde muito pequeno e adquire a habilidade de 

falar naturalmente com a ajuda das pessoas com quem convive e que contêm maior 

conhecimento sobre a língua. 

O contato do indivíduo com a escrita ocorre mais tarde, quando a criança entra na escola, 

período em que surgem as dúvidas e as dificuldades. "[...] a criança, o jovem ou o adulto já sabe 

falar com propriedade e eficiência comunicativa sua língua materna quando entra na escola, e 
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sua fala influencia a escrita, sobretudo no período inicial da alfabetização." (MARCUSCHI, 

2005, p. 15). 

As crianças enfrentam dificuldades em aprender a distinguir a fala da escrita e, com isso, 

escrevem como falam, pois, "a criança leva em consideração seus conhecimentos linguísticos 

advindos de suas práticas orais e, em um primeiro momento, os utiliza como hipóteses de 

escrita" (GARCIA, 2010, p.93). No início da alfabetização, tudo é muito novo e complexo para 

o aluno, pois o mesmo percebe que há regras a serem seguidas e que nem todas as palavras são 

escritas como se falam ou vice-versa, e isso o deixa confuso. Nesse sentido, Cagliari (2001, 

p.74) afirma que "como a criança, ao entrar na escola, achava que já sabia falar a sua língua, não 

consegue entender o porquê de tudo, de repente, ficar confuso, errado e difícil em sua mente." 

Segundo Cagliari, na escola, a linguagem é avaliada e não é utilizada apenas como meio 

das pessoas se comunicarem. Além disso, a escola também tira os alunos do ambiente natural 

em que utilizam a linguagem e os coloca em um ambiente artificial, onde aprender a ler e 

escrever é o principal objetivo. Normalmente, nas séries iniciais em que os alunos estão 

começando a prática da escrita, nota-se que os textos contêm influência da fala na escrita. Os 

textos apresentam marcas da oralidade como expressões informais que os alunos utilizam no dia 

a dia, repetição de palavras, vocábulos com inserção e supressão de fonemas como 

"tá","bobage", "avoar, "alembrar", "sabê", "pra", "qué", entre outros. Apesar disso, deve haver 

respeito do professor para com o aluno, pois a língua portuguesa, assim como outros idiomas, 

também apresenta variantes, principalmente no Brasil, que é um país com uma grande extensão 

territorial e que cada região contém um dialeto diferente. 

"Embora o professor precise aceitar e respeitar o modo de falar de todos os alunos, cada 

qual com suas peculiaridades, é também obrigação da escola ensinar o dialeto padrão" 

(CAGLIARI, 2001,p.74). É normal que, nos anos iniciais da alfabetização, os alunos passem 

por dificuldades e escrevam da forma que falam, porém, o professor deve ensinar a língua 

padrão, o que é um desafio para as crianças aprender. Cagliari (2001, p.75) defende que "as 

diferenças entre dialetos também se refletem na escrita. Por isso, é muito mais difícil para 

alguns alunos acertarem a ortografia", porém essa dificuldade pode ser superada com a prática, 

o erro faz parte da alfabetização, e é um fator essencial para a aprendizagem, pois " ao corrigir 
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os erros de grafia, os alunos vão também aprendendo como se fala no dialeto 

padrão"(CAGLIARI, p.75). 

Existe um preconceito nas escolas de que os alunos devem falar baseado na escrita 

padrão, no entanto "a língua falada não possui uma gramática própria, suas regras de efetivação 

é que são distintas em relação à escrita. O que existe é maior liberdade de iniciativa por parte de 

quem fala" (FÁVERO, 2000, p.70). 

 

Oralidade no ambiente escolar 

 

A oralidade é um fator essencial para haver o ensino da língua, no entanto, quando 

falamos do ensino da fala no ambiente escolar, a oralidade se torna quase que insignificante, 

porém "não se acredita mais que a função da escola deve concentrar-se apenas no ensino da 

língua escrita a pretexto de que o aluno já aprendeu a língua falada em casa" (FAVERO apud 

CASTILHO, 1998, p.13). 

A aprendizagem da fala na escola é um elemento essencial para que o aluno desenvolva 

suas habilidades de linguagem. A escrita e a oralidade se complementam, devem ser ensinadas 

com o mesmo nível de importância, ou seja, "o ensino da oralidade não pode ser visto 

isoladamente, isto é, sem relação com a escrita pois elas mantêm entre si relações mútuas e 

intercambiáveis (FÁVERO,2009, p. 13). 

Obviamente a escrita surgiu depois da fala e, como tudo que é novo chama a atenção, 

entre esses dois fatores não foi diferente. A fala era o único meio de comunicação, até surgir a 

escrita e atrair toda a atenção para ela. Com isso, a escrita, infelizmente, tornou-se um elemento 

superior à fala, pois, com a oralidade, o indivíduo já tem contato diariamente desde pequeno e é 

algo natural, e a escrita se aprende de forma artificial, imposta pela sociedade para que o 

indivíduo possa obter a ascensão social e intelectual e possa se comunicar de uma nova maneira. 

Sendo assim, a escrita era tratada como um "artigo de luxo" e que só as pessoas mais 

sofisticadas e com poder aquisitivo maior tinham contato, por isso, a escrita, de certa forma, é 

tratada com mais privilégios do que a fala. 

Existem variantes que devem ser respeitadas, no entanto há um dialeto padrão que deve 
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ser seguido para que haja inteligibilidade entre a comunicação dos indivíduos de diferentes 

variantes. A escola e os professores devem ensinar a forma "correta" de se falar, mas sem impor 

que o aluno fale conforme o dialeto padrão, pois talvez ele não fale da maneira que a escola 

quer que ele fale, mas tem conhecimento sobre ela. 

Nesse sentido, Fávero (2009, p.12) afirma: 

[...] não se trata obviamente de "ensinar a fala" mas de mostrar aos alunos a 

grande variedade de usos de fala dando-lhes a consciência de que a língua não 

é homogênea, monolítica, trabalhando com eles os diferentes níveis (do mais 

coloquial ao mais formal) das duas modalidades- escrita e falada. 

 

A oralidade pode ser ensinada e praticada nas escolas, sem haver desrespeito às 

variantes, pois "a escola pode ensinar certos usos da oralidade como, por exemplo, a melhor 

maneira de desempenhar em público, num microfone, numa conferência, etc." (MARCUSCHI, 

2005, p.33). O ensino de como utilizar e manipular a habilidade de falar poderá trazer grandes 

benefícios, experiências e evolução ao indivíduo. 

 

Transformações que ocorrem na fala  

 

A língua não é uma estrutura imutável. O sistema linguístico, evolui e passa por 

transformações, que são conhecidas como processos fonológicos ou metaplasmos, que nada 

mais são que alterações fonéticas e fonológicas na palavra, alterações essas, que serão 

explicadas no decorrer a seguir. A inserção e a supressão de fonemas nos vocábulos são uma 

das principais características dos metaplasmos, porém há também a transposição e a 

transformação de fonemas que possibilitam a criação de diferentes formas de palavras. As 

alterações ocorrem na performance física ou mental dos enunciados, e a oralidade é o meio de 

maior ocorrência dessas alterações, o que não impede de estar presente na escrita. 

a) Síncope: ocorre quando há a supressão de um fonema no meio da palavra e é uma tendência 

natural da língua portuguesa que tem o ritmo natural paroxítona, ou seja, as palavras 

proparoxítonas têm a característica de se transformarem em paroxítonas com a queda de um 

fonema no meio da palavra. 

[...] este fenômeno aconteceu não só em português, mas também 
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em outras línguas da família, como o espanhol e o francês. Alguns 

estudiosos nos informam que já no latim havia esta tendência e era 

comum se dizer períclum (perigo) em vez de perículum. 

(BAGNO, 2006, p. 110) 

 

Alguns exemplos disto podem ser observados em palavras que não são proparoxítonas 

na língua portuguesa: também (oxítona), negro (paroxítona) e padrinho (paroxítona) que se 

transformam em "tamém", "nego" e "padinho". 

b) Rotacismo: esse fenômeno é caracterizado pela transformação do fonema "L" em R. 

Palavras como alface e almoço se tornam "arface" e "armoço". Curioso citar que, na obra "Os 

Lusíadas" na edição de 1572, há ocorrência dessa troca de fonemas, como podemos observar no 

fragmento abaixo: 

Mas em tempos de fomes e asperezas, doenças, frechas e trovões ardentes, o 

sazão e o lugar fazem cruezas, nos soltados a tudo obedientes. (Os Lusíadas, 

Canto X, verso 46) 

[...] existe na língua portuguesa uma tendência natural em transformar em R o 

L dos encontros consonantais, e este fenômeno tem até um nome complicado: 

rotacismo. Quem diz broco em lugar de bloco não é "burro", não fala "errado" 

nem é "engraçado", mas está apenas acompanhando a natural inclinação 

rotacizante da língua. O que era L em latim, [...] permaneceu L em francês e 

em espanhol, mas em português se transformou em R.(BAGNO, 2006, p.45) 

 

Palavras como blandu (brando) e clavu (cravo) são originarias do Latim e inicialmente 

possuíam o L, hoje substituído por R, o que, na visão de fenômeno linguístico, é plenamente 

normal. 

c) Epêntese: é o oposto da síncope. É o acréscimo de fonema no meio da palavra. 

"A epêntese vocálica pode ser definida como um fenômeno de 

acréscimo/inserção de uma vogal ou de uma consoante em uma sílaba, não 

representada na escrita. Podendo ser classificada em consonantal e/ou vocálica 

a partir dos segmentos inseridos nas palavras."(MENDONÇA, 2003, p. 32; 

REDMER,2007, p. 14).  

 

Para exemplificar essas ocorrências temos as seguintes grafias: três (treis), mês (meis), 

asterisco ( asteristico), estalo ( estralo). 

d) Paragoge: definida, segundo Xavier e Mateus (1990, p. 281), como o “acrescentamento de 

um segmento fonético em posição final de palavra”. Palavras como amor e variz, se tornam 
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"amore" e "varize".  

e) Apócope: ocorre através da perda de fonema do final da palavra, como bobagem (bobage), 

saber (sabê) , quer ( qué). 

f) Prótese: Ocorre com o acréscimo de um fonema no início da palavra. Exemplos disso são: 

renegar (arrenegar), lagoa (alagoa) voar (avoar). 

g) Desnasalização: transformação de um fonema nasal em um oral. Virgem (virge), homem 

(home), fizeram (fizero). 

 

A escrita de alunos do primeiro ano do ensino médio  

 

Esta proposta foi desenvolvida em uma escola da rede estadual na cidade de 

Ribeirão do Sul, no primeiro ano do Ensino Médio, com alunos que têm em média, quinze anos. 

Consistiu em apresentar fatos recorrentes do cotidiano brasileiro, envolvendo política e 

corrupção e, então, foi distribuída uma folha para que cada um escrevesse sobre seu ponto de 

vista a respeito do tema. Foram escolhidos dois textos que serão reproduzidos conforme os 

originais. 

 

TEXTO 1 - Educação do Brasil 

A educação do Brasil é péssima, não sei por que os políticos aumentam tanto o imposto 

sendo que eles roubam tudo e não melhora esse país, chamado Brasil, se a educação é muito 

ruim, tipo agente sabe que vem dinheiro pra essas coisas, só que não sabemos pra onde vai.  

É engraçado que o imposto é um absurdo, por mim eu não morava nessa merda de 

Brasil, tenho vergonha.  

 

TEXTO 2 

A política no nosso país esta totalmente desorganizada e com problemas. A corrupção 

dos governadores, senadores, deputados, vereadores está colocando nosso país no fundo do 

poço, para termos uma ideia o Brasil tem o pior índice de corrupção. A participação dos 

políticos pra mim deve ser superado, pois acho que o Brasil sem político seria bem melhor.  

Como faze um país mais democrático e com sustentabilidade? pra muitos não há o que 



 

64 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ISSN 2596-0199, ano 1, 
n.1, out-nov, 2017. 
 

fazer, pra outros ainda há solução !  

Dessa forma, eu pessoalmente prefiro ser pontual, acho que o Brasil ainda tem solução, 

basta agente usar nosso conhecimento ao qual estamos pensano e mostrar aos políticos que 

estamos de olho no que está acontecendo na sociedade. Saber quem é o candidato para quem vai 

votar é o melhor caminho, pois é daí que o Brasil vai pra frente. 

 

ANÁLISE DOS TEXTOS DOS ALUNOS 

 

TEXTO 1 

  

O texto apresenta fragmentos da oralidade, palavras com supressão e inserção de 

fonemas. Há presença de diferentes processos de transformações nas palavras que criam 

diferentes formas de vocábulos, como o processo fonológico chamado apócope, que apaga o 

fonema final da palavra como na frase presente no texto "eles roubam tudo e não "melhora" esse 

país". A palavra "melhora" deveria conter o grafema M (melhoram) no final da palavra, pois o 

sujeito da frase está no plural e o verbo também deveria estar. Outro processo é a Síncope que 

suprime o fonema no meio da palavra, como se nota na frase "[...] só que não sabemos 'pra' 

onde vai". O "pra" é um fragmento bem comum na fala, porém deve ser escrito "para". O texto 

apresenta repetições de palavras e, "apesar de ser mais frequente na oralidade, a repetição 

também se faz presente na escrita, desempenhando forte recurso persuasivo" (MARCUSCHI, 

2005, p.115), tornando o texto cansativo e repetitivo. Além disso, contém expressões que estão 

muito presentes na fala como "tipo", mas não é aconselhável utilizar em contextos formais 

como também não é conveniente utilizá-lo em redações e textos escolares que requerem uma 

linguagem culta e formal. O texto contém também erros ortográficos, falta de pontuações e falta 

de espaço entre palavras como "agente". Nesse vocábulo, o escritor se refere a "nós" que, de 

acordo com a gramática, deveria ser escrito separado. Nesse sentido (MARCUSCHI, 2005, 

p.104) afirma que "é importante observar que essa nova maneira de escrever com espaços 

separando as palavras implica uma nova concepção da escrita que exige um mínimo de 

conhecimentos gramaticais". O modo como o escritor escreve as palavras demonstra uma certa 

informalidade que expressa intimidade com o leitor, escrevendo literalmente como se fala:"por 
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mim eu não morava nesse país corrupto, tenho vergonha". Nessa frase, o indivíduo parece estar 

conversando pessoalmente com o leitor e escrevendo como se fala no dia a dia. 

TEXTO 2  

 

O texto está bem elaborado e com palavras selecionadas, tornando-o formal e de acordo 

com o contexto; no entanto há algumas palavras que estão escritas incorretamente, contendo a 

presença da oralidade na escrita, como vemos na palavra "pensano". Nota-se que o grafema "D" 

foi suprimido, pois a palavra escrita corretamente seria "pensando". Esse processo chama-se 

síncope, pois suprime um fonema no meio do vocábulo. Outro exemplo do processo de 

supressão, agora apócope, que também está inserido no texto é a palavra "faze" que, de acordo 

com o dialeto padrão, deveria conter o grafema "R" no final da palavra. A repetição de 

vocábulos e palavras que não estão separadas, mas que na escrita padrão deveriam estar, 

também estão presentes no texto, como as palavras "oque" e "agente". 

 

PROPOSTAS PARA DIMINUIR ESSAS INCIDÊNCIAS SOBRE A ESCRITA 

  

O principal é o professor não ignorar a ocorrência da influência que a oralidade exerce 

sobre a escrita, ou seja, trabalhar a linguagem verbal dentro de sala de aula, mostrando aos 

alunos que há palavras e estruturas que são advindas do registro oral e, por vezes, deve ser 

evitado no registro escrito.  

Trabalhar diferentes gêneros textuais é importante para mostrar que cada situação tem 

um modo de usar a língua. O bilhete, por exemplo, pode conter variantes de acordo com as 

características sociais, já um ofício deve conter a forma padrão do uso da língua.  

Deve-se conscientizar os alunos sobre o preconceito linguístico que, por vezes, é 

praticado contra eles, mostrando que o Brasil é um país rico em cultura e que, de acordo com a 

região, há diversos sotaques e trejeitos de falar e se expressar. Então, desconhecer e não usar a 

forma padrão, não significa estar cometendo um erro, mas sim que a pessoa tem um modo 

peculiar de se comunicar.  
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QUESTÕES DIRECIONADAS ÀS DOUTORAS E À MESTRA 

 

1. O ensino brasileiro é comumente taxado como "ruim", então a influência que a fala exerce 

sobre a escrita poderia ser relacionado a isso? 

2. Através de seu conhecimento como uma estudiosa da Língua Portuguesa, você considera que 

a língua padrão deve ser preservada na modalidade oral e escrita, pois toda modificação é 

prejudicial a um sistema linguístico? 

3. A divergência está no fato de existirem pessoas que possuem um grau de escolaridade mais 

elevado e com um poder aquisitivo maior que consideram um determinado modo de falar como 

o “correto”, não levando em consideração as variações que ocorrem na língua. O senso 

linguístico diz que não há variação superior à outra, e que o “fato de, no Brasil, o português ser 

a língua da imensa maioria da população não implica automaticamente que esse português seja 

um bloco compacto coeso e homogêneo”. (BAGNO, 1999, p. 18). Comente seu posicionamento 

sobre as variações linguísticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FEITAS POR TRÊS PROFESSORAS - DOUTORAS E MESTRAS - 

A RESPEITO DO ASSUNTO 

 

PROFESSORA DOUTORA 1 

 

O ensino brasileiro é considerado ruim devido a diversos e diferentes aspectos que 

envolvem questões sociais, culturais, econômicos que vão muito além apenas de questões 

linguísticas. Mas considerando o fator linguístico, isto é, a influência que a fala exerce sobre a 

escrita, esse aspecto não pode ser visto como um dos motivos para que o ensino da língua 

materna esteja em crise. Esses fatores, das questões da oralidade sobre a escrita, são de ordem 

natural. O problema está mais no fato do paradigma criado no senso comum de que se deve 

falar da maneira que se escreve, considerando que se deve sempre escrever corretamente, dentro 

dos princípios normativos. 

A questão é compreender que fala e escrita são duas modalidades da língua. As duas 
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sofrem, naturalmente, variações. E construir um texto oral é diferente da construção de um texto 

escrito. 

A língua padrão sofre modificações na modalidade oral e escrita, e toda transformação é 

uma evolução. Não há como alterações acarretarem prejuízos a uma língua. 

Como tudo se transforma, evolui no mundo, a língua também deve sofrer modificações 

para atender as necessidades e exigências da sociedade. 

Concordo com a afirmativa de Bagno sobre essa questão. Não existe uma variante 

superior a outra. Todas as variantes são importantes, porque demostram a riqueza cultural de um 

povo. 

PROFESSORA DOUTORA 2 

 

O ensino de língua portuguesa envolve muitas questões da utilização da língua que não 

são tratadas em sala de aula. Dessa forma, não é somente o não tratamento da relação entre fala 

e escrita que influencia nos resultados desse ensino. Todavia, o fato de somente a escrita ser 

considerada no ensino gera uma sensação de que a língua portuguesa que se aprende na escola é 

quase uma língua estrangeira, o que dificulta a compreensão e a utilização adequada dos 

estudantes. 

A língua se transforma independentemente da vontade dos gramáticos mais tradicionais. 

Não há como preservá-la intocada. Creio que o ensino de língua deva ser alicerçado por 

estudos científicos que embasem a necessidade de se aprender os padrões mais formais, muito 

mais por uma necessidade de inserção social do que pela preservação do "padrão culto". 

A não consideração de que a língua varia de acordo com a situação de utilização gera 

uma sensação de que existem formas corretas e incorretas de falar, simplesmente. Outro fator 

que pode gerar muitos problemas diz respeito à desconsideração das variedades de português 

falado por comunidades com baixo nível de letramento e poder aquisitivo precário. Essas 

variedades são consideradas sem prestígios muito mais pela condição social de seus falantes do 

que propriamente por sua forma linguística (Gnerre, Bagno, por exemplo, tratam dessa questão). 

Falta nos materiais didáticos de Língua Portuguesa um aprofundamento sobre a questão da 

variação linguística. Esse tema ainda é tratado de forma demasiadamente superficial e 
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folclórico. 

 

PROFESSORA MESTRA 

Na verdade, esses questionamentos sobre a língua falada e escrita existem desde que o 

ser humano desenvolveu a forma gráfica de se comunicar. 

A Gramática surgiu justamente quando os conflitos começaram (nem se pode dizer 

exatamente quando, mas há mais de 3.000 anos). Já no Latim havia essas divergências. Havia o 

Latim vulgar e o erudito. As línguas advindas do Latim são as transformações do modo popular 

de falar já que os conquistados aprendiam a língua do conquistador com os soldados e não com 

os eruditos de Roma.  

Se não houvesse a língua escrita, o mundo seria uma "Torre de Babel" onde ninguém 

mais se entenderia. Evidentemente não haveria toda evolução tecnológica, científica em áreas 

como a genética, a medicina, as ciências exatas. Aquilo que se fala e não se grava acaba sendo 

esquecido. As novas descobertas e consequente evolução em todo nível, setor, área de 

conhecimento só foi possível porque o homem grafou e eternizou seus conhecimentos. Estes 

foram passando para os novos estudiosos (pesquisadores, cientistas) que, a partir do que já tinha 

sido descoberto, avançavam para novos horizontes. 

Se analisarmos as variantes regionais aqui do Brasil, verificamos que elas são muito 

diferentes de região para região. A língua falada é fator de separação dos falantes de um país. O 

que une o Brasil (no nosso caso) é a língua culta/formal que faz com que entendamos as 

mensagens do Norte ao Sul, do Leste ao Oeste, na voz dos jornalistas da mídia ou nas notícias 

de jornais, revistas, livros de qualquer área (científica ou de ficção) que se expressam na forma 

padrão da língua. 

O que torna a língua viva é o fato de ela ser falada pelos seus usuários, mas o que 

garante a sua continuidade com suas características próprias é a Gramática. Esta, por sua vez, 

passa por análises constantes dos linguistas, mas a sua essência continua. Sabem por quê? 

Porque a Gramática surgiu quando os linguistas começaram a analisar as características da 

língua falada e colocá-las em normas. Já na antiguidade grega e romana (antes de Jesus Cristo), 

os filósofos faziam referências às partes da oração, às figuras de linguagem, à estrutura da 
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língua. 

E todas essas transações só podem ser feitas na língua padrão/culta, pois os documentos 

gerados terão a forma escrita e deverão ser entendidos pelos falantes não só do Brasil, mas 

também de outras partes do mundo que falam ou estudam a língua portuguesa. 

Quando a criança entra na escola, ela vai aprender um novo tipo de se comunicar: a 

linguagem escrita. É como aprender outra língua e é necessária paciência do professor e dos 

alunos para tal fim. Posso afirmar que, se tudo acontecer num ambiente de amor, compreensão e 

carinho, não haverá trauma para ninguém. Afinal, isso não é um problema de nossa época, mas 

de tempos que remontam à necessidade que o Homem teve de eternizar suas ideias. 

 

Considerações Finais 

 

 

O ambiente escolar possui deveres perante a sociedade e principalmente aos alunos, 

desta forma é de suma importância que seja repassado ao aluno o ensino da gramática 

normativa, já que é imprescindível que o aluno saía da escola sabendo discernir os contextos em 

que se deve usar a forma padrão da língua, como na escrita de um texto científico, artigos e 

vários outros gêneros. Já que para haver um bom entendimento entre todos, deve se obedecer 

certas regras, umas mais rígidas outras mais maleáveis  

Mas não se pode ignorar a bagagem de conhecimentos e características peculiares 

que os estudantes trazem consigo, advindas de seu meio social e cultural em que se está 

inserido, estes fatores devem ser trabalhados dentro da sala de aula, incentivando atividades que 

envolvam as diferentes variações regionais, históricas, sociais e culturais e mostrar que o uso 

delas não é um erro, só que deve haver discernimento para as situações adequadas ao uso.  

Membros de uma sociedade que tem como característica sua diversidade, é de 

extrema necessidade que todos sejam respeitados e cabe ao professor intermediar esta 

consciência crítica e reflexiva nos educandos, mostrando que a língua ao invés de ser um meio 

de exclusão social, deve ser um meio de união, deixando claro que não é porque um tem um 

conhecimento maior da gramática, que se pode considerar superior ao outro que não possui 

tanto conhecimento.  
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A LÍNGUA INGLESA EM ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

José Eduardo Lopes da Costa (G-UENP/CJ) 

Fernanda de Cássia Miranda (Orientadora - UENP/CJ) 

 

Resumo: Ao iniciarmos o magistério de língua inglesa em anos iniciais do Ensino 

Fundamental, e em paralelo a graduação em Letras – Inglês, deparamo-nos com a inexperiência 

da educação básica quanto ao ensino-aprendizado (principalmente na fase de alfabetização), 

formação de docentes qualificados e o papel da segunda língua como formadora das crianças. A 

definição da língua inglesa como obrigatória, a partir dos anos finais, o entendimento da BNCC 

(Base Nacional Comum Curricular) de 2017 que aprender outra língua provoca o caráter 

formativo/cidadão e a não elucidação de parâmetros curriculares a serem adotados neste ciclo da 

educação fomentam a discussão entre acadêmicos e docentes de língua inglesa a procurarem 

esclarecimentos do motivo ou não de sua inserção nos anos iniciais. Nesse sentido, pesquisas e 

elaborações de autores que exploram a temática, as metodologias e as crenças da língua inglesa 

nos anos iniciais serão pertinentes para a fundamentação desta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizado. Formação. Língua Inglesa. Anos iniciais. 

 

Considerações Iniciais  

 

Em um planeta plurilinguístico no qual vivemos, muitas foram às línguas que possuíram 

indubitavelmente notoriedade, por exemplo, as línguas: grega, latina e francesa. Neste cenário , 

a língua inglesa, tem  despertado  o interesse da sociedade, pois vem destacando-se como a 

principal língua de contato entre os mais diversos povos, países e territórios. 

No contexto educacional, a inserção de uma língua diferente da materna, no caso o 

inglês, já em anos iniciais é um tema que há muito vem sido discutido tanto por pesquisadores 

da Linguística Aplicada com docentes das mais variadas hierarquias do sistema educacional, 

além de pesquisadores da ciência cognitiva que buscam entender o processo de alfabetização 

bilíngue. A implicação da admissão de outra língua neste ciclo da educação básica abrange todo 

um caráter de ensino-aprendizado como: a formação didática-pedagógica do professor, a 

faculdade de aprendizagem da criança, além de políticas públicas educacionais que definem 

parâmetros curriculares, assim como fomentar o interesse das escolas, dos docentes e das 

crianças por práticas linguísticas que contribuem para a formação do cidadão brasileiro 

Pretende-se com este trabalho elucidar se é possível ou não a aplicação do ensino da 

língua inglesa em anos iniciais do Ensino Fundamental e as implicações do mesmo perante as 
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crianças e o sistema educacional brasileiro. 

 

 

O ensino de inglês no Brasil  

 

 

O ensino de língua inglesa é constantemente objeto de estudo de acadêmicos e 

pesquisadores como confirma Santos e Fermino (2013, p.9): “Acadêmicos de licenciatura, 

professores e pesquisadores, tanto da área de Educação quanto de Linguística Aplicada [...], tem 

focado suas pesquisas a respeito do ensino de língua inglesa, com o intuito de aprimorar essa 

prática.” 

 

O ensino da língua inglesa precisa ser repensado, levando-se em conta sua 

contribuição para a educação, para atender as novas necessidades das 

sociedades inseridas neste mundo globalizado, a partir de uma perspectiva 

crítica e cidadã dos indivíduos envolvidos neste processo. (KOVALEK, 2013, 

online) 

 

A partir da década de 90, com o processo de globalização, o ensino de língua inglesa 

passou a despertar maior interesse da sociedade, mas com a promulgação da LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação) de 1996, (p.22): “Na parte diversificada do currículo será 

incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua 

estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das 

possibilidades da instituição”.  

Quando o ensino da língua estrangeira torna-se parcial no currículo escolar não há mais 

o desenvolvimento de práticas e metodologias de seu ensino-aprendizado profícuo, desde a base 

do sistema educacional, como aponta Araújo; et.al (2013, p.8)ao mencionar que  “não houve 

avanços significativos para o ensino da LI, em face das limitações impostas ao nível básico na 

modalidade de ensino do fundamental menor, ou seja, ficou determinado que o ensino de LI só 

é obrigatório a partir da 5ª série/6º ano do ensino fundamental”.  

A obrigatoriedade nos anos finais do Ensino Fundamental não findou as dificuldades no 

âmbito escolar que a língua estrangeira enfrenta como: não ter uma carga horária razoável, não 

é considerada essencial como outras disciplinas, a desvalorização por pais, alunos e professores 
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de outras áreas, entre outros, além das adversidades da educação básica brasileira. Não obstante, 

as diversas reações ao idioma, sua disseminação atinge vários setores da sociedade diante de sua 

grande valorização no mercado linguístico-cultural brasileiro. 

Na escola pública, por exemplo, sofremos com a baixa carga horária destinada à 

disciplina de língua inglesa, a qual, na maioria dos casos, possui uma carga horária muito 

reduzida para a quantidade de conteúdo a ser estudado pelos alunos. Além disso, há problemas 

com a seriedade com que essa língua é tratada; a LI, em grande parte dos casos, e menosprezada 

pelos professores de outras disciplinas e até mesmo pela instituição, a qual pode ter 

acrescentada a língua estrangeira à grade curricular com a única finalidade de cumprir leis 

estatais/nacionais. (SANTOS;  FERMINO, 2013, p.15) 

Como anteriormente a língua estrangeira pertencia à parte diversificada da Base 

Curricular Comum, o que significava que deveria ser adaptada às realidades regionais, algumas 

escolas optavam por não oferecer a língua inglesa por questões linguísticas e culturais. Silva 

(2012, p.33) relata que o idioma “tem cumprido papel de língua adicional para interações 

internacionais e, neste caso, tem sido preferida a outras línguas estrangeiras, mas que não 

concorre com a língua portuguesa, a língua oficial, nem mesmo com as outras línguas faladas 

em diversas regiões brasileiras.” 

 
A opção pela inserção de uma ou outra LE no currículo escolar vai além de 

uma simples escolha administrativa ou politiqueira. Está relacionada a questões 

sócio-político-ideológicas em que a escola não existe em um vácuo, pelo 

contrário, é influenciada por forças sociais amplas, por políticas educacionais e 

condições locais da escola sobre as quais os participantes não têm controle. 

(SANTOS, 2005, p.149) 

 

 

Conforme Rocha (2007 ,p. 277), a ineficiência do ensino de línguas nas escolas, em 

especial do setor público, assim como as limitações características desse contexto, dentre elas, a 

grande quantidade de alunos por sala, a baixa carga horária destinada a esse ensino e o aparente 

despreparo dos professores, fazem com que o propósito da aprendizagem da língua estrangeira 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental sejam temas bastante conflituosos. Rocha (2007, p. 

278-9) diz: “É importante ressaltar os propósitos formativos do ensino de LEC envolvem a 
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reflexão sobre o papel dessa língua-alvo em nosso país e no mundo e suas implicações para a 

sala de aula”. 

Reflexões do ensino linguístico no mundo recentemente apontam para a implantação da 

língua inglesa em currículos escolares cada vez mais cedo,  mudanças nos planos de ensino 

estão sendo discutidas e formuladas para se adequar a tenra idade. Gimenez diz (2007, online) “ 

tendências linguísticas podem ser identificadas em outras partes do mundo, refletindo as 

mudanças que vêm acontecendo no plano de políticas lingüísticas [sic]”. 

Desta forma, tem sido crescente o interesse pelo conhecimento dessa língua estrangeira, 

dentre outras, em todo mundo, sendo hoje uma forte tendência que o processo aprendizagem se 

inicie cada vez mais cedo [...] um início de aprendizagem da LE na infância advém da idéia 

[sic] de que a criança aprende línguas mais facilmente que o adulto e de que, quanto mais cedo 

iniciarmos o processo melhor. (ROCHA, 2007, p.275) 

No Brasil, o ensino de língua inglesa para crianças tem sido uma área 

predominantemente concentrada em institutos de idiomas e/ou escolas da rede particular. Para 

Rocha, (2007, p.280-1) “apesar de não compulsório, o ensino de línguas é parte integrante da 

Matriz Curricular de escolas particulares, desde o Ensino Infantil até o Médio”. Na rede pública 

encontram-se poucas iniciativas ainda de implantação do ensino do idioma em anos iniciais da 

educação básica. 

Amplamente discutido em contextos internacionais, no contexto brasileiro o ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras para crianças (LEC) e de língua inglesa para crianças 

(LIC) vem ganhando força nas três últimas décadas e exigindo de professores e pesquisadores 

atuantes nesses contextos, um olhar auspicioso posto que esta temática envolva, além de 

especificidades linguísticas da língua sendo ensinada-aprendida, aspectos socioculturais dos 

nossos alunos. (TONELLI, 2013, p.299) 

A inserção do ensino de língua inglesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental no 

Brasil esbarra nos parâmetros curriculares a serem seguidos, e como não há um documento 

orientador, muitas escolas não aderem a sua inclusão. Rocha (2007, 280-1) diz que “Tal fato 

compromete o processo de ensino-aprendizagem de línguas para crianças de 1ª a 4ª séries, o 

qual vem sendo desenvolvida em inúmeras escolas públicas brasileiras, apesar de sua não 
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obrigatoriedade.” A inexistência de parâmetros também pode comprometer outros ciclos da 

educação, já que medidas norteadoras não bem embasadas para a criança adotadas no ciclo 1 

poderia prejudicar seu aprendizado e interesse linguístico. Conforme Lima (2008, p. 300),  nos 

anos iniciais não se deve dar ênfase ao ensino gramatical como ocorre a partir do 6º ano do 

Ensino Fundamental, todavia os professores, os livros didáticos, o ensino-aprendizado em si 

concentra-se ainda demasiadamente na consulta aos dicionários, as frases prontas e a decoração 

de regras gramaticais, não propiciando assim uma relação translinguística prazerosa em sala de 

aula. A língua estrangeira na tenra idade potencializa a consciência da criança como mundo 

globalizado, auxilia no entendimento da língua materna e das linguagens, a introduz em 

contextos inter e multiculturais, a propicia engajar-se em tecnologias, etc. Rocha, (2007, p.286) 

diz que “Ensinar o inglês no ciclo 1 e através de relações interculturais, buscar auxiliar a criança 

a construir um caminho que a ajude a ampliar o conhecimento de si própria e do mundo em que 

vive, fortalecendo-a com uma visão positiva e crítica das diferenças”. O ensino do inglês tem 

que condizer e se contextualizar com a vida e o meio social da criança, algo que a possa fazer 

pensar e a se engajar a participar do mundo multilíngue e global. 

 

[...] a LI a ser ensinada às crianças é aquela útil, ou seja, a que as crianças 

podem usar no cotidiano de forma a auxiliá-las na compreensão do papel de 

indivíduos participantes do mundo multilíngüe [sic]. Por meio de um ensino 

primordialmente oral, as crianças aprenderiam a língua não quanto à forma, 

mas quanto aos significados veiculados com seu uso. (SANTOS, 2005, p.59) 

 

Segundo Santos (2009, p.20) é incentivado a língua estrangeira para que ocorra o 

desenvolvimento de uma consciência linguística, reconhecendo assim a pluralidade das línguas 

e culturas, destacando interações comunicativas orais no âmbito escolar. Assim se tornou 

indispensável o inglês como meio de interação linguística e cultural, sendo, portanto, 

indiscutível seu ensino em anos iniciais. 

 

O docente de língua inglesa 

 

A inserção do inglês em anos iniciais retoma a questão do “fazer ou saber” docente. 
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Santos (2005, p.20) pontua “A implantação de LI na EI e nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental originou um problema, no mínimo inquietante, referente à formação de 

professores para atuar nessas séries”. O profissional apto didaticamente para lecionar em anos 

iniciais é o pedagogo, entretanto o graduado em Letras – Inglês é o que recebeu a competência 

linguística do idioma. Essas contradições na formação inicial destes profissionais é um tanto 

inquietante para ambos. Santos diz (2005, p.20) “Tal incoerência, instalada a partir da 

legislação, tem preocupado muitos professores, criando até mesmo certo desconforto entre 

licenciados em Letras e Pedagogia. ” 

Embora o professor pedagogo receba formação didática para lidar com as crianças, não 

recebe formação para desenvolver sua competência lingüística[sic] em LI nem como ensiná-la, 

em contraste com o professor formado em Letras cuja graduação centra-se na Lingüística [sic], 

porém carece de enfoque metodológico para lidar com crianças. É totalmente equivocada, e 

lamentavelmente preconceituosa e prejudicial, portanto, a idéia [sic] comum de que „não se 

precisa saber muito inglês para ensinar uma criança pequena porque a criança não sabe nada‟. O 

professor de LI, seja formado em Letras ou Pedagogia, precisa não só ter experiência e 

conhecimento das técnicas de ensino para a faixa etária com a qual está trabalhando (ou 

pretende), como também ser especializado na língua que intenciona ensinar.  (SANTOS, 2005, 

p.52) 

Entende-se então que para ensinar a língua inglesa em anos iniciais necessita-se do 

caráter metodológico, linguístico e também teórico. Como Santos (2005, p.63) pontua: 

“Teórico, porque o professor – como um dos principais atores envolvidos no processo – deve 

tomar conhecimento, por meio de leituras de pesquisas feitas na área, do que se sabe sobre os 

aspectos relacionados ao ensino e aprendizagem de línguas.” Ao curso de Letras fica a 

responsabilidade de suprir essas carências na formação inicial de docentes de língua inglesa. 

Se atentarmos para o perfil do licenciado em Letras, descrito nas diretrizes 

curriculares do curso [...] e para o fato de que o Curso de Pedagogia não 

contempla a formação da competência lingüística [sic], parece óbvio que cabe 

mesmo ao Curso de Letras buscar formas de suprir as deficiências da 

formação. Além disso, considerando que há a oferta de trabalho nas séries 

iniciais, a universidade, entidade primeira responsável pela formação, não deve 

continuar a ignorar tal situação. (SANTOS, 2005, p.53) 
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Além das incoerências no plano de formação inicial dos professores de língua 

estrangeira, há também perspectivas enraizadas no processo formativo que os futuros docentes 

não podem de modo algum levar para a sala de aula, principalmente de anos inicias. Para Santos 

(2005, p.55) “muitos professores ainda permanecem presos a estratégias de ensino que 

privilegiam o ensino de gramática em detrimento de outras áreas de competência, mantendo seu 

papel de autoridade máxima em sala, desconsiderando as múltiplas maneiras de aprender do 

aluno. ” O enfoque gramatical é um dos resquícios que a formação pode deixar em docentes, o 

que não condiz com a realidade da criança aprendiz da língua estrangeira. 

 

No que diz respeito ainda à formação de professores, notou-se o destaque para 

necessidade de, a partir dessas reflexões, se desfazerem práticas históricas no 

ensino de línguas em que há um hábito já construído e arraigado de priorizar: 

formas de ensino do inglês pautadas exclusivamente no modelo do falante 

nativo em detrimento do não nativo, práticas de ensino que primam por um 

ensino das formas linguísticas e colocam a função comunicativa da língua em 

segundo plano, como, por exemplo, a ênfase exclusiva no conteúdo gramatical 

da língua. (GIMENEZ et. al, 2015, p.608) 

 

A priorização de meios de ensino enraizados no falante nativo da língua, marginalizando 

o idioma como língua franca/global e internacional do mundo e as outras variações da língua 

tornam-se esquecidas e desprestigiadas pelos seus aprendizes, e também discutível para a 

formação. Gimenez, et. al (2015, p.608) menciona que “Tais hábitos não vêm sofrendo 

mudanças significativas ou até mesmo sendo questionados.” E Santos (2005, p.53) pontua que 

“espera-se que as universidades devam oferecer maior oportunidade ao acadêmico para granjear 

uma formação sólida no que diz respeito aos aspectos pedagógicos, bem como buscar superação 

da dicotomia teoria x prática.” À faculdade cabe então estabelecer premissas e equívocos 

paramétricos na formação dos graduandos e a prática reflexiva no ensino de línguas, não se 

concentrando somente em conhecimentos específicos e gramaticais da língua estrangeira, mas 

também a didática e a metodologia consoante ao ano que o professor lecionará, promovendo 

assim um processo de ensino-aprendizado profícuo.  
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Aprendizagem de segunda língua 

 

Em 2017 a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) pontuou que: 

 

Aprender a língua inglesa propicia a criação de novas formas de engajamento e 

participação dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e plural, em que as 

fronteiras entre países e interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais estão 

cada vez mais difusas e contraditórias. Assim, o estudo da língua inglesa possibilita aos alunos 

ampliar horizontes de comunicação e de intercâmbio cultural científico e acadêmico e, nesse 

sentido, abre novos percursos de acesso, construção de conhecimentos e participação social. É 

esse caráter formativo que inscreve a aprendizagem de inglês em uma perspectiva de educação 

linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões pedagógicas e políticas são 

intrinsecamente ligadas. (BRASIL, 2017, p.199)  

 

O aprendizado de uma segunda língua estando o indivíduo em tenra idade vem 

interessado notavelmente a sociedade. E acordo com Santos (2009, p.19): 

“Tem havido um acréscimo considerável no interesse pela aprendizagem de LI, 

de preferência estando o indivíduo em tenra idade. No mundo inteiro, o ensino-

aprendizagem de Línguas Estrangeiras para crianças (doravante LEC) tem sido 

alvo de estudos.”  

 

E a segunda língua favorita para o exercício de prática é o inglês, que Figueiredo e 

Marzari (2012, online) consideram que “devido a questões etimológicas, a língua inglesa é uma 

língua compósita, o que de certa forma facilita o seu aprendizado, visto que ela apresenta traços 

de várias famílias linguísticas, tornando-a, então, uma língua natural capaz de atender a 

demanda de um mundo”. 

Segundo Rocha (2010, p.62) as contribuições da aprendizagem de uma nova língua, no 

caso o inglês, é induzir crianças a compreender sua cultura, bem como a si própria. Nesse 

encontro dialógico, para o desenvolvimento da criatividade e transformador, conforme o olhar 

bakhtiniano, a criança irá formar-se, sendo assim um exercício de cidadania. E na escola a ponte 
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social incialmente propiciadora da prática cidadã, que devemos nos atentar para que os 

processos de ensino-aprendizagem que capacitam os futuros cidadãos, estejam condizentes com 

os princípios educacionais atuais e não atrelados a modos arcaicos e ineficazes, principalmente 

no que se refere ao ensino-aprendizado de crianças.  

 

Frente ao fortalecimento do papel educativo ou formativo da língua inglesa na escola 

regular, surge a necessidade de que sejam reconfiguradas as formas de condução e 

concretização desse ensino. Nesse sentido, muitas ressalvas têm sido apresentadas por diversos 

especialistas da área, frente à influência das vertentes teóricas de bases tradicionais e inatistas 

usualmente adotadas para orientar ensino-aprendizagem de línguas na infância, de um modo 

geral. (ROCHA, 2010,p.64) 

Para Santos (2009, p.106), na aprendizagem, além da idade e da maturidade da criança, 

atentar-se à abordagem usada, as atividades ofertadas, cabe ao docente perceber as 

circunstâncias, o pensamento no qual seu aluno se encontra, e não simplesmente observar a 

faixa etária e atribuir-lhe um conteúdo. Esse exercício pedagógico aciona métodos de ensino 

prazerosos aos aprendizes, que são alfabetizados na nova língua. A desmitificação do 

aprendizado de língua inglesa é um dos pontos para conseguirmos aperfeiçoá-lo. 

Compreender o processo de aprendizado da língua desde a tenra idade contribui para 

quebrar os paradigmas que o encalça nos anos subsequentes da Educação Básica. Amaral, 

citado em Leffa (2008, p.84) explana como a criança aprende e suas fases criativas: 

Dos seis aos sete anos, a capacidade de imitação está no ápice de seu desenvolvimento, a 

desenvoltura e ingenuidade da primeira infância ainda estão presentes, a memória para o que é 

essencialmente acústico-motor é excelente. Tudo isso funciona como uma última „onda‟ da 

capacidade natural de aquisição lingüística [sic], inconsciente nos primeiros anos de vida. Essa 

capacidade natural para o aprendizado da língua vai se extinguindo à medida que o raciocínio 

lógico vai se instalando [...].Abordagens que exijam capacidade de abstração, como o ensino 

formal da gramática, são evitadas nesse período. Deste modo, crianças com baixas ou médias 

capacidades intelectuais podem participar das aulas sem nenhum problema. 

Nessa faixa etária ocorre o aprendizado natural da língua, entretanto a partir do 
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racionamento da gramática, a naturalidade do aprendizado vai se perdendo tornando-se mais 

automático. Novamente, recorro às palavras de Amaral, citado em  Leffa (p.78):  “Dos sete aos 

nove anos, a criança ainda está na fase da fantasia criativa. Todavia, sua vontade para o 

aprendizado já está esperta; parte das forças que se destinavam à formação do físico liberam-se 

para a constituição da memória”. A partir dos 7 aos 9 anos a criança concomitantemente 

desenvolve seu físico e seu caráter imaginativo, tornando-se assim mais passível ao aprendizado 

linguístico. Rocha (2010) relata que há um propósito agentivo da linguagem na construção do 

vínculo formativo com a vida social.  

 

[...] perspectivas dialógicas e plurais de ver a linguagem e o mundo, dentro das 

limitações impostas pela sala de aula e pela esfera escolar, possibilita- nos 

respeitar os propósitos e modos de funcionamento da linguagem na sociedade, 

bem como promover práticas que extrapolem ao trabalho pautado estritamente 

por conhecimentos e valores institucionalmente validados. Para o contexto dos 

anos iniciais da Educação Básica, isso parece importante, pois permite que 

extrapolemos visões mais restritas de língua/linguagem e práticas educacionais 

que distanciam a escola da vida e busquemos encaminhamentos que reforcem 

esse vínculo, ao mesmo tempo em que fortalecem o potencial agentivo e crítico 

da criança. (ROCHA, 2010, p.92) 

 

Em consonância com a prática de aproximar o cotidiano da criança com o aprendizado 

da língua estrangeira em sala de aula, Amaral, citado por Leffa, (2008, p.89) diz que “Nas séries 

iniciais, em que as crianças não têm ainda forte senso de identidade, é útil que elas sejam 

solicitadas a falar em coro. Essas falas em coro devem ser gradativamente suplementadas (mas 

ainda não totalmente substituídas) por falas individuais.” Esse processo de comunicação permite 

a criança enxergar a língua como sua. Santos, (2009, p.33) complementa que professores 

deveriam provocar interações linguísticas: 

É aconselhável que os professores usem a língua-alvo em sala de aula [...] que possibilite 

a familiarização das crianças com os sons da nova língua, processo similar ao que acontece nos 

primeiros anos de vida, quando adquirem sua LM [Língua Materna], apresentando a fala do 

professor importante função afetiva e moldando convicções sociais ao cumprimentar, elogiar e 

encorajar aos alunos na língua-alvo. 
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Conforme Rocha (2007, p.302) a apresentação de músicas promove a melhor 

assimilação da língua, principalmente de cultura popular, recontextualizando-as em sala de aula, 

o professor incita os alunos a verbalizá-las e os encorajam a participar da cultura da língua-alvo. 

Essa abordagem consente ao processo de aprendizado constatar questões como: identidade e 

auto-estima do aluno, tal como seus valores sócio-culturais. A leitura é fomentada pelo 

aprendizado dos sons e das letras da língua, sendo assim o exercício da oralidade é excelente 

para a apropriação da mesma. 

A leitura em LE pode ser desencadeada de diferentes maneiras, por meio do aprendizado 

dos sons e das letras, leitura das palavras, mediante usos de flashcards, ou, ainda, de frases, 

desde que veiculem sentido e não sejam apresentadas isoladas. Com crianças mais jovens, pode-

se introduzir palavras escritas no contexto [...](SANTOS, 2009, p.39, grifo doautor) 

Assim constata-se que as interações linguísticas são essências para o aprendizado da 

língua inglesa, principalmente no contexto dos anos iniciais em que como visto a criança se 

encontra em estado de desenvolvimento criativo e formativo, tornando-a mais engajada na 

busca de conhecimentos. Para Rocha, (2007, p.297) “Ao nos voltarmos para a escrita e leitura 

em LEC, podemos pontuar que a premissa de que a oralidade é central na aprendizagem de uma 

nova língua pela criança tem implicações profundas para esse ensino, no que concerne à 

capacidade do aprendiz-criança de engajar-se em práticas letradas.” Coube então a língua, na 

medida do possível, a transformação e a formação da criança multiculturalista e translíngue, e a 

escola desenvolver gêneros que a viabilizem na construção de conhecimentos que a permitam 

agir mais ativamente na sociedade. 

 

[...] ser preciso que a escola, de modo situado e sem silenciar identidades e 

culturas locais, extrapole o trabalho com gêneros escolares (anotações, 

resumos, descrições, dissertações, narrações, relatos, exercícios, instruções, 

questionários, entre outros), reconhecidamente insuficientes para promover a 

educação cidadã, sob perspectivas transformadoras. Assim, faz-se urgente que 

a escola atue no sentido de possibilitar aos alunos uma participação efetiva nas 

várias práticas letradas necessárias a uma atuação protagonista na sociedade 

em que vivem, incluindo-se os letramentos em inglês.  

(ROCHA, 2010, p.96, grifo do autor) 
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O aprendizado da língua inglesa na tenra idade é complexo, todavia com boas práticas 

letradas e o reconhecimento da criança como indivíduo frente a um mundo globalizado que usa 

o idioma em seu meio social, torna-se prazeroso para a criança aprendê-la em sua fase de 

descobertas e formação. 

 

O processo de alfabetização bilíngue 

 

O processo de alfabetização no Brasil iniciado na Educação Infantil e finalizado no 3º 

ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental é uma das questões que decorrem no aprendizado 

da língua inglesa, visto que há ainda muitas dúvidas entre docentes e pesquisadores da 

neurociência e da linguística aplicada se o ensino da língua estrangeira na fase de aprendizado 

da língua materna é condizente com a capacidade cognitiva da criança. Para Santos, (2009, 

p.33) “crianças, quando submetidas ao ensino de LE, ainda se encontram em processo de 

aprendizagem de sua primeira língua, caracterizado como longitudinal, e a maior ou menor 

proximidade entre os dois processos depende da idade em que se encontram.” 

Amaral, mencionado em Leffa (2008, p.83) diz que “As crianças deveriam ser 

encorajadas desde o início do aprendizado a desvendarem enigmas criativos, a se lançarem 

corajosamente em experiências lingüísticas [sic], a terem iniciativa e perseverança, a serem 

solidárias”. O aprendizado linguístico na tenra idade é capaz de formular na criança iniciativas 

imaginativas e criativas no seu modo de ver o mundo e as coisas ao seu redor, e apesar de haver 

receios, há indícios que seu aprendizado não desfavorece ou atrasa seu processo de 

compreensão de ambas as línguas, ao contrário: 

 

[...] a existência de evidências de que crianças menores são mais capazes de 

perceber e se apropriar dos diferenciais sintáticos e fonológicos de duas línguas 

do que adultos. Isso implica uma maior facilidade das crianças em diferenciar 

sons e outros aspectos linguísticos. Assim, esses conhecimentos logo 

transferem-se e complementam-se mutuamente, culminando na ampliação das 

competências verbais da criança [...] não há indícios problemáticos em 

alfabetizar uma criança em duas línguas. Obviamente, em alguns casos, há uma 

demanda de tempo maior para que a criança compreenda as especificidades de 

duas línguas. Entretanto, isso não se configura como atraso ou 
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desfavorecimento. Apenas como uma diferença, que, posteriomente [sic], 

configura-se como ganho cognitivo.(NOBRE; HODGES, 2010, online) 

 

 

Para Lima, (2008, p.296) “Segundo o primeiro princípio da psicologia Vygotskiana, que 

se refere à relação entre pensamento e linguagem, defende-se que, ao contrário do que muitos 

imaginavam e ainda imaginam, o aprendizado de uma língua estrangeira na fase de 

alfabetização contribui para o aprendizado da língua materna.” Entretanto a fonologia, ou seja, o 

som das letras ainda é um dos complicadores neste processo de prática bilíngue, como diz 

Nobre e Hodges (2010, online) “Os sons das letras, entretanto, parecem um complicador, já que 

em cada língua, cada letra representa sons diferentes. O que algumas pesquisas apontam é que 

bilíngues manipulam melhor os sons e apresentam consciência metalinguística mais 

desenvolvida do que outras.” 

A alfabetização bilíngue – em duas línguas – parece recear ainda os estudiosos no 

assunto, pois há alguns complicadores nos aprendizados, todavia, há benefícios nítidos na sua 

prática.  Nobre e Hodges (2010, online) relatam que “embora já existam argumentos a favor de 

possíveis benefícios do bilinguismo sobre os aspectos sociais, culturais, e até econômicos do 

sujeito, parece ainda haver o receio de que a exposição a (no mínimo) duas línguas possa trazer 

desvantagens cognitivas e conflitos ao processo de escolarização.” Espera-se que as apreensões 

do processo de alfabetização bilíngue sejam encerrados para que o ensino da língua inglesa, ou 

qualquer outra língua estrangeira, possa ser ampliado nos anos iniciais e até mesmo na 

Educação Infantil.  

Considerações finais 

 

 

O sistema educacional brasileiro vive mais uma vez um dilema, desta vez se trata da 

inclusão ou não da língua inglesa em anos iniciais do Ensino Fundamental. A Base Nacional 

Comum Curricular de 2017 que a torna obrigatória como língua adicional (não havendo mais 

opções de outras línguas como anteriormente ocorria) continua com o preceito que sua 

introdução se dê a partir 6º ano, segundo ciclo do Ensino Fundamental, mas cada vez mais 
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escolas a adotam a partir dos Anos Iniciais– principalmente na rede particular - e até mesmo da 

Educação Infantil, o que fomenta mais ainda a discussão de sua admissão. 

O ensino-aprendizado de outra língua nesses anos vem sendo estudado por 

pesquisadores da ciência e docentes que procuram elucidar a questão, encontrando, elaborando 

e desmitificando: princípios, métodos, didáticas e parâmetros curriculares que venham 

esclarecer o papel de uma segunda língua nestes anos; pelos estudos, teses e dissertações 

averiguados destes, a inclusão de outra língua tem uma função formativa cidadã, do homem 

cosmopolita, que visa ampliar o conhecimento de mundo da criança. 

As discussões sobre a inclusão da língua inglesa – visto seu prestígio perante a 

sociedade – neste ciclo da educação básica parece estar distante de um encerramento, pois além 

das questões de ensino-aprendizado: formação do professor, meios de aprendizado, faculdade 

cognitiva das crianças com a alfabetização bilíngue, entre outros, o sistema educacional é alvo 

da crença de que o inglês só é compreendido nas escolas de idiomas e não na escola 

convencional; além de obstáculos como: a baixa carga horária destinada a disciplina, a falta de 

capacitação de professores, a sensação dos alunos de que o inglês não reprova de ano (escolar), 

a seriedade que a disciplina é encarada, não somente por alunos,  mas também pelos docentes de 

outras disciplinas, e a falta de parâmetros curriculares nacionais e/ou estaduais para esclarecer 

os conteúdos a serem ensinados durante esses anos. Como última pontuação me pergunto se a 

educação básica brasileira está pronta para esta inclusão e quando ela ocorrerá  ? 
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A LITERATURA COMO FORMA DE DESNUDAR A REALIDADE: ANÁLISE DO 

CONTO “LA PIETÀ” DE CECÍLIA PRADA 
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Resumo. O presente trabalho busca analisar o conto “La Pietà”, de Cecília Prada, com o intuito de 

explorar o modo com que a literatura pode se apresentar como uma ferramenta a fim de desnudar a 

realidade urbana/social, evidenciando a violência diária sofrida especialmente pela parcela 

marginalizada da população. Utilizando como suporte teórico a vertente do “novo realismo” abordada 

por Karl Erik Schollhammer. Debruçando-se na questão da violência através de um fato trivial, as 

vezes em que Damiana desceu o morro da Rocinha para ir ao hospital, a autora vale-se da 

intertextualidade de uma narrativa que intercala o discurso jornalístico e o literário, buscando, através 

deste recurso e dos fatos descritos, gerar no leitor um desconforto quanto à (des)valorização do ser 

humano. 

  

Palavras-chave: Cecília Prada. Denúncia social. La Pietà. Novo realismo. Violência.  

 

Considerações Iniciais 

 

Pietà, do italiano, tem o significado de piedade, tema muito abordado no período do 

Renascimento e evoca a representação da virgem Maria com o filho Jesus já morto em seus 

braços. Tal imagem foi reproduzida por diversos artistas, mas a mais famosa é a escultura de 

Michelangelo. Concluída em 1499, sob a encomenda do cardeal Jean Bilhères de Lagraulas, 

a estátua, atualmente, fica exposta na Basílica de São Pedro no Vaticano.  

Em um levantamento da produção literária feminina no Brasil, Maria Cavendish 

Wandeley, em sua obra Mulheres: Prosa de ficção no Brasil 1964-2010 (2011), traz a 

informação de que Cecília Maria do Amaral Prada, autora do significativo conto “La Pietà” 

(1972) e ganhadora de relevantes prêmios literários e jornalísticos, inspirou-se em uma 

história real para o desenvolvimento deste conto. Com a notícia da destruição da estátua de 

Michelangelo, em 21 de maio de 1972, surgiu, então, a ideia de intercalar as histórias em um 

conto moderno. O conto, escrito em 1972 e publicado em 1978 na coletânea O Caos na sala 
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de Jantar, foi escolhido para a abertura da Feira Internacional do Livro de Frankfurt em 

1994, ano em que o Brasil foi país-tema do evento.  

Cecília Prada alterna a narrativa entre duas histórias. De um lado, reproduz a notícia 

publicada no jornal “Folha de S. Paulo”, em maio de 1972, sobre o ato de vandalismo 

praticado contra a escultura Pietà de Michelangelo, em contraposição com a história de 

Damiana, moça pobre que mora na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e que sofre das 

mais variadas violências, desde a violência sexual praticada pelo irmão, quando ela tinha 

onze anos de idade, à violência psicológica e o descaso dos médicos quando chega ao 

hospital em trabalho de parto. A longa espera por atendimento acarreta na morte tanto da 

mãe quanto do filho, oportunidade em que a autora denuncia as mazelas vividas pela mulher 

pobre e da periferia, tratando da violência, do preconceito e da cultura machista arraigada na 

sociedade e no imaginário da própria Damiana.   

Em sua obra Literatura e sociedade (2011), Antonio Candido demonstra que a análise 

literária leva em conta os elementos sociais “responsáveis pelo aspecto da obra, unificados 

para formar um todo indissolúvel” (CANDIDO, 2011, p. 15). Enquanto a sociologia da 

literatura preza em fazer da literatura um fenômeno social, ou seja, analisar a literatura como 

fato social, o fato social, por sua vez, refletirá na literatura como crítica social. Desta forma, 

entende-se que “as manifestações artísticas são inerentes à própria vida social” (CANDIDO, 

2011, p. 79). É necessário trazer sempre à mente que a literatura não serve apenas como 

forma de entretenimento, mas cumpre também um importante papel social: o de denúncia das 

diferentes realidades. Candido, em “O Direito à Literatura”, afirma que “a literatura pode ser 

um instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de 

restrições dos direitos, ou negação deles, como a miséria, a servidão” (2004, p. 186).  

 Tomando isto como base, pretende demonstrar como a literatura pode ser um veículo 

de denúncia através da análise do conto “La Pietà”, de Cecília Prada, ao explorar o tema da 

violência, mais especificamente a violência contra a mulher, para então, posteriormente, se 

debruçar sobre a vertente do novo realismo tratada por Karl Erik Schollhammer em Ficção 

brasileira contemporânea (2009) e por Fábio Marques Mendes em Realismo e violência na 
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cultura contemporânea: os contos de “Famílias terrivelmente felizes”, de Marçal Aquino 

(2015). 

 

 

A violência rotineira elucidada em La Pietà 

 

A violência, sem dúvida, é uma das maiores preocupações atuais, pois o Brasil 

apresenta dados alarmantes quando o assunto é violência e tal realidade está 

indiscutivelmente arraigada na cultura do país desde a sua colonização. Mais assustador 

ainda quando se trata de violência contra a mulher, que, segundo estudos realizados em 2013 

pelo Instituto Data Popular em parceria com o Instituto Patrícia Galvão, “para 70% da 

população, a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em espaços públicos no 

Brasil”, informações constantes no site Agência Patrícia Galvão. Lamentavelmente, este é 

um fato que persiste na realidade brasileira.  

A “Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a 

Mulher”, adotada no dia 9 de junho de 1994 e ratificada pelo Brasil em 1995, em Belém do 

Pará, declara que “entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta 

baseado no gênero, que cause a morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 

mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada” (1994, p.1).  

Vale ressaltar que tal tratativa possui força de lei no ordenamento jurídico brasileiro, 

visto que em 1996 foi promulgada pelo Decreto Presidencial nº 1.973, equiparando-se à lei 

interna, cabendo, então, ao Estado assegurar às mulheres todos os meios assistenciais 

necessários para garantir a proteção e a fruição de seus direitos. Para visar uma proteção mais 

efetiva da mulher e pautando-se em regras que buscam punições mais rigorosas, em agosto 

de 2006 foi promulgada a Lei Maria da Penha, como forma de buscar instituir mecanismos 

para coibir e prevenir a violência doméstica. 

De acordo com artigo publicado em junho de 2017 no site da ONU (Organização das 

Nações Unidas), Agnes Callamard, especialista independente, em um relatório para o 

Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, afirma que o gênero é fator determinante 
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quando se trata da isonomia de direitos. Em tese, os direitos fundamentais devem seguir uma 

equidade a fim de garantir que todos sejam efetivamente tutelados pelos mesmos direitos.  

No entanto, sabe-se que o que a teoria prescreve não é o que acontece na prática da vida 

social. Callamard destaca que a violência praticada por questão de gênero não é somente 

aquela em que o agressor desfere atos intencionais contra a vítima, mas também quando não 

lhe é assegurado condições e serviços básicos, como o acesso à saúde, moradia, alimentação. 

Em “La Pietà”, observa-se que Damiana sofre das mais diversas violências, tanto no 

ambiente doméstico como no hospitalar. 

Logo no início da narrativa é possível observar o modo gratuitamente grosseiro com 

que a protagonista é tratada no Hospital do Instituto, para onde se encaminha para a 

realização de exames pré-natal. A maneira com que Damiana é tratada pelo médico e, 

também, pela enfermeira, a faz recordar dos modos com que o seu próprio marido a trata, 

note: 

 

Tira a roupa. Tira a calça. Anda. Deita. Levanta. Tira a calça. 

A enfermeira gorda sacudiu-a: 

- Tira tudo. 

O toque doeu. Ela deu um gemido. Bruto. Que nem o João, quando queria ela 

deixava, mas pensava vai fazer mal prô menino... Abria a perna. Deixava. O 

João. O médico. Estripada, pensou. De perna aberta prô mundo, sua puta. 

(PRADA, 2007, p.43-44).  

 

É perturbador como a protagonista, apesar de sentir-se incomodada com a brutalidade a 

que é submetida, como quando diz que se sente “estripada”, encara esse comportamento 

agressivo com habitualidade, como se receber o mínimo de respeito não fosse prioridade, e 

isto remete ao fato de que em sua realidade provavelmente não há espaço para este tipo de 

coisa: “respeito”.  

A narrativa prossegue e leva o leitor diretamente a descrição de uma agressão física que 

Damiana sofre do irmão, Tônio. Mesmo grávida, Damiana é vítima não só de agressões 

verbais, mas também físicas, pois Tônio desfere socos e pontapés na irmã motivado pelo 

preconceito. Na descida do morro em direção ao pronto-socorro, Damiana reflete sobre 
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situações de sua vida, que acaba por revelar ao leitor que ela foi vítima de violência sexual 

aos onze anos e que o estuprador era o próprio irmão. Neste ponto, conclui-se que a 

motivação das agressões é, na verdade, além do preconceito, o ciúme que Tônio sente pela 

irmã.  

Como se o crime ao qual foi vítima já não fosse repugnante e revoltante o suficiente, 

percebe-se que a falta de amparo e omissão da parte da mãe de Damiana diante do crime ao 

qual a menina foi vítima faz com que ela se sinta responsável pelas mazelas as quais está 

sujeita, se sentindo merecedora de tais atrocidades. 

Atualmente, há um grande esforço para combater a violência contra a mulher e a 

cultura do estupro, e entre as bandeiras levantadas está a reafirmação de que a vítima nunca, 

em hipótese alguma, é a responsável pelo crime. Desde muito tempo, tal atitude é encarada 

como algo comum na sociedade brasileira, como uma forma de dividir a culpa do 

estuprador/agressor com a vítima.  

Ao longo de toda narrativa, nota-se que Damiana está tão acostumada a essa realidade 

brutal de violência constante que, no momento em que é tratada com o mínimo de respeito e 

dignidade por um médico no pronto-socorro, não se acha no direito, ou até mesmo 

merecedora, de tal tratamento. Observe-se: 

 

O médico do pronto-socorro era mocinho, não tinha cara ruim que nem o do 

Hospital do Instituto. [...] Ele não tinha aberto ela pelo meio, estripada como 

os outros. Não tem sangramento. Ele olhou, tocou. De leve. Tinha homem 

que tocava de leve, com jeito, nem doía. Tinha. Mas não era para ela. 

Abaixou a cabeça, entrou no caminhão. (PRADA, 2007, p. 45).  

 

O modo com que o médico a trata, a faz lembrar, também, das agressões sofridas pelo 

marido, e isso a faz sentir mais dores: “[…] Um modo de falar. De sorrir para ela. Um modo 

de falar que tava doendo mais dentro dela, parecia, que os socos do irmão, os tapas na cara 

que levava de João, também” (PRADA, 2007,  p. 46). 

Outra passagem que merece destaque é a seguinte: 
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[...] O tempo passava, tinham esquecido? Deviam saber mais do que ela, não 

tinha coragem de perguntar. Enfermeiras entravam, saíam e voltavam. A 

porta, o grito longe, vozes. Tinham esquecido dela sozinha, [...] Nos braços 

rígidos, sem embalo, o filho, ela, ambos, para sempre fixos, duros - pedra. 

Para sempre. (PRADA, p. 49-52). 

 

No hospital para dar a luz a seu menino, Damiana novamente é vítima da violência. 

Mas, desta vez, a violação se dá pela negligência daqueles que deviam prestar o devido 

cuidado. Momentos antes, nota-se novamente Damiana trazendo a responsabilidade de toda a 

situação para si, observe: “Entrou um médico, mal-humorado. [...] Ela não tinha culpa, queria 

dizer para o médico. Não tinha culpa de ter vindo naquele dia, desculpasse, não queria dar 

trabalho.” (PRADA, 2007, p. 48). A indiferença com que a protagonista é tratada no 

momento do trabalho de parto ocasiona a morte tanto da mãe quanto da criança.  

Este tema precisa ser continuamente debatido, pois mesmo com mecanismos legais que 

visam à proteção da mulher o problema insiste em permanecer e em altos índices dentro da 

sociedade brasileira. Dentre tantos caminhos para se discutir a respeito do tema ora tratado, a 

literatura se apresenta como uma notável opção que consegue atingir e transformar aquele 

com quem ela entra em contato. 

 

O novo realismo e a literatura enquanto instrumento de denúncia 

 

 Antonio Candido, em “A Literatura e a Formação do Homem” (1972), já atestava que a 

literatura contribui diretamente na construção e no desenvolvimento da personalidade do homem, 

tendo em vista que “ela não corrompe nem edifica, portanto; mas, trazendo livremente em si o que 

chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo, porque faz viver” 

(CANDIDO, 1972, p. 85). Sendo assim, é indiscutível o poder transformador da literatura e, além 

disso, ela possui também uma importante função de denúncia, apesar de ser uma maneira delicada de 

tratá-la. 

Schollhammer, em sua obra Ficção brasileira contemporânea (2009), explica que, 

apesar da rejeição ao Realismo clássico, durante o século XX ele se fez presente na literatura 

sob diferentes formas. Exemplo disto é o realismo fantástico, new realism, hiper-realismo, 
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entre outros. Tais vertentes recebem de Schollammer a nomenclatura de “novo realismo” e a 

justificativa deste fenômeno “é a vontade ou o projeto explicito de retratar a realidade atual 

da sociedade brasileira, frequentemente pelos pontos de vistas marginais ou periféricos” 

(SCHOLLHAMMER, p. 53). No tocante ao “novo realismo”, o autor afirma: 

 

Diríamos inicialmente, que o novo realismo se expressa pela vontade de 

relacionar a literatura e a arte com a realidade social e cultura da qual emerge, 

incorporando essa realidade esteticamente dentro da obra e situando a própria 

produção artística como força transformadora. (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 

54). 

 

Não é possível afirmar que a intenção de Cecília Prada era se unir a esta vertente 

reformulada do Realismo. No entanto, o conto ora analisado se enquadra perfeitamente nesta 

tendência literária, pois o que se nota em seu texto é que, a partir de uma situação real, a 

autora faz o leitor refletir sobre uma realidade que provavelmente é diversa da sua, ao tratar 

da história de Damiana, moça pobre e da periferia. Com isso, também colabora para que o 

leitor viva uma nova experiência, pois como pontua Candido (1972), o texto literário faz com 

que o leitor sinta-se “pronto para incorporar à sua experiência humana mais profunda o que o 

escritor lhe oferece como visão de realidade” (CANDIDO, 1972, p. 89-90). 

Para Schollhammer (2009), a literatura contemporânea necessitava de uma 

reinvenção do Realismo clássico de forma que ele se adequasse a realidade social atual, o 

autor declara:  

 

Enquanto aquele realismo engajado estava solidamente arraigado no 

compromisso representativo da situação sociopolítica do país, as novas 

formas passam necessariamente por um questionamento das possibilidades 

representativas num contexto cultural predominantemente midiático. [...] em 

que a procura por novas formas de experiência se une à preocupação com o 

compromisso de testemunhar e denunciar os aspectos inumanos da realidade 

brasileira contemporânea. (SCHOLLHAMMER, 2009, p.57). 

 

Sob esta perspectiva, é possível observar que o escritor, de alguma maneira, procura 

transformar a ferramenta que tem em suas mãos, a escrita, em algo relevante para a 



 

94 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ISSN 2596-0199, ano 1, 
n.1, out-nov, 2017. 
 

sociedade, convertendo as palavras em instrumento de denúncia e crítica. Levando esse 

pretexto em consideração, nota-se que a história retratada em La Pietà exprime, em cada 

frase, não só a representação da situação de muitas Damianas existentes no Brasil, mas 

busca, também, pelo modo com que o texto se estrutura, atingir o leitor, libertando-o dessa 

passividade diante da brutalidade existente ao seu redor. É importante levar em consideração 

que esse “novo realismo” esteve e está em constante modificação, pois ao passo que a 

sociedade se transforma, ele a acompanha, buscando representar e denunciar as mazelas 

presentes no cotidiano.  

O novo realismo está intimamente ligado à violência e, atualmente, a população se vê 

tão exposta a esta “realidade violenta”, que acaba se tornando apática diante da brutalidade 

que acontece ao seu redor. Esta superexposição tornou-se um produto para a mídia, seja 

através de programas jornalísticos ou cinematográficos, e isso faz com que o homem viva 

anestesiado em relação ao sofrimento do próximo. Tal fato resta perfeitamente configurado 

no conto de Cecilia Prada, e um dos momentos em que se pode percebê-lo é quando 

Damiana sente as primeiras dores do trabalho de parto e, juntamente com seu marido, 

precisam descer o morro da Rocinha em direção ao hospital. Uma tentativa frustrada de 

pegar um táxi para chegar ao seu destino lhes acerta em cheio. Note-se: 

 

O morro era contra ela. O mundo. Áspero. É a vida. [...] Fizeram sinal. O 

motorista ia parando. Olhou para eles e acelerou. Outro, num carro verde e 

grande, todo lustroso, passou de longe, virando para olhá-los, ela toda 

curvada, a dor tomando-a. Pobre não ajuda pobre. Ninguém tem pena. 

Motorista de taxi não era pobre, que nem eles. (PRADA, 2007, p. 47). 

 

A própria protagonista sente o peso da indiferença. Outra passagem que demonstra 

claramente como as pessoas são e estão insensíveis à dor do próximo é o momento em que 

ela se vê sozinha na enfermaria do hospital sem a assistência do médico, nem mesmo a 

companhia de seu marido. 

um túnel de dor, parecia, onde mulheres gritavam e gemiam nas enfermarias, 

quantas mulheres, pareciam sozinhas jogadas no mundo, para dar à luz, que 

nem ela. [...] a sua dor que era o mundo e quem era que assim gritava, ao 
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longe, mas era ela gritando, não grita, aguenta, disseram. (PRADA, 2007, p. 

48-50). 

 

Segundo Schollhammer (2009), a sociedade esta vivendo em uma época de 

ofuscamento visual em que as pessoas não conseguem enxergar além de si mesmas. Com 

isso, a literatura busca envolver o leitor de tal maneira que ele se veja vinculado 

emocionalmente com a história que está lendo. Para tanto, a vertente do Novo Realismo faz o 

uso da violência como matéria-prima para atingir um público que já está acostumado com 

ela. No que diz respeito à violência, Fábio Marques Mendes afirma: 

 

Assim sendo, a representação literária da violência, via linha de produção do 

novo Realismo traz a ressignificação da própria violência, na violência 

crônica da contemporaneidade não há positividade, nem sequer maniqueísmo 

que estabelece e hierarquiza o bem e o mal, mas simplesmente perversidade 

incorporada ao cotidiano, dirigida não para uma cultura pública, que está 

deteriorada nas sociedades ocidentais modernas, conforme ressaltado pelos 

estudos de Sennett (1988),e sim para a vida íntima. (MENDES, 2015, p. 75-

76). 

  

E este desinteresse pelo sofrimento alheio presente no conto La Pietà fica ainda mais 

evidenciado pela forma que Cecilia Prada estrutura sua narrativa, ao alternar o discurso 

jornalístico e o literário. A autora desenvolve o conto de forma fragmentada, iniciando o 

relato com a reprodução do começo da notícia publicada no jornal “Folha de S. Paulo”, em 

21 de maio de 1972, apresentando a Pietà de Michelangelo ao leitor, deixando claro a 

importância da escultura e, em seguida, apresenta Damiana, e assim prossegue por toda a 

história. 

Ao utilizar deste recurso, Prada estabelece uma relação de comparação entre Pietà e 

Damiana, e involuntariamente demonstra a importância de cada uma dentro da sociedade, 

importância esta atribuída pela própria sociedade. Nota-se que Damiana é uma jovem pobre, 

semianalfabeta e da periferia, esquecida pela sociedade, sendo esta a realidade de muitas 

mulheres brasileiras, enquanto a Pietà é considerada “uma das mais célebres expressões da 

cultura humana.” (PRADA, 2007, p.43).  



 

96 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ISSN 2596-0199, ano 1, 
n.1, out-nov, 2017. 
 

As inúmeras vezes em que Damiana sofreu das mais diversas violências, todas elas 

restaram silenciadas, enquanto o ataque à imagem de mármore ganhou um caráter público, 

gerando grande comoção, sendo descrito como um “pavoroso atentado” (PRADA, 2007, p. 

44). Neste ponto da narrativa, já é possível notar a intenção de Cecília Prada em demonstrar a 

desvalorização do ser humano em face de uma escultura de mármore.  

O tom da crítica vai se intensificando com o decorrer dos fatos, tendo em vista que 

quem é considerado o “desalmado” na narrativa é o autor do ataque à Pietà, e não o irmão de 

Damiana, que a violentou moral, física e sexualmente, ou o médico e a enfermeira que, por 

descaso, largam Damiana à morte. A escultura, na grande maioria das vezes, é descrita como 

a “preciosíssima estátua” ou ainda “a venerada imagem”, enquanto Damiana nem sequer é 

vista pela sociedade, sendo invisível aos olhos dos taxistas e esquecida na enfermaria.  

No momento em que Pietà é atacada, simultaneamente, Damiana, ainda em seu 

barraco na Rocinha, entra em trabalho de parto, e a partir de então a narrativa ganha um 

ritmo acelerado, como “marcas de staccato”, característica comum no Novo Realismo, de 

acordo com Schollhammer (2009). Com Damiana já no hospital e o autor do ataque à 

escultura sob controle, é perceptível, mais uma vez, a diferença de tratamento dispendido a 

elas.  

A protagonista é deixada à solidão no hospital, enquanto Pietà é cercada de fiéis que 

sofrem por conta do ato de vandalismo contra ela praticado. No momento em que a narrativa 

se encaminha para o final, o leitor descobre que os danos causados a imagem serão 

restaurados, em contrapartida, todo mau dispendido a Damiana ficará por isso mesmo, 

impune.   

O conto termina com a fala do Papa João Paulo VI a respeito do atentado: “ao saber 

do nefando crime, prorrompeu em soluços: É o atentado mais grave contra a civilização e a 

cultura que se cometeu até agora. O mundo exige um castigo exemplar para o culpado.” 

(PRADA, 2007, p. 52). Mais uma vez, fica evidenciada a inversão dos valores. Enquanto 

inúmeras pessoas ao redor do mundo sofrem por conta do ataque contra Pietà, Damiana e seu 

filho morrem no hospital em virtude do desprezo que lhes foi dado, sem que ninguém se 

indigne por conta disto.   
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Ao traçar este paralelo entre as duas histórias, Cecilia Prada consegue estampar a 

violência a que muitas mulheres estão sujeitas em todo o Brasil e em todas as esferas sociais, 

e também demonstrar a exacerbada indiferença em relação ao próximo. Com isto, a autora 

consegue gerar no leitor uma inquietação diante dessa inversão de valores tão explícita, 

levando-o a refletir a respeito do que acontece ao seu redor. 

 

 

Considerações Finais 

 

Indiscutivelmente, a arte é um mecanismo que visa à transformação social, pois faz 

pensar e repensar conceitos já estabelecidos na sociedade, fazendo com que o indivíduo se 

questione e desenvolva seu senso crítico. A literatura, sendo uma manifestação de arte, pode 

ser encarada como uma importante ferramenta de denúncia social, oportunidade em que 

busca desnudar a realidade e fazer com que o leitor tenha outras experiências de vida através 

da leitura e assim, consequentemente, exercer sobre ele um papel humanizador.  

Levando em consideração que o Brasil é um país que apresenta altíssimos níveis de 

violência que aumentam a cada minuto, tratar deste tema possui um caráter de urgência, e 

uma maneira relevante de abordar o assunto é através da literatura. Mais especificamente, o 

presente trabalho teve o intuito de abordar a questão da violência contra a mulher, utilizando 

para isso o conto moderno La Pietà, de Cecilia Prada. 

Ao longo dos estudos realizados para a elaboração deste trabalho, restou devidamente 

evidenciado como a literatura pode e deve servir de instrumento de denúncia social, pois 

através da análise do conto La Pietà foi possível observar a inversão de valores que têm 

predominado a sociedade brasileira nos últimos tempos.  

Assim como Damiana, existem muitas outras mulheres sofrendo violência moral, 

psicológica, física e sexual dentro de seus próprios lares. Há também a violação de direitos 

básicos por conta da omissão, um serviço que deveria ser prestado ou o alimento que deveria 

ter sido providenciado e não foi, simplesmente, pelo fato de que a sociedade tem feito com 

que aqueles que estão à margem tornem-se invisíveis.  
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Isto contribui negativamente para a desvalorização do ser humano, como observou-se 

no conto de Cecilia Prada, em que a escultura de Michelangelo, uma imagem de mármore, 

tem um valor que se sobrepõe a vida de um ser humano. É claro que não se pode negar a 

importância cultural da estátua produzida pelo famoso renascentista. No entanto, não se deve 

aceitar que uma imagem de mármore receba mais cuidado que uma pessoa, e o descaso com 

a vida se revela a cada frase da narrativa.   

Portanto, a literatura, além do entretenimento, deve também se apresentar de modo que 

incomode o leitor, que o tire de sua zona de conforto, fazendo com que ele seja atingido pela 

realidade das palavras que está lendo, se preciso for, causando até mesmo um mal estar, pois 

é desta forma que a literatura desnuda e trás a tona as realidades relegadas, afinal, como Bosi 

(2002) afirma “o espaço da literatura, considerado em geral como o lugar da fantasia, pode 

ser o lugar da verdade mais exigente” (BOSI, 2002, p.135). 
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ALÉM DA MARGEM: UMA ANÁLISE  

DISCURSIVA DE ENTREVISTAS COM ADOLESCENTES INFRATORES 

 

 

Carlos Alberto Braz (G- CLCA – UENP/CJ) 

Marilúcia dos Santos Domingos Striquer  

(Orientadora – CLCA – UENP/CJ) 

 
Resumo. Os adolescentes infratores, marginalizados na sociedade, quando são destaque na mídia, ou 

mesmo em conversas corriqueiras, é porque sentidos negativos ou pejorativos os cercaram de alguma 

forma. Este trabalho de conclusão de curso se pautou na Análise de Discurso de orientação francesa para 

investigar discursos de adolescentes infratores, internos do Centro de Socioeducação (CENSE), de Santo 

Antônio da Platina, Estado do Paraná. Numa abordagem que respeitou a integridade dos adolescentes e as 

atividades do CENSE, as entrevistas foram autorizadas pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos do Governo do Paraná. Tais entrevistas coletadas formaram o corpus deste trabalho e a 

partir desse material buscamos compreender quais sentidos ecoam na voz desses sujeitos; se eles 

reproduzem os sentidos negativos que ressoam sobre eles ou se outros sentidos apareceriam. Essas onze 

entrevistas coletadas serviram de base para a análise que vem nos mostrar que o discurso cristalizado 

sobre os adolescentes infratores prevalece e ecoa na fala dos entrevistados, retratando, também, um 

discurso contraditório, de sujeitos que vivem além da margem. 

 

Palavras-chave: Adolescente infrator. Análise do Discurso. Interdiscurso. Sociedade. Socioeducação. 

 

 

 

Consideraçõs Iniciais 

 
 Algumas pesquisas em Análise do Discurso (AD) visam esclarecer, comprovar e examinar ideias 

ou preceitos já existentes e cristalizados em nossa sociedade. Este Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), que se fundamenta teoricamente na AD não é diferente, pois se propôs a verificar se os discursos 

cristalizados na sociedade a respeito de sujeitos marginalizados ecoam (ou não) nos dizeres de 

adolescentes infratores. 

 O estudo do discurso difere do da Linguística estruturalista, chamada também de linguística dura, 

pois não considera a língua fechada nela mesma, concebendo o discurso como um objeto sócio-histórico, 

no qual a língua aparece como materialidade. Conforme defende Orlandi (2001, p. 11), “ela [AD] se 

constrói não como uma alternativa para a Linguística [...], mas como proposta crítica que procura 

justamente problematizar as formas de reflexão estabelecidas”. 

          Assim, a Análise do Discurso leva em conta que o homem possui a capacidade de significar e 

significar-se e o discurso é visto como uma mediação entre o homem e a sua realidade natural sendo 

definido como efeito de sentidos entre locutores. 

Pautados sobre esse princípio, ao observarmos nossa sociedade, percebemos que existem sujeitos que são 
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marginalizados por causa de suas escolhas e atitudes, os “diferentes” são negados e, por vezes, excluídos. 

Tais sujeitos são colocados à margem da sociedade por não terem um comportamento “comum”, 

“esperado”, “desejável”, “normal” (FERRAÇA, 2013). Discursos oficiais acabam delineando o certo do 

errado, o que podemos e o que não podemos fazer. Assim, para a manutenção dos costumes morais, 

nossas leis, nossa língua, enfim, toda a nossa cultura acaba qualificando alguns como inferiores. 

 Neste estudo, investigamos a forma como os marginalizados, de forma mais específica, os 

adolescentes infratores se julgam e falam sobre si: se eles reproduzem o discurso cristalizado sobre sua 

condição ou se rompem com tais sentidos.  

Para perceber esses sentidos, coletamos entrevistas de 11 (onze) adolescentes internos do Centro de 

Socioeducação (CENSE) de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná. Nossa premissa foi dar voz, 

então, a quem geralmente não a possui na esfera social. Olhar para o discurso dos marginalizados é dar 

voz a quem, geralmente, não é ouvido. 

Nesse sentido, centramo-nos em: a) Investigar como os adolescentes infratores falam sobre eles mesmos; 

b) desconstruir (ou não) “verdades” ou sentidos cristalizados em torno da imagem do adolescente infrator; 

c) mostrar o discurso daquele que está à margem e é julgado pela moral social e ideológica. 

Para embasar as análises pautamo-nos no aporte teórico da corrente francesa da Análise de 

Discurso, fundada por Michel Pêcheux, e desenvolvida no Brasil por Eni Orlandi e demais pesquisadores. 

 

Fundamentação teórica 

 
Eni Puccinelli Orlandi é a pioneira nos estudos da AD no Brasil e, com esse gesto, a teoria ganhou 

corpo e força em terras brasileiras e muitos pesquisadores não só a estudam, como vêm trazendo 

consideráveis contribuições para o seu desenvolvimento. 

A AD, de vertente francesa, teve seu início na segunda metade da década de 1960, ganhando 

amplitude em 1969 com a publicação da obra A análise automática do discurso, de Michel Pêcheux (1938 

– 1983), um dos precursores e autores mais representativos desta vertente. Essa corrente francesa de 

análise originou-se 

 

[...] simultaneamente inspirada na releitura da obra de Marx pelo filósofo Louis 

Althusser e na psicanálise de Lacan. Tratava-se de pensar a relação entre o ideológico e 

o linguístico, evitando, ao mesmo tempo reduzir o discurso à análise da língua e 

dissolver o discurso no ideológico. (CHARAUDEAU, MAINGUENEAU, 2008, p. 202) 

 

Conforme explicitado, é nesse imbricamento entre Linguística, Psicanálise e Materialismo 

Histórico que a AD se constitui, tomando por consideração que a língua não é transparente, é incompleta, 
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heterogênea, e não pode ser considerada fechada ou muito menos acabada em si. A língua tem autonomia 

relativa, ou seja, embora a sintaxe determine ao sujeito como tomar a palavra, ainda assim, no interior da 

própria sintaxe a falha irrompe, produzindo sentidos outros; a língua tem uma autonomia relativa porque 

não significa de forma linear, a partir da memória e do interdiscurso outros sentidos intervém na própria 

materialidade linguística significando-a. 

A língua, considerada a materialidade do discurso (ORLANDI, 2008, p.68), produz sentidos no 

encontro da ideologia e da história, num constante movimento, num ritual contraditório e com falhas. É na 

língua que as contradições irrompem em equívocos, rupturas pelas quais outros sentidos transbordam, 

perpassam, deslocando de um sentido para derivar um outro. Por isso, ela é relativamente autônoma, não-

transparente. 

A AD, na construção de seu objeto de análise, parte de um sujeito dividido, cindido entre o 

inconsciente e a ideologia. Afetado pelo discurso e pela história, o sujeito se constitui na relação com o 

outro, não sendo a origem do sentido, mas na imposição de significar-se na interpelação ideológica, é 

atravessado por essa incompletude, produzindo evidências de sentido. 

Para Pêcheux, o sujeito não é dono de si, ele se constitui “pelo apagamento” daquilo que o 

determina, na ilusão da origem dos sentidos. “Apaga-se o fato de que ao dizer ele interpreta, ele se 

posiciona, ele se faz (um lugar) uma posição em relação a uma memória do dizer” (ORLANDI, 2012, p. 

171), ou seja, o indivíduo significa-se no fenômeno da interpelação em sujeito e é pela língua que essa 

interpelação ocorre. Orlandi (2012, p. 173) defende ainda que “não há dizer que para fazer sentido não se 

inscreva na memória”. E a essa memória discursiva denominamos de interdiscurso, ou seja, para que algo 

que falamos faça sentido se faz necessário que faça sentido antes. 

Desta maneira, o sentido está na materialidade do discurso, no fato de que a língua para 

significar(-se) tem que se inscrever na história, no social. Não é em si que a língua interessa aos analistas 

do discurso, mas a forma como é praticada, produzindo sentidos, dentro da sociedade e da história 

(ORLANDI, 2001). 

Para a AD, o estudo do discurso se faz como prática social da linguagem. Observa-se que o 

discurso é um lugar próprio, onde a formação ideológica comporta a formação discursiva, no lugar que 

“algo significa antes, em outro lugar e independentemente” (ORLANDI, 2005, p. 11). 

Pêcheux, a esse respeito, argumenta que 

 

a forma-sujeito do discurso, na qual coexistem, indissociavelmente, interpelação, 

identificação e produção de sentido, realiza o non-sens da produção do sujeito como 

causa de si sob a forma da evidência primeira. (PÊCHEUX, 1997, p. 266) 
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Ou seja, para a AD o sentido só se materializa pela relação do sujeito com a forma-sujeito do 

saber e, assim, pela identificação do sujeito com uma determinada formação discursiva. 

Orlandi (2012) ainda preceitua, com base nos pressupostos teóricos de Pêcheux, que como nossa 

sociedade é heterogênea, também existe uma divisão dos sentidos, porque eles não significam a mesma 

coisa para todos, mas sim, significam na diferença, significam sempre a partir de uma posição do sujeito 

inscrito em uma ou mais formações discursivas. Deste modo, podemos considerar que a materialidade da 

ideologia é o discurso e a materialidade do discurso é a língua, articulando-se entre si língua e ideologia 

com o discurso. 

Assim, nessa relação contraditória entre língua e ideologia é que se estabelece uma relação de 

entremeio. Tais palavras escolhidas para determinada enunciação, por sujeitos ou em situações diferentes, 

significam diferentemente umas das outras. 

Orlandi (2007) nos revela que o silêncio significa e que ele não está somente entre as palavras, ele 

as atravessa. Significa por si só, e tão somente, e faz sentido, o que é importante para esta análise. 

Significando muitas vezes mais até do que as palavras: “é no silêncio que as diferentes vozes do sujeito se 

entretecem em uníssono. Ele é o amálgama das posições heterogêneas” (ORLANDI, 2007, p. 90). 

A estudiosa ainda estabelece dois principais funcionamentos acerca do trabalho com o silêncio: o 

silêncio fundador, que está presente em toda e qualquer linguagem, em todas as palavras, significando o 

não-dito “dando espaço de recuo significante, produzindo as condições para significar” (ORLANDI, 2007, 

p. 24); e há também a política (ideologia) do silêncio, dividida entre silêncio constitutivo e silenciamento. 

No constitutivo, observamos que todo dizer cala alguma coisa, que todo dizer tem sentidos 

silenciados. No silenciamento, se fala de outra maneira para que outros sentidos não apareçam, mas o 

sentido silenciado não desaparece. 

O silêncio é a própria respiração do sentido. Podemos estar em silêncio e estar significando algo. 

O homem tem necessidade intrínseca e vital de significação, quando ele não pode significar, parte para 

outros objetos simbólicos que o façam. 

No silêncio está contida a concepção que alguns sentidos são censurados, pelo sujeito que o 

produz ou pelo meio social ao qual o sujeito pertence. “O silêncio pode ser considerado tanto parte da 

retórica da dominação (a da opressão) como de sua contrapartida, a retórica do oprimido (a da 

resistência)” (ORLANDI, 2007, p. 29). 

Portanto, diante dessas reflexões é que apontamos a importância deste estudo acerca do silêncio 

para a realização deste trabalho, que norteou o desenvolvimento da pesquisa dando o amparo substancial 

para compreendermos que existe no dizer um não-dizer necessário (ORLANDI, 2005, p. 82) que significa, 

problematiza, produz sentido. 
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Materiais e métodos 
 

A constituição do corpus: analisamos neste trabalho 11 (onze) entrevistas de adolescentes 

infratores internos do Centro de Socioeducação (CENSE), da cidade de Santo Antônio da Platina, Estado 

do Paraná. Essa instituição acolhe adolescentes com idade entre dezesseis e dezoito anos de idade. 

A escolha deste Centro deu-se pelo fato de sua localização geográfica, pois Santo Antônio da 

Platina é um município vizinho da sede da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), instituição 

à qual estamos vinculados. A quantidade de entrevistas foi estipulada, de forma aleatória, em um total de 

quinze. 

Para que fosse possível coletar as entrevistas, fez-se necessário solicitar ao Governo do Estado do 

Paraná, mais especificamente, à Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social e, 

posteriormente, à Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, o 

acesso ao Centro, o que nos foi permitido, conforme cópia do processo n.º 30/2015 – Protocolo n.° 

13.508.321-6, página 41 (ANEXO I). 

A partir da permissão de acesso, o presente trabalho passou por um impasse: a Universidade 

Estadual do Norte do Paraná (UENP) não possuía, no momento da construção do projeto de pesquisa, um 

Comitê de Ética, e a solução foi registrar o projeto na Plataforma Brasil. Para que isso fosse possível, 

confeccionamos e estruturamos, por obrigatoriedade, um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICEI), já que a Universidade também não possuía um Termo padrão. 

A seguir, coletamos as autorizações dos pais/responsáveis de cada um dos adolescentes 

participantes que, por força de sigilo legal, não podem ser aqui anexadas. 

As entrevistas aconteceram aos sábados em datas e horários compatíveis com as atividades do 

CENSE. Contudo, não foi atingido o número inicialmente pretendido de quinze adolescentes, foram 

coletadas treze autorizações, mas realizadas somente onze entrevistas, por causa de duas desistências. 

Após a coleta, as entrevistas foram transcritas, mas somente foram utilizados trechos substanciais 

para a análise a partir de recortes que serão apresentados, na próxima seção. 

E, por respeito à ética em pesquisa, e respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nos 

comprometemos em manter sob sigilo o nome dos adolescentes entrevistados, utilizando siglas como o 

exemplo: SD1 (Sequência Discursiva 1), e assim sucessivamente. 
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Resultados e discussão 

 

Retomando Pêcheux (1997), o discurso se constitui na relação das condições de produção 

de determinado enunciado com a posição ideológica do sujeito presente no dizer. Desta maneira, 

o meio em que o discurso é produzido afeta diretamente seus sentidos. Como as entrevistas foram 

feitas dentro de uma instituição do Estado determinados sentidos não escapam no momento da 

entrevista, ou seja, há um silêncio na fala, uma censura que vem justamente dessas condições em 

que o discurso foi produzido. Há uma instituição ali que diz, ainda que não diga efetivamente, o 

que deve ser dito. Por meio das relações imaginárias, sabe-se que várias projeções sobre o lugar, 

a condição, a situação, sobre quem é você estão em jogo no momento da fala. 

Como já mencionado anteriormente, as entrevistas foram realizadas na Unidade CENSE 

de Santo Antônio da Platina onde adolescentes infratores são submetidos a medidas 

socioeducativas. Tais medidas visam, segundo os discursos oficiais, reintegrá-los à sociedade. 

Esses meninos, ao mesmo tempo que cometeram delitos, são vítimas destes e o Estado é 

autorizado pelo ECA a aplicar punição quando: 

 

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 

I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 

II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 

III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 

(BRASIL. 2012) 
 

Vejamos, então, alguns trechos em que percebemos em seus discursos uma repetição de 

uma fala outra, um cerceamento imposto pelo meio, pela instituição na qual estão inseridos: 

 

Não tem como pensar alguma coisa, né? Porque se a gente tá aqui dentro aqui, é pra 

refletir tudo o que a gente fez também, né? Pagar por nossas coisas... (SD1) 

 
Porque tudo mundo tem a sua segunda chance né? Daí eu acho que saindo daqui, me 

redimindo, eu seria outra pessoa... (SD2) 

 
Acho que sim! Por causa de mim mesmo! Eu que estou errado! Eu que sou o 

marginal, sei o que estou fazendo! E se eles falam, estão falando o certo! (SD3) 

(Grifos nossos) 
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Vemos nesses três recortes (SD1, SD2 e SD3) que o discurso da culpabilidade remete e 

corrobora a possibilidade do Estado intervir e corrigir (por força de lei) as condutas que 

motivaram a internação desses adolescentes. 

É a presença da instituição oficial, do discurso institucional na fala deles, cerceando, 

vigiando (e punindo). Assim, nestas sequências repetitivas percebemos que o silêncio se faz 

presente, pois os adolescentes nos disseram o que queremos ouvir? Ou o que esperamos ouvir? 

Ou o que a instituição quer ouvir? Ou o que a família quer ouvir? 

Orlandi (2001) afirma que no momento em que se fala, já antecipamos sentidos para 

quem quer que seja esse outro, assim o falar é, de certo modo, controlado, mas também é 

falho, pois não controlamos o nosso dizer, existe sempre algo que “escapa”, se esconde, se 

exclui. 

Percebemos também que o funcionamento ideológico não se dá somente por um aparelho 

ideológico do Estado (no nosso caso, o CENSE). Há também presentes nessas formações 

discursivas, além do discurso institucional governamental, o discurso da moral que dita o que é 

certo ou errado, que não aceita erros. 

O que estamos tentando dizer é: sim, percebemos os sentidos de discursos 

institucionalizados, mas existem outros dizeres que ressoam nas falas desses adolescentes. Existe 

o atravessamento de um discurso que advém de outro lugar, enquanto dizer constitutivo das 

práticas sociais. É o eco do discurso jurídico, que dita pelas Leis o que podemos ou não fazer e 

que pune, então, aqueles que desobedecem. 

Retomando Orlandi (2007), é no silêncio que alguns sentidos são censurados, tanto pela 

retórica da dominação como pela retórica do oprimido. São contrapartes, parte censurada pelo 

sujeito que produz, parte censurada pelo meio social. 

Quando o adolescente da SD1 diz que se eles estão naquele lugar para refletir sobre o que 

eles fizeram e que tem que “pagar por nossas coisas”, percebemos os sentidos de um discurso de 

culpa, um outro dizer, não somente o discurso institucional, mas uma série de outros discursos 

atravessam esse dizer. 

Discursos outros que intervém pelo interdiscurso e que se fazem presentes quando 

tomamos a palavra, sem que nos déssemos conta disso, sem que percebêssemos. Como por 

exemplo, na fala do adolescente da SD4 abaixo: 
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(Minha família) falam pra mim mudar, né! Eles querem bastante que eu mude! Que 

nem: minha família agora mudou de cidade. [...] E é uma cidade nova! É uma 

convivência nova! Ainda mais agora que eu quero mudar também! [...]. (SD4) (Grifos 

nossos) 
 

Observando, ainda, na SD3 quando o adolescente diz que “Eu que sou o marginal, sei o 

que estou fazendo!”, percebemos nesse discurso de culpa, uma culpa assumidamente que não é 

do Estado por não conseguir oferecer as mesmas possibilidades para todos, mas sim, somente do 

próprio adolescente. 

Diferente do que outro adolescente afirma nessa fala: 

 

Aqui dentro aqui, a gente pro Governo não passa de „um ser ninguém‟ né? Tipo igual os 

outros, tipo um animal trancado, mas pô! Isso aí também é pra gente dá valor na vida 

que a gente tem lá fora, também, na liberdade. (SD5) 
 

Nesse trecho, notamos que o próprio adolescente se compara a um animal trancado e 

esquecido, transferindo a culpa ao Estado. É o que Pêcheux (1997) explicita quando nos diz que a 

ideologia é um ritual com falhas, porque esse entrevistado também se culparia, o que não 

acontece. Observa-se ainda, que o adolescente repete o discurso sobre o aprendizado, o discurso 

da redenção, etc., o que nos mostra a contradição no fio do discurso. 

O discurso institucionalizado é também percebido nas seguintes formações discursivas: 

 

Eu penso em parar de usar drogas. Parar de mexer com o crime, né? Porque o crime é 

sem futuro! Daí a partir do momento que eu sair daqui, vou voltar a ir pra igreja, 

trabalhar, ficar ao lado de minha família... seguir em frente! (SD6) 

 
Eu acredito, primeiramente, sair dessa vida! Que eu já saí! Quero arrumar um serviço, 

correr atrás de um serviço, correr atrás dos meus estudos principalmente, e dar orgulho 

para o meu pai, para a minha mãe, e para o meu filho [...]. (SD7) 

 
Plano? Ah, eu quero realizar meu futuro, para eu dar uma ajuda para os meus filhos. 

Quero acompanhar a Igreja certinho, ser um homem trabalhador, honesto, porque essa 

vida aqui eu não desejo para ninguém! (SD8) (Grifos nossos) 

 

Nas SD6, SD7 e SD8 acima, percebemos a repetição do mesmo discurso 

institucionalizado, apoiado no discurso da redenção, em que a intenção de estudar, trabalhar, 

voltar a frequentar a igreja, constituir família, encontra o típico discurso moral burguês, a fala 
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que eles esperam que a sociedade queira ouvir, percebido também na SD2, quando o adolescente 

afirma “me redimindo, eu seria outra pessoa”. 

Essa repetição é, também, uma falha que atravessa o discurso institucionalizado.  

Quando os adolescentes utilizam os pronomes pessoais e possessivos “eu”, “meu”, 

“minha”, ressoa outra coisa, ressoa o Estado. Podendo até ser um “nós”, pois, somos nós, a 

sociedade, o Estado, que queremos que esses sujeitos, ajam dessa forma, sejam assim. O efeito 

que esses pronomes têm nessas condições de produção, revela um “nós”, uma injunção de um 

nós que atravessa a fala desses meninos. 

Um outro ponto relevante e detectado na fala destes adolescentes é a negação: 

 

Ah, tem que mudar! Parar com isso! Porque isso aqui não é vida pra ninguém, não! 

Saindo daqui, arrumar um emprego mesmo... meu dinheiro honesto, mesmo! Ser 

traficante, traficando, não dá nada! Não dá lucro nenhum, não! (SD9) (Grifos nossos) 
 

A sequência acima revela um outro silêncio, o da negação, um outro sentido sendo 

significado, porque ao negar o adolescente fala o contrário também, ou seja, é preciso primeiro 

afirmar (como uma pressuposição) para poder negar em seguida: “Não dá lucro nenhum, não!”. 

Essa negação demasiada infere num processo de denegação, que segundo Ferraça (2013, 

p. 97), “na psicanálise, Freud apresenta o conceito de denegação, considerado a operação que 

permite uma representação recalcada ascender ao consciente, desde que ela ocorra por meio da 

negação”. 

E, ainda acrescenta: 

 

Na teoria psicanalítica, através da negação, o sujeito pode mascarar aquilo que, por ter 

sido censurado pelo superego e recalcado no inconsciente, não lhe é facultado dizer. Ou, 

se preferirmos, através da denegação, o sujeito diz sem, de fato, dizer, apresentando-se 

dividido entre seu desejo de dizer e sua necessidade de recalcar. E a denegação 

possibilita a verbalização dessa divisão, pois o sujeito, ao formular negativamente, pode 

expressá-lo sem, contudo, admiti-lo. (INDURSKY, 1990, p. 118, apud FERRAÇA, 

2013, p. 98). 

 

Ou seja, aquilo que os adolescentes expressaram negativamente em suas formações 

discursivas passa a ser dito como uma afirmação em que reconhecem o fato, porque ao negar 

acabam afirmando o contrário. 



109 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

No discurso dos adolescentes infratores, está implícito também a omissão do estado e da 

sociedade, que exercem o seu poder por meio da punição, mas que não cumprem eficazmente o 

seu papel de propiciar melhores condições de vida, educação e saúde para esses jovens. 

 

Considerações Finais 

 

Ao avaliarmos as análises descritas, percebemos no funcionamento do discurso dos 

entrevistados um dizer que corrobora os discursos cristalizados na sociedade sobre o lugar que 

esses adolescentes ocupam. 

A memória discursiva, o interdiscurso, a ideologia, estão tão presentes nas formações 

discursivas desses sujeitos que eles se concebem a partir do que é falado sobre eles. 

A moral, os diversos outros discursos institucionais, remissivos e punitivos, permeiam os 

sentidos, ecoando, repetindo e condenando tudo aquilo que é dito sobre os adolescentes 

infratores. 

Este trabalho teve como premissa verificar se tais discursos ecoavam, ou não, nos dizeres 

desses meninos e, concluímos que sim. A sociedade, o Estado, a religião, esses discursos tão 

proeminentes permanecem repetidos nos dizeres dos entrevistados. Vemos nas SDs analisadas a 

memória sobre os adolescentes infratores se perpetuando. 

No desenrolar do trabalho percebeu-se a contradição do sujeito, sendo julgado, e se 

julgando, pela moral social e ideológica, mas buscando se posicionar na ilusão de que ele é a 

origem dos sentidos presentes em seus dizeres. 

Assim, este trabalho é somente um recorte, uma parte que pode se tornar um norte para 

outras pesquisas que levem em consideração esses discursos de entremeios, de minorias, que 

produzem sentidos que muitas vezes são apagados, excluídos e vivenciados à margem. 
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APONTAMENTOS SOBRE A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA  

Lucia Regina C. Batista (G- CLCA - UENP/CJ) 
Renata Maldonado (G- CLCA-UENP/CJ) 

Rosiney Aparecida Lopes do Vale (UENP/CJ)  
Sara Nicacia de Souza (G-UENP/CJ) 

 

Resumo: Demerval Saviani (2008), inspirado em Karl Marx (1968) e na psicologia de Vygotsky 

(1989), desenvolveu em 1980 a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), corrente teórica que aponta e 

destaca a escola como espaço responsável pelo ensino do conhecimento científico, 

independentemente das condições socioeconômicas de seus alunos. No contexto atual, em que a 

escola, assim como as formas de ensinar, vêm sendo colocadas em discussão, entender os 

propósitos e as implicações dessa tendência pedagógica para o ensino é de suma importância para 

os graduandos de licenciatura dos mais diversos cursos. Por isso, com base, também, nas 

considerações de Duarte e Saviani (2012) e Gasparin (2002), objetivamos, nesse trabalho, 

pontuar as principais características e os principais propósitos que inspiraram a criação dessa 

tendência por Saviani, a fim de que possamos, a partir disso, repensar as formar de ensinar na 

escola. 

 

Palavras-chave: Pedagogia Histórico-Critica (PHC). Tendências Pedagógicas. Escola. 

 

Considerações Iniciais  

  

Para entender a Pedagogia Histórico-Crítica, doravante PHC, é necessário fazer uma 

retrospectiva sobre a educação no mundo.  De acordo com Brandão (1993, apud MENGER e 

VALENÇA, 2012) as mais antigas informações sobre a transmissão de saberes sistematizados, 

bem como os primeiros vestígios do que viria a ser a escola como conhecemos hoje vêm da 

Grécia. Foi nesse país que se iniciou a formalização do ensino com as iniciativas particulares, 

como a Academia de Platão (aproximadamente 383 a.C.) e a escola filosófica Liceu (355 a. C.), 

fundada por Aristóteles, destinada apenas aos filhos dos nobres. Em algumas cidades-estados, 

conhecidas também “pólis” na Grécia antiga, existiam escolas públicas, que ensinavam a ler, a 

escrever e forneciam noções de aritmética; entretanto, os filhos dos escravos não podiam cursá-

las. Conforme Brandão (1993, apud MENGER e VALENÇA, 2012, p. 499), em Roma, após a 

oficialização do Cristianismo no século IV a. C., foi criada a schola pública mantida pelo Estado. 

Como sustenta Kassick (2008), as primeiras escolas na Idade Média eram regidas pela 

Igreja Católica a fim de traduzir textos bíblicos. Tendo em vista que esse ensino era voltado para 
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uma parcela ínfima da população, a classe burguesa, em ascensão, organizou as chamadas escolas 

municipais ou do burgo. “A partir da Idade Moderna essas escolas (municipais) passaram a 

desempenhar um papel de suma importância: a de se opor à Escola do Estado Eclesiástico 

divulgando o ideário da burguesia emergente.” (MENGER e VALENÇA, 2012, p. 499 - 500). No 

decorrer do século XVI essas escolas passaram a ser administradas pelo Estado e a se assemelhar 

aos contornos que temos hoje. Por isso, “a escola como conhecemos hoje é uma instituição 

burguesa que nasceu revolucionária, porque sua intenção era criar uma nova sociedade e um 

novo homem” (Kassick 2000, apud MENGER e VALENÇA, 2012, p. 500). 

No Brasil, em 1934, foi criada a constituição federal que em seu artigo 205 afirmava ser 

“A educação direito de todos e dever do Estado e da família”. Apesar da conquista que foi a 

democratização do ensino, hoje podemos perceber que a verdadeira função da educação continua 

sendo a manutenção das classes dominantes. Demerval Saviani (2013) preocupou-se com a 

função da escola e, tendo como base diversos autores, dentre os quais alguns brasileiros como 

Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira, Paulo Freire, por exemplo, criou a 

Pedagogia Histórico Crítica – PHC, importante tendência pedagógica. Essa corrente teórica, 

pautou-se, sobretudo, em autores que 

 

procuraram abordar os problemas pedagógicos a partir das matrizes teóricas do 

materialismo histórico, representadas, basicamente, por Marx e Gramsci. 

Menciono, entre eles, Bogdan Suchodolski (1966, 1971, 1976, 1977 e 1984); 

Mario Alighiero Manacorda (1964, 1969 e 1977); e Georges Snyders (1974, 

1976a, 1976b e 1986). Além desses autores, situados mais propriamente no 

âmbito da filosofia da educação, podemos lembrar nomes no campo da 

psicopedagogia, como os integrantes da “Escola de Vigotski”, e da pedagogia, 

como Pistrak (1981), Makarenko (1977,1982,1985) e os intérpretes das ideias 

pedagógicas de Gramsci como, além de Manacorda, já citado, Broccoli (1977), 

Betti (1981) e Ragazzini (1978 e 2002) (SAVIANI, 2013, p. 125).  

 

A PHC, especificamente, teve seus primeiros vestígios na década de 1970, período no qual o 

país estava passando por questionamentos culturais, políticos e pedagógicos devido ao período em o 

Brasil passava pela Ditadura Militar. Essa forma de governo autoritário controlou o país durante 15 anos 

(1964-1985) e prezava pelo modelo de ensino tecnicista, já que pretendia formar operários prontos para 

o mercado de trabalho e não cidadãos críticos, por isso bloqueava e punia a liberdade de expressão. Foi 

assim que Saviani viu a necessidade de elaborar uma forma de ensino que fosse crítica e não 
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reprodutivista, para romper com sistema de classes. Após um longo período de estudos, em 1983 publicou 

a primeira edição do seu livro “Escola e Democracia”, marcando outro momento histórico para as 

teorias educacionais críticas após o livro “Educação como prática da liberdade” de Paulo Freire. 

O resultado do olhar crítico que Saviani (2008) lançou ao sistema educacional foi uma 

pedagogia que visa a transformação da realidade por meio da valorização dos conteúdos clássicos, 

permitindo que a classe dominada possa relaciona-los a tudo o que acontece no meio social em que 

vivem. Apesar de ter sido criada ao longo de 36 anos, essa pedagogia inovadora vem sendo construída 

até os dias atuais, e os desafios a serem enfrentados não giram em torno da transformação nos modos de 

ensinar, a fim de que se formem cidadãos críticos e autônomos em seus pensamentos, rompendo com o 

sistema de ensino vigente.  

 

1. A ORIGEM DO ENSINO SISTEMATIZADO 

Nos primórdios da humanidade, os homens transformavam o mundo coletivamente; 

esse era, portanto, o meio pelo qual ele se educava. Como assevera Saviani, “o ato de viver é o 

ato de se formar homem, de se educar” (SAVIANI, 2013, p.81). A mudança ocorre quando se 

inicia a apropriação de terra, pois até então o que era bem comum de todos passa a ser algo 

privado, isto é, uma conquista individual. Partindo desse ponto, tem origem o capitalismo e a 

divisão de classes entre as mais abastadas e as proletárias. Isso permitiu aos possuidores de bens 

utilizar a mão-de-obra daqueles que não compartilhavam da mesma classe. Cria-se então os 

trabalhos escravos, já que os homens sem bens tinham que trabalhar para garantir o seu sustento, 

enquanto os demais ficavam ociosos. 

Para ocupar essas ociosidade nas famílias mais abastadas é que foi criada a escola, que 

em grego significa “lugar do ócio”. Até então, a educação ocupava um lugar secundário, pois a 

principal fonte de educação ainda era o trabalho (SAVIANI, 2013, p. 81).  

Posteriormente, o ensino só fez-se necessário à população geral com o surgimento e 

propagação do capitalismo na época moderna (a partir do século XV.), pois a expansão intelectual 

dos operários precisava satisfazer aos interesses das indústrias, em constante desenvolvimento: 

eles eram instruídos apenas para exercer suas funções de trabalho, possibilitando a comodidade 

de seus senhores e do capitalismo. Desse modo, propagando propositalmente o analfabetismo 

funcional, as classes dominantes seguiram usando a educação para se manter no poder e controlar 

as massas.  
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Essa foi a função da tendência tradicional, presente no Brasil desde os jesuítas e 

aprimorada pelos burgueses para formar mão-de obra voltada para as fabricas. Segundo Decca 

(1993 apud MENGER e VALENÇA, 2012, p. 501), “a escola burguesa fragmentou o tempo, 

exigiu o silêncio e a concentração, porque esta é a forma do futuro empregado da fábrica.” Se 

manteve como principal concepção até meados do século XX, quando John Dewey propôs uma 

nova tendência pedagógica.  

 Sob essa influência, em 1924, foi fundada a Associação Brasileira de Educação (ABE), 

que objetivava a modernização, democratização, industrialização e urbanização da sociedade. 

Essa organização reuniu representantes da Escola Nova, também conhecida como escolanovismo, 

tais como Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira (MENEZES; SANTOS, 2001).  

 

Durante o período 1924-1935 a ABE serviu de centro de debates das reformas 

que se faziam no campo educacional, tanto no âmbito estadual quanto no 

federal, destacando-se a reforma João Luís Alves/Rocha Vaz, do ensino 

secundário e superior, de 1925; a criação do Ministério da Educação, em 1930; a 

Lei Orgânica do Ensino Secundário, em 1931, e a autorização para o ensino 

religioso nas escolas públicas, também em 1931. O ponto culminante da atuação 

da ABE no período foi a elaboração do Manifesto dos pioneiros da educação 

nova, logo após a conferência de 1932, defendendo a democratização da 

educação escolar e a modernização dos métodos pedagógicos. (CUNHA, 2018, 

p. 2) 

 

 Conforme Saviani (2012), a Escola Nova começou a sofrer uma crise na década de 1960, 

abrindo espaço para uma nova concepção, a tecnicista, que se impôs no ano de 1969, com a 

formulação da lei n. 5.540, que reestruturava o Ensino Superior, em especial o curso de 

Pedagogia, no parecer n. 252/69.  

Em 1970, durante o Regime Militar, houve uma tentativa de implantar uma pedagogia 

centrada nas ideias básicas da pedagogia tecnicista, que eram a “produtividade, racionalidade e 

eficiência” (SAVIANI, 2013, p. 23), desencadeando críticas por parte dos educadores por 

valorizar a prática em detrimento da teoria. Foi nesse contexto que surgiu a Pedagogia Critico-

Reprodutivista no Brasil. Ela se originou na França, com a colaboração de Bourdieu (1970) e 

Passeron (1970) após um movimento de revolução cultural dos jovens em 1968. O objetivo 

principal dessa corrente era a realização de uma revolução social por intermédio da revolução 
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cultural. Nota-se, portanto, que as mudanças pretendidas não se detiveram apenas à escola, mas 

englobaram as diversas esferas culturais e sociais.  

De acordo com o que explicita Saviani (2013), esse movimento foi capaz de abalar a 

estrutura político-institucional e, apesar das mudanças no poder da França, a perspectiva 

tecnocrático-autoritária se firmou e prevaleceu sobre os diferentes interesses da sociedade. Essa 

predominância autoritária e tecnocrática pode ser explicada se observarmos que o principal 

objetivo era adaptar o sistema de ensino ás novas exigências econômicas e político/ideológicas 

do período após 1964, período em que a escola brasileira sofreu com as inferências da ditadura 

militar. 

 

Essa visão crítico-reprodutivista desempenhou um papel importante em nosso 

país, porque de alguma forma impulsionou a crítica ao regime autoritário e à 

pedagogia autoritária desse regime, a pedagogia tecnicista. De certa forma, essas 

teorias alimentaram reflexões e análises daqueles que em nosso país se 

colocavam na oposição à pedagogia oficial e à política educacional dominante 

(SAVIANI, 2013, p. 75). 

 

Mesmo apresentando as contribuições que essa tendência proporcionou no âmbito da 

criticidade sobre o tecnicismo, Saviani (2012) conclui que o crítico-reprodutivíssimo se limitou 

apenas ao apontamento de problemas, já que lhe faltou uma proposta de intervenção pratica. 

Partindo dessa observação, Saviani (2013) passou a desenvolver os primeiros pensamentos que se 

tornariam a Pedagogia Histórico-Crítica. A experiência como educador o aproximou de um 

abordagem mais dialética, visto que sua intenção não era apenas evidenciar, mas também 

encontrar soluções para os problemas do contexto educacional. 

Um modelo que aponte os problemas, mas também direcione para soluções bem 

fundamentadas é essencial, pois o Brasil, apesar de democratizar o ensino, ainda não o faz como 

prioridade. Tal afirmação pode ser confirmado se observarmos o contexto histórico de acesso à 

educação, resultado das decisões importantes sobre os rumos educacionais: a Constituição de 

1934 garante a universalização e gratuidade do ensino básico e determina que cabe à União fixar 

as diretrizes da educação nacional, porém na constituição de 1937 essa questão não é sequer 

levantada. Em 1946, os assuntos educacionais são retomados e elabora-se a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB); contudo, isso não assegurou sua implantação; apenas em 1988, com o 
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surgimento de uma nova Constituição, houve mudanças nas leis educacionais, acarretando na 

promulgação da nova LDB, em 1966.  

Essas discussões tardias provocaram um déficit no sistema educacional brasileiro, como 

podemos observar nos altos índices de escolaridade apontados pela revista Valor Econômico 

conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): em 2017 haviam no 

país 11,8 milhões de analfabetos (BÔAS, 2017).  

Outros problemas também podem ser apontados como responsáveis pelo fracasso 

educacional brasileiro, mas nos deteremos apenas ao contexto histórico, visto que esse revela a 

falta de prioridade na construção de um sistema de ensino capaz de assegurar gratuidade e 

qualidade a todos.  

 

2. PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: OBJETIVOS, CARACTERÍSTICAS E 

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS 

  A partir dos estudos de Saviani, o professor Gasparin, assim como outros 

expoentes da educação, reforça em seus trabalhos, na perspectiva da PHC, que a educação 

interfere sobre a sociedade, podendo contribuir para a sua transformação (GASPARIN, 2002, p. 

16).  

A elaboração da PHC visa, por meio do ensino, resgatar conhecimentos científico-

culturais (clássicos), posto que são as bases para que haja uma transformação da realidade, ao 

possibilitarem a formação de sujeitos autônomos. Nesse sentido, cabe à escola preparar o aluno 

para as contradições do mundo adulto, fornecendo conteúdos e possibilitando a socialização para 

que o educando desenvolva participação ativa e organizada na democratização da sociedade. 

Uma escola que não oferece acesso ao saber sistematizado, impede qualquer ascensão no nível da 

elaboração do saber.  

Por isso, é importante que se ensine o saber elaborado (erudito), porque ao limitar-se à 

cultura popular ela perde a sua função, uma vez que, “para desenvolver a cultura assistemática e 

espontânea, o povo não precisa de escola.” (SAVIANI, 2013, p. 86). O ambiente educacional é 

imprescindível para a educação científica, uma vez que os inúmeros conteúdos disponíveis nos 

livros e na internet precisam de mediação para serem assimilados. O professor também é um 

importante contribuidor no que concerne à formação de uma visão crítica dos seus alunos, visto 
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que o ambiente virtual oferta incontáveis informações que podem ser falsas e manipuladoras. 

Saviani (2012) afirma que todo lugar permite a aprendizagem, mas é na escola que acontecerá “a 

aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o 

próprio acesso aos rudimentos desse saber” (SAVIANI, 2012, p.14).   

Embora a PHC tenha como base a transmissão de conteúdos científicos, não é 

“conteudista”, dado que prioriza o real conhecimento do aluno e possibilita o seu 

desenvolvimento intelectual, cultural e de raciocínio. Os elementos relevantes para o crescimento 

intelectual são selecionados do saber sistematizado e organizados de uma forma em que se 

favoreça a assimilação. A esse respeito, em entrevista ao jornal online Cruzeiro do Sul (2014), 

Saviani defende os currículos escolares:  

 

Enquanto muitos estudantes questionam diversos tipos de conteúdos porque 

acreditam que não serão usados em seu dia a dia e serão esquecidos, eu defendo 

que eles são necessários para que se entre em outro patamar. Na Educação há 

coisas que a escola precisa desenvolver para que o estudante consiga alcançar 

outros degraus. 

 

Nessa declaração, Saviani ressalta que a visão imediatista precisa ser superada em 

relação aos conteúdos pedagógicos. Os métodos de ensino partem do que os alunos já sabem e o 

verdadeiro saber só se concretizará no momento da síntese, em que uma visão parcial e confusa 

esclarecer-se-á para o entendimento claro e unificador, permitindo que os conteúdos sejam 

confrontados com a realidade social. A escola deixa de ser detentora de todos os conhecimentos 

para se tornar mediadora entre aluno e sociedade. Portanto, questões importantes para o 

desenvolvimento social serão discutidas em sala de aula, como política, por exemplo. 

Esse caráter de revolução embasou-se na teoria filosófica de Karl Marx, especialmente, 

de sua obra O Capital (1968), no Materialismo histórico-dialético. A lógica dialética é entendida 

como uma forma de debate, em que as ideias são submetidas à discutição e contraposição, 

objetivando trazer um raciocínio mais claro sobre um determinado tema que rege a contradição. 

Divide-se em três fases: tese (ideia apresentada), antítese (contraposição da ideia) e síntese 

(conclusão que torna a ideia mais eficiente). O que é discutido nessas fases precisa estar em 

constante transformação, pois “o conhecimento, como fato histórico e social supõe sempre 
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continuidades, rupturas, reelaborações, reincorporações, permanências e avanços” (GASPARIN, 

2002, p. 4). 

 No capitalismo, ainda de acordo com as ideias marxistas, o trabalhador é apenas uma 

mercadoria que precisa de um comprador. Saviani (2013) aponta que aos trabalhadores do 

sistema capitalista é ofertado apenas “[…] o mínimo necessário de instrução para serem 

produtivos, para fazer crescer o capital. No trabalho, o homem se adapta às máquinas por meio de 

cursos e especializações que lhe dão o conhecimento relativo à operação que ele vai desenvolver 

no processo produtivo, e não o saber do conjunto. Assim, essa filosofia trata a escola como um 

trabalho que torna o homem humano e entende que o desafio a ser enfrentado, em qualquer 

proposta de um método progressista, está em manter a criticidade e a humanização por meio da 

socialização. Baseada nessa concepção a PHC visa superar essa alienação. 

Combinada ao materialismo dialético desenvolvido por Marx, essa pedagogia se embasa 

também na prática por meio da psicologia, tendo por base também a Teoria Histórico-cultural, de 

Vygotsky, a qual compreende o homem como ser histórico, construído através das relações com o 

mundo natural e social. Nessa teoria, o conhecimento é construído pelos sujeitos através da 

interação, a partir de ações socialmente mediadas. A PHC consiste em “[…] valorizar o ensino, 

na escola, daqueles conhecimentos que se tenham tornado patrimônio universal da humanidade” 

(SAVIANI; DUARTE, 2012, p. 54). Portanto, essa concepção vai contra uma educação 

relativista, uma verdade individual que despreza as demais, pois resulta no esvaziamento de 

conteúdos escolares e a banalização da ideia de cultura. Uma concepção progressista privilegia a 

contradição, a dúvida, o questionamento, aceitando que existe a diversidade e a divergência. 

Uma escola com visão crítico-dialética, ao contrário de uma com visão mecanicista, 

objetiva transformar a sociedade presente e não manter sua manutenção e perpetuação. Logo, 

esse pressuposto diz respeito à concepção dialética da história, o que faz compreender o conteúdo 

educacional não só como ele é no presente, mas também como resultado de um longo processo 

de transformação histórica (SAVIANI; DUARTE, 2012). 

Não trata das relações entre aluno e professor ou alunos uns com os outros, mas da 

relação estabelecida por eles com os produtos intelectuais da prática social humana em sua 

totalidade. A princípio, a relação do aluno se dá de forma sincrética (caótico, confuso, por isso, 

não há clareza dos elementos que constituem a totalidade), enquanto a do professor acontece de 
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maneira sintética, mas o processo permite que o aluno se aproxime do professor estabelecendo 

também uma relação sintética (união das diferenças com uma visão do todo com a consciência e 

a clareza das partes que constituem todo o saber) com o conhecimento da sociedade. Tem-se 

então o elemento essencial da PHC: a passagem da síncrese à síntese por mediação da análise. 

Para tanto, os conteúdos escolares precisam estar contextualizados, vivos, concretos, 

indissociáveis da realidade social. O professor crítico faz a ligação dos conhecimentos universais 

com a experiência concreta dos alunos (continuidade) e ajudando-os a ultrapassar os limites de 

sua vida cotidiana (ruptura) (SAVIANI; DUARTE, 2012). 

A metodologia parte da prática social do educando, do que ele já sabe. Independente da 

série escolar em que se encontra, é necessário que o professor faça o diagnóstico do nível de 

conhecimento de seus alunos para depois planejar as suas aulas. Esse primeiro passo é primordial 

para que se evite engrossar a lista de alunos que evadem e reprovam no sistema de ensino. O 

educador precisa prover a estrutura cognitiva que o aluno necessita para aprender, ou seja, não se 

pode pedir interpretação de texto para o aluno que tem dificuldades de leitura (GASPARIN, 

2002). 

No segundo passo, o educador progressista aplica a problematização, momento em que 

se evidencia a relação escola-sociedade com as questões da prática social (que precisam ser 

resolvidos), acionando conhecimentos científicos e tecnológicos.  Nesse momento, aluno 

precisará apropriar-se dos instrumentos teóricos e práticos levantando questionamentos e 

possíveis soluções voltadas a pratica social.  

Depois, no terceiro passo, tem-se a instrumentalização, em que professor e educando 

precisam trabalhar juntos, utilizando ferramentas culturais básicas construídas pela humanidade 

para a compreensão, leitura e transformação da realidade existente. No quarto passo, tem-se o 

momento culminante do processo educativo, a catarse, pois é o momento em que o aluno transita 

da síncrese (visão caótica do todo) à síntese (uma rica totalidade de determinações numerosas) 

pela mediação da análise (as abstrações e determinações mais simples). Todo esse processo leva 

ao ponto de chegada, a prática social da síncrese à síntese, em que leva o aluno a assumir uma 

nova proposta de ação a partir do que foi aprendido no processo transmissão/assimilição. 
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Considerações Finais 

 

Tendo em vista a importância da escola para a formação de indivíduos críticos, percebe-se 

que a PHC contraria os interesses de estratificação de classes. Desse modo, “[…] ocorre a 

tentativa de desvalorização da escola, cujo objetivo é reduzir seu impacto em relação às 

exigências de transformação da própria sociedade” (SAVIANI, 2013, p. 84).  Assim, surge o 

esvaziamento do ensino de sua função específica, pois uma educação de qualidade e 

universalizada contradiz os interesses atuais das classes dominantes. Além disso, a PHC mostra a 

importância de se conhecer as teorias pedagógicas para se ter uma prática de qualidade: 

 

[...] as tendências pedagógicas podem ser um caminho para a superação da 

prática sem teoria, pois se baseiam em movimentos sociais, filosóficos e 

antropológicos, atendendo ao momento histórico no qual estão inseridas. Estas 

influenciam as práticas pedagógicas que estão associadas às expectativas da 

sociedade. Assim, é de primordial importância que os professores conheçam as 

tendências pedagógicas, para que estes possam construir conscientemente a sua 

própria trajetória político-pedagógica. Através destes conhecimentos poderão 

propor mudanças, transformando a prática educativa em uma ação efetiva para 

que o ensino consiga transpor as dimensões do espaço escolar (GASPARIN, 

PETENICCI, 2008, p. 2). 

 

Os professores até conseguem discursar sobre o que é ideal, porém não conseguem se 

desvincular das práticas arraigadas em seu cotidiano. As práticas pedagógicas precisam vir ao 

encontro de um ensino-aprendizagem de qualidade; isto é fato, mas a maioria ainda não sabe 

como fazê-lo. Ao elaborar essa pedagogia, Saviani (2013) entende a escola como parte de uma 

sociedade altamente discriminatória, servindo como meio de reprodução das desigualdades 

sociais por ignorar as diferenças sociais.  

Apesar de estar ganhando cada vez mais espaço na educação escolar, essa pedagogia 

ainda esbarra em diversos problemas que passam as escolas e os professores, como as condições 

precárias de trabalho. Os professores, além de lidarem como situações adversas, como os baixos 

salários que recebem, ainda são obrigados a trabalhar com uma carga excessiva de aulas, o que 

dificulta que eles voltem à teoria e procurem implementá-la na sua prática.  
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E, se como sabemos, a educação em si não leva diretamente à mudança social; por outro 

lado, por meio da disseminação do conhecimento, bem como da transformação das consciências, 

contribui muito para isso.  Portanto, salienta-se que na luta contra as desigualdades sociais, não 

se pode prescindir de um ensino de qualidade, no qual os sujeitos tenham consciência de si, do 

outro e do mundo. O movimento dialético é, do nosso ponto de vista, um excelente meio para 

formar indivíduos que ultrapassem as barreiras do senso comum para a consciência filosófica. 
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AS CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO TEXTUAL RESUMO ESCOLAR 

 

Valéria da Silva Ramos Felix (PIBID/CLCA-UENP/CJ) 

Marilúcia dos Santos Domingos Striquer (CLCA – UENP/CJ) 

 

Resumo: Com o fito de compreender as características sociais do gênero resumo escolar, analisamos 

exemplares do referido gênero pautados nos preceitos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). 

Escolhemos o resumo escolar pela percepção de dificuldade do aluno em aprendê-lo e diferenciá-lo de 

outros gêneros que contém o método de sintetização. Os resultados apresentam a esfera e a prática social 

do qual o gênero resumo escolar está inserido, e os elementos que compõem os aspectos discursivos e 

linguísticos que formam o gênero. 

 
Palavras-chave: Resumo escolar. Gêneros textuais. Interacionismo Sociodiscursivo. 

 

 

Introdução 

 

De acordo com Marcuschi (2005), os gêneros são caracterizados como práticas sócio-

históricas já que são, definitivamente, formas de comunicação humana, que mudam e se 

aprimoram conforme o tempo e seus suportes, e são eventos fundamentalmente importantes em 

contextos socioculturais, seja na modalidade escrita ou oral. 

Todos os dias, as pessoas utilizam-se dos gêneros para interagirem umas com as outras, 

mesmo que não saibam disso de forma consciente, são os gêneros que promovem a interação. O 

gênero surge, então, da necessidade do ser humano de participar das e nas mais diversas situações 

comunicativas (BAKHTIN, 2003). Situações comunicativas denominadas de campos da 

atividade humana ou esferas sociais por Bakhtin (2003).  

Podemos citar como exemplo da participação de um indivíduo em uma situação 

comunicativa que se realiza por meio de gêneros, o que acontece na esfera escolar, nas várias 

atividades que um professor deve realizar ao ministrar suas aulas, que é uma prática social de 

linguagem, são utilizados vários gêneros: o diário de classe, o programa de ensino, as anotações 

realizadas na preparação das aulas, entre outros; e no que se refere ao discente em sua 

participação na mesma esfera, podemos citar o emprego dos gêneros: fichamentos, resenhas, 

artigos, resumos, entre outros. 

Exatamente nesse sentido, entre os inúmeros gêneros existentes dentro da esfera escolar, 

delimitamos para essa pesquisa o resumo, o qual denominamos de resumo escolar, uma vez que 

existem inúmeros textos que podem ser classificados como resumo que circulam em outras 
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esferas. O propósito é conhecer as características do gênero textual resumo escolar. Portanto, 

nosso objetivo, neste Trabalho de Conclusão de Curso, é conhecer as especificidades 

sociocomunicativas, discursivas e linguísticas que formam o resumo escolar, a fim de contribuir 

com as práticas sociais de linguagem realizadas dentro da referida esfera, as quais têm como 

instrumento mediador, muito comumente, o resumo. 

 

Fundamentação teórica 

 

De acordo com Marcuschi (2005), todo gênero é criado, modificado, transmutado a partir 

da atividade cultural de cada época. Por esse motivo, ou seja, por um gênero refletir uma situação 

comunicativa eles devem ser estudados levando em consideração suas funcionalidades e seus 

aspectos sociocomunicativos, bem como a forma.  

Ainda segundo Marcuschi (2005), para ser possível compreender o que são os gêneros é 

preciso observar o que é tipo textual e o que gênero. Tipo textual é uma sequência composicional 

definida linguisticamente, em que os aspectos lexicais, tempos verbais, enfim, os elementos 

gramaticais-discursivos se organizam e se apresentam de forma explícita, podendo ser agrupados 

em cinco classificações: narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. Os tipos de 

textos são denominados por Bronckart (1999) como tipos de sequência e são os recursos que dão 

coesão a um texto. Importante destacar que o autor defende que cada texto tem um tipo de 

sequência predominante de base, dependendo somente do gênero textual. Os tipos, portanto, 

compõem os gêneros textuais que são inúmeros, como romance, sermão, notícia jornalística, lista 

de compras, resenha, carta eletrônica, entre outros (MARCUSCHI, 2005).  

De forma mais específica, para Bakhtin (2003), todo e qualquer gênero é formado por três 

elementos: conteúdo temático, construção composicional e estilo. O conteúdo temático refere-se 

aos inúmeros temas que um único gênero pode tratar. A construção composicional diz respeito à 

estrutura do gênero, como ela é feita, geralmente cada gênero tem sua estrutura específica para 

seu reconhecimento, podendo assim diferenciar-se dos outros. Quanto ao estilo, a relação é com 

os vocabulários lexicais e gramaticais. Como exemplo podemos citar o poema, um poema pode 

tratar de diversas temáticas, é possível fazer um poema humorístico, romântico, e até mesmo 

crítico. Sobre a estrutura, o poema é organizado em versos, e em seu estilo pode empregar-se 
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gírias, jargões, em casos de poemas mais modernos e informais, ou ser um poema construído a 

partir de uma linguagem mais formal. 

A partir dessas definições, Barros (2012) elaborou uma tabela denominada de dispositivo 

didático que é uma tabela de questões direcionadas à compreensão das principais características 

do gênero. A seguir, apresentamos o dispositivo, pelo quadro 1, com as devidas adaptações 

exigidas diante de nosso gênero. Isto é, recortamos da tabela original apenas as questões que se 

relacionam ao gênero textual resumo escolar, uma vez que a proposta de Barros é a exposição de 

perguntas que podem se adequar a diferentes gêneros. 

 

Quadro 1: Dispositivo didático elaborado por Barros (2012)  

Perguntas para direcionar a modelização do gênero 

A qual prática social o gênero está vinculado? 

É um gênero oral ou escrito? 

A qual esfera de comunicação pertence (jornalística, religiosa, publicitária, etc.)? 

Quem produz esse gênero (emissor)? 

Para quem se dirige (destinatário)? 

Qual o papel discursivo do emissor? 

Qual o papel discursivo do destinatário? 

Com que finalidade /objetivo produz o texto? 

Sobre o quê (tema) os textos desse gênero tratam? 

Qual o suporte? 

Como é a estrutura geral do texto? Qual a sua cara? Como ele se configura? É dividido em partes? 

Tem título/subtítulo? É assinado?  

Como são organizados os conteúdos no texto? Em forma de lista? Versos? Prosa? 

Qual o tipo de discurso? Do expor? Do narrar? 

Qual o tipo de sequência predominante? Sequência narrativa? Descritiva? Explicativa? 

Argumentativa? Dialogal? Injuntiva? 

Como são feitas as retomadas textuais?  

Como é feita a coesão verbal? Quais os tempos verbais usados?  

Quais os tipos de conectivo usados: lógico (mas, portanto, assim, dessa forma, etc.)? Temporal (era 

uma vez, um dia, depois, amanhã, etc.)? Espacial (lá, aqui, no bosque, etc.)? 

Qual a variedade linguística privilegiada? Mais formal? Mais informal? Coloquial? Estereotipada? 

Respeita a norma culta da língua? Usa gírias?  

Que vozes são frequentes no texto? Do autor? Sociais? De personagens? 

Há mobilização de discurso direto? Indireto? Quais os recursos linguísticos/ gráficos (aspas, 

travessão, dois pontos) empregados? 

Fonte: adaptado de Barros (2012) pelas pesquisadoras. 

 

Defende Barros (2012) que para ser possível conhecer as características de um gênero é 

preciso aplicar o dispositivo sobre um conjunto de exemplares. Nesse sentido, nosso corpus é 
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formado por cinco exemplares de resumos retirados de sites destinados ao ensino de Língua 

Portuguesa: resumo 1: do conto Negrinha
1
; resumo 2: do romance O crime do Padre Amaro

2
; 

resumo 3: da carta de Pero Vaz de Caminha sobre o descobrimento do Brasil
3
; resumo 4: da peça 

Auto da Compadecida
4
; resumo 5: da crônica Senhor São João

5
.  

 

O gênero textual resumo escolar 

 

Conforme Barros (2012) a primeira ação do analista é fazer um levantamento das 

definições teóricas a respeito do gênero em abordagem, assim, expomos: 

Consoante Bragagnollo (2003), resumir significa transformar um texto em outro texto 

mais conciso, armazenando as principais informações dadas pelo autor do texto fonte, sem alterar 

o conteúdo deste. Assim, o resumo vem a ser “um texto fiel às ideias expressas pelo autor do 

texto fonte” (BRAGAGNOLLO, 2003 - p. 545). Explica também a autora que o resumo é, 

portanto, “[...] uma retextualização [...] transformação de um texto em outro” (p. 545-546).  

Sobre o ato de resumir, defende Bragagnollo (2003) que esse ato é a capacidade de um 

indivíduo de armazenar informações. Isso quer dizer que nenhuma informação deve ser acrescida 

pelo autor do resumo em seu texto, e as informações relevantes do texto-fonte não devem ser 

omitidas, pois dão a garantia de compreensão do texto base para o leitor do resumo. Nesse 

quesito, sendo então, segundo a autora, o resumo um “discurso repassador de outros discursos” 

(BRAGAGNOLLO, 2003 - p. 546), um gênero que rediz, reconstrói o que já foi dito. Porém, é 

importante ressaltar a importância de se excluir algumas informações repetitivas ou 

desnecessárias no texto, e de preservar a mesma linguagem do texto-fonte. 

No mesmo sentido, Santos (2006) expõe que para construir um resumo, o autor deve 

“reconstruir a informação do texto-base utilizando recursos microestruturais (algumas formas 

lexicais específicas da área do texto) até os recursos macroestruturais (a seleção de informações, 

a seleção de ideias” (p. 32 – 33). Ou seja, o autor do resumo deve antes de tudo compreender as 

                                                      
1
 https://www.resumoescolar.com.br/literatura/resumo-conto-negrinha/ 

2
 https://vestibular.uol.com.br/resumos-de-livros/o-crime-do-padre-amaro.htm/ 

3
 http://www.coladaweb.com/resumos/a-carta-pero-vaz-de-caminha/ 

4
 http://www.coladaweb.com/resumos/auto-da-compadecida/ 

5
 https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/as-melhores-cronicas-de-rachel-de-queiroz-resumo-e-analise-da-obra-

de-rachel-de-queiroz/ 
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ideias do texto base para então condensá-las sem modificá-las, seguindo a forma lexical do 

primeiro texto. 

De um modo geral, segundo Rocha (2015), o gênero resumo é formado pela ação de 

sintetizar, parafrasear, condensar as principais informações de um texto-fonte e transformá-lo em 

um texto mais compreensível e acessível, manifestando com as palavras do autor do texto fonte a 

compreensão daquele que resume. E, de acordo com Machado (2005): 

 

 Resumos são textos autônomos que, dentre outras características distintivas, 

fazem uma apresentação concisa dos conteúdos de outro texto, com uma 

organização que reproduz a organização do texto original, com o objetivo de 

informar o leitor sobre esses conteúdos e cujo enunciador é outro que não o 

autor do texto original. (p. 150)  
 

A autora também discute a importância do processo de sumarização constituinte no 

gênero, e também a consideração pelo autor do resumo dos elementos que formam o contexto de 

produção, ou seja, o resumo deve ser produzido levando-se em conta quem são seus destinatários, 

a instituição social da qual participa, e objetivos pertencentes na produção do resumo. Isso quer 

dizer que o autor do gênero deve conhecer essas estratégias de produção, pois sendo o resumo um 

texto baseado em outro texto, em que a organização deve ser reproduzida, pode haver, como 

defende a autora, confusão em relação a outros gêneros que envolvam condensação de 

informações.  

Diante dessas definições, e voltando-nos as perguntas orientadoras dispostas do 

dispositivo didático de Barros (2012), compreendemos que o resumo escolar está vinculado à 

prática social de sintetizar as principais informações contidas no texto de origem. Sendo, 

portanto, conforme Leite (2009, apud Rocha 2015), para o aluno uma estratégia de estudo e para 

o professor, um instrumento de avaliação. Nesse sentido, Schneywly e Dolz (2004) abordam o 

resumo escolar como sendo “um eixo de ensino-aprendizagem essencial para o trabalho de 

análise e interpretação de textos e, portanto, um instrumento interessante de aprendizagem”. (p. 

89) 

Logo, o gênero em questão é trabalhado na esfera escolar, por isso circula somente nesse 

ambiente. Geralmente o resumo escolar é produzido na modalidade escrita, mas é possível 

resumir de maneira oral também, o que não é muito comum. O emissor, isto é, o autor do resumo 
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é o aluno, o qual ocupa o papel social de leitor e estudioso do texto fonte para que assim possa 

produzir o seu texto autoral: o resumo escolar. Quanto ao destinatário, é o professor, que cumpre 

o papel de conhecedor do texto fonte e por isso pode avaliar a capacidade de síntese do 

aluno/autor do resumo. 

Os resumos produzidos na escola podem abordar várias disciplinas, sendo assim, seus 

temas (BARROS, 2012) podem envolver variados assuntos, mas, em geral o tema envolve textos 

que participam dos livros didáticos, filmes ou obras literárias, como no caso de nossos 

exemplares que abordam obras de diferentes gêneros relacionados à literatura, aos quais serão 

estudados em algum momento do período escolar, seja pelo ensino dos gêneros expostos, como 

carta, conto, crônica, auto e romance, e/ou por estudos literários, uma vez que são 

correlacionados e integrados no ensino de Língua Portuguesa.  

O suporte que veicula o gênero, comumente, é a folha de papel do próprio caderno do 

aluno ou a folha impressa, mas se trabalhado com outros objetivos além de apenas ser 

instrumento de avaliação pelo professor, o resumo pode ser veiculado em um jornal, escolar ou 

local ou até mesmo regional, ou cartazes em uma feira cultural da escola.  

Sobre o valor social do gênero (BARROS, 2012), ele é um importante instrumento de 

interação social, pois um aprendiz que sabe resumir textos, é um leitor que analisa sua leitura, 

sendo assim capaz de pensar criticamente sobre conteúdos gerais e sintetizar informações. 

A estrutura de um resumo configura-se da seguinte forma: não há título, apenas o nome 

do texto a ser resumido e o texto-resumo propriamente dito, onde o autor expõe as principais 

informações contidas no texto fonte, sem marcas opinativas ou subjetivas de autoria. A sequência 

predominante no resumo é expositiva, não há diálogo com o destinatário, e a única voz que pode 

ser citada é a do autor do texto-fonte, assim, o discurso do resumo é o expor teórico, as 

informações relevantes são colocadas no texto, sem marcas do autor resumidor, ou seja, este tipo 

textual informa e esclarece o texto base sem emissão de opinião do produtor. 

Quanto aos recursos linguísticos empregados no resumo, em um gênero como esse, a 

estratégia lexical utilizada é de suma importância, não deve haver repetições de palavras em 

excesso na escrita, uma vez que o resumo é uma retomada de um outro texto, com um outro autor 

que sempre será citado no gênero abordado, ou seja, é necessário o uso recorrente de retomadas 

por sinônimos ou pronomes, para ter-se um texto bem articulado e rico em vocabulário. No 
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resumo 5 “O Senhor São João” - podemos perceber o emprego de catáfora em “Neste texto, a 

autora usa como ponto central a festa de São João para desconstruir certos preconceitos e 

estereótipos...” e posteriormente “...Rachel de Queiroz trabalha a diferença entre os diversos 

estados e cidades do Norte e Nordeste...”, primeiro o autor do resumo apresenta o substituto do 

nome “a autora”, para depois nominá-la, Rachel de Queiroz.  

Em seguida, temos também a relação anafórica no trecho “diversos estados e cidades do 

Norte e Nordeste, dando voz à riqueza cultural destas regiões”, o pronome relativo destas refere-

se ao local citado que compreende as regiões Norte e Nordeste.  

Os tempos verbais mais usados no resumo escolar são o presente do indicativo e o 

pretérito perfeito do indicativo (para descrever os acontecimentos da obra resumida), perceptível 

no Resumo 1 “Negrinha”, no trecho “Negrinha é um conto escrito pelo renomado autor Monteiro 

Lobato, contido no livro homônimo”, o verbo está no presente, e o verbo de ação no pretérito, e 

no decorrer do texto, a estrutura verbal continua nessa mesma orientação linguística, 

apresentando-se de maneira formal.  

Há uma progressão constante de conectivos no resumo, para dar sentido ao texto ligando 

uma ideia a outra, seja para reafirmar, concluir, explicar. Por exemplo, Resumo 1: “Portanto, a 

segregação racial e o preconceito eram fortemente enraizados no dia a dia da população”, 

“Porém, insatisfeita com a abolição da escravatura, Dona Inácia permanecia com a menina 

apenas para atender seus atos de brutalidade”, “Mas, eis que acabou as férias e as sobrinhas de 

Dona Inácia se foram levando consigo os brinquedos, a boneca e o novo mundo de Negrinha”. 

Tratando-se de um gênero corriqueiro em esfera escolar, o resumo é escrito de maneira 

formal, e no caso do uso de gírias devem ser empregadas entre aspas. Sua base lexical, como 

mencionado, depende do texto-fonte, que pode variar, pois se no texto base há predominância de 

substantivos concretos, no resumo também haverá, pela exposição das informações a serem 

passadas ao leitor, que precisam ser correlacionadas, não podendo ter um novo significado por 

parte do resumista.  

Todo o texto é organizado em prosa, as pontuações mais comuns são vírgula e ponto 

final, a fim de ligar ou encerrar um enunciado. A linguagem é objetiva e não há uso de ironia, 

muito menos a opinião do autor, se isso ocorrer o texto concretizará outro gênero. Há uso do 

https://www.resumoescolar.com.br/biografias/resumo-monteiro-lobato/
https://www.resumoescolar.com.br/biografias/resumo-monteiro-lobato/
https://www.resumoescolar.com.br/geografia/populacao-distribuicao-estrutura-populacao-ativa-e-inativa-e-idh/
https://www.resumoescolar.com.br/portugues/o-uso-do-consigo-e-contigo/
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discurso indireto, por meio da voz do autor resumidor, que apresenta as personagens também de 

maneira indireta, e não há modalizações apreciativas. 

 

Considerações Finais 

 

Considerando o propósito de conhecer as especificidades sócio-comunicativas, 

discursivas e linguísticas do resumo escolar, os resultados de nossas análises demonstraram que o 

gênero, de forma sintética: está inserido na esfera escolar; é um gênero escrito, que raras vezes 

pode ser oralizado; mantém o papel social de estudo e análise de um texto fonte para o aluno, o 

qual se torna autor do texto; tem caráter de ser um instrumento de avaliação para o professor, 

sendo este o destinatário principal do texto; tem como suporte o caderno do aluno ou folha 

impressa; é um texto predominantemente expositivo, organizado a partir do discurso do expor 

teórico; emprega verbos nos tempos presente e pretérito, ambos no modo indicativo, e é 

apresentado em linguagem formal. 

Assim, por meio desse nosso estudo pudemos conhecer algumas das principais 

características especificas do gênero resumo escolar, o que nos dá um importante 

encaminhamento para que em um segundo momento tenhamos condições de refletir sobre quais 

elementos que formam o resumo escolar devemos tomar como objeto de ensino quando do 

exercício de nossa profissão docente. Nesse sentido, esperamos que este estudo possa auxiliar 

outros professores que se interessem em ensinar a língua portuguesa tendo como eixo 

organizador o resumo escolar. 
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AS MUITAS FACES DE CHAPEUZINHO VERMELHO EXAMINADAS À LUZ 

DA SEMIÓTICA GREIMASIANA 

 
Patrícia Medeiros da Silva Galvão (PG- UEL) 

Loredana Limoli (Orientadora – UEL) 

Resumo- O presente trabalho objetiva analisar três versões do conto Chapeuzinho vermelho, 

adaptado e ilustrado por diferentes produtores em épocas distintas. Por meio de análise 

comparativa, verificaremos os elementos que permanecem e os que se modificam em sua estrutura, 

enredo e imagens. A pesquisa baseia-se na teoria semiótica greimasiana, com foco nos efeitos de 

sentido produzidos pela relação entre os níveis narrativo e discursivo. Tratando-se de uma história 

de inegável força, cuja matéria humana e literária sobrevive ao longo dos séculos, a reflexão 

oriunda da pesquisa e da análise empreendida deverá servir como subsídio para a elaboração de 

propostas didáticas voltadas para o ensino de língua portuguesa em nível fundamental e médio. As 

propostas formuladas, apoiadas no suporte teórico da semiótica de linha francesa, levarão em conta 

questões relevantes para o ensino e aprendizagem de língua e literatura, tais como o 

multiletramento e a leitura de textos sincréticos em situação escolar. 

Palavras-chave: Semiótica; sincretismo; letramento; Chapeuzinho Vermelho 

 

Considerações Iniciais 

 
Chapeuzinho Vermelho é um clássico conto de fadas de origem europeia. A versão 

impressa mais antiga, Le Petit Chaperon Rouge, retirada do folclore francês, foi publicada pela 

primeira vez pelo francês Charles Perrault, e, posteriormente, pelos Irmãos Grimm. O conto passou 

por inúmeras adaptações, mudanças e releituras, tornando-se uma das estórias mais conhecidas de 

todos os tempos. Esse conto faz parte da cultura popular mundial e há séculos vem encantando 

gerações e povoando o universo infantil. Entretanto, apesar dos contos de fadas serem tratados 

como gênero ligado exclusivamente às crianças é necessário levar em conta que aquilo que 

denominamos de literatura infantil, é, antes de tudo, Literatura. Atentar-se para isso, significa 

desconstruir o preconceito que muitas vezes se firma sobre a classificação “infantil”, pois essa 

rotulação pode ser um obstáculo para que o público de qualquer idade aprecie a obra e perceba as 

sutilezas dos significados profundos a respeito da matéria literária que é relevante para qualquer 

idade. A seleção do corpus, portanto, se deve à relevância que adquire esse tipo de texto na 

formação de leitores, uma vez que pertence ao imaginário coletivo, ao cotidiano infanto- juvenil e 

escolar. 

Considerando-se também as ilustrações que constituem uma parte importante da leitura das 

obras escolhidas, entendemos que a leitura se faz a partir de um texto sincrético, que se utiliza do 



135 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

verbal e do não-verbal para produzir efeitos de sentido. Este trabalho, portanto, tem o propósito de 

analisar o sincretismo da linguagem, visando uma aproximação semiótica do conto de fadas para 

examinar a construção do texto, que é resultado da combinação de mais de uma linguagem, no 

caso, a ilustração e as palavras. Por meio da leitura semiótica do texto sincrético será possível 

identificar como se instaura o significado a partir da combinação entre o sistema visual e o verbal, 

evidenciando o modo como essas linguagens comunicam-se e que efeitos de sentido podem 

produzir. A proposta insere-se, assim, dentro da reflexão sobre a inclusão do gênero conto de fadas 

na prática de ensino-aprendizagem de língua portuguesa. 

Um texto escrito para crianças, que é contado e recontado em diversos tipos de gêneros, 

publicado em diferentes mídias, e que consegue sobreviver e permanecer ao longo dos séculos, 

merece toda nossa atenção. O conto de fadas Chapeuzinho vermelho está presente na escola, nos 

livros didáticos, além de ser uma das histórias mais frequentes no letramento literário de quase toda 

criança. Trabalhar com essa obra, esmiuçar suas possibilidades de comunicação e significação, 

significa poder contribuir para o incremento da leitura literária e consequentemente com a 

ampliação da competência leitora dos jovens alunos. 

Com o uso das ferramentas da análise semiótica será possível perceber como o sentido é 

gerado para manifestar-se na expressão. Assim, por meio de um exemplo concreto de análise, 

elegem-se os instrumentos que poderão auxiliar alunos e professores na leitura de textos 

sincréticos, especialmente os livros ilustrados. 

Era uma vez... a origem dos contos clássicos 

 
As histórias que conhecemos hoje, classicamente, como contos de fadas foram publicadas 

inicialmente a partir de histórias coletadas do folclore popular, da sabedoria do povo, não tendo 

nenhuma ligação direta com crianças. Neles, estão presentes sentimentos, conflitos e problemas 

que, ao longo dos séculos, foram comuns ao ser humano de todas as épocas. 

 

Jonh Updike nos lembra que os contos de fadas que lemos hoje para crianças 

tiveram suas origens numa cultura em que histórias eram contadas entre adultos: 

“Elas eram a televisão e a pornografia de seu tempo; a subliteratura que iluminava 

a vida de povos pré-literários. (TATAR, 2004, p. 9) 
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Nos tempos atuais, alguns os definem como “de fadas” outros como “maravilhosos”. No 

entanto, os contos clássicos são comumente conhecidos por representarem um mundo mágico 

constituído de duendes, anões, feiticeiros, princesas, animais falantes, e tantos outros. Esses contos 

são antiquíssimos e durante muito tempo caracterizaram a literatura popular oral dos povos 

europeus e só “a partir do século XVII é que foram reunidos e recontados por escritores, que lhes 

deram um estilo mais elegante e os „traduziram‟ da tradição popular para como os conhecemos 

hoje.” (KUPSTAS, 1993, 

p. 9) 

Dentre os escritores que são referência nessas compilações destacamos Charles Perrault 

(1628-1703), que além de reescrever essas narrativas populares preocupou-se em apresentá-las 

como literatura para crianças. E os irmãos Grimm (Jacob 1785-1863, e Wilhelm, 1786-1859), 

folcloristas alemães, que registraram dezenas dessas histórias orais, sendo grande parte delas 

também direcionada às crianças. 

O conto de fadas parece ser eterno. Surgiu como mito primitivo, passou pela leitura poética 

do povo celta, ganhou aspectos violentos na Idade Média e “modelo exemplar no século XIX, 

constitui hoje a literatura que a criança recebe da mãe, à hora de dormir.” (KUPSTAS, 1993, p. 

10) 

Embora tomados de diversas culturas, “os contos de fadas constituem um cânone que 

ganhou aceitação quase universal no mundo ocidental e que permaneceu incrivelmente estável ao 

longo dos séculos, tornando-se uma parte vital de nosso capital cultural.” (TATAR, 2004, p. 15) 

Os contos de fadas guardam em si parte da essência da humanidade que foi vivida no passado e é 

vivida até hoje: 

O conto de fadas (...) é em grande parte o resultado de o conteúdo comum 

consciente e inconsciente ter sido moldado pela mente consciente, não de uma 

pessoa em particular, mas pelo consenso de várias a respeito daquilo que 

consideram problemas humanos universais e do que aceitam como soluções 

desejáveis (...). Um conto só era recontado repetidamente, e ouvido com grande 

interesse, se satisfizesse as exigências conscientes e inconscientes de muitas 

pessoas (BETTELHEIN, 1980, p. 46) 

 

Segundo Bettelhein (1980), nada é tão enriquecedor e satisfatório para o homem, do que o 

conto de fadas folclórico, pois ele é capaz de promover aprendizado sobre os problemas interiores 

dos seres humanos, sobre as soluções corretas para seus dilemas em qualquer sociedade, melhor do 

que qualquer outro tipo de estória. 
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Um capuz vermelho 

 
Como exemplar para pesquisa semiótica do texto sincrético, selecionamos o conto de 

fadas Chapeuzinho Vermelho. Esse conto é singular no que se refere a sua alta plasticidade 

textual: quem não conheceria o conto, seu reconto, paródia, paráfrase, anedota, animação, 

adaptação, tradução, transcrição, ilustração ou propaganda? São muitos os estudos sobre as 

origens, os significados e as aplicações desse conto à vida prática ou psicológica. 

Para o escritor brasileiro João Guimarães Rosa que escreveu o conto Fita amarela 

– nova velha história, em que traz sua versão de Chapeuzinho, “enfrentar o caminho solitário, o 

lobo mau e suplantar essas provas é na verdade encarar o processo de crescimento e tornar-se 

mulher”. (KUPSTAS, 1993, p. 30) 

 

Esses contos de fadas foram ilustrados em preto e branco, por Gustave Doré, e tinham 

como principal característica a riqueza de detalhes. 

Já Charles Dickens, importante escritor inglês do século XIX, certa vez disse: 

“Chapeuzinho Vermelho foi meu primeiro amor. Senti que se eu pudesse ter casado com 

Chapeuzinho Vermelho teria conhecido a perfeita bem-aventurança.” Esta afirmação indica que 

ele, assim como milhões de crianças desconhecidas por todo o mundo ao longo de gerações, 

encantou-se por essa personagem. Para Dickens, “as imagens dos contos de fadas ajudam a criança 

melhor do que qualquer outra coisa na sua tarefa mais difícil e, contudo, a mais importante e 

satisfatória: conseguir uma consciência mais madura para civilizar as pressões caóticas de seus 

inconscientes.” (BETTELHEIM, 1980, p. 31) 

Com isso, percebemos que o conto de Chapeuzinho vermelho tornou-se para essas 

pessoas, íntimo e pessoal: 

Os contos de fada são ímpares, não só como uma forma de literatura, mas como 

obras de arte integralmente compreensíveis [...] como nenhuma outra forma de 

arte o é. Como sucede com toda grande arte, o significado mais profundo do conto 

de fadas será diferente para cada pessoa, e diferente para a mesma pessoa em 

vários momentos de sua vida. (BETTELHEIM, 1980, p. 20 e 21) 

 

A primeira versão literária de Chapeuzinho Vermelho foi publicada em 1697 por Charles 

Perrault. Segundo Maria Tatar (2004), tanto Perrault quanto os Grimm buscaram eliminar os 
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elementos mais grotescos e obscenos dos contos originais dos camponeses. Reescreveram a estória 

de um modo moralmente proveitoso, contudo, não tão menos violento. A estória de Chapeuzinho, 

narrada por Perrault e pelos Grimm, apresenta alguns aspectos diferentes, como, por exemplo, o 

final do conto, em que Perrault mantém o antigo final trágico em que o lobo devora menina e avó, 

enquanto que na versão dos Grimm as duas são salvas por um caçador que abre a barriga do 

animal e coloca pedras no lugar, levando-o à morte. 

O livro ilustrado 

 
Seja pelas imagens memoráveis ou pelas narrativas fascinantes, o livro ilustrado cativa o leitor de 

imediato. Parte do poder dos contos de fadas deriva não só das palavras, como também, das imagens que as 

acompanham. Nos livros infantis a ilustração teve sua ascensão e reconhecimento a partir dos contos de 

fadas de Perrault, publicados em 1697. 

 

Segundo Pereira (2016), em um mundo de visualidades, as diferentes invocações visuais 

interferem na percepção que se tem sobre o cotidiano e cooperam para formação de conceitos 

sobre lugares, culturas e acontecimentos. Nosso dia a dia está povoado de imagens e todas elas 

correspondem à formas de interpretação do mundo, e quando são 
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As ilustrações tem um papel importante na formação de leitores, pois, ao interromperem o 

fluxo da narrativa em momentos críticos, proporciona oportunidades para maior reflexão e 

interpretação. As recordações mais inesquecíveis que muitos têm dos contos de fadas provém de 

livros ilustrados. Aqueles volumes, como Walter Benjamin salienta, tinham sempre “uma virtude 

especial: sua ilustração” [...] “Elas burlavam o controle de teorias filantrópicas e rapidamente, 

pelas costas dos pedagogos, crianças e artistas se uniam.” (TATAR, 2004, p. 14) E assim, a 

imaginação podia ganhar asas levando o leitor a alturas muito mais elevadas que a palavra 

somente não podia alcançar. 

Comumente, o livro ilustrado é compreendido como um produto destinado aos não-

alfabetizados, com a função de introduzir os mais jovens no mundo da leitura, e talvez, por esse 

motivo, muitos acreditem que sua leitura é mais fácil e exige menos competências do leitor. 

Porém, a francesa Sophie Van der Linden, crítica de literatura infantil e especialista em livro 

ilustrado, considera esse tipo de pensamento equivocado. Segundo ela, o livro ilustrado, de 

imediato, evoca duas formas de linguagem: o texto escrito e a imagem. Sendo que a imagem 

requer uma compreensão assim como o texto escrito. “A imagem requer atenção, conhecimento de 

seus respectivos códigos e uma verdadeira interpretação.” (LINDEN, 2011, p. 8) 

Em um universo de imagens, eletrônicas ou não, o livro infantil mantém o papel de 

estimular a criança à criação imaginativa. O texto escrito produz imagens nas linhas e nas 

entrelinhas. A imagem pode substituir, ampliar, complementar e enriquecer o texto escrito, a ponto 

de cada parte de uma imagem poder gerar diversas outras possibilidades significativas. O texto e a 

linguagem juntos dão ao leitor o poder de criar em sua mente a sua própria história, a única que 

realmente interessa. 

 

Esta linguagem visual utilizada no livro infantil moderno, exercida de forma 

lúdica ou não, está se estabelecendo como mais uma ferramenta a favor do livro, 

já que aumenta sua quantidade de informação e as possibilidades de leitura, 

aumentando o interesse e, consequentemente, o consumo de livros de uma maneira 

geral. (LINS, p. 47) 
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Semiótica do texto sincrético 

 
A semiótica é a ciência que estuda a produção dos sentidos em diferentes códigos e 

linguagens, tem por objeto o texto e “procura descrever e explicar o que o texto diz e como ele faz 

pra dizer o que diz.” (BARROS, 2005). Tendo a significação como objeto de estudo e o texto 

como unidade de análise, a semiótica compreende o texto como a junção entre um plano de 

conteúdo com um plano de expressão. Nessa perspectiva, os textos podem ser verbais, não-verbais, 

ou sincréticos, quando reúnem mais de um tipo de expressão. 

Este trabalho, portanto, tem por objetivo demonstrar os processos de significação em textos 

nos quais ocorre uma conciliação do código verbal e icônico – no caso, o livro 

apresentadas no cotidiano instauram a necessidade de significação, isso porque são formas criadas 

a partir de certa cultura, dentro de uma ideologia, ou seja, não são neutras. 

A onipresença da imagem não implica em um esvaziamento de sentidos, como se os 

elementos visuais fossem incapazes de sugerir significados. E, embora as ciências da linguagem 

sejam mais voltadas para o significante verbal, não podemos ignorar a expressividade e o potencial 

de significação dos elementos visuais, já que, em alguns casos, o significante visual complementa 

a significação do texto, e, em outros, é (são) o próprio texto. 

Segundo o ilustrador, Rui de Oliveira (apud LINDEN, 2011), a leitura de imagens 

apresenta significados e modos de interpretação próprios, “pode ser total ou particular, temporal ou 

atemporal, pode-se ler as partes sem entender o todo. No caso das palavras, ocorre uma sucessão 

temporal de letras, sílabas e vocábulos”. Sendo essa a diferença conceitual entre a leitura da 

imagem e a leitura do texto. No entanto, não se pode esquecer que na estética da ilustração existe 

um elo entre imagem e palavra, o que não corre, por exemplo, na pintura. 

Com isso, fica claro que a ilustração não é mera paráfrase do texto escrito, não serve para 

deixar o livro mais compreensível, todavia, conjuntamente com o texto, a ilustração desempenha 

função significativa para o desenvolvimento de habilidades de leitura, interpretação e 

conhecimento do mundo e do homem. A leitura de imagens em livros ilustrados contribui no 

processo de reflexão e construção do conhecimento. 
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Irmãos Grimm e ilustrações de Susanne Janssen. Nos três livros a narrativa é basicamente ilustrado 

– textos assim definidos como sincréticos pela teoria que será utilizada nesse estudo: a semiótica 

de linha francesa, também conhecida como semiótica textual ou greimasiana, que tem esse nome 

devido ao seu fundador, o linguista lituano Algirdas Julien Greimas. Para Greimas, a semântica 

deve ser gerativa, ou seja, deve gerar modelos de análise. Há várias formas de representar a mesma 

coisa. Vários níveis e vários elementos podem representar a mesma coisa. A forma escolhida pra 

representar algo visa representar o ponto de vista de alguém de um modo mais verossímil, a fim de 

persuadir ou também dissuadir. 

Na teoria greimasiana, conteúdo e expressão distinguem como que duas etapas ou dois 

planos de significação específicos, mas interdependentes. Para a semiótica, os sentidos do texto 

devem ser explicados, primeiramente, pelo exame de seu plano de conteúdo, que possui 

sistematicamente uma rede interna de estruturas geradoras de sentido, ordenadas no chamado 

percurso gerativo de sentido, em três níveis: o nível fundamental, o nível narrativo e o nível 

discursivo. 

Segundo Barros (2005), o nível fundamental é determinado pelas oposições semânticas a 

partir das quais constitui-se o sentido do texto. No nível narrativo, temos a simulação de um fazer 

do homem sobre o mundo. O que significa que há um programa narrativo (PN), entendido como o 

conjunto de ações sofridas e/ou executadas pelo sujeito da narrativa. Já o nível discursivo é 

desenvolvido sob a forma de temas e figuras. Conforme Fiorin (1999), os temas são termos 

abstratos, que organizam, classificam e categorizam os elementos do mundo natural (beleza, 

vergonha, inteligência, vaidade, etc) e figuras são termos concretos, que possuem um 

correspondente perceptível no mundo natural, quer seja este dado ou construído (árvore, sol, correr, 

brincar, vermelho, frio, etc). 

A análise dessas estruturas, e dos elementos com os quais elas são compostas, nos mostra 

quão repleto de significação pode ser um texto de aparente simplicidade. 

Para explicitar o papel do percurso gerativo na construção semiótica do sentido do texto serão 

examinados, em breve análise, três livros do conto Chapeuzinho Vermelho. São eles: Chapeuzinho 

Vermelho com versão de Charles Perrault e ilustrações de Eva Navarro, Chapeuzinho Vermelho e 

outros contos por imagem com adaptação de Luciana Sandroni e ilustrações de Rui de Oliveira e 

Chapeuzinho Vermelho com versão dos a mesma que todos já conhecemos, com algumas poucas 
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alterações, sobretudo no que se refere ao final da estória, que abordaremos mais detalhadamente 

no decorrer da pesquisa. 

A análise do texto considerará cada nível do percurso gerativo separadamente e procurará 

dar uma visão geral de como são concebidos o percurso e suas etapas. No nível das estruturas 

fundamentais é preciso determinar a oposição ou as oposições semânticas a partir das quais se 

constrói o sentido do texto. Em Chapeuzinho Vermelho a categoria semântica fundamental é: 

/ingenuidade/ VS /astúcia/. Essa oposição manifesta-se de formas diversas no texto: “mas a 

menina não sabia que o lobo é um bicho feroz”, “E o que você traz nessa trouxa”, “onde mora a 

sua vovozinha?”, “Saiu do caminho colhendo flores pelo bosque”, “Aqui na floresta tudo é tão 

bonito... – disse o lobo, e disparou para a casa da vovó, enquanto a menina colhia flores, 

distraída”. 

As categorias fundamentais são determinadas como positivas ou eufóricas e negativas ou 

disfóricas. No texto, a ingenuidade é eufórica, e a astúcia, disfórica. Os termos contrários 

/ingenuidade/ e /astúcia/ são valorizados (positiva ou negativamente) pela projeção sobre eles da 

categoria euforia VS disforia. Teremos ainda termos complexos (reunindo /ingenuidade/ e 

/astúcia/) ou neutros (somando /não ingenuidade/ e 

/não astúcia/). Todas essas articulações lógicas são passíveis de representação no quadrado 

semiótico: 

Ingenuidade astúcia 
 

 

 

 

Não astúcia não ingenuidade Relação termos contrários 

Relação de termos contraditórios Relação de termos complementares 

 

Há também outras formas de oposição no texto como: casa vs bosque, infância vs 
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velhice, obediência vs desobediência, lobo vs caçador, diversão vs obrigação. 

 

No nível das estruturas narrativas não se trata de afirmar ou de negar conteúdos, de 

proteger a ingenuidade e de punir a astúcia, mas de transformar, pela ação do sujeito, estados de 

ingenuidade ou de astúcia. Chapeuzinho vermelho é, assim, a história de uma menina (sujeito- 

destinatário) que é enviada (manipulada) pela mãe (primeiro destinador- manipulador) até a casa da 

vovó (destinatário) para “levar bolo e vinho”, seguindo algumas recomendações: “mas não pare 

para conversar com ninguém”, “não saia do caminho”. A menina considera-se capaz de executar 

essa tarefa (competência) e parte pelo bosque rumo à casa da vovó. Surge em seu caminho um 

lobo (segundo destinador- manipulador), que por meio da astúcia induz a menina (manipulação 

por sedução) a desobedecer as recomendações da mãe “não está vendo as lindas flores ao redor? 

Por que nem olha para elas?” , convencendo, assim, a inocente garota a desviar-se, por um 

momento, de seu destino “é tão cedo que nem vou me atrasar” “Saiu do caminho, colhendo flores 

pelo bosque”. Essa breve mudança de percurso compromete o desempenho de sua tarefa 

(performance), o que leva menina e avó a serem devoradas pelo lobo (sanção punitiva) devido a sua 

desobediência. Esse programa narrativo pode ser ilustrado da seguinte maneira: 

   

Quadro 1: estruturas narrativas 

 
Sujeito- 

destinatário 

Destinador- 

Manipulador 

Manipulação Competência Performance Sanção 

punitiva 

 

 

 

 
Chapeuzinho 

Vermelho 

Mãe Por submissão A menina sente-se 

capaz de executar 

o pedido da 

mãe 

Chapeuzinho não 

cumpriu seu dever 

conforme as 

prescrições da mãe 

 

 

A menina sofre as 

consequências por 

descumprir à ordem 

inicial da mãe 
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Lobo 

 

 

 
Por sedução 

A menina acredita 

que pode fazer o 

que o lobo 

sugeriu 

 

 

Ela distraiu- se 

segundo o desejo 

do lobo 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Chegamos agora à última etapa do percurso gerativo, que é a etapa das estruturas 

discursivas. “As estruturas discursivas devem ser examinadas do ponto de vista das relações que se 

instauram entre a instância da enunciação, responsável pela produção e pela comunicação do 

discurso, e o texto-enunciado.” (BARROS, 2005, p.11) Em Chapeuzinho vermelho o texto é 

narrado em terceira pessoa, sendo que o narrador faz uso do discurso direto, dando pausas na sua 

narração, para dar voz as personagens. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade 

e espontaneidade. Assim, o narrador se distancia do discurso fazendo com que o leitor aproxime-se 

mais das personagens através de suas falas. 

Na categoria do espaço são representados três ambientes distintos no conto: a casa da 

menina, que representa o lugar de conforto e segurança de onde o sujeito- destinatário parte para 

cumprir sua incumbência; o bosque, que representa o lugar das aventuras e dos perigos do mundo; 

e a casa da vovó, que é o lugar em que ocorre o conflito e o fechamento da narrativa, onde se dá a 

perda da inocência e com isso um final trágico (Perrault) ou um final de aprendizado (Irmãos 

Grimm). 

Na categoria do tempo temos inicialmente a expressão típica de abertura dos contos de 

fada “Era uma vez” que remete à ideia de um tempo remoto e impreciso, em que o importante a 

ser apontado são os acontecimentos ou a mensagem que a estória transmite, e não quando 

aconteceu, até porque a relevância e a permanência desses contos, como já visto antes, é atemporal. 

Já o tempo de duração da estória corresponde à passagem de algumas horas no percurso de um dia, 

que inicia-se com o pedido da mãe à Chapeuzinho; depois passa pelo percurso da menina pelo 

bosque, que ultrapassou o tempo previsto devido ao encontro dela com o lobo e as distrações pelo 

caminho; findando-se na casa da vovó quando se dá o desfecho. No entanto, se pensarmos a 
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narrativa do ponto de vista do tema do amadurecimento psicológico e sexual de uma menina que 

se torna mulher, esse processo teria a duração de alguns anos. 

Ainda no nível discursivo, as oposições fundamentais, assumidas como valores narrativos, 

desenvolvem-se sob a forma de temas e, em muitos textos, concretizam-se por meio de figuras. As 

leituras abstratas temáticas estão concretizadas em diferentes espaciais e temporais que separam, 

no texto, a ingenuidade da astúcia. No texto em exame, desenrolam-se várias leituras temáticas: 

a) tema da ingenuidade em contraposição à astúcia de sujeitos mal intencionadas que se valem da 

falta de malícia em seu benefício próprio; 

b) tema da obediência aos pais e as consequências da desobediência; 

 
c) tema da sexualidade, mostrando que o percurso de amadurecimento apresenta seus perigos, até 

mesmo o risco do estupro; 

d) tema da velhice em contraste com a infância, simbolizando respectivamente imaturidade e 

experiência; 

e) tema da sobrevivência em um mundo competitivo, em que o mais esperto (ou preparado) 

prevalece sobre os fracos (seleção natural); 

Os termos de uma oposição semântica, seja no nível discursivo, seja no nível fundamental, 

não precisam estar explícitos no texto, já que a presença de um deles pressupõe o seu oposto. 

 
Plano de expressão: análise das ilustrações 

 
O plano de expressão é formado pelo conjunto de elementos através dos quais o texto é 

expresso. A semiótica tem, por meio do plano de expressão, interesse em explicar “as organizações 

da expressão na tarefa de construção do sentido” (Barros, 2002, p. 153). O plano de expressão não 

é, pois, desvinculado do plano de conteúdo, e muito menos pode ser visto como um acessório 

deste. O plano de expressão, nos textos que estão sendo analisados nesse trabalho, desempenha a 

função de recriação do plano de conteúdo, através de efeitos da expressão que apresentam aspectos 

estilísticos relevantes no que tange à significação do texto. 

Para fins metodológicos, analisaremos as ilustrações de um livro por vez, destacando 

elementos que caracterizam o estilo do ilustrador, elementos que reproduzem o plano de conteúdo 
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e características que são acrescidas da narrativa ou que são representadas de maneira diferente. 

Comecemos pelo livro Chapeuzinho Vermelho com versão de Charles Perrault e ilustrações de 

Eva Navarro: 

 

Ilustração 1: Eva Navarro, 2011 
 

 

 
 

Eva Navarro é uma artista espanhola, com formação em artes visuais pela Universidade 

Complutense em Madri. Seu trabalho pode ser descrito como vivaz, simples e enérgico, cheio de 

cores extraordinárias. Nas ilustrações feitas por ela para o livro infantil Chapeuzinho Vermelho há 

predominância de apenas três cores: vermelho, preto e laranja. As ilustrações apesentam um efeito 

parecido com giz de cera. Com essa técnica as páginas ganham um colorido especial e atraente aos 

olhos. As características dessa ilustração já mostram traços próprios de uma literatura voltada para 

o público infantil. 

Apesar da editora anunciar na capa do livro que a versão é de Charles Perrault, percebemos 

pela leitura do texto, que se trata, na verdade, da versão dos irmão Grimm, em que a figura do 

caçador aparece para proporcionar um final feliz, ao contrário da versão de Perrault, que apresenta 

um final trágico, sem possibilidades de salvação para a menina e sua avó. Como o livro está 
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classificado pelos próprios editores, na folha de rosto, como infantil, nada mais adequado que a 

escolha da versão dos Grimm. 

A imagem acima mostra o primeiro destinador-manipulador (mãe) dando a incumbência à 

menina de levar “bolinhos de mel”2 para sua avó. Na ilustração a menina 

é bem pequena em relação ao tamanho da mãe, destaca-se pela roupa vermelha em contraste com a 

falta de cor do vestido da mãe e apresenta feições infantis de obediência/submissão à sua genitora. 

Nos livros infantis podem aparecer páginas ilustradas juntamente com o texto verbal, de 

forma sobreposta, como também a ilustração em uma página e o texto verbal em outra página. 

Ilustração 2: Eva Navarro, 2011 
 

 

 
 

A ilustração 2 mostra o momento da partida do sujeito para cumprimento de sua tarefa. O 

primeiro lugar da narrativa, casa, vai ficando para trás, num cantinho da página, enquanto a menina 

adentra a floresta, de árvores negras, que já predomina toda a outra página. Mãe e menina acenam 

uma para outra representando o momento da separação. Ambas apresentam fisionomia tranquila e 

confiante. 

Ilustração 3: Eva Navarro, 2011 
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Essa ilustração reproduz a cena do momento em que o lobo se revela com sua enorme 

boca para engolir Chapeuzinho, porém, a versão utiliza as palavras “dentes grandões” ao invés de 

“boca grande” que é usada na maioria das versões. A ilustração mostra um número muito grande 

de dentes na boca do lobo mau. A menina é retratada de uma forma muito pequena em relação ao 

lobo. Sua cara é de espanto e medo diante da atitude hostil do lobo, que se manifesta bem diferente 

daquele lobo gentil do primeiro encontro no bosque. 

Ilustração 4: Eva Navarro, 2011 
 

 

A ilustração 4 é um verdadeiro consolo para as criancinhas, que após o susto de ver uma 

pequena menina ser devorada por um lobo malvado, tranquilizam-se ao ver que a garotinha está 

preservada, juntamente com sua avó, dentro da barriga do animal. 

Ilustração 5: Eva Navarro, 2011 
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A figura do caçador surge na condição do herói que vai salvar a pequena e indefesa 

protagonista de uma situação de extremo perigo, proporcionando, dessa forma, alívio e 

tranquilidade aos leitores infantis. O caçador é grande, maior que todos os outros elementos da 

ilustração. Ele porta uma espingarda, o que fortalece ainda mais o símbolo de defensor destemido 

que resgatará as vítimas do lobo cruel. 

As próximas ilustrações a serem analisadas pertencem ao livro Chapeuzinho Vermelho 

com versão dos Irmãos Grimm e ilustrações de Susanne Janssen. 

Ilustração 6: Susanne Janssen, 2004 
 

 

A capa do livro funciona como uma introdução à narrativa, nesse caso, ela apresenta a 

personagem principal da história juntamente com sua avó, que tem nas mãos uma espécie de boina 
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vermelha. A avó está fazendo um movimento de entrega daquele objeto para sua neta. Essa figura 

ilustra bem o tema infância/velhice como também o tema 

 

da sexualidade. A boina tem a aparência de uma maçã, apresentando até mesmo um tipo de talo. 

Em termos de conhecimentos sócio-culturais a maçã vermelha é vista como símbolo da 

sexualidade, uma referência ao fruto proibido do Éden bíblico. 

Ilustração 7: Susanne Janssen, 2004 
 

 

“Alguns ilustradores afeitos a um trabalho pictórico oferecem representações próximas do 

expressionismo, como os personagens deformados da artista alemã Susanne Janssen” (LINDEN, 

2011, p. 41). Entre as principais características da arte expressionista, destaca-se a distorção linear, 

isto é, os traçados espessos e angulosos das formas retratadas, seja de seres humanos, seja de 

objetos, o que produz uma simplificação radical das formas. Destaca-se também o emprego de 

cores intensas, com pinceladas bem marcadas, deixando evidente o efeito do traçado sobre a tela. 

Uma das principais características das pinturas expressionistas era transmitir o mundo da maneira 

como visto pelos pintores, representando certos conflitos psicológicos, retratando pessoas com 

aparência estranha, em um tom sombrio. 
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Ilustração 8: Susanne Janssen, 2004 
 

 

 
 

 

 

Além de ser extremamente artística e peculiar, a ilustração de Susanne Janssen apresenta 

traços particulares de sua leitura e interpretação sobre o conto. Nessa imagem, por exemplo, vemos 

as figuras: mãe, menina e lobo, juntas em uma mesma cena, fato esse que não acontece no conto 

escrito. Porém, apesar de não haver esse episódio concreto na narrativa, a ilustradora conseguiu 

retratar através de sua pintura o conflito interno que Chapeuzinho experimentou, de um lado a 

ordem da mãe para não falar com estranhos e não se desviar do caminho e do outro as falácias 

atraentes do lobo que propunha exatamente o contrário. Simbolizando, assim, o tema da 

obediência vs. desobediência. 

A próxima obra a ser analisada é Chapeuzinho Vermelho e outros contos por imagem com 

ilustrações de Rui de Oliveira, que é brasileiro do Rio de Janeiro, autor e ilustrador de literatura 

infantojuvenil. Formado em artes gráficas, recebeu quatro vezes o prêmio Jabuti de ilustração. É 

um dos maiores nomes da ilustração no Brasil. Nesse livro, o ilustrador utiliza a técnica de desenho 

com grafite, que requer alto nível técnico para transmitir realismo, movimento, texturas e riqueza 

de detalhes. 
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Ilustração 9: Rui de Oliveira, 2002 
 

 

A imagem acima mostra um lobo assustador, em duas patas, como um ser humano, 

espionando a menina que caminha solitária em meio a uma densa e sinistra floresta. Esse desenho 

reforça a ideia do tema dos perigos que uma menina enfrentará no mundo, longe da segurança do 

lar, tornando-se presa fácil de sujeitos aproveitadores. 

Ilustração 10: Rui de Oliveira, 2002 
 

 

Nessa ilustração é representado o momento da sedução, as feições de ambas as 

personagens transmitem respectivamente a concepção de sedutor e seduzida. Diferentemente dos 

outros ilustradores, Rui de Oliveira não desenha uma cesta para a menina levar os alimentos, mas 

uma bolsa que esta carrega nas costas. 
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Ilustração 11: Rui de Oliveira, 2002 
 

 

 

A cena retratada acima está presente apenas na versão de Charles Perrault, em que o lobo, 

disfarçado de vovó, escondido embaixo das cobertas, chama a menina para deitar-se com ele. 

“Chapeuzinho se despiu” e deitou-se ao lado do lobo. Esse fato revela a perspectiva sexual do 

conto, que fica explícita ao final da versão de Perrault, quando o autor apresenta uma moral da 

história, sobre lindas e ingênuas mocinhas que tornam-se vítimas de lobos gentilmente perigosos. 
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Ilustração 12: Rui de Oliveira, 2002 
 

 

 
 

Os desenhos dessa obra fazem referência à tradição dos grandes livros ilustrados de 

histórias clássicas, como aqueles desenhados por Gustave Doré. A cena acima retrata a perda da 

inocência, momento em que o lobo revela suas reais intenções. Podendo ser interpretado também, 

como o tema do estupro: a menina nua debaixo dos lençóis, com uma expressão de medo na face, 

fazendo um gesto de defesa com os braços, enquanto o lobo puxa seu lençol. 

Ilustração 13: Rui de Oliveira, 2002 
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A última imagem analisada traz uma perspectiva do ilustrador que não aparece no texto 

verbal. A versão de Perrault, que está no livro ilustrado por Rui de Oliveira, encerra com a 

seguinte frase: “– É pra te comer! – gritou o lobo, e avançou sobre Chapeuzinho Vermelho e a 

devorou.” Entretanto, o que vemos na imagem é uma forma de continuação da estória, em que o 

lobo, após ter devorado a menina, dorme tranquilamente na cama da vovó. Ele tem mãos de 

homem com as quais segura um chapéu. Um banquinho caído ao pé da cama é o único indício de 

que a garotinha lutou na tentativa de sobreviver, fato que também não é descrito no texto verbal. 

O texto sincrético na escola 

 
A relação do aluno com a imagem visual é inevitável em um mundo de imagens, e por que 

não partir dos contos de fadas, que são os primeiros textos sincréticos com os quais a maioria dos 

estudantes teve contato, para ensiná-los a perceber a relação entre verbal e não-verbal fazendo a 

adequada interpretação de ambos? 

Por meio da semiótica é possível a compreensão da produção de sentidos através da relação 

entre os signos, pois ela viabiliza o entendimento dos procedimentos e recursos empregados na 

palavra, imagens, diagramas, sons e gestos, permitindo sua análise. Por ser a ciência dos signos, 

ela estuda todos eles, como se relacionam e o contexto em que estão inseridos. O que torna todo 

processo de leitura, por natureza, semiótico. 
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Um leitor proficiente deve ser capaz de interpretar os dois planos – conteúdo e expressão – 

que constituem o texto (verbal, não verbal ou sincrético) e de perceber as relações entre eles, pelo 

menos naqueles textos em que essa relação é significativa. A escola tem, normalmente, priorizado 

o texto verbal (sobretudo escrito) em detrimento do texto não verbal (ou o sincrético) e vem 

dedicando-se muito mais ao conteúdo do que à expressão. Dessa falta surge a possibilidade de um 

trabalho que, levando em conta as necessidades imagéticas do mundo atual, já apontadas 

anteriormente, busque preparar os alunos de diferentes níveis de ensino para ler eficazmente para 

além do texto apenas verbal. 

Dessa forma, o ensino de leitura deve objetivar o auxílio ao aluno para que este perceba 

que há textos que exprimem informações não só no verbal, mas, também a partir de recursos 

visuais como ilustrações, fotografias, cores, tipos e tamanhos de letras que ajudam na construção 

dos sentidos. A escola como o grande agente de letramento precisa criar condições para isso. Dessa 

forma, considerar modelos de análise, por meio da Semiótica Greimasiana, pode contribuir teórica 

e metodologicamente para a construção de um modelo didático que possa servir como referencial 

na elaboração de uma sequência didática com um gênero sincrético e, assim, contribuir para 

promoção do letramento. 

E foram felizes para sempre... 

 
Esse trabalho buscou analisar algumas perspectivas e etapas da leitura do texto sincrético, 

atentando para as diferentes possibilidades de ilustração do livro infantojuvenil. O livro ilustrado é 

constituído de uma combinação de signos que são únicos e exclusivos de quem os produz, 

podendo carregar tanto as referências pessoais e culturais do ilustrador como também do leitor, 

que constrói o significado a partir de suas próprias experiências e conhecimento do mundo. 

Por meio do estudo de três livros que apresentam a mesma narrativa, percebemos que cada 

ilustrador contou a história ao seu modo. Um deles sob uma perspectiva bem infantil, outro com 

um aspecto mais artístico e um terceiro com conotação um tanto sexual, mais próximo da versão 

original contada pelos camponeses. Essas e outras diferenças comprovam a importância da leitura 

de imagens, mostrando que não há neutralidade nas ilustrações, e mais do que isso, que o texto 

sincrético deve ser lido como um todo de sentido, pois, não só as palavras precisam de 

interpretação, como também as imagens. 
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A análise apresentada constitui-se num exemplo de uso de alguns princípios da Semiótica 

Greimasiana para auxiliar no trabalho com a leitura de gêneros sincréticos em sala de aula. 

Conclui-se que o livro ilustrado enquanto objeto do saber tem a capacidade de desenvolver no 

leitor a habilidade perceptiva e reflexiva, como também é eficaz na formação da consciência 

crítica. 
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Resumo - Esta pesquisa teve a intenção de analisar o cenário que a língua inglesa ocupa 

atualmente, sua expansão, as visões de teóricos e pesquisadores, suas divergências e 

abordagens a respeito da perspectiva do Inglês como Língua Franca (ILF). Essa 

perspectiva defende uma visão intercultural para o ensino de Língua Inglesa, na qual a 

norma, as variedades linguísticas e os aspectos culturais dos chamados falantes nativos 

não são privilegiados quanto à abordagem do ensino de Inglês como Língua Estrangeira 

(ILE) considera. Nesse sentido, a presente pesquisa procurou apresentar conceitos, 

discussões a respeito da propriedade da língua, do ILF ser uso ou variedade, e perpassou 

também por uma análise sobre o ensino de inglês nas escolas públicas, nas quais as 

visões e opiniões de alunos e professores e as propostas de materiais didáticos expõem a 

importância da mescla de culturas e a valorização da identidade de cada falante. Apesar 

dos estudos e propostas já em andamento a respeito do ILF, inclusive para o ensino-

aprendizagem de LI, ainda há muito a ser desenvolvido em conscientização, materiais 

didáticos e aplicação nas aulas de Língua Inglesa. 

 

Palavras chave: Inglês como língua franca. Interculturalidade. Materiais didáticos. 
 

Considerações Iniciais 

 

Ao falarmos sobre a língua inglesa na contemporaneidade, convém mencionar 

que ela está atrelada aos processos de globalização e que esse mesmo idioma passou por 

muitas transformações até atingir o seu status como língua franca do mundo atual. O 

idioma inglês surgiu com os povos germânicos que ocupavam a atual Inglaterra no 

século V, e ficou historicamente dividido em três períodos, como o Old English, o 

Middle English e o Modern English. Nesse sentido, verifica-se que a língua inglesa não 

é uma língua pura e que, ao longo do tempo, passou por transformações. E essas 

transformações e reconfigurações são verificadas nos dias de hoje, por meio de 

pesquisas relacionadas ao World Englishes (WE) e ao Inglês como Língua Franca (ILF), 

cuja nomenclatura será o foco da presente pesquisa. 

Antes de refletir sobre pesquisas relacionadas à perspectiva do ILF, convém 

apresentar os períodos de evolução da língua em questão, por meio de um breve 

histórico, conforme foi mencionado acima. Algumas discussões sobre globalização e o 
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inglês nos dias de hoje também serão discutidos nesse trabalho, pois tal processo tem 

contribuído para a expansão da língua inglesa, por meio de contatos entre diversos 

povos, seja por meio da mobilidade, seja por meio das novas tecnologias de informação 

e comunicação. 

Diante do exposto, convém pensar como o inglês tem se situado no mundo 

contemporâneo, cujo idioma tem sido falado mais por falantes não nativos/bilíngues do 

que pelos falantes nativos, os quais, durante muito tempo, foram considerados como 

únicos proprietários da língua inglesa. No entanto, a perspectiva do ILF tem sido 

amplamente debatida por vários teóricos da Linguística Aplicada (SEIDLHOFER, 2004, 

2005, 2011; JENKINS, 2007, 2009; COGO e DEWEY, 2012; BORDINI e GIMENEZ, 

2014; GIMENEZ et al, 2015; GIMENEZ, 2015) tanto no Brasil quanto no exterior, com 

muitas teorizações e divergências. 

Questões relacionadas ao ensino de inglês também serão apresentadas, por 

exemplo, pensar a língua inglesa atuante no mundo contemporâneo para nossas salas de 

aula e em propostas de análises e elaboração de materiais didáticos de inglês, no sentido 

de promover também, uma abordagem intercultural nas aulas de inglês e não apenas 

enfatizar ideologias e culturas de países pertencentes ao Círculo Interno, em especial, 

Estados Unidos e Inglaterra. 

 

Fundamentação teórica 

 

Fases da Língua Inglesa, sua expansão no mundo contemporâneo e globalização 

 

Antes de abordarmos sobre a perspectiva do Inglês como Língua Franca (ILF), 

convém mencionar, mesmo que brevemente, o histórico da Língua Inglesa. A primeira 

fase da Língua Inglesa, conhecida como Old English, conhecido para nós como Inglês 

Arcaico (séculos V e XI) referia-se a uma língua única mas composta por quatro 

dialetos. A pronúncia e a grafia eram bem mais próximas que as do inglês moderno, e 

essa forma do inglês é irreconhecível para os falantes do inglês moderno, mesmo para 

aqueles do Círculo Interno (habitantes dos Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo). 

Na fase do Middle English (século XI até o XVI), que foi marcada pela Batalha de 

Hastings pelos franceses, em 1066, e que durou 300 anos, houve forte influência do 
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idioma francês onde várias palavras francesas foram incorporadas ao inglês, sendo 

usadas pela aristocracia. Porém, ao final do Middle English, o inglês prevaleceu, 

permanecendo somente algumas influências do francês. Convém mencionar também 

que no final dessa fase foi surgindo um forte sentimento nacionalista e o idioma inglês 

foi sendo utilizado em tudo, inclusive em documentos oficiais, surgindo então o Modern 

English (século XVI aos dias de hoje), que representou a unificação e padronização do 

idioma, pois com a criação da imprensa em 1475 e do sistema postal em 1516 fez com 

que a forma falada em Londres se espalhasse pelo restante do país. Nesse contexto, 

William Shakespeare (1564-1616), grande nome do teatro Elisabetano e também, da 

Literatura Inglesa e Literatura Universal, teve grande importância para o idioma em 

questão, inserindo, aproximadamente, 1700 a 2200 palavras na Língua Inglesa.  

De acordo com o Burgess (2005), Shakespeare tinha grande preocupação com as 

palavras, não apenas com o seu significado, mas com o som delas, pois um de seus 

objetivos era alcançar e cativar a platéia elisabetana com sua linguagem, por meio de 

suas peças. Nesse sentido, o autor complementa: “Shakespeare escrevia com grande 

rapidez e facilidade, raramente eliminando qualquer coisa. Isso explica uma certa 

impaciência com a linguagem; Shakespeare freqüentemente não podia esperar  até que 

surgisse a palavra certa e, assim, ele próprio acaba inventando uma palavra” 

(BURGESS, 2005, p. 91).  

Dentre as palavras e expressões inventadas por Shakespeare, o site superprof.com.br 

elenca algumas: 

 Heart of gol” (Henry V - Henrique V): “coração de ouro” 

 Wild-goose chas” (Romeo and Juliet - Romeu e Julieta): “pista falsa, pesquisa 

fútil, vazia, inútil” 

 Faint-hearted (Henry IV , part I - Henrique IV parte I):” medroso, apreensivo”. 

 Brave new world (The Tempest A Tempestade): “o melhor dos mundos” 

 Break the ice” (The Taming of the Shrew – A Megera Domada): “quebrar o 

gelo” 

 For goodness’sake (Henry VIII - Henrique VIII): “pelo amor de Deus” 

 Foregone conclusion (Othello – Otelo, o Mouro de Veneza): “prever, jogar 

antes, correr antes” 

 Love is blind (The Merchant of Venice –  O Mercador de Veneza): “o amor é 

cego” 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Merchant_of_Venice
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Ainda falando sobre o Modern English, houve uma expansão muito grande do 

idioma no mundo, primeiramente pelo fator da colonização britânica, que teve seu auge 

no final do século XIX, pois a Inglaterra, além dos Estados Unidos, colonizou muitos 

outras colônias como Canadá, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, por exemplo. No 

início do século XX sua expansão correspondia a 20% de áreas habitadas do planeta, e 

consequentemente houve um aumento muito grande de falantes nativos do inglês. 

Outros fatores que ocorreram, por exemplo, a Inglaterra se sobressaiu em grande poder 

econômico nos séculos XVIII, XIX e XX e foi a precursora da Revolução Industrial. 

Em relação aos Estados Unidos, conhecido pelo seu poder militar e político na Segunda 

Guerra Mundial, tornou-se a maior potência no século XX, fazendo com que a língua 

inglesa sobressaísse às demais. Após esse breve histórico das fases e transformações da 

língua inglesa, e também um pouco de seu contexto histórico social, observamos nos 

dias atuais, que sua expansão continua em grande escala, por meio da globalização, 

abrangendo a informática, as novas tecnologias de informação e comunicação, política, 

diplomacia, música, entretenimento, a ciência, além de palavras e expressões estarem 

presentes em nosso dia a dia (shopping, selfie, internet, look, game, lanhouse, outdoor), 

e em palavras que se aportuguesaram, mas que originalmente se basearam no inglês 

(stress=estresse, por exemplo). 

No que se refere às teorias da globalização, muitos autores defendem que o início da 

globalização se deu na época das grandes navegações europeias nos séculos XV e XVI, 

com os povos europeus iniciando relações comerciais e sociais com outros continentes e 

com a expansão do capitalismo, porém, o termo em si teve origem somente na década 

de 1980, quando esse processo já vinha sendo mais acentuado com os acontecimentos 

da Guerra Fria e a queda do muro de Berlim. 

Nesse sentido, globalização é o principal motivo da expansão da língua inglesa no 

mundo, sendo reconhecida como língua franca global, por ser o veículo principal do 

intercâmbio de informações, interação entre as pessoas, países e empresas. A 

globalização, por um lado, é considerada como um processo contínuo de integração e 

aprofundamento das relações sociais, culturais, comerciais e principalmente econômicas 

entre as pessoas e os países, a unificação dos mercados e das multinacionais, 

proporcionada principalmente pelos sistemas de comunicação cada vez mais eficientes, 
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e com isso o mundo se torna cada vez mais sedento de informação e consumo além de 

as oportunidades já virem com essa imperatividade do conhecimento do idioma inglês. 

No que concerne ao aspecto cultural, a globalização tem dois efeitos, um em que 

a cultura, norte-americana principalmente, é fortemente disseminada através das marcas, 

entretenimento, fast food, e um outro em que as diferentes culturas podem ser 

conhecidas umas pelas outras podendo trazer trocas construtivas e assim enriquecer o 

indivíduo a longo prazo, promovendo interações entre culturas diversas. 

Após essas breves considerações sobre a globalização e suas ligações com a 

língua inglesa como língua transfronteiriça e global, será apresentado, a seguir, algumas 

discussões sobre a perspectiva do Inglês como Língua Franca (ILF) e dos possíveis 

desdobramentos para o ensino de inglês. 

A perspectiva do Inglês como Língua Franca (ILF) 

O inglês, pelos diversos acontecimentos e razões anteriormente explicadas, 

como sua estreita conexão com a globalização, principalmente nos dias atuais, fez com 

que o idioma chegasse a esse patamar atual de língua franca global e, por seu atual 

crescimento, cada vez mais surgem diversas pesquisas, conceituações e divergências a 

respeito do tema. O crescimento do idioma nessa perspectiva de língua franca foi tanta 

que atualmente o numero de falantes não nativos supera ao de nativos em quatro vezes 

mais, ou 80% do total de falantes do inglês. 

Rajagopalan (2011) afirma que o ILF desafia o conceito de língua, pois 

definindo língua como “algo perfeitamente natural, [...] efetivamente entendida como 

um pressuposto incontestável”, no caso do ILF esse conceito não se aplica pelo fato de 

esse idioma ser falado cada vez mais por não nativos que por nativos, ou seja, o ILF 

sendo considerado uma outra língua até mesmo pelos nativos de inglês, não é algo que 

surge naturalmente, mas algo convencionado. 

Inglês como língua franca é definida por Seidlhofer, por exemplo,  como: 

Um sistema linguístico adicional que serve como meio de 

comunicação entre falantes de diferentes línguas maternas, ou uma 

língua pela qual os membros de diferentes comunidades de fala podem 

se comunicar entre si, mas que não é a língua materna de nenhum 
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deles- uma língua que não tem falantes nativos (SEIDLHOFER, 2001, 

p. 46). 

Seildhofer (2011) conceitua o ILF como “qualquer uso da língua inglesa entre 

falantes de diferentes línguas maternas para quem o inglês é o meio de comunicação de 

escolha, e muitas vezes a única opção.” Ela aponta que o ILF é o inglês que se 

transforma a cada dia, ganhando traços dos idiomas de origem de seus falantes não 

nativos, com algumas características apontadas por Seildhofer (2004): a ausência do –s 

na terceira pessoa do singular, uso das tag questions de forma equivocada, confusão 

entre os pronomes who e which, inclusão de preposições redundantes, etc. 

Para Jenkins (2009), ILF é utilizado em qualquer comunicação entre os falantes 

que envolvem os Círculos Interno, Externo ou em Expansão (KACHRU, 1985). Kachru 

propõe uma teorização que menciona as formas de disseminação do inglês, levando em 

conta “o tipo de propagação, os padrões de aquisição e os domínios funcionais em que o 

inglês é usado em culturas e línguas" (KACHRU, 1985, p. 12), dividindo o mundo em 

três círculos concêntricos: Circulo Interno, que corresponde aos países em que o inglês é 

a língua nativa como os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália; o Círculo 

Externo, que abrange os países que, por razões históricas ou culturais, têm o inglês 

como segunda língua como Índia, Singapura, África do Sul; e o Círculo em Expansão, 

que corresponde aos países que aprendem o inglês como uma língua estrangeira, por 

exemplo, Brasil, Japão, França, etc.  

No que diz respeito às conceituações da perspectiva do ILF e a preocupação com 

a valorização com nossos interlocutores e com as negociações comunicativas em Língua 

Inglesa, convém mencionar o que Jenkins reflete: “a partir de uma perspectiva ILF todos 

nós precisamos fazer ajustes para a nossa variedade local de inglês em benefício de 

nossos interlocutores quando participamos da comunicação em Inglês como Língua 

Franca”. (JENKINS, 2009, p. 2012)  

Já para Cogo e Dewey (2012) essa perspectiva pode ser dividida em três níveis 

de estudo: 

1º) Diz respeito aos diferentes cenários e contextos em que é utilizado o ILF. 

2º) Refere-se às funções do ILF, que consistiria na comunicação entre os falantes de 

diferentes línguas maternas nos contextos referente ao primeiro nível. 



164 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

3º) Vê o ILF como um padrão de pesquisa que surge como uma nova área da 

sociolinguística. 

 

Nesse sentido definem o ILF como uma ocorrência natural e difundida, com 

falantes de diversos contextos e culturas, com mudanças nas formas da lexicogramática, 

pragmática e socioculturais nos contextos online, se adaptando as necessidades dos 

interlocutores e surgindo novas variações de acordo com a identidade de cada grupo. 

Essa diversidade de lugares, situações e falantes que integram a perspectiva do 

ILF faz com que surjam diferentes versões de acordo com os contextos em que é 

utilizado adquirindo aspectos da cultura do local e dos falantes envolvidos.  

Logo percebemos o dinamismo do ILF, pois devido às inúmeras situações em 

que pode surgir, ele se torna muito imprevisível, podendo ter uma forma diferente a 

cada situação, embora seja difícil chegar a um consenso sobre, o ILF busca sempre a 

inteligibilidade na comunicação entre seus interlocutores, pois o que importa de fato é 

uma comunicação eficaz, mesmo que seus participantes não sigam “corretamente” as 

normas e as variedades dos chamados falantes nativos. 

A disseminação do idioma faz surgir também uma discussão a respeito da 

propriedade do idioma, já que os falantes nativos sempre consideraram o inglês como 

sua propriedade e ainda hoje há a consequente valorização da cultura e das normas dos 

Estados Unidos e Inglaterra, em detrimento dos demais países e contextos em que o 

inglês é utilizado. Porém, diante da atual realidade da Língua Inglesa, esse cenário 

começa a mudar, já que o número de falantes não-nativos e seu crescimento contínuo 

em relação à quantidade dos chamados falantes nativos de inglês faz com que haja a 

necessidade de uma nova visão a respeito da noção de propriedade da Língua Inglesa e 

da necessidade de uma valorização das diferentes culturas que hoje compõem os 

diversos contextos em que o idioma é utilizado, não somente dos países do Círculo 

Interno, elencados anteriormente. .Graddol (1997) afirma que por mais que os nativos 

percebam o inglês como sua propriedade, o idioma será definido pelos falantes do 

Círculo Externo ou do Círculo em Expansão. Percebemos que é uma língua que a cada 

dia deixa de pertencer a territórios e países específicos, passando a pertencer a todos que 

dela façam uso, já que atualmente é a língua mais usada em diversos contextos e 



165 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

situações para que pessoas de diferentes nacionalidades possam se comunicar, surgindo 

então a diferença entre o Inglês como Língua Estrangeira (ILE) e o Inglês como Língua 

Franca (ILF). Ao complementar essas reflexões, a perspectiva do ILE considera, 

principalmente, a comunicação baseada apenas nas normas e nas variedades dos falantes 

nativos de inglês, ou seja, há a intenção de seguir os padrões utilizados norte-

americanos e/ou britânicos, nos quais o não  seguimento das formas utilizadas fora 

desses padrões é considerada como deficiência na comunicação. Já na perspectiva do 

ILF, as ressignificações nos usos do inglês e a valorização e o (re)conhecimento de 

outras variedades, além das de prestígio, são consideradas, mesmo que os interagentes 

“fujam” das normas gramaticais, desde que haja a inteligibilidade em sua comunicação. 

Outro aspecto a ser considerado na perspectiva do ILF, e que também tem 

causado divergências, é sobre ele ser considerado como outra variedade do inglês ou se 

é considerado como uso desse idioma. Segundo Friedrich e Matsuda (2010), o ILF é 

visto como uso, pois os autores o caracterizam como as funções que o inglês toma ao a 

ser usado nos diversos contextos internacionais. Semelhante ideia é mencionada por 

Seidlhofer (2011), que já com sua conceituação defende uma definição funcional a 

respeito do ILF, no que diz respeito a ser uso ou variedade. Ela diz que o ILF tem 

variações, mas que essas são variações no uso que ocorrem devido aos diversos 

contextos e situações em que são necessárias. 

 

Propostas de elaboração e análise de materiais didáticos de Língua Inglesa sob a 

perspectiva do ILF 

 

O que ainda se nota é que os materiais didáticos que predominam são os que 

enfatizam o modelo tradicional de ensino do inglês, porém já existem propostas aos 

materiais didáticos sob  a perspectiva do ILF. 

Matsuda (2002) em seu artigo Representation of Users and Uses of English in 

Beginning Japanese EFL Textbooks apresenta uma pesquisa feita no Japão entre livros 

didáticos de sétima série aprovados pelo Ministério da Educação, em que analisa as 

representações de usuários e o uso do inglês nesses livros. Nessa análise, Matsuda 

(2002) chegou a conclusão que a ênfase era dada ao Círculo Interno, tanto na 

comunicação intranacional como na internacional: a maioria dos diálogos ocorriam 
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entre nativos com nativos ou entre nativos com não nativos. As representações 

direcionadas exclusivamente aos falantes dos Círculos Externo e em Expansão eram 

muito reduzidas, pois diálogos internacionais entre falantes não nativos apareceram 

muito mais limitados que os diálogos. Matsuda (2002)  acredita que a forma como o 

livro didático aborda as interações em inglês influencia fortemente na forma em que são 

construídas as percepções e atitudes dos alunos e usuários diante da língua inglesa, e 

isso se torna problemático pois não prepararia os alunos para se comunicarem com 

usuários não nativos. 

Além disso, a autora afirma que a perspectiva do ILF no livro didático seria 

“uma fonte significativa de exposição aos vários usos” e que os “usuários de inglês 

podem desempenhar um papel vital na construção das percepções dos alunos de língua 

inglesa”. Ela aponta propostas que poderiam ser abordadas no livro didático, tais como: 

1º) amplas representações de usuários e usos de Inglês (em termos de nacionalidade, 

bagagem linguística e cultural); 

2º) diferentes variedades da língua inglesa apresentadas em materiais áudio-visuais; 

3º) temas que pretendem sensibilizar o aprendiz sobre a realidade sociolinguística do 

inglês. 

Illés (2013), que também defende a perspectiva ILF nos materiais didáticos, propõe 

conteúdos como histórias de ficção ou outros gêneros, que facilitem para que os 

aprendizes tenham um papel mais ativo como usuários do inglês. 

Takahashi (2014) também destaca que os materiais poderiam abranger contextos 

em que falantes não nativos interagem entre si, mostrando os vários usos do inglês, com 

a intenção de o aprendiz perceber e se dar conta de que não é necessário seguir a norma 

de um nativo para se ter uma comunicação eficaz em diversas possibilidades de 

comunicação com a língua inglesa. 

A intenção ao se elaborar esses materiais é a de mostrar aos alunos as diversas 

situações nas quais o inglês é contemporaneamente utilizado, abordando também seus 

contextos reais e comunicativos, por meio de seu uso pragmático, além de mostrar que o 

inglês norte-americano, por exemplo, é apenas mais uma variedade de tantas. 
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Materiais e métodos 

 

A presente pesquisa baseou-se em aportes bibliográficos, que apresentaram 

discussões de  teóricos da Linguística Aplicada sobre as conceituações e implicações 

educacionais da perspectiva do ILF. 

Tais propostas de análise e elaboração de materiais didáticos de Língua Inglesa podem 

ser repensadas para o uso e readequação no ensino inglês, como forma de abranger a 

perspectiva do ILF e não apenas considerar as metodologias e ideologias propagadas 

pelo ensino tradicional de inglês, como ainda vem ocorrendo nas escolas. 

 

Resultados e discussão 

 

As pesquisas sob o viés do ILF têm promovido uma reflexão sobre o ensino de 

inglês e a forma como os materiais didáticos têm apresentado (ou não) a presente 

perspectiva. 

As crenças de professores e alunos parecem não considerar a perspectiva do ILF, 

por acreditarem que, para aprender inglês, deve-se imitar o sotaque dos chamados 

falantes nativos.  

Convém mencionar, que, obviamente, as variedades linguísticas do inglês de países do 

Círculo Interno não devem ser deixadas de lado, e tampouco, priorizadas como as 

únicas corretas e exclusivas, além de seus aspectos culturais.  

Diante das diversos usos do inglês ao redor do mundo, convém repensarmos, 

portanto, de que forma a perspectiva do ILF poderia ser inserida em nosso contexto 

escolar, em nossos livros didáticos, já que muitas vezes, o inglês que é apresentado 

neles parece fugir da vida real e estar idealizado, engessado num “mundo plástico” , 

cabendo ao professor, caso opte por uma perspectiva intercultural (que também está 

associada à perspectiva do ILF), a desempenhar um processo de “desconstrução” e 

“reconstrução” dos conteúdos didáticos (AKBARI, 2008; SIQUEIRA, 2008). 
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Considerações Finais 

 

Diante do exposto, verificou-se que a tendência da língua inglesa é se expandir 

cada vez mais como língua mundial e o ILF vem abordando essa linha de ensino de 

forma a conscientizar sobre essa realidade. Um dos principais pilares que o ILF defende 

é a conscientização e o reconhecimento dos vários usos que o inglês adquire em vários 

países e contextos comunicativos do mundo atual e defende principalmente a presença 

da interculturalidade nas salas de aula de forma a desmistificar a visão de que o inglês 

correto a se falar é o que pertence ao Círculo Interno, embora já existam varias  

propostas a respeito dessa perspectiva, direcionadas aos materiais didáticos. 

No entanto, apesar de algumas iniciativas, aplicação da abordagem ILF ainda 

tem um longo caminha a percorrer e se desenvolver até chegar a um ensino que 

realmente prepare o aprendiz a interagir no mundo em que nos encontramos. 
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Resumo: Esta pesquisa objetiva investigar, por meio de comparações entre obras literárias em inglês e 

suas traduções no português, se os sentidos perpassados pela obra em sua língua original são 

transpostos em sua totalidade para a tradução e o quanto o tradutor influencia na transferência de 

contexto sociocultural, possivelmente alterando os sentidos do texto. Procura-se realizar a pesquisa 

calcando-se, principalmente, no viés léxico-discursivo, buscando evidenciar palavras que mudam seus 

sentidos por causa do deslocamento sócio-histórico ideológico. Além disso, tenciona-se compreender o 

conceito de co-autoria, as diferenças entre traduzir e adaptar. Os textos usados para a pesquisa 

comparativa são de autoria de Lewis Carroll publicados em  Alíce no País das Maravilhas (Alice's 

Adventures in Wonderland, 1865) .Como teoria para o alicerce desta pesquisa, o trabalho se pautará em 

uma abordagem léxico-discursiva, partindo do conceito de léxico e abarcando análises discursivas. 

 

Palavras-chave: Tradução; Sociocultural; Tradutor; Contexto. 

 

 

Introdução 

Em “A Literatura e a formação do homem” (2002), Antonio Candido deixa-nos claro 

que a literatura é parte fundamental da constituição do indivíduo em seu meio cultural, que por 

vezes é também mudado por ela. A literatura está presente em todas os contextos sociais e em 

muitas formas: lendas locais, fábulas, anedotas, é parte intrínseca de tudo, direta e 

indiretamente. Desse modo, por ser um produto social criado por membros da comunidade de 

que vem, é transformada por ela constantemente. Exemplos de literatura popular como 

Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, lendas do folcore brasileiro e muitas outras 

fábulas infantis contadas e recontadas são modificadas em diferentes intensidades com o passar 

dos anos para se adaptar ao contexto que estão inseridas de acordo com a época. A tradução faz 

um trabalho parecido, forçando o texto a mudar, adaptando a outros contextos socioculturais e 

históricos de um novo público, apesar de ocorrer de um modo mais suave que nas histórias 

citadas acima, mudadas sem tanta preocupação com o intento original. O tradutor tem a tarefa 

não só de transcrever fielmente tudo que lhe é incumbido, mas sim também adaptar, conceito 

que será esclarecido mais adiante. 

Procura-se neste artigo medir a influência do tradutor na tradução, como este transfere 

termos de uma língua para outra, considerando toda a carga histórica e cultural que cada uma 

delas carrega. Para essa pesquisa, foi escolhido o livro Alice no País das Maravilhas (Alice's 
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Adventures in Wonderland, 1865) de Lewis Carroll, obra que está intensamente inserida na 

época de sua constituição, apresentando sátiras sociais e fazendo referência a elementos 

inerentes ao sistema em que foi concebida. Tendo em vista essas características, iremos buscar, 

mediante a análise comparativa entre a tradução e a obra original, as transformações ocorridas, 

a interferência do tradutor, o que se conserva e o que muda, considerando a época em que a 

obra foi escrita, quais são os elementos próprios do discurso inglês que fazem parte desse livro 

e de qual maneira  é traduzido ou adaptado para o nosso  idioma. 

Dessa forma, esta pesquisa tem o objetivo de verificar, levando em conta as mudanças 

socioculturais e históricas existentes entre uma sociedade e outra, como é feita a tradução ou 

adaptação de termos que não encontram “equivalência” na língua traduzida. Questiona-se se o 

sentido é mantido sem preocupação com a cultura em que é transposto ou se o tradutor tenta 

renovar esse conteúdo para o público de um fundo social diferente e que alterações de sentido 

tal mudança acarreta. 

 Fundamentação Teórica 

 
1. Tradução: a teoria 

 

A tradução seria uma transposição equivalente de uma língua a outra, sem maiores 

problemas, procurando somente se ater a uma ideia ao mesmo tempo que é fiel a linguagem de 

um texto? Se levarmos em consideração a língua como organismo vivo e formador na 

sociedade, uma, seguindo a teoria de Foucault, imposição social, cujo discurso sempre é uma 

tentativa de coerção, exercer poder sobre outro e, além disso, a impossiblidade de equivalência 

completa entre dois meios culturais totalmente diferentes, chegamos rapidamente a conclusão 

que: A fidelidade da tradução é uma ilusão. O conceito de uma palavra é produto de uma 

consciência coletiva advinda do meio social,  

 

Se tal teoria for levada a fim e a cabo, fica-se estabelecido que não há qualquer 

relação entre a língua de x e a de y. As palavras destas línguas representam mundos 

diferentes, mesmo se consideradas equivalentes pelos dicionários. Ao se pensar por 

exemplo na palavra floresta, é possível imaginar que um brasileiro pensasse em um 

agrupado gigantesco de árvores tropicais, relativamente espaçadas umas das outras, 

cuja fauna é composta por onças-pintadas e macacos, com clima permanentemente 

quente e úmido - uma visão da Floresta Amazônica. É possível que para um alemão, 

no entanto, a palavra Wald (tida como “equivalente” em qualquer dicionário bilíngüe 

português-alemão) tenha como referência um símbolo completamente diferente - 

árvores coníferas, que formam um tecido de vegetação fechado, escuro, frio, habitado 
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por ursos, veados e esquilos - uma visão da Floresta Negra. De que equivalência 

poder-se-ia falar aqui? A medida em que os mundos culturais são diferentes, estes 

precisam denotar símbolos diferentes, que não necessariamente correspondem a 

qualquer outro símbolo de qualquer outra cultura. (LANZETTI, 2004, on-line) 
 

Dessa forma, pode-se inferir então que não há tradução, ou pelo menos, nunca haverá 

uma tradução confiável de nada que possa ser traduzido nesse mundo todo e, se houverem 

outras formas de vida, na galáxia. Mas, nós, cidadãos do mundo, interligados pela rede 

interminável de informação chamada de internet, de conteúdo partindo de todas as línguas, 

bem sabemos que a máxima não é tão real, ou ainda, aos leitores de Ulísses ou da própria 

Bíblia, está mais que provado que, para entender um texto a tradução é necessária e nem um 

pouco impossível. O que, talvez, deva-se admitir, é que a equivalência entre o conceito 

representativo das palavras de uma sociedade para outra é, realmente impossível de traduzir, 

mas não de representar. A língua é nada mais que um modo consensual de se comunicar, a 

tradução é, então, o processo de transposição de um conceito a outro, realizado por um alguém 

consciente dos percalços culturais de cada sociedade. É raro alguém que tenha lido a Bíblia em 

hebreu, mas também é raro alguém que tenha entendido a obra de James Joyce Ulísses mesmo 

quando  no original em inglês. Mesmo assim, a tradução pode ser um grande obstáculo no 

entendimento total de uma obra, levando a teoria mais longe, é possível pensar que o 

verdadeito interpretante da obra é somente o escritor, já que o processo de escrita é 

extremamente intimista e os signos utilizados possuem seus conceitos verdadeiros no contexto 

somente ao autor. Mas, o trabalho do escritor é transpor uma sensação ou situação para que 

torne-se íntima e ao mesmo tempo universal e cada pessoa que ler terá sua própria imagem de 

cada palavra utilizada. Como uma nação, porém, todos os Russos que moram em Moscow ao 

lerem sobre Moscow terão a sua mente uma imagem própria de Moscow independente da 

descrição do autor, mas um brasileiro que nunca foi a cidade ao ler sobre ela terá em sua mente 

o conceito do autor e, por consequência o do tradutor, que deliberou a tradução das palavras 

que descreveram a cidade, passando, de algum modo, Moscow por três filtros, o do autor, 

tradutor e o de si.  

Considerar uma palavra equivalente total de outra, em uma língua diferente é perigoso 

porque nunca o significado dela conseguirá ser replicado em sua totalidade. Notas de rodapé e 

estudo histórico ajudam, mas isso é um extra e nenhum livro deveria precisar disso para ser 

entendido. O trabalho da tradução seria, então, passar a mesma ideia sobre um todo mesmo 
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sem ser exata? Talvez, é, na verdade, como se fazem em muitas traduções de poemas, tenta-se 

manter a essência, o sentido em vez de forma, por isso são possíveis sempre múltiplas 

traduções d‟ O Corvo de Edgar Allan Poe, e cada uma tão diferente entre si. Com prosa, a 

tradução por sentido torna-se quase um tabu e, normalmente, quando necessário, usam-se notas 

de rodapé ou emitem-se edições anotadas por estudiosos, geralmente direcionadas a outros 

estudiosos e um ou outro raro curioso. O objetivo não é dizer que todas as traduções são 

obsoletas e deveriam ser refeitas do zero, pensando no conceito das palavras, até porque isso 

seria impossível, nunca seria viável uma tradução desse tipo, apesar de um projeto interessante. 

A tradução é necessária para disseminar ideias e histórias para todos os setores da sociedade, 

compartilhar com o máximo de pessoas uma coisa que se acha necessária para a formação do 

indivíduo 

O que, então, espera-se fazer, é, utilizando de Alice no País das Maravilhas, obra de 

Lewis Carroll, questionar essas escolhas de palavras partindo da tradução em comparação do 

original, esperando entender, por trás delas, os intentos históricos e sociais de uma época qual, 

permitindo o trocadilho, acabam não traduzindo para nós, por sua distância e violenta distinção 

contextual da nossa sociedade. 

1.2. Contexto 

 

 

Para entender várias das nuances satíricas e referências de Alice no País das 

Maravilhas, é importante conhecer o contexto histórico e social em que a obra foi concebida. A 

era vitoriana foi um período conturbado para Inglaterra, os avanços científicos não podiam 

mais ser ignorados e censurados pela Igreja, que então teria de arranjar um meio de conciliar a 

religião com a ciência. Novas teorias filosóficas e científicas foram criadas e pregadas, Darwin 

mostrava sua teoria da evolução em um auditório cheio de cientistas perplexos, um tipo novo 

de mentalidade começava a se estabelecer. Ao mesmo tempo, no geral, o país ainda possuía o 

característico moralismo puritano. É, acima de tudo, uma era de contradições: de um lado os 

vários avanços em inúmeras áreas da ciência e filosofia e do outro a sociedade estagnada pelos 

ditames da nobreza. Explicita Brito: 

 

[...]contexto histórico em que está inserido o autor Lewis Carroll é um período de 

grandes  avanços  nos  campos  científico  e  tecnológico,  bem  como  do  surgimento  

de diferentes formas do pensamento filosófico, como o  positivismo e o 
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evolucionismo, ao mesmo  tempo  em  que  é  uma  época  de  moralidade  rígida,  

puritana,  que  traçou  um  comportamento  social  marcado  pelo  radicalismo […] 

(BRITO, 2012, p. 1). 
Apesar de tudo isso, é importante ressaltar que Alice no País das Maravilhas é uma 

obra à parte, pois acaba por ser transgressora. Alice não é a personagem convencional das 

histórias infantis vitorianas, ela pensa por si própria e não se submete a ninguém. Em várias 

partes da obra pode-se identificar esse comportamento, principalmente no término do livro, em 

que há um julgamento e Alice recusa a opressão e expressa sua opinião 6que contesta a realeza 

representada no livro.  Sobre isso, articula de forma mais simples novamente Brito: “[...] Alice 

pode ser lido como uma crítica a essa opressão moralizadora e pedagógica da literatura e da 

sociedade inglesa vitoriana, que desejava controlar o indivíduo, ditando padrões fixos e pré-

definidos. [...]” (BRITO, 2012, p. 3). 

Essa diferenciação da literatura da época junto a sua modernidade temática é o que 

acaba por constituir Alice no País das Maravilhas uma obra tão estudada quanto é até os dias 

de hoje. 

Materiais e métodos 

 

Relizou-se uma pesquisa bibliogŕafica, que se trata do“[...] primeiro passo em qualquer tipo de pesquisa 

científica, com o fim de revisar a literatura existente e não redundar o tema de estudo ou 

experimentação”(MACEDO, 1994, p.13) e qualitativa. Primeiro, foi feita a leitura da obra na língua 

original e na língua portuguesa. Em seguida, realizou-se a leitura e o fichamento de obras teóricas, de 

forma a validar a pesquisa com um caráter científico. Após as devidas leituras, o próximo passo foi 

procurar trechos e situações em que podem ser identificadas as influências dos tradutores, em que 

medida mantem-se fiel ao original e tentar descobrir as razões das mudanças, sempre observando os 

devidos contextos do material estudado e finalmente elaborar os resultados numa reflexão coerente, 

pronta para ser apresentada. 

Resultados e discussão 

2. Análise 

 

„I'm very much afraid I didn't mean anything but nonsense. Still, you know, words 

mean more than we mean to express when we use them; so a whole book ought to 

mean a great deal more than the writer means. So, whatever good meanings are in the 

                                                      
6  Esse comportamento rebelde e individual certamente só conseguiu chegar às mãos do público por estar 

disfarçado de uma história infantil nonsense, que tinha alguma relevância no século XIX graças ao 

contemporâneo de Carroll, Edward Lear,  e seus pequenos poemas, também nonsense, humor considerado 

destinado a crianças, 
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book, I'm glad to accept as the meaning of the book.‟ 7 (COLLINGWOOD apud 

CARROLL, s/a, on-line) 
Agora, segue-se para a análise de trechos completos, estabelecendo para cada um pano 

de fundo cultural e, então, comparando-os com suas versões portuguesas. Começa-se por um 

trecho do terceiro capítulo: “What I was going to say,'  said the Dodo in an offended tone, 'was, 

that the best thing to get us dry would be a Caucus-race” (CARROLL, 1993, p. 14).  

Nessa parte da história, Alice e vários animais estão molhados (devido a um banho de 

lágrimas que Alice, em forma gigante, inundou a sala), então um deles, o Dodo (desculpando-

se de um parênteses tão próximo a outro, mas é interessante observar que o Dodo simboliza 

coisas datatas e obsoletas, e, pode ser visto também como símbolo de extinção, o Dodo aqui 

representa uma instiuição política que já não é mais efetiva) , propõe uma “Caucus-race” para 

secar todo mundo. Esse termo era relacionado à política e denominava reuniões em que, como 

diz Vieira: “[...] em referência às reuniões entre os líderes de alguma facção para determinar 

uma candidatura ou direcionamento político.”  (VIEIRA, 2010, on-line). 

O Dodo segue, então, quando acaba a corrida e estão secos, a dizer que todos ganharam 

e que Alice deve dar os prêmios: 

 

At last the Dodo  said, „EVERYBODY has won, and all must have prizes.‟ 
„But who is to give the prizes?‟ quite a chorus of voices asked. 
„Why, SHE, of course,‟ said the Dodo, pointing to Alice with one finger; and the 

whole party at once crowded round her, calling out in a confused way, „Prizes! 

Prizes!‟ (CARROLL, 1999, p. 16). 
 

Isso reforça a ideia de que essas reuniões eram inúteis, dizendo que se tinham utilidade, 

esta se limitava a desperdiçar o tempo dos participantes. O fato de Alice ter que premiar todos 

pode ser interpretado como a personagem representando o povo, que devia sustentar os 

políticos com o que tinha e receber pouco de retorno (Alice é obrigada a premiar-se com um 

dedal que lhe pertencia). Vieira vê o fato de todos ganharem de modo mais específico, 

referenciando a reuniões das Câmaras Inglesas: “Nas reuniões das Câmaras Inglesas eram 

comuns as discussões cujos interesses limitavam-se a um pequeno grupo que não queria abrir 

mão de seu poder” (VIEIRA, 2010, on-line). 

                                                      
7  Eu receio que eu não quis dizer nada a não ser nonsense. Ainda, você sabe, palavras significam mais do 

que queremos expressar quando nós as usamos; então um livro inteiro deve significar muito mais do que o escritor 

intenta. Então quaisquer significados bons que estejam no livro, eu fico feliz em aceitar como  o significado do 

livro (Tradução nossa). 
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Outro fato que se deve notar é o uso da palavra “party”  para designar o grupo de 

animais, o termo quando empregado em companhia de “political” (political party) torna-se 

equivalente ao nosso “partido político”, mas sozinho, pode ser entendido simplesmente como 

“festa”, o que remete a uma desorganização, ou, como é deduzido, “festa política”, assim 

dizendo que essas reuniões eram como festas alvoroçadas onde tudo acabava em uma total 

bagunça. 

Os trechos correspondentes em português seguem: “'O que eu ia dizer” prosseguiu o 

Dodo com voz ofendida, 'era que nada melhor para nos secar do que uma corrida eleitoral'” 

(CARROLL, 1999, p. 40). 

 

[...] Enfim, o Dodo falou: “todo mundo ganhou, e todos devem ser premiados”. 
“Mas quem vai dar os prêmios?” indagou um coro de vozes. 
“Ora, ela, é claro”, respondeu o Dodo, apontando com um dedo para Alice, E todo o 

grupo ajuntou-se em volta dela, numa confusão, clamando: “Prêmios Prêmios”  

(CARROLL,1999, p. 40). 
 

Caucus-race é adaptado para corrida eleitoral, um termo que condiz perfeitamente com 

a conotação que original, mesmo que perdendo um pouco do sentido histórico, o trecho não 

fica destituído da sua profundidade e crítica social. Aqui “party” vira “grupo”, tirando a 

ambiguidade de sentidos da palavra no contexto, tornando seu significado somente o de um 

aglomerado. 

Já no capítulo sete, situa-se a famosa festa do chá (“Mad Tea Party” no original e na 

tradução “Um Chá de Loucos”), pode-se destacar alguns elementos. O próprio personagem do 

Chapeleiro Louco (Mad Hatter), tem um pano de fundo sociocultural para a sua criação, Vieira 

volta a explicar: 

De acordo com as notas de Martin Gardner, o personagem Mad Hatter (Chapeleiro 

Louco) tem relações com uma expressão da época: “As Mad as a Hatter”. Parte do 

que se conhece das origens desta expressão tem a ver com o material utilizado na 

fabricação de chapéus, feitos de feltro. O mercúrio utilizado para o tratamento do 

feltro dos chapéus causava envenenamento [...] (VIEIRA, 2010, on-line). 
 

A Lebre de Março (March Hare) recebe seu nome da crença inglesa de “[...] que as 

lebres do gênero masculino usualmente entravam em frenesi quando estavam no período de 

cio, que era no mês de março […]”(VIEIRA, 2010, on-line). E ainda há o Dormouse 

(Dormidongo na tradução), baseado em uma espécie de rato famosa por roncar muito alto, mas 

não muito conhecida no nosso contexto cultural, então por isso a escolha de traduzir o nome da 
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personagem, até certo grau de modo literal, omitindo uma referência a um tipo de animal de 

conhecimento menos difundido no nosso meio para oferecer um novo sentido baseado no 

contexto que se insere a personagem. A festa do chá por si só é uma desconstrução social da 

“hora do chá” britânica. O chá é a bebida nacional da Inglaterra, na época de Carroll existia um 

horário reservado para o chá e toda uma etiqueta que se deve seguir. Na sátira feita em Alice no 

País das Maravilhas, na festa todos são rudes, não há nenhuma norma ou senso no que é feito, 

somente o caos nas ações arbitrárias dos integrantes da mesa do chá. A própria Alice volta a 

desconstruir o ideal de criança da era vitoriana, sentando-se a mesa mesmo sem permissão e 

mostrando sua opinião com frequência.  A rudeza da festa do chá do Chapeleiro cria uma 

brecha na significação da hora do chá inglesa, costume tradicional e civilizado, sua “loucura” e 

desorganização demonstram uma deliberada desconsideração das convenções sociais, 

desafiando veementemente o simbolismo do chá na Inglaterra. A hora do chá é eterna e todos 

os seus membros estão exaustos, em vez de revigorados por um momento que, geralmente, 

significa uma pausa dos afazeres do dia para poder descansar.  

No Brasil não existe um costume tão importante e sistemático que lembre a hora do chá 

da Inglaterra vitoriana, então mesmo com uma tradução exemplar, a crítica de Carroll, 

intencional ou não, perde totalmente a representação. Esse desmantelamento social, tão 

presente em Alice no País das Maravilhas e de interpretações plurais, torna-se singular como 

mais um dos elementos “sem sentido” da obra. 

Segue um excerto do capítulo VI na tradução e após em inglês, que ocorre uma parte do 

trocadilho com a palavra “tempo”: 

 

 “Talvez não” respondeu Alice com cautela, “mas sei que devo marcar o tempo 

quando aprendo música.” 
“Ah! Isso explica tudo!” disse o Chapeleiro. “Ele não suporta ser marcado” […]  

(CARROLL ,1999, p. 90) 
 

„Perhaps not,‟ Alice cautiously replied: „but I know I have to beat time when I      

learn music.‟ 
„Ah! that accounts for it,‟ said the Hatter. „He won't stand beating.‟[...] (CARROLL, 

1993, p. 46). 
 

“Beat time” pode ser traduzido tanto como “marcar o tempo” ou de modo literal 

“espancar o tempo”, Alice está claramente falando sobre música, o Chapeleiro, por ser louco e 

ter uma história posterior com o tempo antropomórfico, leva a expressão ao pé da letra. O 

horário é outro elemento saliente da “cultura de chá” britânica e por isso é dada tanta ênfase as 
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piadas com ele neste capítulo. Ao traduzir “beat” para “marcar”, conserva-se somente o 

significado musical da palavra. 

No oitavo capítulo somos apresentados a realeza do País das Maravilhas, a Rainha, o 

Rei e os Soldados, todos representados por naipes de cartas de baralho, simbolizando a 

hierarquia. É aqui que acontece uma parte importante da crítica ao governo da rainha Vitória, 

mostrada como uma criatura temperamental que exige que cabeças sejam cortas inúmeras 

vezes pelos motivos mais triviais possíveis durante o jogo de croquet (jogado, claro, de modo 

absurdo, com tacos que são flamingos e bolas que são porco espinhos) em que todos são 

obrigados a participar. As ordens da Rainha sempre são dispensadas, apesar de todos a 

temerem. Brito diz: 

A  Rainha  de  Copas,  na  realidade,  dentro  do  sistema  maluco  que  é  o  País  das 

Maravilhas,  quase  não  tem  poder  de  decisão,  como  a  Rainha  Vitória  dentro  da 

monarquia parlamentarista. (BRITO, 2012 , p. 2). 
 

Mais tarde, quando Alice é deixada pela Rainha na companhia do Grifo, o mesmo diz 

sobre ela: 

 O Grifo sentou-se e esfregou os olhos; então, observou a Rainha até que ela sumisse 

de vista; depois sorriu. 'Que engraçado!', disse o Grifo, meio para si mesmo, meio 

para Alice. 
“Qual é a graça?” perguntou Alice. 
“Ora, ela”, disse o Grifo. “É tudo fantasia dela: você sabe, eles nunca executam 

ninguém. Vamos!”  (CARROLL, 1999, p. 116). 
 

O sistema judiciário inglês é sempre representado com uma decadência implícita, nada 

do que a realeza diz realmente faz sentido e o povo do País das Maravilhas se submete pelo 

simples costume da submissão. Um retrato da Inglaterra de Carroll, em que a população se via 

acorrentada a tradição monárquica, mesmo que as decisões fossem tomadas em outros núcleos 

de poder. Lauren Millikan de Carleton College esclarece: 

 

The extreme violence assigned the “aristocracy” of Wonderland (the Duchess and the 

Queen) as well as the ridiculous mangling of justice in the Trial (“Sentence first, then 

verdict”; and indeed, the British justice system at the time was in shambles) are both 

often used as evidence that Alice belongs perhaps more to the genre of Political Satire 

than even Carroll realized
8
. (MILLIKAN, 2011, on-line). 

 

 

                                                      
8  Violência extrema caracterizava a a “aristocracia” do País das Maravilhas ( a Duquesa e a Rainha), 

também como a ridícula deturpação da justiça no Julgamento (“Sentença primeiro, veredito depois” e, realmente, 

o sistema judiciário britânico estava em cacos na época) são ambos frequentemente usados como evidência de que 

Alice talvez pertença mais ao gênero da Sátira Política do que mesmo Carroll pensava (tradução nossa) 
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Considerações Finais 

 

Acerca do estilo literário de Carroll, não há discussão, na tradução estudada, mesmo 

sendo muito fiel a obra original, perde-se muito da fluidez do texto, causada pela linguagem 

simplista e ao mesmo tempo perspicaz do autor. A maioria dos trocadilhos inteligentes fica 

perdido e só é possível fazer sentido de alguns com certa pequisa. Alice no País das 

Maravilhas continua sendo uma obra notável em sua tradução, mas perde grande parte se sua 

profundidade ligada ao contexto de produção, já que normalmente é um livro apresentado 

somente ao público infantil, suas traduções não possuem muitas anotações esclarecedoras 

sobre a cultura e sociedade da época, que fariam a diferença para uma edição mais completa. 

Mas, aqui não procura-se avaliar a edição em si, mas a tradução como conceito  de uma 

nação, realizada por habitantes dela. Comprova-se então que, realmente, a equivalêncua entre 

palavras não existe, tanto por, muitas vezes, carregaram uma pluralidade evocativa de 

significados que não funcionam de modo igual em um indivíduo de outro lugar. A tradução não 

consegue transpor a totalidade de uma obra, e nem esse é seu intento. Renovar, mudar e passar 

a ideia de uma outra totalidade parecida com a original, e recriar uma obra, muito parecida com 

a original, mas, com outros significados, outras possíveis interpretações e uma fluidez 

diferente. Não é possível, no entanto, transferir o discurso social para nossa época e nosso país, 

Alice, em português, acaba por realmente ser uma obra mais infantil pois perde muito de seu 

cunho (negado por Carroll, como qualquer outra interpretação de sua obra que não fosse o 

nonsense) político e volta tornar-se pura falta de sentido. O que não é um elemento ruim, já 

que dá roupagem a alegada intenção original do autor, o sem sentido. Seria possível dizer que 

Alice é mais si mesma quando traduzida para uma língua e em uma época que não encontra 

ponte para o momento em que foi feita? Levando em considerações os questionamentos 

levantados e a pessoa de Lewis Carroll, talvez seja viável dizer que sim. Então a tradução 

torna-se não uma recriação, mas uma revalidação da originalidade da obra, atestando uma 

imprevisibilidade impressionante de todos os intentos humanos. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo verificar as regras de colocação pronominal 

em uso no português brasileiro contemporâneo. Para isso, utilizamos como corpus textos 

pertencentes ao gênero textual anúncio publicitário, que toma a variação linguística e o uso de 

variantes não padrão como um dos diversos elementos discursivos utilizados para a construção 

de significado do enunciado. Esse trabalho faz parte do projeto de pesquisa Variação e 

Mudança Linguística em Anúncios Publicitários, apresentado ao Programa de Iniciação 

Científica Voluntária (PIC-V), vinculado ao Grupo de Pesquisa Leitura e Ensino, do Centro de 

Letras, Comunicação e Artes da UENP/CJ e fundamenta-se na Sociolinguística Variacionista 

de Labov ( [1972] 2008), nos estudos de Tarallo (2001), Camacho (1998, 2011), Castilho 

(2002, 2010);  Bortoni - Ricardo (2004, 2005, 2008), Bagno (2007), Coelho et al (2010, 2015), 

dentre outros. 

 

Palavras-chave: Variação linguística. Colocação pronominal. Anúncios publicitários. 

 

Considerações Iniciais 

 

 De modo a atingir os objetivos do gênero textual anúncio publicitário, diversos recursos 

linguísticos de carga persuasiva são utilizados na linguagem verbal desse gênero. A escolha 

dos elementos que constituem os enunciados tem clara motivação argumentativa, tendo em 

vista que os anunciantes fazem uso de uma série de recursos possibilitados pela língua a fim de 

provocar uma aproximação entre os interlocutores e o texto, visando à promoção do produto 

anunciado.  

Entre esses recursos argumentativos, pode-se citar o uso de diferentes formas 

linguísticas em variação, inclusive a adoção de variantes que vão de encontro com o que 

prescrevem as gramáticas tradicionais da língua.  

A adoção das formas não padrão da língua portuguesa  pode ser considerada uma 

característica do texto publicitário, permitindo que o enunciado se assemelhe às variantes 

populares, pois representa  a fala dos destinatários dos textos, possibilitando, dessa forma, uma 

interlocução eficiente e bem-sucedida, entre enunciador e enunciatário. 

Com base nessas premissas, o objetivo deste artigo é apresentar pesquisa que  verifica a 

presença de formas linguísticas em variação no gênero anúncio publicitário, dando ênfase às 
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regras de colocação pronominal em uso nos enunciados que constituem nosso corpus. Para 

tanto,  utilizou-se  anúncios de 1982 a 2007 veiculados em revistas e disponibilizados na 

internet, com o intuito de promover  um estudo linguístico que tome como base textos reais em 

circulação na sociedade. 

Fundamentado na Sociolinguística Variacionista postulada por Labov ([1972] 2008), 

esse estudo se ocupa na verificação dos contrastes e semelhanças nas regras de colocação de 

pronomes entre o que prescreve a gramática normativa - como se verifica em Cipro Neto e 

Infante (2008); Faraco e Moura (1992, 1999) e Bechara (1999) -  e as regras em uso 

observadas em textos pertencentes ao gênero anúncio publicitário, constatando  a presença e 

recorrência da variação linguística  no nível de sintaxe como um dos elementos discursivos 

utilizados nas mensagens publicitárias. 

Assim, pretende-se, também, demonstrar a importância do gênero textual anúncio 

publicitário para os estudos sociolinguísticos, para o estudo de fenômenos linguísticos em 

variação.  

 

Fundamentação Teórica 

 

De acordo com a tradição gramatical, pronomes são “palavras que representam os seres 

ou se referem a eles” (CIPRO NETO e INFANTE, 2008, p. 279). Os autores classificam os 

pronomes em seis categorias: pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e 

interrogativos.  

Para a delimitação do estudo das regras de colocação pronominal, discute-se, neste 

trabalho, a natureza e as especificidades dos pronomes pessoais, que se subdividem entre os 

pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. 

Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que, nas orações, desempenham a 

função sintática de sujeito ou predicativo do sujeito e referem-se   às três pessoas gramaticais - 

eu, tu, ele e suas respectivas formas no plural (FARACO e MOURA,  1992, p. 198). No 

entanto, a delimitação do uso dos pronomes pessoais do caso reto na função sintática de sujeito 

ou predicativo do sujeito nas orações é fortemente restritiva e limitada à visão da norma padrão 

como única norma legítima ou existente no português, tendo em vista que é comum 

observarmos - principalmente na fala ou em situações de menor monitoramento estilístico - a 
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utilização de pronomes pessoais do caso reto também na função sintática de objeto direto. 

A gramática normativa, entretanto, prescreve que, nos casos em que o pronome pessoal 

desempenha o papel de complemento verbal, devem-se utilizar os pronomes do caso oblíquo, 

que, de acordo com Faraco e Moura (1992, p. 199), classificam-se  da seguinte forma: 

 

QUADRO 1. CLASSIFICAÇÃO DOS PRONOMES PESSOAIS OBLÍQUOS 

 Pronomes pessoais oblíquos 

tônicos 

Pronomes pessoais oblíquos 

átonos 

Singular mim, comigo 

ti, contigo 

si, consigo, ele, ela 

me 

te 

se, lhe, o, a 

 

Plural 

nós, conosco 

vós, convosco 

si, consigo, eles, elas 

nos 

vos 

se, lhes, os, as 

Fonte: FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto de. Gramática. 10. ed. São Paulo: Ática S.A., 1992. 

p. 199 (Adaptado). 

 

 Quando utilizados na função sintática de complemento verbal da oração, esses 

pronomes pessoais oblíquos átonos podem ocupar três posições em relação ao verbo: 

a) Próclise: pronome antes do verbo. 

Me dá um cigarro. 

b) Ênclise: pronome depois do verbo. 

Dê-me um cigarro. 

c) Mesóclise: pronome no meio do verbo. 

Dar-me-á um cigarro. 

 

      De acordo com a gramática normativa herdada do português europeu, a colocação usual 

dos pronomes em relação ao verbo é a ênclise. Napoleão Mendes de Almeida, gramático 

notoriamente conservador quanto à gramática da língua portuguesa, justifica a adoção da 

posição enclítica como regra geral da colocação de pronomes argumentando que 

 

Se é de natureza dos oblíquos funcionar como complementos dos verbos, nada mais 

justo dizer que, em regra geral, os oblíquos devem vir pospostos aos verbos. Como é 

a eufonia que regula esta questão da posição dos oblíquos, podemos formular a 

seguinte regra: Quando não há nada que eufonicamente atraia o oblíquo, deve-se dar 

preferência à posposição [...] Essa colocação dá mais ênfase à frase. (ALMEIDA, 

1969 apud EIDELWEIN, 2010) 



184 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

 

 Assim, a próclise estaria condicionada à presença de palavras que, ao serem 

empregadas antes do verbo, supostamente, funcionaria como atrativos ao pronome. Nas 

gramáticas consultadas, foram citados como fatores de próclise os seguintes elementos: 

 

a) Pronomes relativos 

b) Pronomes interrogativos 

c) Conjunções subordinativas 

d) Palavras negativas 

e) Advérbios 

f) Pronomes indefinidos 

g) Palavras exclamativas 

h) Palavras que iniciam orações optativas 

i) Gerúndio precedido da preposição em 

j) Conjunções alternativas 

 

 No entanto, é unânime em Bechara (1999), Faraco e Moura (1992, 1999) e Cipro Neto 

e Infante (2008) a constatação de que a “falsa teoria da atração” é resultado da indissociação 

entre o português brasileiro e o português europeu (BECHARA, 1999, p. 587), tendo em vista 

que essas regras se diferem das observadas em uso no território brasileiro.  

 Faraco e Moura (1992, p. 422) apontam que, no português do Brasil, “nota-se uma 

preferência marcante pela próclise”. Em parcial consonância com o que defende Almeida, os 

autores afirmam que “o princípio básico norteador da colocação dos pronomes deve ser a 

eufonia, isto é, saber se a frase soa bem aos ouvidos” (FARACO e MOURA, 1999, p. 260). 

De modo a possibilitar a eufonia, Bechara (1999) defende que o estudo da colocação 

dos pronomes oblíquos átonos deve exceder os limites da sintaxe e ser encarada como questão 

também da fonética, tendo em vista que, ao observar registros de falantes cultos brasileiros, 

verifica-se que esta variável está sujeita, entre outros fatores, à distribuição de palavras tônicas 

e átonas nos períodos, e não apenas à presença dos supostos elementos atrativos, conforme 

costumavam sugerir os puristas.  

 Ao associar eufonia e prosódia ao campo da fonologia, fica evidente que as regras que 
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regem a colocação dos pronomes no português brasileiro não pode ser a mesma das observadas 

em Portugal, uma vez que são claras as diferenças de pronúncia causadas pela distância 

histórica e territorial entre as variedades brasileira e europeia da língua. 

Logo pode-se afirmar que as regras de colocação pronominal utilizadas no português 

brasileiro extrapolam o nível sintático da língua e estão relacionadas a uma série de fatores 

linguísticos e extralinguísticos, a respeito dos quais Aguiar (apud Bechara, 1999) explica 

 

A colocação de pronomes complementos em português não se rege pela fonética, nem 

é o ritmo, o mesmo binário-ternário, em ambas as modalidades, brasileira e lusitana, 

que impõe uma colocação aqui, outra ali, não. Ela obedece a um complexo de fatores, 

fonético (rítmico), lógico, psicológico (estilístico), estético, histórico, que às vezes se 

entreajudam e às vezes se contrapõem.  

 

 

Quanto à mesóclise, o tradicionalismo gramatical indica que devem vir no meio do 

verbo os pronomes oblíquos átonos que servirem como complemento de verbos no futuro do 

presente ou no futuro do pretérito. Faraco e Moura (1999, p. 262) apontam que o uso da 

mesóclise no português brasileiro atual está restrito a esferas sociais bastante específicas, como 

a jurídica e em alguns casos a literária, com motivações estilísticas. De acordo com os autores, 

“o emprego da mesóclise em textos informais é considerado inadequado e pedante” (FARACO 

e MOURA, 1999, p. 262). 

 No movimento contrário ao que supõem os autores, Tomanin (2009) defende que, na 

verdade, a construção mesoclítica é ainda viva e bastante utilizada no português brasileiro. A 

autora aponta uma sugestão de redefinição para o conceito de mesóclise a partir da 

consolidação do verbo “ir” como auxiliar de futuro, que possibilitou uma reestruturação da 

mesóclise de modo analítico por meio da estrutura perifrástica           “ir + pronome + verbo 

nuclear”.  

     Ao analisar a recorrência desse modelo de construção de futuro em textos jornalísticos do 

século XIX, a autora constata que 

 

há que se considerar que o número de ocorrências com essa variante é menor do que 

com a forma sintética, mas o importante é que já se registra na escrita. Isso indica um 

processo, típico nos casos de variação, que se constitui de dois movimentos que se 

dão em sentido contrário: a forma inovadora vai, aos poucos, penetrando na escrita e 

a forma conservadora vai saindo da fala, embora continue na escrita. (TOMANIN, 

2009, p. 110) 

  

Percebe-se, portanto, que, há séculos, as diferentes possibilidades de colocação de 
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pronomes estão em concorrência, constituindo caso de variação linguística no português. O 

processo de variação, conforme exemplifica a citação acima, implica na existências de duas ou 

mais formas individuais que coexistem na língua e estão relacionadas a elementos 

extralinguísticos próprios capazes de fundamentar a escolha por uma ou outra forma entre os 

falantes da língua. 

Entre os fatores extralinguísticos que influenciam a existência de variação, Coelho et al 

(2012, p. 76) citam a regionalidade, escolaridade, nível socioeconômico, gênero, faixa etária, 

situação comunicativa e suporte (fala/escrita). Tais elementos, segundo os autores, configuram 

a dimensão externa da variação, capazes de refletir por meio da língua as multiplicidades das 

configurações sociais no Brasil.  

Esses elementos se manifestam em todos os níveis da língua, sendo possível a 

verificação de formas em variação desde o campo fonológico, por meio dos sotaques e das 

diferenças de pronúncia, até o discursivo, por meio, por exemplo, da variação dos recursos 

discursivos utilizados como estratégias de coesão (COELHO et al, 2012, p. 53, 65). 

 Conforme as discussões apontadas anteriormente, pode-se dizer que a variação nas 

regras de colocação pronominal estão relacionadas não apenas ao nível sintático, pela teoria da 

atração; mas também ao campo fonológico, pela interferência da tonicidade das palavras na 

escolha por uma ou outra forma; e morfológico, pela própria discussão a respeito da natureza e 

especificidades da classe pronominal. 

Em relação à importância da variação para a transformação da língua, Weinreich et al 

(2006, apud Coelho et al, 2012, p. 91), salienta que “toda mudança implica variabilidade e 

heterogeneidade”. Isso significa que, apesar de nem todos os casos de variação linguística 

indicarem que uma das formas em variação se tornará obsoleta, todos os casos de mudança ou 

transformação da língua  pressupõem um estágio anterior de variação.  

Assim, acredita-se que o estudo da colocação pronominal em uso no português 

brasileiro é capaz de contribuir para a verificação de um processo histórico de mudança 

linguística em andamento, a partir da sistematização das regras que constituem essa variável.  

 

Análise da colocação  pronominal em anúncios publicitários 

 

 A realização desta pesquisa teve como base a análise de 32 anúncios publicitários com 
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a presença de pronomes oblíquos átonos disponibilizados na internet, originalmente veiculados 

em revistas semanais e mensais entre os anos 1982 e 2007. 

 Foram verificados, nos anúncios, 43 casos de uso de pronomes oblíquos na função 

sintática de complemento verbal. Dentre esses exemplos, a maior parte dizia respeito à 

próclise, verificada em 33 casos. A colocação enclítica apareceu nos anúncios 10 vezes e a 

mesóclise não foi utilizada nenhuma vez. Esses números confirmam que, no português do 

Brasil, “nota-se uma preferência marcante pela próclise” (FARACO e MOURA, 1992, p. 422), 

além de permitir afirmar também que a mesóclise é uma construção gramatical em desuso. 

 Entre os exemplos de uso da ênclise, foram encontrados os seguintes enunciados: 

Anúncio 1                                                   Anúncio 2 

    

Fonte: Revista Veja, 1992                           Fonte: Revista IstoÉ, 1997 

 

Anúncio 1: Peça-nos um tira gosto da França antes mesmo de visitá-la. 

Anúncio 2: Larga-me… Deixa-me gritar!.. 

 

Em ambos os exemplos, observa-se o uso da ênclise, dando ao enunciado um caráter 

mais formal.  O segundo anúncio, de 1997, trata-se de uma comemoração aos 60 anos da 

Associação Brasileira da Propaganda, em que a presença da ênclise serve como uma forma de 

representar a linguagem dos anúncios publicitários da década de 1950, período em que foi 

veiculado o seguinte anúncio, parodiado pela ABP: 
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Anúncio 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SCHOLZ, Cley. Xarope São João. 2011. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/blogs/reclames-do-

estadao/xarope-sao-joao/>. Acesso em: 22 nov. 2017. 

 

 No anúncio do Xarope São João, lê-se o seguinte texto: 

 
Larga-me, deixa-me gritar!… Xarope São João, para combater a tosse, as traqueo-

bronquites e suas manifestações. Aviso: o xarope São João acha-se à venda em 

qualquer localidade de todos os estados do País, pois o laboratório Alvim & Freitas 

encontra-se aparelhado para fornecer toda e qualquer quantidade daquele produto. 

 

 A ênclise é um elemento bastante marcante no trecho, estando presente quatro vezes na 

função de complemento verbal e pronome reflexivo. Em concorrência com as formas 

observadas no texto acima, os exemplos abaixo trazem os pronomes oblíquos antes dos verbos, 

resultando um caráter mais informal aos enunciados: 

 

Anúncio 4              Anúncio 5                                                                 
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Fonte: Agência DM9DDB, 2007.                                  Fonte: Revista Claudia, 2007 

 

Anúncio 3: Ju, me perdoa, amor!! 

Anúncio 4: Mas só a cerveja faz eles se abraçarem e se considerarem pra caramba. 

 

Nos anúncios 4 e 5, já ocorrem os usos da próclise.Isso traz mais informalidade ao 

texto, uma maior aproximação com o público alvo, caracterizando-se como um exemplo de 

variação diafásica. Vale ressaltar também que, nos anúncios acima, não há a presença nenhum 

elemento atrativo que justifique a escolha pela posição proclítica, em consonância com a ideia 

de que a colocação dos pronomes está sujeita não apenas a fatores sintáticos, mas também a 

elementos fonéticos, lógicos, estilísticos, estéticos e históricos, conforme aponta Aguiar (apud 

BECHARA, 1999). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio  da análise da colocação pronominal utilizada nas mensagens dos anúncios 

publicitários encontrados nesta pesquisa, constatamos que os fenômenos  da próclise e da 

ênclise estão em concorrência, estão em variação, tendo em vista que ambas as regras foram 

verificadas nos anúncios coletados. 

A recorrência das regras de colocação dos pronomes oblíquos átonos observadas nos 

anúncios publicitários encontrados no desenvolvimento deste artigo corrobora com a ideia já 

constatada em pesquisas nos mais diversos gêneros textuais (cf. VILELA, 2005; AMARAL, 

2010; SILVA, 2016) de que a mesóclise é uma estrutura linguística em desuso no português 

brasileiro. Nos anúncios analisados, não foram encontrados nenhum caso de colocação 

pronominal com uso da mesóclise, o que sugere um exemplo de mudança linguística, tendo em 

vista que a estrutura perifrástica descrita por Tomanin (2009) é dominante nesta variável, onde 

tradicionalmente ocorreria a colocação mesoclítica. 

Assim, foi possível verificar que as formas linguísticas consagradas na fala espontânea, 

como a predominância da próclise e extinção da mesóclise, são refletidas também nos gêneros 

escritos, como o anúncio publicitário. Essa influência possibilita que as variantes inovadoras 

acabem sendo amplamente usadas pelos falantes cultos da língua, aqueles com ensino superior 

completo, naturalizando seu uso e concretizando sua legitimidade.  
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DIALOGANDO SOBRE ATIVIDADES PARA O ENSINO DE LIBRAS 
 

Érica Alves Fernandes de Andrade (UNESP/Campus de Marília) 
 

 

Resumo: No Brasil, a Lei n.º 10.436/2002, ratificada pelo Decreto n.º 5.626/2005, dentre 

outros, oficializa a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como língua. Os surdos são principais 

usuários dessa língua, o que não impede aos ouvintes a apropriação e uso da mesma. Por ser 

uma língua de modalidade visuoespacial, seu ensino deve privilegiar uma pedagogia visual a 

qual contemple as especificidades que a língua exige. Nos tempos hodiernos, o número de 

publicações que oferecem suporte para o ensino de Libras vem se alargando, mas ainda é 

escasso. Destarte, o presente trabalho soma-se às pesquisas que abarcam o tema, pois o 

considera relevante para o incentivo e propagação da Libras, e consequentemente, para a 

ampliação dos estudos surdos. 

 

Palavras-chave: Ensino de Libras. Surdez. Atividades de Libras. 

 
 

Introduzindo o tema 

 

Ao perceber em minha trajetória docente a escassez de materiais voltados à área da 

surdez, principalmente por parte dos órgãos públicos, gostaria de compartilhar algumas 

atividades para a sala de aula, inéditas e desenvolvidas por mim, baseadas nas dificuldades de 

meus alunos, sendo que outros profissionais poderão tirar proveito. Os objetivos das atividades 

não se esgotam nestes escritos, sendo que a partir delas, cada professor pode criar e recriar, 

consoante seu nicho de trabalho. 

 

A surdez e a legislação vigente no Brasil 

Com a promulgação da Lei n.º 10.436, de abril de 2002 e do Decreto n.º 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, regulamentando a referida, a comunidade surda vivenciou um marco 

histórico e encontrou seus direitos, lutas, cultura e identidade surda reconhecidos.  A lei, além 

de oficializar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como língua no país, conferiu aos surdos o 

direito de ter as aulas mediadas em Libras ou com a presença de um TILS (Tradutor e 

Intérprete de Língua de Sinais). 

Visando ao atendimento das especificidades linguísticas, culturais e educacionais dos 

alunos surdos inseridos na rede pública e conveniada de ensino, o Paraná disponibiliza serviços 

de apoio especializado para complementação pedagógica, como: TILS, professor surdo de 
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Libras, CAES (Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez). Desta forma, os 

profissionais da área da surdez são assistidos pelo CAS/PR (Centro de Apoio aos Profissionais 

da Educação de Surdos do Paraná). (SEED/DEEIN, [s.d.]). 

O TILS é o profissional bilíngue capaz de transitar com fluência da Libras para a 

Língua Portuguesa e vice-versa, certificado em nível de proficiência, para o atendimento dos 

alunos inclusos no Ensino Comum que tem por objetivo mediar a comunicação entre alunos, 

professores e toda a comunidade escolar. 

O professor surdo de Libras é o profissional surdo, que tem como objetivo oportunizar 

condições para a apropriação e desenvolvimento da Libras como primeira língua. 

Os CAES são centros espalhados pelo estado que desenvolvem uma proposta de 

educação bilíngue, auxiliando na difusão da Libras nas comunidades escolares. Nestes espaços 

atuam o professor bilíngue, juntamente do professor surdo. 

O professor bilíngue é o responsável pela mediação do aprendizado da Língua 

Portuguesa na modalidade escrita, ou seja, como segunda língua. 

O CAS/PR tem como finalidade promover a formação continuada de profissionais da 

educação, viabilizando a inclusão escolar e social das pessoas surdas. 

Para os surdos que não têm condições de matricular-se em escolas para surdos, sejam 

por questões logísticas ou outrem, é ofertado o Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

na área da surdez
9
. 

O AEE é o atendimento ofertado pelo Poder Público destinado à educação das pessoas 

público-alvo da educação especial que pode ser “compreendido como o conjunto de atividades, 

recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente”, que visa 

complementar e/ou suplementar a formação dos estudantes conforme suas necessidades 

individuais. Este atendimento se dá nas Salas de Recursos Multifuncionais, que se caracterizam 

em “ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos” 

(BRASIL, 2011). 

No Paraná, a área da surdez é orientada pela Instrução n.º 08/2016 – SEED/SUED, que 

estabelece critérios para o AEE em Sala de Recursos Multifuncionais – Surdez, Ensino 

Fundamental (anos finais), e Ensino Médio, nas instituições da rede pública estadual de ensino. 

Assim, a escolaridade do aluno surdo acontece em um período, e o AEE no turno 

                                                      
9 Não é meu objetivo aqui discutir sobre o mérito ou demérito do atendimento para o surdo neste formato. 
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contrário, em cronograma, de forma individual ou em pequenos grupos. 

Embora a discussão até o momento se desenrole sobre o ensino no contexto da surdez, 

não encontrei propostas práticas às quais se possam valer os professores surdos ou ouvintes 

para com seus alunos da área da surdez. Neste viés, considero de suma importância a 

socialização de atividades organizadas por mim, alicerçadas em minhas pesquisas e 

experiências.  

 

Atividades voltadas para o ensino de Libras 

 

Disponibilizo 3 atividades para serem trabalhadas com alunos surdos ou estudantes de 

Libras como segunda língua (Anexo 1, 2 e 3, respectivamente). Discorro em cada uma delas, 

versando sobre os pontos: Público-alvo (a quem se destina), Materiais (materiais mínimos para 

a execução da atividade), Metodologia (sugestão de como desenvolver a atividade). É 

conveniente lembrar que cada professor conhece o seu alunado, portanto, cabe a ele explorar 

cada atividade conforme a demanda. 

 

Atividade 1 (Anexo I) 

 Público-alvo: Alunos iniciantes em Libras e/ ou na Língua Portuguesa (LP). (É mais 

indicada para o Ensino Fundamental I e II). 

 Materiais: Lápis de cor (opcional), lápis de escrever, borracha, tesoura, cola. 

 Metodologia: 

1. É importante que o professor oriente o aluno a colocar seu nome completo, a data atual e a 

do seu nascimento. Essas práticas favorecem identificar se o aluno memorizou a escrita do seu 

nome e como está sua organização espaço-temporal.  

2. O educando deve identificar quais letras estão faltando (Anexo I), utilizar a folha para 

recorte da atividade (Anexo I. Rec) e realizar a colagem nas lacunas. 

3. Caso o discente não tenha o domínio da sequência alfabética em Libras ou LP, ele pode 

acompanhar com pistas visuais (alfabeto impresso ou disponibilizado em varal na sala); 

Obs.: A atividade deve variar conforme a dificuldade do estudante. A numeração acima de 

cada coluna favorece uma possível correção. 
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Atividade 2 (Anexo II) 

 Público-alvo: Alunos iniciantes em Libras e/ ou na Matemática. (É mais indicada para o 

Ensino Fundamental I). 

 Materiais: Lápis de cor, lápis de escrever, borracha, tesoura, cola. 

 Metodologia: 

1. Sugiro iniciar pelo ponto 1., constante na metodologia da Atividade 1. 

2. O aluno deve perceber quais algarismos estão faltando na atividade (Anexo II) e utilizar 

a folha para recorte (Anexo II. Rec), a fim de completar as lacunas. É importante que 

pinte as peças do dominó, conforme a quantidade da coluna. 

3. Caso o estudante não tenha o domínio da sequência numérica, pode acompanhar com 

pistas visuais (cartaz ou varal na sala). 

 

Atividade 3 (Anexo III) 

 Público-alvo: Alunos praticantes de Libras e com aquisição da Língua Portuguesa (LP) 

na modalidade escrita. (É mais indicada para o Ensino Fundamental II em diante). 

 Materiais: Lápis de escrever; borracha; caneta. 

 Metodologia: 

O professor deve comunicar aos educandos: 

1. O limite máximo de tempo para execução da atividade; 

2. Que cada questão objetiva terá 4 (quatro) alternativas de resposta ( A, B, C e D), das 

quais apenas 1 (uma) será correta. 

3. Outras orientações às quais julgarem pertinentes. 

 Gabarito das questões: 1. d); 2. c); 3. b). 

 

Referências 

BRASIL. Decreto n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF. Regulamenta a Lei n.º 10.436/ 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>. Acesso em 

01 out. 2017. 

 

BRASIL. Decreto n.º 7.611, de novembro de 2011. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/decreto/d7611.htm>. Acesso em 01 out. 2017. 

 



196 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

CAPOVILLA. F. C.; RAPHAEL, W. D.; MAURICIO, A. C. L. Novo Deit-Libras: dicionário 

enciclopédico ilustrado trilíngue da Língua de Sinais Brasileira (Libras) baseado em linguística 

e neurociências cognitivas. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012a. v. 1. p. 1-

1401. 

 

CAPOVILLA. F. C.; RAPHAEL, W. D.; MAURICIO, A. C. L. Novo Deit-Libras: dicionário 

enciclopédico ilustrado trilíngue da Língua de Sinais Brasileira (Libras) baseado em linguística 

e neurociências cognitivas. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012b. v. 2. p. 

1421-2759. 

 

DOMINÓ, peça. Disponível em: 

<http://www.yescoloring.com/images/dominoes_game_5_coloring_at_coloring-pages-book-

for-kids-boys.gif>. Acesso em: 30 set. 2017. 

 

SEED/DEEIN. Surdez: formas de atendimento. Disponível em < 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=699 > 

Acesso em: 08 out. 2017. 

 

SEED/SUED. Secretaria de Estado da Educação/ Superintendência da Educação do Paraná. 

Instrução nº 08/2016 – SEED/SUED. Disponível em: 

<http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes/instrucao082016sued.pdf>. Acesso 

em 01 out. 2017. 

 

 

(ANEXO I) 



197 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

 

(ANEXO I. Rec) 



198 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

 

(ANEXO II) 



199 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

 

 

(ANEXO II. Rec) 



200 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

 

 

(ANEXO III) 



201 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

DIVERSIDADE LINGUÍSTICA E ENSINO: 

A SOCIOLINGUÍSTICA EDUCACIONAL NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 

Vera Maria Ramos Pinto (UENP-CJ / PG-UEL) 

Thiago Leonardo Ribeiro (PG-UEL) 

Grupo de Pesquisa Leitura e Ensino 

 

Resumo: A língua portuguesa, assim como toda a sociedade brasileira, é heterogênea e 

diversificada. Entretanto, muitos não veem o Brasil como um país plurilíngue e, dessa maneira, 

o ensino da Língua Portuguesa é visto sob o viés prescritivista, cuja norma padrão é quem dita 

as regras do falar e escrever bem. Isso tudo alimenta o preconceito linguístico, gerador de 

exclusão social e discriminação. Diante disso, Bortoni-Ricardo (2004) propõe estudo pautado 

pelas concepções da Sociolinguística que traz muitas contribuições para melhorar a qualidade 

do ensino da Língua Portuguesa porque trabalha sobre a realidade linguística dos usuários 

dessa língua, levando em conta, além dos fatores internos à língua, os fatores externos à língua. 

Com base nos estudos teórico-metodológicos de Labov ([1972] 2008), Mattos e Silva (2004), 

Bortoni-Ricardo (2004, 2005, 2008), Cyranka (2014, 2015, 2016), Coelho et al (2010) e Faraco e 

Zilles (2015), além das preconizações dos PCN (1998), defendemos que é necessário, na 

formação inicial do professor de Língua Portuguesa, o conhecimento das concepções de ensino 

advindas da Sociolinguística Educacional, principalmente, sobre e como lidar com a variação 

linguística no contexto escolar. Desta feita, faz-se uso de uma pedagogia culturalmente 

sensível (ERICKSON, 1987; BORTONI-RICARDO, 2004), oportunizando, assim, aos alunos, 

o uso da norma padrão sem menosprezar a vivência e cultura que carregam. 

 

Palavras-chave: Sociolinguística Educacional. Variação Linguística. Formação do Professor. 

Pedagogia da Variação Linguística. 

 

 

Introdução 

 

A Sociolinguística, área da Linguística que estuda a relação entre a língua que falamos 

e a sociedade em que vivemos, rompeu com a tradição saussuriana de um sistema linguístico 

homogêneo.  

No Brasil, por exemplo, diante de tanta diversidade linguística, seja pela extensão 

territorial, colonização, raças e culturas, e status social, impossível pensarmos a língua que 

falamos como homogênea.  

Os estudos sociolinguísticos, então, principalmente na sua vertente variacionista, 

contribuíram muito para o ensino da Língua Portuguesa em nosso país. Teve como precursor 

Willian Labov, estudioso norte-americano, que iniciou suas pesquisas linguísticas para 

confirmar a hipótese de que o inglês falado na Ilha de Martha‟s Vineyard, nos Estados Unidos, 

estava, na década de 60, revelando um processo de mudança provocado por influências 
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extralinguísticas. 

Segundo Santos (2014, p. 157), um dos grandes méritos de Labov foi confirmar a 

suposição de que as línguas mudam, porque apresentam variação linguística. Um fenômeno 

linguístico é variável quando existem na língua duas ou mais de duas formas, consideradas 

variantes, com o mesmo valor de verdade.  

Trata-se, portanto, de competição entre formas, que, consoante Weinreich, Labov e 

Herzog (2006), não ocorrem com todas as regras, já que num sistema há também as 

categóricas, ou seja, aquelas que se apresentam sempre da mesma maneira.  

No que diz respeito às regras variáveis, pesquisas sociolinguísticas sobre o português 

brasileiro, em décadas de estudos, já identificaram inúmeros fenômenos nos diferentes níveis 

linguísticos, fonológico, morfológico, sintático, lexical, semântico e discursivo. 

Desse modo, a Sociolinguística de base laboviana consiste num aparato teórico-

metodológico que dá conta de grandes massas de dados realizados pelos falantes em 

circunstâncias reais de uso e trouxe grandes contribuições ao ensino.  

Cezário e Votre, a esse respeito, afirmam 

 

As pesquisas sociolinguísticas, baseadas na produção real dos indivíduos, dá-

nos informações detalhadas acerca da variante produzida pelas pessoas mais 

escolarizadas, sobre as variantes que deixaram de ser estigmatizadas, e das 

mudanças já implementadas na fala, mas que ainda não são aceitas nas 

gramáticas normativas. Com isso, a área de educação se enriquece com as 

informações que podem ser usadas também no ensino da língua culta, que 

passa a ser baseada em dados reais (CEZÁRIO e VOTRE, 2010, p. 152 -153). 

 

Assim, Bortoni-Ricardo passa a denominar “Sociolinguística Educacional todas as 

propostas e pesquisas sociolinguísticas que tenham por objetivo contribuir para o 

aperfeiçoamento do processo educacional, principalmente na área do ensino de língua 

materna” (2005, p. 128). 

Neste artigo, então, objetivamos, com base nos estudos teórico-metodológicos de 

Labov ([1972] 2008), Mattos e Silva (2004), Bortoni-Ricardo (2004, 2005, 2008), Cyranka 

(2014, 2015, 2016), Coelho et al (2010), Faraco e Zilles (2015), além das preconizações dos 

PCN (1998), apresentar considerações desses autores e de documentos oficiais de ensino sobre a 

importância da abordagem da variação linguística no contexto escolar, sem, contudo, deixar de 

ensinar a norma padrão da língua.  
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Tudo isso, com a intenção de mostrar o nosso ponto de vista, a nossa defesa sobre a 

necessidade do conhecimento das concepções de ensino advindas da Sociolinguística 

Educacional, principalmente, sobre e como lidar com a variação linguística no contexto escolar 

na formação inicial do professor de Língua Portuguesa. 

Dessa feita, é necessário fazer uso de uma pedagogia culturalmente sensível 

(ERICKSON, 1987; BORTONI-RICARDO, 2004), oportunizando, assim, aos alunos, o uso da 

norma padrão sem menosprezar a vivência e cultura que carregam. 

  

Documentos oficiais de ensino e a variação linguística 

 

Aqui, no Brasil, foi a partir dos anos 1980 que ocorre uma grande transformação na 

concepção de língua na escola, “com a publicação, dentre outros, de Subsídios à proposta 

curricular de Língua Portuguesa para o 2º Grau, documento elaborado por Ataliba Castilho, 

Roberto Camacho, Maurício Gnerre et alii para a Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo” (DIAS, 2011, p. 24). 

Nas palavras da autora 

 

Esse texto, fundamentado na Sociolinguística, traz a heterogeneidade e a 

diversidade linguística para dentro do ensino de Língua Portuguesa. A partir 

daí, ensinar língua na escola passa a exigir uma visão crítica sobre a 

gramática, uma reflexão sobre: as diferenças entre o oral e o escrito; os 

diferentes registros e modalidades de uso da língua (DIAS, 2011, p.24). 

 

Ainda, na década de 80, no ano de 1986, foi nomeada pelo então Presidente José 

Sarney, a Comissão Nacional para o Aperfeiçoamento do Ensino Aprendizado da Língua 

Portuguesa, por meio do Decreto n. 91.372, de 26 de junho de 1985, do Ministério da 

Educação. 

Essa Comissão, de acordo com Dias (2011, p.24), era composta por “Abgar Renault, 

Antônio Houaiss, Celso Cunha, Celso Luft, Fábio Lucas, João Wanderley Geraldi 

(substituindo Aurélio Buarque de Holanda), Magda Becker Soares, Nelly Medeiros de 

Carvalho (substituindo Francisco Gomes de Matos), Raymundo Jurandy Wangham”.  

Ademais, a autora informa que, nessa década, uma grande quantidade de livros foi 

publicada, dando continuidade às propostas educacionais de bases linguísticas, muitos com 



205 
Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

base nas teorias Sociolinguísticas: 

 
[...] No ensino da leitura e escrita, João Wanderley Geraldi (org., 1984), 

Rodolfo Ilari (1985), Mary Kato (1985), Alcir Pécora (1983). Voltados 

especialmente para a leitura, Marisa Lajolo (1982), Maria Helena Martins 

(1983), Ezequiel Theodoro da Silva (1983) e Regina Zilberman (org., 1982). 

Alguns autores ocuparam-se em especial com o ensino da gramática: 

Evanildo Bechara (1985), Celso Pedro Luft (1985) e Mário Alberto Perini 

(1985); enquanto outros trataram da questão de uma perspectiva filosófica, 

educacional e discursiva: Maurizzio Gnerre (1985) e Magda Soares (1986) 

(DIAS, 2011, p.24). 

 

Entretanto, é sabido que foi com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN, 1998) que se reconhece a importância da abordagem da variação linguística nas aulas de 

Língua Portuguesa. Assim, as variedades linguísticas devem fazer dos conteúdos 

programáticos de Língua Portuguesa nas escolas de ensino fundamental e médio. Segundo os 

PCN, “o respeito à diversidade é o principal eixo da proposta” (BRASIL, 1998, p. 4). 

Nos PCN (1998), observamos uma nova postura para o ensino de Língua Portuguesa 

que vai para além do ensino da gramática normativa, com o reconhecimento, conforme já 

mencionado, das variedades linguísticas. 

Consoante os PCN: 

 
Não se pode mais insistir na ideia de que o modelo de correção estabelecido 

pela gramática tradicional seja o nível padrão de língua ou que corresponda à 

variedade linguística de prestígio. Há, isso sim, muito preconceito decorrente 

do valor atribuído às variedades padrão e ao estigma associado às variedades 

não-padrão, consideradas inferiores ou erradas pela gramática. Essas 

diferenças não são imediatamente reconhecidas e, quando são, não são objeto 

de avaliação negativa (BRASIL, 1998, 31). 

 

Sendo assim, esse documento oficial de ensino postula: 

 

Para cumprir bem a função de ensinar a escrita e a língua padrão, a escola 

precisa livrar-se de vários mitos: o de que existe uma forma "correta” de falar, 

o de que a fala de uma região é melhor do que a de outras, o de que a fala 

“correta” é a que se aproxima da língua escrita, o de que o brasileiro fala mal 

o português, o de que o português é uma língua difícil, o de que é preciso 

“consertar” a fala do aluno para evitar que ele escreva errado (BRASIL, 1998, 

p.31). 

 

Nesse contexto, a Sociolinguística Educacional se estabelece, principalmente, com o 
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desenvolvimento das pesquisas que buscaram compor um retrato bastante fiel da nossa 

realidade linguística, com especial interesse na descrição do Português Brasileiro (PB).  

Com a divulgação dos resultados dessas pesquisas para um público maior, na tentativa 

de transformar os resultados das pesquisas em instrumental pedagógico capaz de interferir nas 

práticas de educação sociolinguística, isto é, nas formas de ensinar a Língua Portuguesa nas 

escolas, a Sociolinguística Educacional começa a ganhar espaço. 

O pioneirismo desse movimento é dado à sociolinguista Stella Maris Bortoni-Ricardo, 

já citada anteriormente, que se dedica “intensamente em fortalecer o campo de ação da 

Sociolinguística Educacional, área teórico-metodológica que ela inaugurou entre nós” 

(BAGNO, 2004, p.7).  

Cyranka (2016, p.169), sobre a educação sociolinguística, alega  

 

[...] A Sociolinguística Educacional propõe que se leve para as salas de aula a 

discussão sobre a variação linguística, orientando os alunos a reconhecerem 

as diferenças dialetais e, mais importante, a compreenderem que essas 

diferenças são normais, legítimas e que devem ser consideradas na seleção 

das estruturas a serem utilizadas a depender das condições de produção, isto é, 

das necessidades do leitor/escritor, falante/interlocutor, a partir do contexto 

em que se encontra. Desse modo, o conceito de „certo/errado‟ em linguagem é 

substituído pelo de „adequado/inadequado‟, o que predispõe os alunos ao 

desejo de ampliarem a competência comunicativa que já possuem, 

construindo crenças positivas sobre o conhecimento que têm de sua língua, no 

caso, a língua portuguesa. 

 

   Para Bortoni-Ricardo e Freitas (2009, p. 220), a Sociolinguística Educacional busca 

respostas para questionamentos educacionais dentro da própria escola. “Com isso, essa 

vertente da Sociolinguística, envolve-se em temas consideravelmente mais amplos que se 

inserem no contexto social maior, [...]. E é para esse contexto que a escola deve preparar o 

indivíduo”. 

 

A Pedagogia da variação linguística e a Pedagogia culturalmente sensível 

 

A palavra pedagogia remete-nos à educação, ao ensino. Como afirma Libâneo, 

Pedagogia é "o campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da educação, isto 

é, do ato educativo, da prática educativa concreta que se realiza na sociedade como um dos 

ingredientes básicos da configuração da atividade humana" (1998, p.30). 
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Sendo assim, podemos entender a Pedagogia da variação linguística como práticas 

educativas, práticas de ensino da Língua Portuguesa, que leva em consideração a abordagem 

da variação linguística no contexto escolar, todas as variedades da língua, desde a norma 

padrão às normas de menor prestígio social, a norma popular ou vernacular.  

Sabemos que a expressão variação linguística não é bem quista socialmente. Muitos 

depreendem que a variação linguística está intimamente ligada somente à fala estigmatizada, à 

fala de pessoas com baixa escolaridade ou sem nenhuma. 

   Faraco e Zilles (2015, p.7) argumentam que “a variação linguística é uma realidade 

que, embora razoavelmente bem estudada pela Sociolinguística, pela Dialetologia e pela 

Linguística Histórica, provoca, ainda, reações sociais muito negativas”. 

Isso demonstra que a língua continua sendo “forte elemento de discriminação social, 

seja no próprio contexto escolar, seja em outros contextos sociais, como no acesso ao emprego 

e aos serviços públicos em geral, a exemplo dos serviços de saúde” (FARACO e ZILLES, 

2015, p.8). 

Por isso, para os autores, é um grande equívoco afirmar que a variação linguística não 

deve ser objeto de estudo na escola básica. A grande questão, ou até mesmo um grande 

desafio, é saber como abordá-la de forma pedagógica. 

Assim questionam 

 

Como desenvolver uma pedagogia da variação linguística no sistema escolar 

de uma sociedade que ainda não reconheceu sua complexa cara linguística e, 

como resultado da profunda divisão socioeconômica que caracterizou 

historicamente sua formação (uma sociedade que foi, por trezentos anos 

escravocrata), ainda discrimina, fortemente pela língua, os grupos 

socioeconômicos que recebem as menores parcelas de renda nacional 

(FARACO e ZILLES, 2015, p.8). 

 

Por isso, necessário se faz desenvolver uma nova atitude do professor de português. 

Para Cyranka (2015, p.35), essa nova postura implica 

 

[...] lembrar, antes de tudo, de que não vai “ensinar” o que os alunos já sabem, 

ele não vai ensiná-los a falar português. O que cabe ao professor é, 

simplesmente, considerando as experiências reais de seus alunos quanto ao 

uso da língua portuguesa, considerando a variedade linguística que eles 

utilizam e sua capacidade de nela se expressarem, conduzi-los nas atividades 

pedagógicas de ampliação de sua competência comunicativa.  
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Já Bortoni-Ricardo apregoa que lidar com a miscigenação cultural, linguística e social 

nas salas de aula torna-se um grande desafio. Para propor aos alunos com esse perfil um 

programa de desenvolvimento de habilidades no uso da língua, tanto na modalidade oral 

quanto na modalidade escrita, a fim de torná-los competentes, no uso das variedades 

prestigiadas, “é preciso o apoio de uma pedagogia, cunhada por Erickson (1987), de pedagogia 

culturalmente sensível (culturally responsive pedagogy)” (BORTONI-RICARDO, 2005, 

p.118). 

A autora traduz a definição de Erickson para Pedagogia culturalmente sensível como: 

 

[...] um tipo de esforço especial, empreendido pela escola, a fim de reduzir os 

problemas de comunicação entre professores e alunos e desenvolver 

confiança e impedir a gênese de conflito que se move rapidamente para além 

das dificuldades de comunicação, transformando-se em lutas amargas de 

trocas de identidade negativas entre alguns alunos e seus professores 

(BORTONI-RICARDO, 2005, p.118). 

 

Para que essa pedagogia aconteça, é necessário que os “professores conheçam seu 

aluno, saibam a que comunidade de fala ele pertence, que valores culturais perpassam suas 

experiências, que práticas de letramento têm vivenciado. Tudo isso significa ter em mãos 

dados etnográficos que possam iluminar o caminho a ser percorrido” (CYRANKA, 2015, p. 

35). 

Cabe, portanto, ao ensino de português nas séries escolares fazer os indivíduos 

perceberem que a aquisição linguística é um processo contínuo de conhecimento e de 

reconhecimento da multiplicidade de manifestações possíveis de sua língua – desde os 

extremos dos usos populares aos extremos dos usos acadêmicos, perpassando por eles as 

variedades regionais – e que poderão dar a qualquer um o poder que todos têm o direito de ter 

sobre a língua materna (MATTOS e SILVA, 2004, p.35-36). 

Esperamos, assim, que essa proposição seja capaz de fazer com que a língua deixe de 

ser “o arame farpado mais poderoso para bloquear o acesso ao poder”, expressão usada por 

Maurizzio Gnerre em Linguagem, escrita e poder e discriminação (1985, p. 16).  

Entretanto, podemos dizer que o ponto nevrálgico do tema “variação linguística e 

ensino” recai na aceitação, por parte tanto dos alunos quantos dos professores, das propostas de 

se trabalhar a sociolinguística em sala de aula. De acordo com Mattos e Silva, para que o 
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ensino da variação linguística realmente seja efetivado nas escolas é preciso primeiramente que 

o professor esteja preparado. 

Por isso, defendemos que a conscientização sobre a importância da abordagem da 

variação linguística nas aulas de Língua Portuguesa, concomitante com o ensino da norma 

padrão, deve começar na formação docente inicial, na graduação. 

Corroborando o alegado, Coelho et al (2010, p. 153), defendem que é preciso ter um 

embasamento teórico consistente acerca da linguagem em seu funcionamento social para poder 

atuar, de forma competente, na orientação da aprendizagem e na formação contínua do aluno-

cidadão. E esse embasamento é adquirido na formação inicial dos cursos de Letras. 

O domínio dos postulados sociolinguísticos básicos (e seus desdobramentos e 

implicações) é o mínimo que se espera do professor de língua portuguesa nos dias atuais 

(COELHO et al, 2010, p. 154). 

Diante de tudo que expusemos, lançamos a pergunta: é possível a pedagogia da 

variação linguística? Vários sociolinguistas brasileiros têm trazido reflexões muito seguras 

orientando os estudos nessa direção. Como nosso espaço é exíguo, citaremos algumas 

propostas apenas. 

Em sua obra Educação em língua materna: a sociolinguística na sala de aula (2004), 

dedicada especialmente a professores de português e alunos dos cursos de Letras e Pedagogia, 

Bortoni-Ricardo propõe uma análise teórico-prática que sustente a reflexão na área que ela 

mesma inaugurou, a Sociolinguística Educacional, para tratar especificamente do fenômeno da 

variação e da mudança como parte do trabalho para pensar sobre a linguística na escola. 

A autora apresenta, então, orientações para o professor, no seu olhar sobre as diferentes 

variedades da língua em uso, procurando fundamentar teoricamente a necessidade de recusar a 

ideologia do certo e do errado em língua, em favor da adequação ao uso, segundo as condições 

de produção (CYRANKA, 2014, p.146/147). 

Apresentamos algumas possibilidades práticas do tratamento da variação linguística em 

sala de aula, como a de Bortoni-Ricardo (2005), sobre a dignose de erros, que postula as 

seguintes categorias: 1. Erros decorrentes da própria natureza arbitrária do sistema de 

convenções da escrita; Erros decorrentes da interferência de regras fonológicas: 2. categóricas 

no dialeto estudado; 3. variáveis graduais; 4. variáveis descontínuas. Os n
os 

2, 3 e 4 são erros 

decorrentes da transposição dos hábitos da fala para a escrita (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 
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54). 

No trabalho de investigação realizado nas salas de aula do Ensino Fundamental e que 

apresentaremos a seguir, a metodologia adotada foi a pesquisa-ação que, segundo Kemmis & 

Mc Taggart (1988), se identifica por ser desenvolvida pelos próprios participantes envolvidos 

no processo, não por pesquisadores externos a ele; é colaborativa; propõe mudanças. Tem, 

portanto, um caráter eminentemente qualitativo, estando de acordo com a reflexão de Bortoni-

Ricardo (2008, p. 42): “[...] é tarefa da pesquisa qualitativa de sala de aula construir e 

aperfeiçoar teorias sobre a organização social e cognitiva da vida em sala de aula, que é o 

contexto por excelência para a aprendizagem dos educandos”.  

Também a etnografia e o registro de ações envolvendo práticas de letramento em 

situações escolares realizadas fora da sala de aula constituem um desses relatos de pesquisa. 

Todos eles visam a investigar a viabilidade de se construir uma pedagogia da variação 

linguística, para levar os alunos a desenvolverem competências de uso da língua portuguesa 

(BARROSO et al, 2014, p.79). 

Outras frentes de trabalho com a variação linguística foram propostas pelo projeto: 

Variação linguística na escola: propostas didáticas
10

, vinculado ao Departamento de Letras 

Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de Londrina (UEL), coordenado pela 

professora Joyce Elaine de Almeida Baronas. 

Trata-se de um trabalho que busca abordar as diferentes normas existentes no Brasil, 

com a finalidade crucial de colaborar para a eliminação do preconceito linguístico, tão 

arraigado no país. Espera-se fornecer subsídios ao professor de língua materna para trabalhar 

com a variação da língua, levando o aluno a ser proficiente em sua língua, o que significa 

absorver a noção da adequação linguística, sendo capaz de utilizar as diferentes normas 

esperadas para as diferentes situações sociais. 

Tem por objetivos: (i) organizar um banco de dados composto de materiais didáticos 

utilizados pelas instituições públicas de ensino na área de língua portuguesa, além dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e das Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para a 

Educação Básica, (ii) proceder a análise dos dados, (iii) produzir materiais didáticos 

relacionados aos desvios da norma padrão, (iv) viabilizar o acesso da comunidade científica 

aos dados obtidos, (v) fornecer subsídios ao professor de Língua Portuguesa para lidar com os 

                                                      
10

 Disponível em: <http://projetovale.webs.com/>. Acesso em: 24 out. 2014. 

http://projetovale.webs.com/
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desvios da norma padrão. 

O ideal seria que o próprio professor pudesse elaborar seu material, adequado à sua 

realidade linguística em sala, entretanto, sabe-se do real cotidiano do professor de ensino 

fundamental e médio, que, em sua maioria, ministra de 40 a 60 horas semanais, não restando 

tempo nem energia, isso sem mencionar a falta de incentivo financeiro, para realizar tal tarefa. 

Portanto, esta pesquisa objetiva sugerir propostas de ação diferenciadas para subsidiar o 

trabalho do profissional da linguagem. 

 

Considerações finais 

 

Por meio do nosso estudo, observamos que, na década de 1980, já se reconhecia, mas 

não se levava em consideração a diversidade linguística em nosso país. A escola tratava a 

língua de forma homogeneizante e o ensino da Língua Portuguesa de modo prescritivista. 

Já, nos documentos oficiais de ensino atuais, o tema variação linguística é preconizado. 

Podemos, inclusive, contar com gramáticas que descrevem o Português Brasileiro falado, como 

Perini (2010), Castilho (2010), trabalhos que apontam para a necessidade de se lançar um olhar 

livre de preconceito em relação às estruturas realmente usadas no diálogo na busca da 

produção de sentido entre falante/ouvinte, escritor/leitor, segundo Cyranka (2014). 

Diante disso, a escola e a sociedade não podem deixar de reconhecer as variedades 

linguísticas quaisquer que sejam, assim como não podem negar ou dificultar o acesso dos 

alunos ao domínio das variedades linguísticas que ele desconhece. Para que isso aconteça, 

conforme Cyranka (2014), a formação do professor, para a consciência linguística da 

importância da abordagem da variação linguística nas aulas de Língua Portuguesa, deve ter 

início na graduação, durante o curso de Letras. 

Podemos considerar que, dessa forma, possibilitaremos aos futuros docentes e, 

consequentemente, aos alunos da educação básica uma postura respeitosa no trato com as 

variedades linguísticas e consciência sobre a avaliação social das variantes. 

            Portanto, diante da heterogeneidade linguística que nos cerca, é preciso que os 

professores e os futuros professores, principalmente os de Língua Portuguesa, tenham o 

conhecimento e saibam como desenvolver uma pedagogia da variação linguística, uma 

pedagogia culturalmente sensível. 
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Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa qualitativa, realizada 

com alunos do terceiro ano do ensino médio de duas escolas, sendo uma privada e outra pública, 

das cidades de Itaporanga – SP e Itararé – SP, respectivamente. Esta pesquisa, contou com nove 

perguntas fechadas, e tem como objetivo primário averiguar a relação que estes alunos mantêm 

com o “saber”, tendo por base os pressupostos difundidos pelo teórico Bernard Charlot. Como 

resultado, foi possível perceber que os estudantes veem a escola como elemento fundamental para 

o desenvolvimento individual e social do indivíduo. Partindo desse resultado, formulou-se um 

objetivo secundário, fundamentado na seguinte questão: se a educação escolar é vista pelos 

alunos como algo primordial para o desenvolvimento, o que podemos fazer, enquanto 

professores, para que haja mais interesse pelos estudos? A partir deste questionamento, 

buscaremos elaborar um projeto, que proponha formas de instigar o interesse do aluno em 

estudar.  

Palavras-chave: Relação com o saber. Meio escolar. Ensino. Questionário. 

 

 

Considerações Iniciais  

 

 O presente trabalho parte de uma pesquisa feita nas cidades de Itararé e Itaporanga, ambas 

do estado de São Paulo. A pesquisa foi realizada, após discussões na disciplina de Fundamentos e 

Teorias da Educação, com o 2° Ano do Curso de Licenciatura em Letras da Universidade 

Estadual do Norte do Paraná (UENP), Campus de jacarezinho, em que discutíamos um capítulo 

do livro do autor francês Bernard Charlot, intitulado de: O sujeito e a relação com o saber, o 

qual problematiza a relação do indivíduo com o saber, levando em conta os aspectos que instigam 

o fracasso ou o sucesso escolar de cada indivíduo.  

 Ao indagar sobre as dimensões sociais da singularidade do sujeito, Charlot, traz a relação 

com o saber para o âmbito educacional, buscando entender como o indivíduo dá sentido à sua 

experiência escolar, pontuando as diferentes formas de se passar pela vida escolar, destacando 
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que a forma como esta passagem ocorrerá não depende apenas de sim mesmo, mas também do 

ambiente social ao qual está inserido. A escola como entidade tem o papel importante de 

proporcionar ao aluno um alicerce para que ele tenha em suas mãos as ferramentas necessárias 

para seu desenvolvimento. Tendo por base os elementos destacados por Charlot, tem-se como 

objetivo nesta pesquisa: 

a) Observar como os alunos refletem sobre a educação, e qual a importância disso para a 

formação individual deles, para posterior desenvolvimento de um projeto de 

implantação de atividades dinâmicas nas escolas trabalhadas, Tais atividades, quando 

de sua elaboração, serão pensadas com o intuito de contribuir para um melhor 

rendimento escolar dos alunos.  

  

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O autor Bernard Charlot, nasceu na França, em 1944. Foi um pesquisador francês de 

ciência da educação, que introduziu a expressão “A relação com o saber” na década de 80, 

alcançando milhares de pesquisas educacionais acerca disto. Voltando-se para as questões 

educacionais, apresentando algumas histórias de sucesso e de fracasso escolar, sem partir para o 

preconceito e sem fazer julgamentos. Em suas pesquisas busca “compreender como o sujeito 

categoriza, organiza seu mundo, como ele dá sentido à sua experiência e especialmente a sua 

experiência escolar [...], como o sujeito apreende o mundo e, com isso, como se constrói e 

transforma a si próprio” (CHARLOT, 2005, p. 41). 

 Para o autor Snyders (1993), não é apenas o meio social que pode ser o influenciador no 

desempenho pessoal do aluno, mas também o ambiente de ensino, onde articula que é possível 

haver uma alegria em aprender coisas novas, mesmo em um ambiente burocrático. 

 Um jovem feliz em seu ambiente de estudo, amplia seu olhar para diferentes áreas, tem 

mais sede de conhecimento e esperança de uma vida melhor, mais confortável. E é dessa forma 

que um professor consegue mostrar aos alunos que é possível sair da classe a qual a sociedade diz 

que ele está determinado a ficar, para partir a um estado de vida confortável a ele, onde ele se 

sinta bem. 
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 Pierre Bourdieu, sociólogo do século XX, construiu várias teorias sobre a desigualdade 

social escolar, uma delas se encontra no livro A Reprodução, publicado juntamente com o autor 

Jean Claude Passeron, os quais analisaram, como exemplo, o sistema de um funcionamento 

escolar francês. Os autores salientam que ao abordam esse tema é preciso pensar no conjunto de 

características sociais como um todo, e não categorizar um indivíduo em determinado meio 

simplesmente por seu histórico familiar, pois o êxito escolar é particular da própria pessoa, 

mesmo que a desigualdade social se torne presente na escola, isso não será um fator desfavorável 

no aprendizado pessoal (BORDIEU; PASSERON, 1992). 

 Além disso, definem a escola francesa como “o espaço da reprodução social e um 

eficiente domínio de legitimação das desigualdades” (BUSETTO, 2006, p.113), isso quer dizer 

que o ambiente “escola” é um lugar de reprodução de desigualdade, já que nela se encontra a 

economia da família como algo importante. Assim, pode-se pensar que a escola não possui o 

papel de transformar, mas sim, o papel de reforçar a desigualdade social. Para reforçar essa teoria, 

o autor utilizou de vários conceitos, todos com uma tentativa de superação da dicotomia de 

subjetivismo e objetivismo. 

 No livro Escola e Democracia, de Dermeval Saviani, o autor faz uma exposição das 

teorias pedagógicas de ensino, discorrendo as diferenças sociais e afirmando que o conhecimento 

deve ser universal e de acesso de todos (SAVIANI, 1999).  O uso para o nome Escola e 

Democracia é justificado, com o argumento de que a escola deve ser democrática, estando 

relacionada à questão da escola para todos, das propostas para a educação universal e ainda das 

políticas exigentes. 

 Saviani (1999) afirma que é responsabilidade dos professores transformar o indivíduo que 

assiste a sua aula, para que o mesmo possa compreender melhor os acontecimentos do mundo, e 

possa também, entender qual o seu papel e sua importância dentro do sistema. O aluno deve 

saber, por intermédio de seu professor, quais são seus direitos e deveres para a construção de um 

país melhor. 

 Considerando os pensamentos do referido autor, pode-se explicar aos alunos, que cada um 

deles pode mudar a sua sociedade, bem como, quebrar o paradigma chamado "classes sociais", 

entendendo que, não há baixo ou alto quando se tem vontade de mudar. Isto é, a classe social em 
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que estão inseridos não configura um obstáculo intransponível diante do que se sonha ou que se 

almeja ter, pois é começando por si mesmo, pelo individual que possível modificar todo o social. 

 

METODOLOGIAS E MÉTODOS 

 A pesquisa tem caráter qualitativo, expressa por meio das porcentagens e gráficos 

organizados de acordo com as respostas dos alunos de 3° ano do ensino médio, sujeitos 

estabelecidos para desenvolvimento da análise. Fundamentada por Bogdan e Biklen, que afirmam 

que a abordagem qualitativa surgiu de um campo inicialmente dominado por práticas de 

mensuração, elaboração de teses com hipóteses variadas que, “[...] alargou-se para contemplar 

uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o 

estudo das percepções pessoais” (1994, p. 11). Os autores também afirmam que a pesquisa 

qualitativa tem como objetivo, “de melhor compreender o comportamento e experiência 

humanos” (1994, p. 70), sendo assim, faz uma relação entre o objeto de estudo e o indivíduo 

associando a eles não apenas dados, mas sim o próprio indivíduo, em um processo de 

interpretação de conhecimentos (CHIZZOTTI, 2010). 

  O instrumento de coleta para a realização desta pesquisa foi um questionário, que 

segundo Parasuraman (1991), é um conjunto de questões, feitas para constituir os dados 

necessários para se alcançar os objetivos do projeto ou artigo. Não existe um método correto para 

fazer um questionário, ele pode ser feito com perguntas fechadas, abertas ou as duas juntas, irá 

depender do autor ou da necessidade da pesquisa. 

 Também utiliza de abordagens bibliográficas, apresentadas tanto no artigo quanto no 

questionário realizado com os alunos. Fundamentada por Gil (1999) que nos diz: 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 

todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas 

desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas (GIL, 1999, p.65). 

 Gil (2007) também enfatiza os exemplos característicos da pesquisa bibliográfica, sendo 

eles, as averiguações ideológicas ou aquelas que apresentam a análise das posições acerca de uma 

problemática. Embora este artigo tenha partido de uma pesquisa qualitativa, sua finalidade é de 
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uma investigação e análise das respostas obtidas, para que assim tenha-se posição do problema e 

futuramente a implantação de um método solucionador.  

 

ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO 

 Foi aplicado um questionário em duas escolas, uma de ensino público, com 32 alunos e 

outra de ensino privado com 13 alunos, nas turmas do 3º ano do ensino médio. O questionário 

contou com nove perguntas que refletiam a importância do ensino na vida de cada um e, tendo 

cinco alternativas para as repostas: Sim; Mais ou Menos; Não; Não tenho certeza; Outros. No 

presente artigo, as perguntas e respostas estão apresentas em gráficos, que seguem de uma 

análise e discussão dos dados obtidos: 

 Questão 1: O estudo é uma prioridade em sua vida? 

 

Fonte: As autoras 

 A primeira conclusão que se pode ter da pesquisa é a de que os alunos, de um modo geral, 

concordam que o estudo é algo prioritário, pois na primeira questão 75% dos alunos da escola pública e 

69,2% dos alunos da escola privada responderam que sim. Mas, será que quem reforça essa ideia aos 

estudantes seria a própria escola, ou é a família quem está instigando esse pensamento? 

 Questão 2: Sua família apoia seus estudos? 
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Fonte: As autoras 

 Mais de 81% dos alunos disseram receber apoio de suas famílias para estudar, podendo 

permitir a reflexão de que a família desses estudantes é que instiga o pensamento do estudo como 

prioridade, pois, se os alunos dizem que recebem apoio familiar para continuar estudando, é 

porque a família tem o estudo como algo muito bom. 

 Questão 3: Você estuda quando está em casa? 

 

Fonte: As autoras 

 A pergunta de número 3 questionou se os alunos tinham hábitos de estudar em casa, sendo 

que em média 38% dos alunos disseram que sim. Ou seja, do total de alunos, a maioria escolheu 

as alternativas “sim” e “mais ou menos”, o que permite refletir que mesmo que não tenham o 

hábito diário, em algum momento eles estudam em casa. O 1º artigo da Lei de Diretrizes e Bases 
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da Educação (LDB), frisa a importância dada vida familiar para o desenvolvimento educacional 

dos jovens:  

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais (BRASIL, Lei nº 9.394, Art. 1º, 1996). 

 Portanto, eles dizerem que estudam em casa é algo muito bom, já que os processos 

formativos da educação têm o seu desenvolvimento em alguns âmbitos, iniciando no ambiente 

familiar. Reforçando-se, a importância da presença da família na educação dos educandos. 

 Questão 4: Em sua opinião é possível “aprender” fora da escola? 

 

Fonte: As autoras 

 Analisando as respostas da questão 4, percebe-se que 81,25% dos alunos da escola pública 

acredita ser possível aprender fora da escola e 76,9% da escola privada compartilham desse 

pensamento, sendo a minoria em média 7% contrária a questão. Esses dados permitem observar 

que a maioria dos alunos acredita que a aprendizagem não está condicionada apenas ao 

ambiente escolar. Portanto, é relevante que o professor utilize de ferramentas para associar o 

aprendizado escolar a assuntos exteriores à escola, impedindo assim, que as aulas se tornem 

maçantes aos estudantes. Essa ideia vai ao encontro do pensamento pedagógico de Snyders 

(1993), que entende acredita que “os métodos e atitudes que a escola introjeta servirão ao sucesso 

posterior do aluno e são os mesmos dos quais ele já necessita no presente para sentir alegria” 

(SNYDERS, 1993, p. 28). 
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 A escola tem um papel bastante relevante para conciliar o aluno aos estudos. A escola que 

oferece conforto ao estudar, terá maiores chances de fazer com que os alunos sintam mais alegria 

em estudar, motivando-os a frequentarem o ambiente escolar. 

 Questão 5: Você trabalha e estuda? 

 

Fonte: As autoras 

 3,1% dos estudantes da escola pública e 23,07% da escola privada trabalham e, 84,37% 

dos alunos da escola pública e 69,23% da privada não exercem atividade remunerada em período 

oposto ao qual estuda. Pode-se pensar que os pais preferem que os filhos terminem os estudos 

antes de iniciarem uma carreira. Reflexão que está de acordo com as palavras de Oliveira (2004) 

“[...] Ou, para resumir de uma vez por todas: quem estuda mais tem maiores chances de conseguir 

um emprego, manter-se trabalhando e ganhar mais” (OLIVEIRA, 2004, p.125). Os pais se 

preocupam o futuro dos filhos, garantindo que os mesmos possam focar nos estudos para terem 

melhores condições de emprego. 

 Questão 6: Em algum momento você deixou de ver sentido em permanecer na escola, 

permanecer estudando? 
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Fonte: As autoras 

 Respondendo à questão de número 6, 21,87% dos alunos da escola pública e 7,69% da 

escola privada responderam já ter deixado de ver sentido nos estudos, sendo 15,62% na pública e 

38,46% na privada que assinalaram a opção “mais ou menos”, ao mesmo tempo em que em média 

55% dos alunos nunca pensaram neste assunto.  

 Percebe-se que, cada um como indivíduo possui diferentes interesses e vivências. Ainda 

assim, pode-se ressaltar a importância que a escola representa na vida dos alunos, pois a maioria 

deles nunca deixou de ver sentido na mesma. 

 Questão 7: Acredita que ter uma “boa” posição socioeconômica pode influenciar no seu 

futuro estudantil? 

 

Fonte: As autoras 
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 Em relação a posição socioeconômica e sua influência para os estudos, 65,6% dos alunos 

da escola pública e 46,15% da privada acreditam que a economia familiar pode influenciar nos 

estudos. Ainda há alguns alunos que concordam com os pensamentos de Charlot (2005), o qual 

faz uma relação com a origem social, e afirma que o fracasso escolar acontece independente da 

classe à qual o aluno pertence. 

 Questão 8: Você acredita que uma pessoa que não tenha um grau de estudo alto, possa ter 

sucesso em sua vida profissional? 

 

Fonte: As autoras 

 Na questão, 8 indagou-se sobre o sucesso daqueles que não estudaram. Muitos dos alunos 

que responderam ao questionário julgam que aqueles que não têm um grau de estudo alto podem, 

ainda assim, alcançar sucesso profissional; afinal, o esforço diário é um grande aliado para as 

conquistas pessoais. Isso é possível ser exemplificado para os alunos pelos professores a partir de 

exemplos reais de pessoas famosas presentes no meio político e cultural da sociedade brasileira 

em que todos estão. 

 Questão 9: A escola te faz ter um crescimento pessoal, criando em você pensamentos 

sobre seu papel na sociedade? 
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Fonte: As autoras 

 Nas respostas da última questão, os dados mostram que todos os alunos acreditam, de 

forma integral ou parcial, na imagem da escola como estimuladora de crescimento e 

desenvolvimento pessoal. Segundo Paulo Freire (1996, p. 103) “o clima de respeito que nasce de 

relações justas, sérias, humildes, generosas, em que a autoridade docente e as liberdades dos 

alunos se assumem eticamente, autentica o caráter formador do espaço pedagógico”. Portanto, a 

troca de conhecimentos que acontece na escola contribui significativamente, para o crescimento e 

desenvolvimento do aluno.  

 

Considerações Finais 

 As perguntas da pesquisa partiram das relações estudadas pelo teórico francês Bernard 

Charlot, o qual busca entender como os alunos de classes sociais diferentes veem sua relação com 

a escola, e se a desigualdade social pode ser um diferencial para atingir o sucesso ou fracasso no 

meio escolar. 

  Por meio dos dados coletados, foi possível constatar que os alunos veem a educação 

como algo primordial. A partir desse resultado, nosso próximo passo será um aprofundamento 

teórico no tema ora exposto, bem como o posterior desenvolvimento de um projeto de 

implantação de atividades dinâmicas nas escolas trabalhadas, com o intuito de obter maior 

aproximação do aluno com a educação, e, consequentemente, melhor rendimento escolar. 
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EM DEFESA DA UNIVERSIDADE PUBLICA GRATUITA: LÓCUS PRIVILEGIADO 

DE FORMAÇÃO, PRODUÇÃO DE PESQUISA E CONHECIMENTO 

 

 

Rosiney Aparecida Lopes do Vale (CLCA- UENP/CJ) 
 

 

Resumo: O presente momento histórico aponta para caminhos diversos dos pensados, quando da 

concepção de uma universidade pública gratuita, por intelectuais do peso de Humboldt, por 

exemplo. Se antes a preocupação era a formação integral, a produção de conhecimentos de alto 

valor civilizatório, hoje é o financiamento, são os gastos, as questões econômicas. Tendo esse 

cenário como pano de fundo, a partir de uma revisão bibliográfica sobre o assunto, este trabalho 

traz considerações sobre os rumos da universidade pública no Brasil, no século XXI, pontuando 

as características que a universidade pública vem assumindo, em virtude da desenfreada 

mercadorização da educação. Sob esse prisma, destaca-se que, embora problemas possam ser 

apontados, preservar a universidade pública, tendo em vista o seu histórico compromisso com o 

preparo científico, pedagógico e político de licenciados e pós-graduados, significa constituir e 

manter o lócus privilegiado de formação, produção de pesquisa e conhecimento.  

 

Palavras-chave: Universidade Pública. Educação. Formação. Mercadoria. 

 

Considerações Iniciais  

 

No passado, a universidade foi pensada por intelectuais do peso dos Humboldt, Kant, 

Fichte, Karl, Jasper, Heidegger, para só citar alguns alemães. Hoje, quem diz para os países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento o que deve ser uma universidade são economistas e 

funcionários do Banco Mundial (BM), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do 

Fundo Monetário Internacional (FMI), da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), da Organização Mundial do Comércio (OMC) e, nos âmbitos nacionais, 

técnicos dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Se antes a preocupação era a formação 

integral, a produção de conhecimentos de alto valor civilizatório, hoje é o financiamento, são os 

gastos, as questões econômicas (SOBRINHO, 2010, p.122). O momento histórico é outro. A esse 

respeito, Demo (2011) vocifera:  
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A atual instituição universitária está em decomposição histórica, seja porque se 

mantém medieval, sobretudo em termos de impunidade social, distanciamento 

elitista e atraso didático, seja porque perdeu a noção essencial de mérito 

acadêmico em troca de burocratização funcional, seja porque é muito pouco 

produtiva e criativa, custando muito além do que vale para a sociedade que a 

sustenta, quando menos para criar elites intelectuais e tecnológicas, que não se 

saberia dispensar, tanto para o processo produtivo, quanto para o processo 

político além de técnico em geral (p.47).  

 

Mas, mesmo diante de inúmeros problemas, não há como negar a importância da 

universidade; prova disso são as diversas tarefas e expectativas sociais a ela atribuídas, 

atualmente. A universidade ocupa uma posição de destaque quando se fala em desenvolvimento 

socioeconômico do país, sendo entendida também como peça-chave na tarefa de qualificar os 

trabalhadores para a modernização da sociedade brasileira, fundamental na dinâmica dos 

processos de inovação tecnológica, produção e difusão da ciência e da cultura. Ademais, em 

relação à educação, a universidade e, portanto, a educação superior configura-se como etapa 

elementar de formação para os profissionais que atuam na Educação Básica, como forma de 

contribuir para a efetiva melhoria de sua qualidade.  

Em seu artigo “A universidade pública sob nova perspectiva”, Marilena Chaui enfatiza a 

relação existente entre a sociedade e a universidade e a qualifica como uma instituição social 

pública e de direito, lembrando que, como instituição social, a universidade “exprime e determina 

a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um todo” (CHAUI, 2003, p.5). Chaui 

se refere a essa instituição frisando algumas de suas características que a tornam distinta de outras 

instituições sociais reguladas por fatores externos, diretamente relacionados a interesses e 

objetivos particulares. 

No entanto, a relação entre o Estado e a universidade, relação que deveria ser propulsora 

de desenvolvimento e propagação do conhecimento, é definida como conflituosa desde a sua 

origem. Para explicar esse fato, a autora faz alusão a questões que têm sido largamente discutidas 

por estudiosos do assunto, dentre os quais, sem esquecer que há outros importantes nomes, cito 

Siguissardi (2009), Silva Jr e Siguissardi (2001), Shiroma, Moraes e Evangelista (2011), Oliveira, 

Catani e Silva Jr (2010), Sobrinho (2010), Mancebo e Silva Jr (2012), Moreira e Pacheco (2006), 

por exemplo. 
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No topo da discussão, figuram questões relacionadas ao regime capitalista e suas 

consequências para a educação, não só em nível superior, mas envolvendo toda a educação 

básica.  Para uma melhor compreensão de como essa discussão é posta, vale a pena montar um 

quadro baseado nos elementos citados por Chaui (2003, p.6), quadro esse que nos permite 

evidenciar melhor as distinções entre o que está na base da universidade pública, concebida como 

uma instituição social e, por outro lado, como uma organização social.  Vale ressaltar, conforme 

faz a autora, que a distinção entre instituição social e organização social utilizada é de inspiração 

frankfurtiana, feita por Michel Freitag em Le naufrage de l’ université. Paris: Editions de la 

Découverte, 1996.  

Sob esse aspecto, cabe lembrar também que esse conceito de universidade como organização 

social é fruto da reforma do Estado e seus redirecionamentos em relação aos setores que o 

compõem. “De fato, essa reforma, ao definir os setores que compõem o Estado, designou um 

desses setores como setor de serviços não exclusivos do Estado e nele colocou a educação, a 

saúde e a cultura” (CHAUI, 2003, p.6). Vejamos o quadro:  

 

QUADRO: DISTINÇÃO ENTRE INSTITUIÇÃO SOCIAL E ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

 
 

INSTITUIÇÃO SOCIAL 
 
 ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

Referida a ações articuladas às ideias de 

reconhecimento externo e interno, de 

legitimidade externa e interna 

Define-se por uma prática social determinada 

de acordo com sua instrumentalidade; regida 

pelas ideias de gestão, planejamento, previsão, 

controle e êxito 

Busca definir uma universidade (imaginária ou 

desejável), que lhe permita responder às 

contradições, impostas pela divisão social 

 

Refere-se ao conjunto de meios 

(administrativos) particulares para obtenção de 

um objetivo particular; aceita como dado bruto 

sua inserção num dos polos da divisão social; 

seu alvo não é responder às contradições 

Discute/questiona sua existência, sua função, 

seu lugar no interior da luta de classes 

Sabe (ou julga saber) por que, para que e onde 

existe; pretende gerir seu espaço e tempo 

particulares  

Tem a sociedade como seu princípio e sua 

referência normativa e valorativa e se percebe 

como inserida na divisão social e política  

Tem apenas a si mesma como referência e não 

discute/questiona sua existência, sua função, 

seu lugar no interior da luta de classes  
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 Referida a operações definidas como 

estratégias balizadas pelas ideias de eficácia e 

de sucesso; compete com outras organizações 

que fixam os mesmos objetivos; sua meta é 

vencer a competição com seus supostos iguais 
Fonte: adaptado de Chaui (2003)  

 

Conforme se pode notar ao contrapor as características divergentes entre a instituição social e 

a organização social, dispostas no quadro anterior, há em suas bases configurações que apontam 

para as relações mantidas entre elas e a sociedade, que, por natureza, perpassam questões 

ideológicas e jogos de poder. A organização social com suas características adapta-se melhor às 

rápidas, contínuas e inesperadas mudanças do mundo moderno (flexibilidade) e, portanto, 

responde positivamente aos objetivos pretendidos pela forma atual do capitalismo, sistema no 

qual a sociedade “aparece como uma rede móvel, instável, efêmera de organizações particulares e 

programas particulares, competindo entre si” (CHAUI, 2003, p.7). 

Nesse contexto social, a educação deixa de ser um bem de direito público em sua essência e 

passa a figurar como uma mercadoria, cujo comércio não mais fica sob a responsabilidade de uma 

oferta subsidiada integralmente pelo tesouro do Estado, que cumpriria apenas o papel de 

regulador e avaliador da produção e resultados dela decorrentes. A oferta da educação posta como 

mercadoria, em particular aqui a educação superior, traça rumos diferentes dos pensados para a 

universidade pública que, ao ser concebida como um “peso” para o Estado, vai aos poucos 

perdendo o seu caráter diferenciador, que privilegia o trabalho intelectual, a pesquisa e o 

conhecimento, para dar espaço à criação de uma universidade operacional, conforme denominou 

Freitag, em Le naufrage de l’ université.  

 

Regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, calculada 

para ser flexível, a universidade operacional está estruturada por estratégias e 

programas de eficácia organizacional e, portanto, pela particularidade e 

instabilidade dos meios e dos objetivos (CHAUI, 2003, p.7). 

 

Em conformidade com esse pensamento, Siguissardi (2009, p.176) alude ao que Stiglitz, 

ex economista-chefe do Banco Mundial, escreve em caráter pessoal referindo-se ao conhecimento 
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como bem público global:  

 

Sem dúvida, para adquirir conhecimento, os indivíduos podem ter que efetuar 

despesas – assim como teriam que gastar para retirar água de um lago público. O 

fato de que possa haver custos significativos associados à transmissão de 

conhecimento não afeta em nada a natureza de bem público do conhecimento: 

provedores privados podem assegurar a „transmissão‟ por uma taxa que reflita o 

custo marginal da transmissão, enquanto, ao mesmo tempo, o bem em si pode 

manter-se gratuito.  

 

 

Tal afirmação reflete o acirrado debate que se instaurou recentemente, embora possa ter 

raízes políticas antigas, acerca do ensino superior, tido como um bem privado, que deve ser 

regulado pelas leis capitalistas. No debate, o ensino superior como bem público (coletivo) ou 

privado (individual) figuram importantes organizações financeiras, que têm seus objetivos 

voltados para interesses particulares, permeados por valores que envolvem fins lucrativos e poder.  

 Atualmente, no que concerne à educação superior, parte-se de princípios relacionados à 

ideia de globalização e de um modelo mundial de universidade, que atenda aos interesses das 

“classes econômica e politicamente dominantes no mundo capitalista”, tendo por referência as 

“experiências dos países centrais e sob coordenação de organismos multilaterais que lhes servem 

de pontas-de-lança no mundo globalizado, durante e após a vigência do Estado do Bem-Estar” 

(SIGUISSARDI, 2002, p.7).  

Para este trabalho, importa ressaltar que as questões que envolvem a educação em geral, 

em especial a educação em nível superior, são fruto de acontecimentos que desembocaram na 

atual conjuntura social, que nos obriga a, se quisermos melhor compreendê-la, voltarmos o olhar 

para esse acervo chamado passado, a fim de tomarmos posições que reflitam nossas escolhas 

diante das questões que envolvem o ensino superior, a formação de professores, a docência, a 

universidade e seu futuro neste século XXI.   

 O debate sobre a universidade superior e suas condições de oferta passa a ser mais 

evidente na década de 1980, “quando as condições objetivas da economia e da política, somadas a 

uma interpretação teórica „conveniente‟ da crise do Estado do Bem-Estar, fazem-se presentes e 

tendem a se tornar hegemônicas” (SIGUISSARDI, 2009, 168). É nesse período [1986] que o 
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Banco Mundial (BM) passa, por meio de diversos documentos elaborados, por vezes, em parceria 

com outras organizações sociais, como a Unesco, por exemplo, a defender um maior (se não 

completo) investimento na educação básica, alegando que viria dela o maior retorno social 

individual. Desse modo, os países, principalmente os pobres e em desenvolvimento, eram 

induzidos a atender prioritariamente a educação primária e a educação secundária. 

Na educação superior, os investimentos deveriam ser diminuídos e, ainda, havia o 

incentivo para a busca de recursos em diferentes fontes para esse nível, para a cobrança de taxas 

de matrículas e mensalidades e, por conseguinte, para o fim da gratuidade. Caminhava-se a passos 

largos rumo ao mercado, passos guiados por sugestões advindas da demonstração de resultados 

de pesquisas, que iriam servir “de argumentos e premissas, aparentemente, irrefutáveis, para as 

„Opções políticas‟” (SIGUISSARDI, 2009, p.170).  

 Esse processo de diminuição de investimentos na educação superior por parte do Estado, 

incentivado e balizado por poderosas organizações sociais, encontra eco em discursos elaborados 

por técnicos de organismos multilaterais, empresários e até mesmo por intelectuais, entre outros. 

Por outro lado, é patente que “o argumento de que a educação superior é dispendiosa carece de 

fundamento, mesmo porque mais cara e irremediavelmente perniciosa, é a carência de educação” 

(SOBRINHO, 2010, p.134).  

Prova da falácia de que a educação superior é dispendiosa são as altas somas que os 

governos de países industrialmente avançados nela investem. E se agem dessa forma é porque 

creem que ela tem a “função fundamental de favorecer o desenvolvimento econômico e civil do 

país em que se instala, com base no princípio: „mais cultura e mais pesquisa = mais 

desenvolvimento e mais civismo‟” (SIMONE, 2003, p.25; apud SOBRINHO, 2010, p.134).  

No entanto, ao longo da década de 1990, especialmente, sob o diagnóstico da crise 

educacional, o caminhar para uma acelerada mercadorização do ensino, constituída como modelo 

de expansão da educação superior no Brasil, se faz sentir mais fortemente.  

A educação, seguindo a lógica empresarial do mercado econômico, passa do patamar de 

“serviço” (que já havia sido deslocada do patamar de bem cultural de direito) e entra para o rol 

das mercadorias. Isso faz com que ocorra uma incrível expansão da iniciativa privada no ensino 

superior, a partir de meados da década de 1990, expansão regida por um modelo de ensino 
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superior gerencialista, neoprofissional, heterônomo e competitivo.  

Conforme elucida Chaui (2003), o sinal da heteronímia evidencia-se, por exemplo, na área 

das chamadas pesquisas básicas nas universidades latino-americanas, nas quais os países 

detentores da hegemonia econômica e militar financiam as pesquisas, que têm seus objetos e 

métodos determinados pelos vínculos com grandes centros de pesquisa desses países. O vínculo 

com tais centros de pesquisa é condição necessária para o financiamento das pesquisas, bem 

como instrumento de reconhecimento acadêmico internacional. Outro sinal da heteronímia que 

merece ser mencionado é o fato de que os centros de pesquisa, para conseguirem financiamentos 

públicos e privados, devem continuar provando que estão alcançando novos conhecimentos, uma 

vez que serão constantemente avaliados pelos critérios da eficácia e da competitividade.  

Apple (2005) alerta para o fato de que uma explicação para essa situação seria a 

desvalorização de bens e serviços públicos. E menciona que “é preciso um trabalho ideológico 

criativo e de longo prazo e, ainda, que as pessoas têm que ser forçadas a perceber tudo o que é 

público como „ruim‟ e o que é privado como „bom‟” (APPLE, 2005, p. 41). Igualmente, nesse 

processo de desmoralização da universidade pública, “qualquer um que trabalhe nessas 

instituições públicas deve ser visto como ineficiente e necessitado da sensata realidade da 

competição, para que trabalhe mais horas e mais arduamente” (APPLE, 2005, p.41).  

Desse modo, a universidade vai perdendo cada vez mais a sua autonomia, à medida em 

que suas ações e o desenvolvimento de suas pesquisas ficam atrelados a interesses capitalistas, 

que veem na pesquisa, por exemplo, uma forma de gerar “mercadorias/produtos”, num mercado 

competitivo, e não um meio para subsidiar a construção do conhecimento e da cidadania.  Nesse 

caso, são oportunas as palavras de Siguissard (2002) ao questionar a tese de que o ensino superior 

identificar-se-ia mais com um bem de interesse privado do que um bem de interesse público e 

salientar que, da forma como a situação se delineia, “estamos na presença do movimento de 

criação do quase-mercado educacional, que interessa cada vez mais à inciativa privada das 

empresas de serviço nacionais e multinacionais [...]” (p.256).  

Certamente, seria ingenuidade acreditar que o campo universitário não seria afetado pelos 

efeitos da ideia de globalização, que essa ficaria restrita ao âmbito econômico financeiro, não 

interferindo nos campos relativos à cultura, à ciência e ao conhecimento. “A competitividade do 
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mercado é uma dinâmica da qual a educação superior não escapa” (SOBRINHO, 2010, p.62). 

Desse modo, a partir das exigências das dinâmicas da globalização neoliberal, as instituições de 

educação superior não só têm de formar para a competitividade, como também precisam enfrentar 

duros processos de competição no interior dos sistemas” (SOBRINHO, 2010, p.62). Enquanto 

isso, assistimos a uma explícita e esmagadora invasão da mundialização do capital, no campo 

universitário.  

Posta, então, como uma organização social, num mercado cada vez mais competitivo, a 

universidade perde a sua verdadeira essência. De acordo com Schugurensk (2002, p.109, apud 

SIGUISSARD, 2009, p.156), uma vez subsumida pela lógica do mercado e do Estado, haveria o 

fortalecimento da competitividade econômica, o que implicaria “inovação de produtos e 

processos, ênfase em currículos ligados às necessidades do mercado, melhor preparação dos 

estudantes para o mundo do trabalho a um custo per capta menor e efetiva e eficiente gerência do 

trabalho institucional e docente”. Ainda sob esse tema, manifesta-se Sobrinho (2010), destacando 

que, uma vez fortalecida a competitividade econômica, consequentemente, entre outros danos, 

presenciaríamos uma elevada precarização da profissão docente, flexibilização dos contratos de 

trabalho e o encurtamento dos tempos de dedicação aos estudos. Em resumo, a educação superior 

avançaria cada vez mais no cenário do quase-mercado.  

 A preservação das universidades públicas, por mais problemas que se possa apontar, em 

virtude de seu histórico compromisso com o preparo científico, pedagógico   e político de 

licenciados e pós-graduados, significa constituir e manter o “lócus privilegiado de formação e 

produção de pesquisa e do conhecimento, dimensões necessária para que os países possam 

competir no mercado global” (NETO; CASTRO, 2014, p.262). 

Portanto, proclama Demo (2011, p.48), “mesmo sendo uma das instituições mais 

conservadoras, tão falastrona quanto inepta em termos de mudanças sociais relevantes”, a 

universidade “terá de recuperar o brilho histórico da vanguarda criativa, em termos de 

competência e mérito”. De fato, são muitas as esperanças sociais nela depositadas.  
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ENTRE CESÁRIO E CHICO BUARQUE: DO “DESASTRE” À “CONSTRUÇÃO”. 

 

Lucas Romero (G – CLCA –UENP/CJ) 

Adenize Franco (UNICENTRO) 

 

Resumo: Este artigo apresenta uma leitura comparativa entre o poema “Desastre”, do poeta 

português Cesário Verde e a canção “Construção”, do músico brasileiro Chico Buarque. 

Perpassando pela vida do autor português e suas influências, especialmente a obra de Baudelaire e 

como se aproximam, o presente trabalho investiga a visão descritiva e trágica do cenário urbano e 

passivo frente ao avanço industrial, tecnológico e capitalista pelo qual passava a Lisboa de 

Cesário Verde. Ainda sim, demonstra a característica atual da temática apresentada pelo autor 

português por meio da aproximação entre sua obra e a canção “Construção” de Chico Buarque, 

baseada também nas cenas cotidianas da vida do homem afetada pelo constante “progresso” 

tecnológico e industrial. 

Palavras-chave: Cesário Verde; Chico Buarque; literatura comparada. 
 

 

Cesário Verde e a poesia da cidade 

 

 Cesário Verde (1855 – 1886) foi um poeta português, precursor da poesia que seria feita 

em Portugal ao longo do século XX, e cuja importância para a cultura poética portuguesa é 

simplesmente essencial. É óbvio dentro da obra de Cesário, que a temática envolve em especial 

uma dicotomia relacionando a cidade e o campo, uma visão da realidade espacial existente ao 

redor do poeta e como esta mesma realidade externa causa a ele sentimentos diferentes, a invasão 

da cidade sobre o meio rural e o crescimento econômico, gera na época, um contraste social 

preocupante, mas que acaba por cair na rotina da cidade, algo natural que sob a visão de Cesário 

deixa de ter esta característica, vem como algo que como dito, é realmente preocupante, elevando 

nele o sentimento da dor, tristeza e melancolia como acontece em “Sentimento dum Ocidental”, 

em que acontecimentos da cidade afloram nele a vontade de sofrer, pois não a cidade, mas sim o 

que ocorre nela lhe trás melancolia, nas palavras do poeta: “Despertam-me o desejo absurdo de 

sofrer” (4). Porém também fica claro que em sua obra, Cesário não conversa com essa realidade 

ou a critica, o poeta tem um trabalho de descrição da mesma, expondo suas emoções, tanto que 

segundo Melo, sua obra é em suma pequenas narrativas de monólogos íntimos do autor que 

caminha pelas ruas de Lisboa, que explica bem os ditos anteriores, narrativas da realidade, 

sentimentos descritos, sem apresentar soluções para os problemas, apenas descrevendo-os. 
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 A obra de Cesário, em sua totalidade, em muito se aproxima da realidade da obra de outro 

essencial autor de época similar, o chamado Charles-Pierre Baudelaire, ou simplesmente 

Baudelaire (1821 – 1867). Considerado internacionalmente o fundador da tradição moderna 

dentro da poesia, a obra de Baudelaire, tem como uma característica central, a forma como a 

percepção do real o levava a uma narrativa sobre a mesma, mas que evoluía para um discurso 

objetivo sobre o sentimento que pretendia expressar, correlacionando realidade à subjetividade. 

Esta característica é comum entre estes autores, como citado, por isso, Martinho Nobre de Melo, 

em seu texto autobiografia póstuma Nunca dediquei poemas às fortunas, faz uma aproximação 

entre estes autores, dedicando um momento do texto especialmente para essa relação. Na atração 

que a cidade exerce sobre ambos os poetas é que se explicita esta aproximação, pois ao mesmo 

tempo em que a cidade atrai, também trás uma espécie de desconforto com relação aos conflitos 

encontrados na mesma. Baudelaire e Cesário viveram basicamente a mesma época, apesar do 

francês ter nascido consideravelmente mais cedo, os momentos políticos e sociais foram 

essencialmente próximos. A obra de Baudelaire conseguiu ser de extrema relevância para o 

mundo poético, sua obra também influenciou grandiosamente as artes plásticas do século XIX, 

afinal, se envolveu com diversas escolas artísticas. É importante citar, ao falar de Baudelaire, 

sobre sua vida boemia e desregrada, um exemplo de sua rebeldia está em sua expulsão do Colégio 

Lycée Louis-le-Grand, ocasionada por sua recusa em mostrar um simples bilhete que um colega 

lhe passara. Por este estilo de vida, seu padrasto lhe envia para a Índia em 1840, mas este jamais 

chegou ao destino, retornando à Paris depois de uma parada anterior. Após atingir a maioridade, 

Baudelaire assume a herança de seu pai e passa a viver em um mundo de drogas e bebida 

abundante, mas logo perde o direito a este dinheiro, pois sua mãe intervém na justiça por essa 

herança. Em 1857, é lançada a obra que imprimiria com maior força o estilo de Baudelaire, seu 

segundo livro, “As flores do mal”, cujo lançamento é marcado por uma dura censura do governo, 

tendo exemplares apreendidos e sendo obrigado a pagar multas, porém, o julgamento de ultraje à 

moral pública recaíra apenas sobre seis poemas, que foram, pelo próprio autor, substituídos para 

que o livro pudesse circular, depois destes fatos, ele ainda tenta ingressar na Academia Francesa. 

Sua morte se deu quando ainda bastante jovem, após uma breve série de acontecimentos 

prejudiciais à sua saúde, mas foi mesmo em 31 de agosto de 1867, que acabou por falecer 
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sofrendo do mal de sífilis, e foi enterrado na companhia de sua mãe e padrasto no Cemitério de 

Montparnasse. 

 A poesia de Cesário Verde ainda possui aproximação com outros meios artísticos da 

época, tanto influenciando como sendo influenciado por estas vertentes artísticas, como é o caso 

da pintura impressionista. A poética deste autor retrata a realidade ao redor do mesmo partindo 

para uma temática subjetiva e emocional. Segundo Massaud, Cesário fez a poética do prosaico, 

um novo gênero, desconstruindo a poesia e a trazendo a uma nova produção, nas palavras do 

autor, “quase uma despoetização do ato poético, a poesia do cotidiano nasceria da impressão que 

o „fora‟ deixa dentro do artista” (MASSAUD, p.175), afinal, quando tomamos em mãos um 

poema de Cesário, como “Sentimento dum Ocidental”, temos uma descrição de várias cenas 

cotidianas do meio urbano, como trabalhadores em seus postos ou a caracterização de construções 

civis, como no seguinte trecho de Ave-Maria: 

Semelham-se a gaiolas, com viveiros, 

As edificações somente emadeiradas: 

Como morcegos, ao cair das badaladas, 

Saltam de viga em viga os mestres carpinteiros. 

(13 – 16). 

 

 Neste trecho do poema, Cesário discorre sobre como vê determinadas partes da cidade, 

descrevendo os prédios que estão em processo de construção e que encontra ao longo de sua 

caminhada. Logo no primeiro verso desta passagem, o autor associa as inúmeras vigas que são 

postas como andaimes para permitir o trabalho dos carpinteiros, pintores e outros trabalhadores, 

às gaiolas com viveiros, onde eles saltariam de viga em viga como se fossem morcegos 

engaiolados nestas estruturas, além de fazer tal descrição da cena da realidade urbana em 

crescimento, este discurso consegue evidenciar o sentimento que o poeta tem como impressão 

relacionada à própria cena através de suas comparações, colocando este trabalho proletário, 

perigoso, nas alturas e cansativo por natureza como uma prisão que o momento social impõe, 

também associa o próprio meio urbano como uma forma de prisão, trazendo tal comparação para 

dentro deste. 

 Quando é compreendida a estética cesárica de trazer cenas cotidianas à suas poesias, é 

que é possível estabelecer relações entre a obra deste autor e a pintura impressionista, cujo 
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período de surgimento dá-se no século XIX, e tem seu nome derivado do título do quadro de 

Claude Monet, “Impressão: nascer do sol” de 1872. As características da pintura impressionista se 

aproximam da poesia de Cesário, pois, como geralmente eram pintadas ao ar livre, um ponto 

essencial para esta linha artística, as telas trazem o transporte de cenas cotidianas, como passeios 

em parques, para dentro das telas, mas explicitando a impressão interna causada pelo meio 

externo ao autor, essa representação de cenas cotidianas é causada por um abandono à temática 

do movimento artístico anterior, o Realismo, em que os temas nobres e a perfeição no retrato do 

mundo era idealizado, agora, o foco não era mais a nobreza e a realidade ganhava características, 

principalmente relacionadas à cores, luzes e sombras, vindas da visão artística do autor sobre a 

realidade que o cerca, como dito por Massaud sobre a poesia de Cesário: “uma aproximação lírica 

da realidade”(MASSAUD, p.175). Porém, não só de temática vive a relação destes dois objetos 

de estudo, termos técnicos como imagética, jogos de luz e sombra e os efeitos de fotografia e 

ilusão ótica usados no impressionismo das telas, também aparecem nas poesias de Cesário, que 

tem a delicadeza de descrever e retratar com especial atenção as luzes da cidade, tendo inclusive 

certa obsessão relacionada às luzes noturnas alimentadas a gás, que segundo sua obra, ofuscava e 

enfraquecia a beleza da luz do luar, o efeito de fotografia fica por conta do retrato das cenas 

buscando captar determinado momento com certa aleatoriedade somada à ilusão de ótica, que 

pelos pintores, se mostra por técnicas que usavam para recriar o real na busca de dar à imagem 

movimento, e em Cesário, em suas comparações também relacionadas à movimentação, como é 

no trecho apresentado:  

Como morcegos, ao cair das badaladas; 

saltam de viga em viga os mestres carpinteiros; 

(15 – 16). 

 

 Assim como nas pinturas impressionistas, é possível captar o movimento acontecendo 

dentro da descrição de Cesário, pulos quase que coreografados de homens assemelhados a 

morcegos, mas que na verdade são trabalhadores de tempos difíceis, social e politicamente 

falando. 

 Num tom mais subjetivo, fugindo das técnicas e aprofundando-se nos significados 

envolvidos dentro da obra cesárica, é fácil dizer, que apesar de repleta de referencias sociais 
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relacionadas ao crescimento urbano e uma comparação com este meio ao rural, a descrição de 

cenas da cidade que evidenciam um momento político de mudanças e a chegada da indústria e 

desenvolvimento da mesma além da introdução à vida moderna, esta obra não soluciona, 

conversa ou critica de forma direta qualquer um dos problemas que descreve. Um exemplo está, 

novamente, em “Sentimento dum Ocidental”, no seguinte trecho: 

O céu parece baixo e de neblina, 

O gás extravasado enjoa-me, perturba; 

E os edifícios, com as chaminés, e a turba 

Toldam-se duma cor monótona e londrina. 

(05 – 08). 

 

 Cesário Verde nos traz a paisagem de Lisboa sendo invadida pela modernidade, e como 

isso lhe afeta de forma negativa. A descrição do céu no primeiro verso como baixo e nebuloso, se 

justifica no terceiro ao serem citadas as chaminés, um ponto importante da paisagem do mundo 

moderno, em especial metropolitano. Como dito anteriormente, a atenção especial do autor com a 

luz noturna artificial mantida à gás é algo notável, também o modo como a repudia, anunciando 

que seu combustível o perturba e enjoa, um incomodo talvez muito mais causado pela própria 

artificialidade da mesma, por fim, toma as cores dos prédios e chaminés, como monótonas e 

londrinas, ou seja, acinzentadas, escuras, sem vida. Fumaça, luz artificial enjoativa e 

perturbadora, cores sem graça, aí está a problemática apresentada, porém não vem a partir desta 

um discurso crítico, uma análise do mal causado por estes problemas, como isto influencia ou 

pode influenciar tanto positiva como negativamente o ambiente urbano ou mesmo como isso 

ameaça o meio rural, na obra de Cesário não há suposições, soluções ou discussões, é a descrição 

da realidade e sua impressão sobre a mesma de uma forma lírica criada pelo autor. Portanto, 

como dito por Reis, “Não se encontra, por certo, em Cesário Verde a elaboração de um sistema 

ideológico completo” (Reis, p.417), há apenas a apresentação do problema.  

 Cesário vive um contexto histórico bastante conturbado. Há neste período temporal da 

segunda metade do século XIX, um cenário de conflitos que englobam um triunfo capitalista, a 

consolidação do poderio inglês e uma tomada da Inglaterra como um símbolo potencial a ser 

seguido, trazendo a indústria para a nova realidade européia, em Portugal em si, as tribulações 

eram igualmente grandes, dentro do liberalismo que em muitos pontos era uma forma 
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governamental confusa, os problemas sociais dentro deste contexto histórico também são 

impossíveis de não serem citados, o crescimento industrial e capitalista gera consigo também uma 

discrepância de classes e uma divisão entre opressores e oprimidos. Dentro da obra Cesárica, fica 

bem claro que é um homem que possui compreensão do mundo ao seu redor em vários âmbitos, e 

representa-o sem máscaras, ele trás os problemas à tona e revela-os em seus poemas, como em 

“Num bairro moderno”, em que o autor descreve sua passagem por um bairro onde encontra uma 

gama de referenciais das classes econômicas inferiores para tomar de foco de descrição, como a 

moça “rota” e “pequenina”, que é destratada rudemente por um criado de alguma casa do bairro, 

que após usar de uma linguagem repleta de desdém, lança-lhe uma moeda que lhe bate na face 

como amostra de seu apresso pela pobre. Também no momento em que passa por uma 

“regateira”, o poema mais que explícita a posição que Cesário toma a favor das classes sociais 

desfavorecidas, descreve-a como uma mulher forte, que apesar de sofredora permanece alegre em 

si, e quando esta lhe pede ajuda, o mesmo diz: “Eu acerquei-me dela, sem desprezo;”(66) e 

prontamente ajudou a feirante com os pesos de suas verduras e hortaliças.  

 O retrato dos problemas sociais sob a visão de Cesário e a forma como é possível 

verificar seu posicionamento a favor dos oprimidos é claro. Porém, segundo Reis, esta criação 

ideológica realmente pára puramente no âmbitoideológico, sem se aprofundar para um discurso 

que apresente soluções, em função de sua morte prematura: 

Não se procure na obra de Cesário o resultado de uma reflexão ideológica densa e 

sistemática. Cesário morreu demasiado jovem para poder atingir um nível profundo 

de ponderação ideológica, (...). (REIS, p.413) 

 

 Portanto, na obra cesárica não há uma construção sistemática de crítica social, ou uma 

linha ideológica clara com essa mesma característica, que busque encontrar soluções ou as causas 

dos problemas que apresenta, justamente pelo fato de que não havia maturidade suficiente e o 

aprofundamento necessário para que o autor desenvolvesse o mesmo, como dito, a obra de 

Cesário trás sua impressão sobre o cotidiano, algo muito mais subjetivo, e segundo Reis, sendo a 

obra deste autor, algoinacabado, ela permanece no plano ideológico muito mais pelo que nega, 

(desprezo pelas classes inferiores, a modernidade, a industrialização, a troca do campo pela 
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cidade) do que por soluções convictas sobre as mesmas, sendo de mais valia, seu pioneirismo 

moderno poético e a forma como acaba por revolucionar a poesia. 

 

“Desastre”, de Cesário Verde: o poema da “tragicidadeurbana”. 

 

 Em “Desastre” de Cesário Verde, é possível verificar a forma como o autor dirige seu 

olhar para as ruas e para a sociedade como um todo, buscando retratar um ponto importantíssimo 

do contexto social da época causado pelo momento histórico pelo qual Portugal e toda Europa 

vinham adentrando, uma introdução à industrialização, o desenvolvimento do meio urbano e o 

capitalismo crescente. Esse ponto retratado pelo autor é a banalização dos valores humanos, a 

troca da vida humana como foco de relevância gerando o descaso para com as classes inferiores.  

 O poema nos trás uma cena do dia-a-dia do meio urbano lisboeta, a cidade em pleno 

crescimento, tem um ambiente repleto de construções, cenário descrito também em outros 

poemas do mesmo autor, já na primeira estrofe, mostrando seu uso do efeito imagético, fica bem 

claro qual é o “desastre” que intitula a obra, Cesário nos localiza na narrativa, descrevendo a 

vítima de um acidente de trabalho, personagem central do poema, sendo levada repleta de dores e 

“queixumes”, explicando que tal situação deve-se a uma brusca queda do alto de um andaime, 

caindo de peito sobre uns “tapumes”, ou seja, cercas de madeira usadas para vedar construções. 

Ainda na segunda estrofe a preocupação é em descrever a situação da vítima, ao mesmo tempo 

em que situa o leitor sobre o ambiente ao redor, sendo os dois primeiros versos dedicados à isto: 

A brisa que balouça as árvores das praças, 
Como uma mãe erguia ao leito os cortinados, 

(05 – 06). 

 

 É possível verificar neste, o que fora dito por Massaud sobre a poética de Cesário e citado, 

aqui temos uma aproximação lírica da realidade, o movimento que a brisa faz balançando as 

árvores, dá ao autor a impressão da proximidade com o movimento de uma mãe que ergue o 

cortinado do quartos, movimenta as cortinas para a entrada de luz e ar nos cômodos. Os versos 

seguintes prosseguem na situação da vítima acidentada: 

E dentro eu divisei o ungido das desgraças 

Trazendo em sangue negro os membros ensopados. 

(07 – 08).  
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 O “sangue negro” citado vem nos chamar a atenção também para o preconceito e descaso 

com relação ao negro na sociedade da época, descendência de escravos que antes direito algum 

tinha e que agora continua sofrendo dentro de um novo contexto histórico de seu povo.  

 As próximas estrofes trazem a descrição do mundo ao redor daquela cena lamentável que 

o autor acabara de citar, a forma como a sociedade vem a se portar enquanto uma vida humana 

está a se esvair, basicamente, entre a terceira e a oitava estrofes, são apresentadas as reações de 

determinadas personagens, que vem simbolizar suas classes ou seus grupos, são elas: um negro, 

dândis, “cocotes”, cocheiros, poetas, pessoas da província, um “fidalgote” e recrutas do exército, 

a sétima estrofe não apresenta nenhum destes personagens representativos, mas descreve de 

forma geral, que grupos acabam por se reunir para cochichar sobre o ocorrido. A terceira estrofe 

trás a reação do negro, descrito por Cesário como “Um preto, que sustinha o peso dum varal”(09), 

apontando as dificuldades econômicas que toda uma classe sofria, este chorava e clamava ao 

acidentado que não morresse, provavelmente eram conhecidos um do outro, é notável que este 

será um dos poucos a se preocupar realmente com o ocorrido. Na quarta estrofe está descrita a 

reação tanto dos “dândis”, homens elegantes, bem vestidos, e das “cocotes”, mulheres de 

costumes fáceis, que andavam peto “Aterro”, quanto dos cocheiros que se ocupavam de seu 

trabalho, na verdade é na falta de citação de alguma reação por parte deles que se conclui que 

simplesmente ignoravam o ocorrido, nenhum deles se atentou ao fato, já indicando que fatos 

como este ocorriam com freqüência, a ponto de serem ignorados e tratados com naturalidade.  

 A quinta estrofe mostra um poeta numa cervejaria que debocha da situação classificando-a 

como algo engraçado:  
Gritava para alguns: „Que cena tão faceta! 

Reparem! Que episódio!‟ Ele já não gemia 

(15 – 16). 

 

 Este último verso volta a se referir ao estado físico da vítima, já não mais gemia, a morte 

lhe acometera. Na sexta estrofe, a morte é reafirmada “Deixaram repousar essa criança escrava” 

(18), talvez uma das frases mais icônicas de todo o poema, neste momento é revelada a vítima 

como uma criança negra, e cuja profissão árdua e de alto risco, escrava de uma situação que a 

leva a exercer tal função, passar pelas penúrias as quais tem de se adaptar e que somente agora, 
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morta é que lhe é permitido, deitada sobre uma maca agora pode, enfim, descansar. É nesta 

estrofe também que as pessoas da província são mostradas, estas simplesmente olham e se 

apavoram, mas assim como a sociedade atual, não se preocupa em mover-se para ajudar:  

A gente da província, atônita, exclamava: 

Que providências! Deus! Lá vai para o hospital! 

(19 – 20). 

 

 Após a sétima estrofe, de conteúdo já citado, em que além do comentário acerca dos 

murmúrios gerados pela situação, também encontramos um perfeito exemplo da sinestesia 

impressa na obra deste autor: “Mornas essências vêm duma perfumaria,”(22), uma associação 

entre perfumes e temperaturas que apesar de não se relacionarem realmente, nos eleva à uma 

perfeita percepção do que é proposto, ou seja, “agradáveis essências”, assim como a temperatura 

morna é agradável e equilibrada entre extremos, a descrição do ambiente prossegue a partir daí, 

dando outros pontos da localidade.  

 A oitava estrofe trás os últimos personagens que simbolizam a sociedade ao redor. Um 

fidalgote é citado gritando a duas prostitutas: “Que espanto! Um rapaz servente de pedreiro!” 

(26), deixando claro seu susto com o ocorrido. São descritos então os soldados de pouca 

experiência, simplesmente passeando devagar pelo local, é usado um termo comum dentro do 

próprio exército para caracterizá-los: “bisonhos”, ou seja, desatentos e inexperientes, ao ponto de 

não perceberem o fato, assunto do poema e de toda a população ao redor. O último verso ainda 

cita que o acidente é comentado na loja de um barbeiro, porém, ainda carregam tais comentários a 

mesma característica de hipocrisia, pessoas aparentemente espantadas pelo ocorrido, mas que não 

se importam realmente em abrir os olhos para a triste realidade que o ocasionou. 

 As quatro estrofes seguintes se empenham em descrever a vida e o trabalho daquele que 

perdera os sentidos, carregado sobre a maca e sob o olhar hipócrita de tantos, mas também 

discorre sobre como se deu a queda do garoto do alto da construção. A condição de pobreza e 

privação de necessidades básicas à sobrevivência, as “bagas” ou “gotas” de suor como símbolo do 

trabalho braçal árduo, o qual se vê obrigado a realizar em detrimento do abandono dos pais.  

Era enjeitado, o pobre. E, para não morrer, 

De bagas de suor tinha uma vida cheia; 

Levava a um quarto andar cochos de cal e areia, 

Não conhecera os pais, nem aprendera a ler. 



Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

244 

    

(33 – 36). 

 

 Segundo a décima estrofe, após a pausa para o almoço, o garoto sentiu-se zonzo e fraco 

em função da tarde abafada somadas ao fumo do tabaco, que conforme o poema “quebram-lhe o 

corpinho”, além da sujeira dos resíduos da obra. Na décima primeira estrofe, Cesário trás a visão 

do próprio garoto sobre o local em torno dele, para indicar que já retornara ao trabalho nas alturas 

após a sesta: “Ao longe o mar, que abismo! E o sol, que labareda” (42), mostrando que do alto da 

obra podia-se ver até mesmo o mar distante. E por fim, após contemplar mar e sol, redireciona 

seu olhar para baixo e as pessoas que pelas ruas passam, não mais são pessoas, mas sim vultos, 

sua visão está prejudicada, a tontura lhe enfraqueceu o corpo, e a queda aconteceu. 

Os vultos, lá em baixo, oh! como são pequenos!" 
E estremeceu, rolou nas atrações da queda. 

(43 – 44). 
 

 A partir daí, o poema vem nos mostrar a hipocrisia num tom mais profundo e adentrando 

meios políticos. As estrofes seguintes trazem a descrição do “féretro” até o cemitério levando o 

corpo para ser enterrado, é então que este cruza com um “coupé”, ou seja, um carro elegante, uma 

carruagem onde estava um ministro, e este sim, com sua simples presença, causa comoção. As 

verdadeiras intenções do político são desvendadas, ao pé de que não relevava a morte do 

miserável menino essencialmente: 

E um democrata disse: „Aonde irás ministro! 

Comprar um eleitor? Adormecer num seio?” 

(51 – 52) 

 

 Ironizando sua passagem por ali, positivamente com os figurões da cidade, o autor então 

exprime sua impressão acerca do político, caracterizando-o como o “Conservador que esmaga o 

povo com impostos” (54), demonstrando sua índole incorreta, ao indicar que este mandava seus 

filhos para a “roda dos expostos”.  

Mandava arremessar - que gozo! estar solteiro! - 
Os filhos naturais à roda dos expostos... 

(55 – 56). 

 

 Presente no féretro de um órfão, cuja sorte foi determinada pela pobreza e abandono, seu 

gozo em estar solteiro, alicerçada sobre o prestígio político, ainda levaria tantos outros a uma 
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sorte parecida. A imagem descrita pelo eu-lírico trás todos os figurões cumprimentando-o 

sorridentes, e um padre tirando-lhe o solidéu, numa demonstração da inclinação do clero hipócrita 

da época, que em nada se propunha para com os pobres, mas sim para com aqueles que maiores 

donativos pudessem doar, pondo em contraste com o morto, injustiçado e desgraçado que vivera 

tal tragédia, sem cortejo ou lamentos é enterrado:  

Na tumba, sem o adeus dos rudes companheiros  

Isto porque o patrão não lhe dera a licença 

(62 – 63). 

 

 Explicitando o quão era explorado o trabalho daquele povo, ainda sim, no décimo sétimo 

parágrafo é que o eu-lírico revela um fato ocorrido antes dos acontecimentos narrados no inicio 

do poema, uma mulher descrita como “hipócrita e ligeira”, grita ao empreiteiro, ao constatar a 

queda do funcionário “Morreu? Pois não caísse! Alguma bebedeira!” (68), a hipocrisia não só no 

que diz, mas no tom como é dito, sem dar importância à vida da criança ensanguentada, sua fala é 

na verdade uma sugestão de desculpa ao empreiteiro, e não uma simples tentativa de constatação. 

Não o calor, a exaustão, a fome ou a fraqueza, mas sim uma imaginária vida desregrada e 

mergulhada em álcool, seria a melhor explicação para sua morte. 

 A conclusão existente através da leitura analítica do poema de Cesário Verde é a de que o 

autor realmente possuía uma visão voltada para as classes sociais mais baixas, a hipocrisia na 

atenção que é dada ao ministro que passa de carro pela cena desastrosa, que não consegue causar 

grandes preocupações e comoção, também evidencia que apesar do momento político português, 

a afirmação de Reis de que não se deve procurar profundas reflexões sobre os problemas que são 

evidenciados nos poemas cesáricos, mas tão e somente a apresentação deles, é mais que 

fundamentada, pois não é construído um discurso crítico acerca dos problemas sociais, a obra se 

restringe a narrar fatos. A proximidade com a pintura impressionista e com a obra de Baudelaire 

igualmente pode ser vislumbrada por meio desta análise, pois nos versos há o uso de efeitos como 

a sinestesia e a imagética, assim como a escolha de cenas cotidianas são trazidas a tona. 

“Construção”, de Chico Buarque: o “desastre” na atualidade. 

 Temos então um encontro atemporal da temática descritiva relacionada à questão da 

desigualdade social, entre a poesia cesárica e a poesia contida na música de Chico Buarque de 
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Holanda Construção. A música de Chico Buarque tem como tema o trabalhador brasileiro, e 

descreve sua vida buscando demonstrar não só o trabalho árduo que o mesmo possui, mas 

também a própria subjetividade, o sentimento deste mesmo trabalhador com relação à sua vida 

que basicamente se modifica e se baseia em função de sua ocupação. Primeiro, a música trás ao 

ouvinte aquilo que realmente importa ao eu-lírico da canção, sua família, esposa e filhos: 

Beijou sua mulher como se fosse a última 

E cada filho como se fosse o único. 

(02 – 03). 

 

 A partir deste ponto, a canção passa imediatamente a incluir o público no trabalho do 

personagem abordado, o trabalhador é tomado como um ser de capacidades superestimadas em 

detrimento da esforço demandado pela função: 

Subiu a construção como se fosse máquina 

Ergueu no patamar quatro paredes sólidas . 

(05 – 06). 

 

 Primeiro é descrito subindo como máquina, visto que é encarado realmente como tal, o 

que inicialmente o afasta da condição humana e o denota a característica ao mesmo tempo útil e 

substituível. O modo como é encarado lhe é exigido em função do sustento daqueles que ama, 

uma máquina humana pronta para o trabalho erguendo paredes. A parada para o almoço, assim 

como no poema de Cesário, também é retratada. O momento em que o trabalhador senta-se para 

descansar é comparado a um sábado de descanso pela intensidade do cansaço, é descrita duas 

vezes ao longo do poema, na primeira, o trabalhador “Comeu feijão com arroz como se fosse um 

príncipe” (10), e na segunda vez “Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo” (25), o 

feijão com arroz puro, um alimento típico, porém associado diretamente à pobreza pelo baixo 

custo, é comido como um banquete já que a fome grita alto demais para que lhe seja recusada 

alimento. 

 Assim como na poesia de Cesário Verde, o personagem abordado cai da construção onde 

trabalha: 

E tropeçou no céu como se fosse um bêbado 

E flutuou no ar como se fosse um pássaro 

E se acabou no chão como um pacote flácido 

(13 – 15). 
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 O terceiro verso citado intriga na comparação do trabalhador caído com um pacote 

flácido, justamente porque lhe retira toda a humanidade possível, a qual já não lhe foi atribuída 

desde o início da música, classificando-o apenas como um objeto sem utilidade deixado para trás, 

destaca-se também a fragilidade imposta sobre ele perante o fato, “flácido”, como carregado pelo 

vento e sem forças. Os trechos seguintes completam a cena do “desastre” de Chico Buarque:  

Agonizou no meio do passeio público  

Morreu na contramão atrapalhando o tráfego  

(16 – 17). 

 

 O trabalhador caído agoniza definhando em plena rua, e a constatação mais importante é a 

de que o acontecimento “atrapalha” o fluir do trânsito, uma quebra trágica na rotina exaustiva de 

um homem, que acaba por quebrar a corrente criada pelas várias rotinas repetitivas e exaustivas 

em diferentes níveis de intensidade dos demais trabalhadores urbanos, que em função desta 

mesma e da rendição que todos têm com relação à ela, só conseguem olhar para a importância da 

sua própria. 

  A história do trabalhador é recontada em seguida, porém, o autor cria um jogo de 

palavras, sempre mudando o adjetivo com o qual são caracterizadas as pessoas e ações da vida do 

personagem central, a mulher que antes era a última, agora se torna a única e os filhos que eram 

cada um o único, agora se tornam em sua individualidade o pródigo, por exemplo. Essa repetição 

do fato por três vezes é geradora de várias interpretações, a música pode se referir à três 

personagens diferentes ou à três visões diferentes sobre o mesmo ocorrido, um exemplo disso está 

na atitude do trabalhador ao sair para trabalhar, na primeira estrofe: “E atravessou a rua com seu 

passo tímido” (04), o trabalhador caminha tímido, cabisbaixo, sentimento de inferioridade que o 

caracteriza como um subordinado pronto para o trabalho; “E atravessou a rua com seu passo 

bêbado” (21), desta vez, na quinta estrofe, o andar do trabalhador é cambaleante, ou já pela 

exaustão, efeito do seu trabalho, ou literalmente pela bebida, que acomete sua vida como fuga do 

sentimento de injustiça social com que sofre; na terceira vez em que a história é contada, o 

trabalhador nem mesmo é descrito indo para o trabalho, tamanha a mecanização deste ato em sua 

vida. A relação amorosa também se modifica em cada uma destas versões notavelmente, na 

primeira vez é beijada como se fosse a última, na segunda vez, como se fosse a única e na terceira 
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vez: “Beijou sua mulher como se fosse lógico” (36), assim como “Amou daquela vez como se 

fosse máquina” (35), mas a morte do trabalhador, seja ela em qualquer uma das versões, sempre 

geram a constatação de que atrapalha a sociedade ao redor, não abala ou horroriza, apenas 

atrapalha, seja o tráfego, o público ou a tranqüilidade do sábado, fato que esbarra perfeitamente 

com a realidade atual brasileira, em que a morte diária de milhares de anônimos por motivos 

grotescos, preconceito, fome, miséria dentre outros, não geram tanta comoção, na maioria das 

vezes é encarada com naturalismo, uma situação tão recorrente em nosso cotidiano, a barbárie 

sobre os pobres se tornou comum. Em contrapartida, o mesmo não ocorre quanto à morte de um 

único indivíduo pelo motivo simples de ser filho de algum político ou pessoas públicas 

famigeradas pela mídia, pessoas em nível socioeconômico bem mais alto, sobre os quais, é dada 

igualmente superior relevância.  

 Essa troca constante de adjetivos cria um sentido diferente para cada uma das três 

histórias narradas, mas principalmente cria uma confusão mental sobre o ouvinte, ao mesmo 

tempo em que, ao ouvir a música, em função da rítmica também, pouco se apercebe essa mudança 

constante, uma imersão à repetição da rotina sobre o receptor da mensagem, uma perturbação, 

que ocorre tanto por esse motivo quanto pelos vários significados contidos na letra da música. As 

relações entre as duas obras, além do assunto escolhido, um acidente de trabalho com um 

trabalhador civil e como isso afeta a sociedade ao redor, também existe pela temática envolvendo 

a luta de classes e o preconceito/descaso para com os indivíduos das classes sociais 

economicamente inferiores, percebe-se também, que apesar da enorme lacuna temporal que 

separa estes textos, a sociedade pouco mudou sua atitude perante os oprimidos, justamente porque 

a situação daqueles que permanecem neutros com tal situação injusta é cômoda mas tomar para si 

o posto de opressor é vantajoso. 
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ESTRATÉGIAS DIDÁTICO-METODOLÓGICAS SOBRE A LEITURA LITERÁRIA 

 

Larissa Fonseca Figueira (PG - CLCA - UENP/CJ) 

 

Resumo: O objetivo é analisar as estratégias didático-metodológicas a respeito da leitura literária 

no contexto escolar, sem, contudo, esgotar o tema devido a sua extensa abrangência. Quando se 

realiza algumas reflexões sobre aprimoramento da leitura e da formação de leitores, observa-se 

que o texto literário é um recurso indispensável. A leitura constitui um elemento importante na 

construção do indivíduo em formação, pois através dela, o sujeito pode satisfazer suas 

necessidades e ainda assumir uma atitude consciente em relação ao mundo. Dessa forma, o 

presente estudo aborda questões sobre a leitura do texto literário em sala de aula, demonstrando a 

necessidade de mudança no aspecto didático dado aos textos da esfera literária na inevitável 

escolarização da literatura. 

 

Palavras-chave: Didático. Leitura. Texto Literário. 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por escopo analisar as estratégias didático-metodológicas a respeito 

da leitura literária no contexto escolar, sem, contudo, esgotar o tema.  

 Na escola atual, faz-se cada vez mais necessário um trabalho criativo com a leitura de 

textos literários ou não. Interpretar textos é uma exigência da sociedade e do mercado, ficando a 

cargo da escola a formação desse cidadão-leitor. Em relação aos textos literários, tal trabalho se 

faz mais urgente, devido a falta de espaço de tais textos no âmbito escolar ou a mera restrição do 

trabalho a perspectivas estruturalistas que pouco ou nada analisam da linguagem literária. 

Os alunos estão chegando e saindo do Ensino Médio brasileiro com imensas dificuldades 

de leitura e interpretação de textos, o que fica mais evidente quando se vê que as aulas de Língua 

Portuguesa privilegiam o ensino da gramática e não o da leitura. A abordagem do texto literário 

em sala de aula, geralmente, dá-se somente com o modelo proposto pelo material de referência 

utilizado pela escola (livro didático ou material apostilado) e se restringe a análise de fragmentos 

de textos e a pretexto para o ensino da gramática ou de produção textual (VALARINI, 2012). 
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Observa-se que, tão grave quanto o analfabetismo, é o problema da “aliteratura”
11

 

(HARRIS & HODGES, 1981 apud CRAMER & CASTLE, 2001, p. 14) ─ a preferência pela não-

leitura ou a total aversão aos livros, pois este também compromete o exercício pleno da cidadania. 

Vincent Jouve (2002, p. 137–138) afirma que “se a leitura literária tem uma 

especificidade, é [...] por meio de seus efeitos que se deve tentar apreendê-la”. Jouve cita Michel 

Picard (apud JOUVE, 2002, p. 137), que atribui três funções essenciais à leitura dos textos 

literários: a “subversão na conformidade”, pois o texto literário “ao mesmo tempo contesta e 

supõe uma cultura”; a “eleição do sentido na polissemia”: o texto literário remete sempre a uma 

pluralidade de significações; e a “modelização por uma experiência de realidade fictícia”: 

modelizar é “propor ao leitor experimentar no modo imaginário uma cena que ele poderia viver 

na realidade.” E conclui “[...] a leitura literária é, desses três modos, uma prática frutuosa da qual 

o sujeito sai transformado”. 

Diante desse panorama, este trabalho pretende discutir percepções e estratégias de ensino 

para a leitura do texto literário no espaço da sala de aula, reconhecendo que tais estratégias 

objetivam fazer com que o aluno interaja com o texto literário e reconheça as possibilidades de 

(re) conhecimento do mundo que tal texto lhe propõe. Para tanto, é importante discutir como a 

literatura e a leitura literária estão inseridas nas aulas de Língua Portuguesa; o papel do leitor; e 

quais estratégias são mais comuns no “ensino” da literatura. 

 

2- A LITERATURA E A LEITURA LITERÁRIA 

 

O ato de ler literatura é um dos mais valiosos meios para desenvolver faculdades estéticas, 

um instrumento de aquisição da cultura e um mecanismo viável de formação do indivíduo como 

pessoa e cidadão. Interpretar a representação da realidade a partir do próprio contexto e das 

interações que vivencia, tendo a palavra como signo privilegiado é buscar a compreensão do real 

na tentativa de construir um sentido pessoal para a linguagem, no caso, para a leitura e, mais 

                                                      
11

 A “aliteratura” é por eles definida como a “a falta de hábito da leitura, especialmente em leitores 
capazes que preferem não ler”, tratando-se, neste caso, da escolha do não ler livros de literatura fora da 
escola, para seu próprio prazer ou informação pessoal. 
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especificamente, para a leitura de textos literários. (CUNHA, 2015, p. 18). 

Paulo Bragatto Filho (1995, p. 6-7) reforça que ao ler literatura os alunos se tornam 

“diferentes, melhores, mais crescidos e amadurecidos” e eles passam a perceber “os livros, o 

mundo, as coisas, as pessoas e a si próprios com olhos, mente e sensibilidade mais críticos e 

criativos”. Contudo é preciso que o aluno se envolva com o que lê e que os fios do texto se 

liguem aos fios de sua própria vida. 

Para Kleiman (2004), no âmbito escolar, ou o texto é visto como depósito de mensagens 

ou é visto como um conjunto de elementos gramaticais. Dificilmente, a leitura é diferente de 

acordo com o gênero textual que está sendo trabalhado. As especificidades de cada gênero, em 

especial o gênero literário, muitas vezes, são colocadas de lado, mediante perguntas e respostas 

utilitaristas que seguem modelos pré-estabelecidos. 

A Literatura, apesar do tratamento escolarizado dado a ela, precisa ser vista como 

fenômeno artístico, carregada de valores, crenças, ideias e pontos de vista de seus autores, que 

buscam enriquecer as experiências dos leitores que os leem. O ensino da literatura precisa ser 

prazeroso e dedicado à formação humana do aluno, através da percepção da função poética da 

linguagem, que recria e retrata problemas humanos universais em um trabalho que esteticamente 

transgride o nosso cotidiano (VALARINI, 2012). 

Como lócus do ensino aprendizagem, a escola é uma agência que oportuniza aos seus 

educandos, o maior contato possível com os diferentes gêneros, permitindo a construção das 

competências comunicativas necessárias, que os ajudarão a interagir com o mundo e a criar uma 

postura crítico-reflexiva diante dos diferentes discursos produzidos. 

Cosson (2006) faz grande abordagem a respeito do ensino da leitura, ou seja, da 

linguagem literária. Afirma que a escola ensina a literatura sob cunho tradicional, apenas ler, 

escrever e informar as épocas e biografias dos autores literários. Apresenta os problemas do 

ensino de literatura e ao mesmo tempo informa como realizar uma metodologia de ensino 

adequada para as faixas etárias, como também os níveis de escolaridade, com a finalidade de 

tornar o ensino de literatura produtivo. 

Dessa forma, a literatura apresenta um modo discursivo específico que vai além de 

elaborações linguísticas usuais: seu caráter ficcional, a utilização de estruturas linguísticas 
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complexas (textos polissêmicos e polifônicos), adoção de gêneros diversos, por exemplo. Por esse 

mesmo motivo, torna-se um dos meios mais proveitosos e interessantes de levar o aluno à 

autonomia leitora e ao processo de construção de sentidos. A leitura literária, por sua vez, 

compreende a forma de desvendar um código polissêmico. Ler literatura, portanto, não é uma 

capacidade inata e pode e deve ser desenvolvida mediante diferentes modalidades e suportes 

diversos por meio dos quais a literatura é veiculada.  

 

3- O PAPEL DO LEITOR 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 69): 

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão 

e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o 

assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de 

extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de 

uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e 

verificação, sem as quais não é possível proficiência. 

 

A leitura é uma atividade interativa e o papel do leitor neste processo é de construtor. 

Aquele que se utiliza de estratégias como seleção, antecipação, inferência e verificação para 

construir o sentido do texto.  

Na definição geral de Leffa (1996, p. 10-11), “ler é, na sua essência, olhar uma coisa e ver 

outra (...) é reconhecer o mundo através de espelhos”, e esses espelhos podem ter diferentes 

leituras dependendo dos seus observadores, ou seja, do leitor, que é um elemento relevante no 

processo da leitura. 

Todavia, é necessário também que se considere o papel do texto e a interação entre o leitor 

e o texto, pois a complexidade do processo nos permite avaliar elementos isoladamente. 

Desse modo, ressalta-se a importância do encontro do leitor com o texto, pois para ocorrer 

uma interação é preciso, além das competências básicas, querer ler. Assim, a intenção do leitor 

torna-se um fator importante no ato da leitura. 

Para ler e compreender o texto é importante ter conhecimentos prévios sobre o que se está 
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lendo. O leitor atribuirá diferentes significados para a sua leitura, de acordo com o seu 

conhecimento sobre o assunto lido. Segundo Leffa: 

 

O conteúdo não se transfere no texto para o leitor, mas antes se reproduz no 

leitor (...). A riqueza da leitura não está necessariamente nas grandes obras 

clássicas, mas na experiência do leitor ao processar o texto. O significado não 

está na mensagem do texto, mas na série de acontecimentos que o texto 

desencadeia na mente do leitor (LEFFA, 1996, p. 13-15). 

 

Nessa perspectiva, Leffa (1996, p. 22) completa que “leitor e texto podem ser 

representados como duas engrenagens. Quanto melhor o encaixe entre um e outro, melhor a 

compreensão do texto”. Isto é, a distância entre o leitor e o texto ditará o grau de interação. 

Diante disso, pensando na escola, como um lugar propício para o desenvolvimento da 

leitura, nos reportamos às palavras de Lajolo (2004, p. 7) quando diz que ler ultrapassa o 

conhecimento de leitura escolar, uma vez que se constitui em uma habilidade construída a partir 

da interação do leitor com o mundo: 

 

Ninguém nasce sabendo ler: aprende-se a ler à medida que se vive. Se ler livros 

geralmente se aprende nos bancos da escola, outras leituras se aprendem por aí, 

na chamada escola da vida: a leitura independe da aprendizagem formal e se 

perfaz na interação cotidiana com o mundo das coisas e dos outros. (LAJOLO, 

2004, p. 7) 

 

Assim, a formação de um leitor maduro constitui-se pelas leituras feitas ao longo de sua 

vida, as quais contribuirão para o processo de interação e compreensão do texto, mas a escola 

também participa desse processo de amadurecimento quando cria oportunidade para leitura, 

conforme pontua Geraldi: 

 

A qualidade (profundidade?) do mergulho de um leitor num texto depende – e 

muito – de seus mergulhos anteriores. A quantidade ainda pode gerar qualidade. 

Parece-se que deveremos – enquanto professores – propiciar um maior número 

de leituras, ainda que a interlocução que nosso aluno faça hoje com o texto esteja 

aquém daquela que almejaríamos: afinal, quem é o leitor, ele ou nós? 

(GERALDI, 2008, p. 99) 
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Assim, quanto mais momentos para leituras a escola puder oportunizar ao aluno, maior 

será a contribuição para a formação de leitores, pois aumentando o repertório de leitura, mais 

conhecimento o leitor terá para interagir com o texto e produzir sentido. 

 

4- ESTRATÉGIAS DIDÁTICO-METODOLÓGICAS 

 

Há algumas estratégias e metodologias que podem fazer com que os alunos se sintam 

confortáveis com a leitura do texto literário e desenvolvam, a partir de leituras feitas na escola, o 

gosto pelo literário e o potencial crítico e reflexivo necessários para o desenvolvimento do gosto e 

do refinamento estético.  

Acima de toda e qualquer estratégia está o gosto pela leitura do professor. O professor, 

enquanto leitor, precisa ser assíduo a este hábito e precisa conhecer um vasto repertório de 

autores e textos que sirvam para a faixa etária com a qual trabalha. Infelizmente, esta não é uma 

realidade nas escolas brasileiras. Muitas pesquisas apontam que, no trabalho realizado em sala de 

aula, as concepções de transmissão e repetição de conteúdos ainda são o centro de todo o 

trabalho. Além disso, muitos professores demonstram pouco conhecimento da produção literária 

para crianças e jovens e, portanto, não utilizam esses materiais de leitura em seu cotidiano. Para 

Aguiar e Bordini (1993, p. 34), “o esvaziamento do ensino de literatura se acentua, portanto, não 

só pelo pequeno domínio do conhecimento literário do professor, mas também pela falta de uma 

proposta metodológica que o embase”.  

Segundo Geraldi (2008), o sucesso da leitura teria como primeiro passo trazer para a 

escola o prazer de ler e o respeito aos conhecimentos e leituras anteriores do aluno. É importante 

que se reconheça que nenhum leitor inicia o seu percurso a partir dos clássicos, o que significa 

que os professores devem instigar seus alunos a fazerem o maior número de leituras possíveis, 

mesmo que eles ainda não correspondam a todas as expectativas do professor.  

Silva afirma que:  
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O ensino de leitura sempre pressupõe três fatores: as finalidades, os conteúdos 

(textos) e as pessoas envolvidas no processo, ou seja, as características dos 

alunos e da turma a ser trabalhada. Sem a presença desses três fatores, o trabalho 

com a leitura/literatura corre o risco de se tornar vazio ou um “receituário” em 

que se repetem esquemas já prontos. (SILVA, 2003, p. 103) 

 

Desse modo, o trabalho com o texto literário passa pela constituição histórica da 

Literatura, suas obras e composições, e as figuras do professor e do aluno. Para tanto, é preciso 

que o ensino coloque tanto o aluno quanto o professor em contato com os textos literários, de 

modo que eles possam refletir e recriar a linguagem literária, facilitando a formação de novos 

horizontes (VALARINI, 2012).  

Sabe-se da realidade educacional brasileira e também das dificuldades que o professor 

encontra para diversificar suas aulas, no entanto, para amenizar este problema, a formação 

continuada e a constante atualização ainda são as principais armas dos professores. Outra questão 

relevante é que a maioria dos alunos de escolas públicas não possuem condições materiais de 

adquirir livros variados, ficando restritos às opções existentes nas bibliotecas escolares, que nem 

sempre estão atualizadas, em bom estado ou disponíveis.  

A partir de tudo isso, selecionou-se algumas ideias coerentes e de bons resultados no 

ambiente escolar. Essas ideias consistem em algumas estratégias que partem, essencialmente, da 

produção de uma sequência didática ou planejamento didático por parte do professor.  

Rildo Cosson, em Letramento literário: teoria e prática, de 2006, apresenta a professores 

dois modelos de sequências: uma básica (para o Ensino Fundamental) e uma expandida (para o 

Ensino Médio). Além das duas sequências, o autor fundamenta sua pesquisa em três técnicas: a 

técnica da oficina, a técnica do andaime e a técnica do portfólio. A primeira direcionada para o 

modo e lugar como os textos serão apresentados; a segunda para a troca de conhecimentos entre 

professor e aluno; e a terceira para o registro das observações e atividades. As três técnicas 

apresentam-se válidas para a interação entre aluno – texto literário – professor, pois possibilitam o 

diálogo e a troca de experiências entre os envolvidos.  

A sequência básica compreende quatro etapas: 1) Motivação (preparação do aluno para a 

leitura do texto literário); 2) Introdução (apresentação do autor e da obra); 3) Leitura 
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(acompanhamento da leitura por parte do aluno e do professor); 4) Interpretação (construção 

coletiva, por parte de alunos e professores, do sentido do texto).  

A etapa da interpretação é vista como resultado das etapas anteriores e, para Cosson:  

 

Na escola é preciso compartilhar a interpretação e ampliar os sentidos 

construídos individualmente. A razão disso é que, por meio do compartilhamento 

de suas interpretações, os leitores ganham consciência de que são membros de 

uma coletividade e de que essa coletividade fortalece e amplia seus horizontes de 

leitura. (COSSON, 2006, p. 65) 

 

A sequência expandida tem as mesmas etapas da sequência básica. No entanto, na 

expandida há dois momentos de interpretação. O primeiro é a compreensão global dos textos, 

incluindo alguns aspectos formais e o segundo é o aprofundamento de um dos aspectos do texto 

que seja necessário para os propósitos do professor.  

Na fase de expansão da sequência, Cosson (2006) enfatiza a importância de se destacar os 

processos de intertextualidade, explorando os diálogos possíveis com outras obras, tanto as que a 

precedem quanto as que lhe são posteriores.  

Também se tem o Método Recepcional, desenvolvido por Aguiar e Bordini (1993), e 

descrito no livro Literatura: formação do leitor: alternativas metodológicas. Este método 

encontra-se baseado na Estética da Recepção, de Jauss (1994) e exige que, por um lado, o 

professor esteja preparado para selecionar textos referentes à realidade do aluno e, ao mesmo 

tempo, romper com ela; e, por outro, aponta para a importância do desenvolvimento da 

capacidade de refletir sobre a literatura e seus fatores estruturais.  

São cinco as etapas de desenvolvimento do Método Recepcional: 1) Determinação do 

horizonte de expectativa; 2) Atendimento ao horizonte de expectativa; 3) Ruptura do horizonte de 

expectativa; 4) Questionamento do horizonte de expectativa; 5) Ampliação do horizonte de 

expectativa. Na última fase do processo, os alunos tomam consciência das alterações e aquisições 

obtidas através da experiência com a literatura. O final dessa etapa é o início de uma nova 

aplicação do método, que evolui, sempre permitindo aos alunos uma relação mais consciente com 

a literatura e com a vida.  
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Outra proposta também fundamentada na Estética da Recepção, de Jauss (1994), é a 

encontrada no livro Literatura na escola: propostas para o ensino fundamental, de Juracy Assman 

Saraiva e Ernani Mügge (2006). Essa metodologia foi desenvolvida com base no relato e na 

capacitação de alunos e professores e, segundo seus autores, foi legitimada pelo público formador 

e leitor, antes de ser definitivamente esquematizada.  

Sua sequência não é muito diferente das duas anteriormente descritas e consiste em: 1) 

Leitura compreensiva (leitura inicial do texto e análise de sua expressão e de seu conteúdo); 2) 

Leitura interpretativa (confronto das leituras e impressões da primeira etapa; momento em que se 

sobrepõe a leitura do texto e a experiência do leitor); 3) Etapa de aplicação (extrapolação do 

significado do texto literário, relacionando-o com outros textos, outras épocas e outras condições 

sociais).  

Segundo os autores (2006, p. 50), na primeira etapa, o leitor deverá estar apto para 

responder “Como o texto diz aquilo que diz?”; na segunda etapa, “Qual o sentido do texto?”; e, na 

terceira etapa, “Que diálogo há entre o texto e o contexto estético-histórico-cultural atual e o 

momento da produção?”.  

As três estratégias didático-metodológicas apresentadas nesse artigo são apenas exemplos 

de estratégias que podem ser seguidas por professores, de acordo com a realidade de seu público-

alvo. Todas elas partem do mesmo ponto de vista: a recepção do leitor, o modo como esse leitor 

pode ser levado a pensar crítica e criativamente sobre o mundo a sua volta.  

Cosson (2006), Saraiva e Mügge (2006) e Aguiar e Bordini (1993) não partiram do nada 

para o desenvolvimento de suas metodologias, mas de outros teóricos, filósofos e pesquisadores 

que, por falta de espaço, não foram contemplados nesse trabalho. 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebemos a deficiência das escolas quanto às metodologias de ensino dos professores 

que, grosso modo, não se preocupam com a aprendizagem dos alunos, como também de suas 

dificuldades em relação com a aprendizagem.  

Isso decorre, porém, em um baixo índice no nível de desempenho da educação no caso do 
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nosso país, Brasil. Sabemos também que a maioria dos alunos observados nas escolas não se 

preocupam com suas tarefas educacionais, isto decorrente do baixo estimulo dos professores, bem 

como familiares, socioeconômicos, entre outros. Acontecem casos em que alguns dos professores 

desejam realizar práticas inovadoras e até um bom funcionamento da aprendizagem dos alunos, 

mas estes não se preocupam em grande parte em aprender, fator este decorrente principalmente da 

falta de incentivo das famílias que não se preocupam como anda o desempenho de seus filhos e 

não os incentivam para um melhor aproveitamento educacional na escola.  

Infelizmente, em nosso país, a educação ainda se encontra pouco favorável, pois os 

professores ainda são desvalorizados e mal remunerados, não possuindo recursos didáticos para 

tornar os métodos de ensino inovadores. Se o educador pretende aplicar aulas sob cunho 

inovador, estes devem adquirir os recursos de forma particular, pois os suportes pedagógicos que 

recebem são insuficientes. Existem inúmeras dificuldades na qualidade do ensino público e baixo 

incentivo pedagógico para os professores. 

Todavia, mesmo com a falta de recursos nas escolas brasileiras, o professor tem o dever de 

colocar o seu aluno em contato com as diversas formas de comunicação ou gêneros que circulam 

em nossa sociedade. O texto literário é somente uma dessas formas. Infelizmente, é uma das 

formas relegadas a um segundo plano.  

A Literatura prevê a liberdade do homem e o seu poder de criação criativa. Dar ao nosso 

aluno a possibilidade de trabalhar com essa forma de expressão artística é abrir os olhos para o 

mundo a nossa volta e valorizar o conhecimento de mundo de nosso aluno, que não vem à escola 

como uma página em branco, mas com uma história, um modo de vida, um sentido pré-concebido 

para suas experiências. Fazer com que esse aluno respeite as suas formas de pensar é um dos 

passos para que ele desenvolva estratégias próprias de compreensão da leitura e da literatura. 
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                                                      Patrícia Cristina Cadari Teixeira (G-UENP/CLCA/CJ) 

                                Vânia Ribeiro Beneti (G-UENP/CLCA/CJ)                                                   

                                                       Nerynei Meira Carneiro Bellini (Orientadora - UENP/CJ) 

 

Resumo: Tendo em vista a importância da formação dos professores, e que eles estão cada vez mais 

desvalorizados, e que são os profissionais que contribuem para a formação social do indivíduo no seu 

ambiente escolar e também social, o presente artigo busca destacar a relevância da formação e do trabalho 

docente, com o intuito de analisar e verificar a estruturação e a capacitação dos profissionais da educação, 

em específico, a formação de professores. Sabe-se que a educação nas últimas décadas tem enfrentado 

grandes problemas e, dentro das diversas problemáticas enfrentadas, a pesquisa tem por foco a 

compreensão da construção indenitária dos professores em sala de aula. Sendo assim, o estudo buscou 

visar uma reflexão-ação da prática pedagógica e de sua formação acadêmica, levando os leitores a repensar 

sua prática docente. Pretende-se contribuir com o estudo, de modo que, os professores repensem suas 

práticas e em suas capacitações pedagógicas, levando em consideração o seu público alvo. 

 

Palavras-chave: Formação de professores. Prática docente. Educação. 

 

 

1 Considerações Iniciais 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar e verificar como se dá a formação e capacitação 

dos profissionais da educação, em específico, de modo a favorecer na formação dos professores 

do ensino fundamental I, e quais são os interesses dos profissionais em buscar maiores 

conhecimentos para melhor atender o público educacional. Hoje em dia, estamos passando por 

grandes dificuldades na área da educação, poucos investimentos do governo e desvalorização do 

profissional como a carência de aperfeiçoamento, capacitação e educação continuada para 

professores, baixa remuneração dos professores do ensino básico, poucos investimentos públicos 
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para acudir com qualidade as necessidades educacionais, deficiência no método de ensino 

utilizado na aprendizagem, dentre outros, o que agrava ainda mais o ensino brasileiro. 

Partindo desse pressuposto, que a educação nas últimas décadas tem enfrentado grande 

problemas, alguns questionamentos surgem como, por exemplo: Os profissionais das diversas 

áreas educacionais têm buscado a capacitação profissional? E essas capacitações lhes são 

oferecidas? Como é a prática desses profissionais na integra? Eles conhecem e sabem desenvolver 

o seu papel? 

Embasando-se em tais questionamentos, faremos uma breve reflexão, com base em 

Libânio em seu livro: Pedagogia e Pedagogos para quê? (2010), no qual o autor ressalta algumas 

funções/áreas quanto à formação do pedagogo lhe permiti atuar: 

 

[...] é, um profissional qualificado para atuar em vários campos educativos para 

atender demandas sócios-educativas de tipo formal e informal, decorrentes de 

novas realidades (...) não apenas na gestão, supervisão e coordenação pedagógica 

de escolas, como também na pesquisa, na administração do sistema de ensino, no 

planejamento educacional, nos programas sociais, nas empresas, nas várias 

instâncias de educação de adultos, nos serviços de lazer e animação cultural, na 

televisão, no rádio, na produção de vídeos, filmes, brinquedos, nas editoras, na 

requalificação profissional etc. (LIBÂNEO, 2010, p. 39) 

Percebe-se que o profissional formado em pedagogia tem um campo de atuação bastante 

amplo, e com base nessa amplitude é que às vezes surge uma confusão entre atuação profissional 

e práticas educativas, trabalho docente e licenciatura, da qual para Libâneo são distintas, e o 

profissional educacional necessita saber distingui-las e ao mesmo tempo associá-las, porque de 

alguma forma uma acaba complementando a outra. Com base nesses argumentos o trabalho visa 

investigar com pesquisa de campo sobre a atuação e a formação dos docentes do ensino 

fundamental I, e, saber se os profissionais da área estão cientes quanto à diferenciação entre 

prática docente e formação docente, para que desta forma desenvolva o seu papel de maneira 

qualitativa. Tardif e Lessard (2012) argumentam: 
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Como todos os trabalhos na sociedade atual, a docência levando-se num espaço 

já organizado que é preciso avaliar; ela também visa a objetivos particulares e 

põe em ação conhecimentos e tecnologias de trabalhos próprias; ela se 

encaminha a um objeto de trabalho cuja própria natureza é, como veremos, cheia 

de consequências para os trabalhadores; enfim, a docência se realiza segundo um 

certo processo do qual provêm determinados resultados. Organização, objetivos, 

conhecimentos e tecnologias, objetos, processos e resultados constituem, 

consequentemente, os componentes da docência entendida como trabalho. 

(TARDIF; LESSARD, 2012, p. 39) 

 

Em suma, a autora descreve que a docência é em si um sistema articulado de estratégias 

objetivas, do qual o professor tem que focar no objetivo de trabalhar sobre um material qualquer e 

transformá-lo com o uso de técnicas. Tardif e Lessard dizem ainda que docência não é apenas 

uma atividade, é também um status nesse sentido considerado como experiência do docente, a 

escritora defende que essas experiências podem ser vistas como uma aprendizagem que permitem 

ao discente ter certo domínio de conteúdos, de rotinas e de alunos. Com base nesse contexto 

entende-se que nesse momento de experiência é então constituído de técnicas específicas e 

subjetivas de cada discente, favorecendo, assim, o seu trabalho docente de acordo com os seus 

conhecimentos. 

2 JUSTIFICATIVA  

 

Assim, tendo em vista a importância da formação e da prática docente . Este estudo se 

justifica na medida em que, com base na prática educativa dos professores, sua   formação 

docente e o desenvolvimento do seu papel quanto profissional nos dias atuais,  as dúvidas quanto 

a formação docente  vão surgindo ao ler textos sobre e presenciar algumas práticas docente, tendo 

como objeto de estudo a análise do contexto curricular dos educadores das cidades de Santo 

Antônio da Platina e de Jacarezinho, e de suas estratégias em sala de aula de modo a observar os 

elementos estratégicos utilizados durante as aulas, investidado deste modo, as práticas educativas 

de modo a perceber se existem  diferenças de uma cidade para outra . Com isso, o presente estudo 
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evidencia-se em investigar e intervir com propostas de aulas mais expositivas, dinâmicas e 

sobretudo que chamam a atenção dos alunos, e que assim, promove um ensino mais agradável e 

eficiente. 

 

3 OBJETIVO(S) 

 

3.1 Objetivo Geral 

  

 Analisar de forma contextualizada o contexto curricular e a didática dos professores do 

ensino fundamental I de modo a perceber suas estratégias em sala de aula, bem como também a 

prática. 

 

3.2 Objetivos Especificos 

 

- Investigar as formações docentes, quanto a capacitação e formação acadêmica; 

-Analisar os conteúdos programáticos; 

- Possibilitar que o professor selecione e organize conteúdos mais interessantes e 

significativos para seus alunos; 

- Facilitar a organização do material utilizado pelo profesor de forma lógica na 

preparação da aula. 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para essa etapa será utilizado alguns critérios, na qual terá como primeira etapa um estudo 

de caso com base em pesquisas e investigações, com o intuito de identificar os problemas de 

práticas docentes e analisar as possíveis evidências existentes em sala de aula. A pesquisa irá ser 

realizada por meio de questionários e entrevistas, onde as fontes serão os professores do ensino 

fundamental l das cidades de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. 

O resultado será obtido por meio de entrevista e questionários. O Trabalho de campo será 

sistematizado, as falas serão gravadas, tudo para que se obtenha um resultado mais real possível. 
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Os dados serão computados no Excel representados por gráficos e tabelas, e serão levantados com 

base nas respostas de cada professor. 

  

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Quando mencionamos a palavra educação, logo surgem vários questionamentos e  

dúvidas em relação a ela. Para um melhor entendimento no estudo da função que ela desencadeia 

ou representa, o autor Libâneo (2010) argumenta que a educação é: 

 

“Nas concepções naturalista “[...] atribuem primazia aos fatores 

biológicos do desenvolvimento.” (p.74) 

Nas concepções pragmáticas “[...] a educação como um processo 

imanente ao desenvovimento humano, cujo resultado é a adaptação do 

indivíduo ao meio social.” (p.75) 

Nas concepções espiritualistas “[...] concebem a educação como um 

processo interior mediante o qual cada pessoa vai se aperfeiçoando[...]” 

Nas concepções culturalista “[...] a  educação é uma atividade cultural 

dirigida a formação dos indivíduos [...]” (p.76) 

Nas concepções ambientalistas “[...] são as que jogam no ambiente 

externo toda a força da atuação sobre o indivíduo para configurar sua 

conduta às exigências da sociedade.” (p.76) 

Nas concepções interacionistas “[...], evitam a polarização entre ação 

educativa externa e a atividade interna dos sujeitos.” (p.77)” 

 

Com base nos pressupostos de Libâneo, cabe a cada professor investigar quais são suas 

concepções adequadas, tendo em vista, todos os fatores determinantes para um bom resultado, e 

apropiar-se delas para o uso em sua prática, e consequentemente sua didática. 

 

4.1 Afinal o que é Formação Docente? 

 

A formação de professores vem se ampliando no Brasil desde o final da década de 70, do 

qual se buscou e se busca moldes de formação de modo, que esta venha suprir os objetivos 

esperados, objetivos esses que são um produto educativo de humanização dos indivíduos. No 

tocante, a formação é objetivada na transformação de pessoas. Com base nessa argumentação 
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Tardif e Lessard defendem “[...], para além dessas considerações, pode-se dizer que o ensino no 

meio escolar consiste em perseguir objetivos, ao mesmo tempo, de socialização e de instrução, 

num contexto de interação com os alunos.” (2012, p. 196). Sendo assim, a autora nos garante que 

não basta apenas ter os objetivos e esperá-los, é necessário ter um trabalho direcionado por parte 

dos educadores, junto com uma socialização e interação com os alunos, que desta forma, haja 

uma conexão com o que se espera e com o que se realiza. 

 

4.2 Currículos 

 

Para se ensinar é necessário fazer uma análise dos conteúdos propostos pelo currículo e 

depois aplicá-los de acordo com a realidade dos alunos. No entanto, sabe-se que mesmo tendo um 

plano curricular, as dificuldades em encontrar materiais e atividades para aplicar são grande, não 

se sabe ao certo se as dificuldades estão no momento da aplicação ou em prepará-las, Tardif e 

Lessard argumentam que: 

 

Os programas escolares são instrumentos cognitivos úteis que permitem 

aos professores organizarem sua ação em função de objetivos, de 

expectativas, de sequências, de cronologias, etc. Sem os programas, o 

ensino atual perderia sua unidade; além disso, cada professor teria que 

inventar integralmente seu planejamento, sua didática, seus objetivos, etc. 

(2012, p.201) 

 

 

Em suma, partindo-se dessa conjectura, de uma aula sem um programa escolar 

supervisionado e adequado, as aulas seriam desordenadas, ou seja, se uma escola tivesse dois 4º 

anos e cada professor seguir sua própria didática, os conteúdos ficariam incongruentes, 

desconexos, a qual, aula seria um jogo sem nenhuma regra. 

 

4.3 Prática Educativa 

 

A prática educativa de alguma forma está ligada ao planejamento, a aplicação e a 

avaliação, ou seja, sem esses fatores não há como contecer a prática educativa, pois elas estão 
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interligadas uma a outra. Zabala (1998,p.17) diz: 

 

O planejamento e a avaliação dos processos educacionais são uma parte 

enseparável da atuação docente, já que o que acontece nas aulas, a própria 

intervenção pedagógica, nunca pode ser entendidada sem uma análise que leve 

em conta as intenções, as previsões, as expectativas e a avaliação dos resultados. 

 

 

Partindo da ideia da autora, compreende que tanto o palnejamento quanto a avaliação são 

determinantes para se chegar a um denominador esperado, sendo que todos são complementados 

um pelo outro. Com base nessa assertativa, o estudo visa buscar e entender se os educadores 

realizam estas etapas e como elas são realizadas. 

 

5 Considerações Finais 

 

Com base no estudo realizado anteriormente, fica evidente que a educação no Brasil passa 

ainda por muitas dificuldades em diferentes âmbitos políticos, culturais e sociais. Os 

investimentos direcionados à educação são tão insulficientes, que acabamos sempre no mesmo ou 

pior índice de aprendizagem. Devemos ainda, adotar ações que mudam o conceito de ensino no 

Brasil, como, reformular o ensino, tornando-o multidisciplinar e integrado, garantir infraestrutura 

descente para as escolas, pois vemos a todo tempo escolas em condições precárias, capacitar 

pofessores com enfoque na prática e com foco é claro em resultados aparentes, essa são apenas 

alguns exemplos de mudanças para o ensino. 

A partir dessas inferências citadas acima, o estudo que será realizado, terá como base, 

pesquisas e entrevistas com os educadores das referidas cidades, que irá proporcionar a 

constatação das dificuldades que ambos os municípois enfrentam com o ensino-aprendizagem. 

Em alguns casos os professores argumentam que a falta de material necessário para trabalhar é 

grande, e que muitas vezes, diante das situações encontradas, precisam  providenciar e 

confeccionar materias necessários para trabalhar com as dificuldades dos alunos. 

Sendo assim, fica evidente que a educação, nos municípios explicitados, tem muito 

deficit, como em diversos outros municipio do Brasil, situações diversas no dia a dia escolar, na 
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qual, muitas vezes, precisa adaptar e adequar  o curriculo para realizar o processo de ensino-

aprendizagem. 
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GÊNERO DISCURSIVO E PLANO DE TRABALHO DOCENTE COMO 

INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS MEDIADORES DE AÇÕES DOCENTES 

 

 

Patrícia Cristina de Oliveira Duarte (CLC A-UENP/CJ) 

(GP – Leitura e Ensino) 

   

 

Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar o gênero discursivo, em perspectiva bakhtiniana, e 

o Plano de Trabalho Docente, proposto por Gasparin (2009) para transposição didática de 

conteúdos para sala de aula, caracterizando-os como instrumentos psicológicos mediadores, em 

acepção vygotskyana, de ações docentes no processo de planejamento, replanejamento, execução 

e avaliação de propostas didáticas. Por se tratar de uma metodologia que considera o sujeito 

sócio-histórico, situado e significado, na confluência entre a teoria e a prática – a práxis, as bases 

epistemológicas do Plano de Trabalho Docente fundamentam-se no Materialismo Histórico-

Dialético e na Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, as quais serão analisadas e discutidas neste 

trabalho. Nesse enfoque, abordam-se as implicações vygotskyanas para a educação e para o 

processo de transposição didática de gêneros discursivos/textuais para a sala de aula. 

 

Palavras-chave: Gêneros discursivos. Plano de Trabalho Docente. Instrumentos mediadores. 

Ações docentes.  

 

 

Considerações Iniciais 

  

Fundamentadas em uma visão marxista de sociedade e produção de conhecimento, as 

Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa –DCE/LP – (PARANÁ, 2008) concebem 

a língua como instrumento de emancipação, o meio pelo qual os marginalizados podem se 

apropriar dos saberes que os dominantes usam para manter o status quo. Partindo desse princípio, 

postulam que os gêneros discursivos, antes de constituir um conceito, constituem uma prática 

social, devendo orientar a ação pedagógica com a língua. (PARANÁ, 2008, p. 53).  

Devido ao fato de os gêneros serem produtos das mais distintas esferas sociais, ao se 

mobilizar o conceito de gênero discursivo, no processo de ensino-aprendizagem, consoante 

argumentação arrolada nas DCE/LP, não se pode desenvolver uma prática pedagógica 

transmissiva das análises estruturais e gramaticais, o que propiciaria um retorno ao normativismo, 

mas uma abordagem que considere todas as dimensões constituintes dos gêneros.  
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Nesse sentido, o gênero em si não é concebido como real objeto de ensino-aprendizagem 

das aulas de Língua Portuguesa, mas como o instrumento, o eixo de articulação e progressão 

curricular
12

 pelo qual os conteúdos podem ser abordados em sala de aula. Na assunção de seu 

papel balizador das interações sociais, o gênero cria as condições para que as práticas de leitura, 

escrita, oralidade e análise linguística, incluindo o trabalho com o texto literário, sejam efetivadas, 

de forma contextualizada, na prática cotidiana da sala de aula. Por serem materializados nos 

enunciados concretos, reitero, em concordância com Perfeito (2012), ser o texto-enunciado o real 

objeto
13

 de ensino-aprendizagem. Logo, como efetivar, de modo produtivo e significativo, a 

transposição didática de textos-enunciado de distintos gêneros, pertencentes a diferentes esferas 

sociais, para a esfera escolar?  

Reconhecendo o papel ativo do professor, no processo de ensino-aprendizagem de língua 

materna, o documento delega ao docente a responsabilidade pela organização de seu plano de 

trabalho docente, sua proposta de ação docente-discente para cada uma de suas turmas – a 

mediação na zona de desenvolvimento proximal (VYGOTSKY, 1994) –, visto que a prática 

social dos alunos deve ser levada em consideração no processo de construção do conhecimento 

científico, o desdobramento do conteúdo estruturante.  

Assim sendo, as DCE/LP ressaltam: 

 

O plano é o lugar da criação pedagógica do professor, onde os conteúdos 

receberão abordagens contextualizadas histórica, social e politicamente, de modo 

que façam sentido para os alunos nas diversas realidades regionais, culturais e 

econômicas, contribuindo com sua formação cidadã. O plano de trabalho docente 

é, portanto, o currículo em ação. Nele estará a expressão singular e de autoria, 

de cada professor, da concepção curricular construída nas discussões coletivas. 

(PARANÁ, 2008, p. 89, grifos meus). 

 

 

Por ser “expressão singular e de autoria” de cada professor, as DCE não apresentam uma 
                                                      
12

 Embora isso não esteja explícito no documento, considero ser possível fazer essa leitura. No entanto, ressalto que, 

por se tratar de documento oficial, no qual se propõem mudanças de paradigmas, as concepções assumidas deveriam 

ser explicitadas de forma clara.  
13

 Na obra Portos de Passagem, Geraldi (1995), por considerar o texto como ponto de partida e de chegada do ensino 

de língua materna, já assinalava que o texto deveria ser concebido, de fato, como a unidade de ensino-aprendizagem, 

isto é, o real objeto de ensino.  
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sugestão de plano de trabalho docente, que, tomando o gênero como eixo orientador, integre, de 

forma contextualizada, as práticas de leitura, oralidade, escrita e análise linguística em sala de 

aula. É o professor que, mediante consideração da Proposta Pedagógica Curricular, o Projeto 

Político Pedagógico da escola, a realidade de cada sala de aula e seus objetivos, deve, 

primeiramente, selecionar o gênero adequado a cada situação de ensino-aprendizagem. Efetuada 

a escolha, assumindo seu papel mediador entre o aluno e o conhecimento científico, cabe ao 

docente, consoante orientações das DCE, elaborar, organizar, aplicar e avaliar atividades 

contextualizadas e sequenciadas nas práticas escolares.  

Dentre os diversos modelos de transposição didática de gêneros discursivos, neste 

trabalho
14

, mobilizei o Plano de Trabalho Docente (PTD), proposta didática de Gasparin (2009). 

Esta, por um lado, contempla o sujeito sócio-histórico e o papel ativo e crítico do docente – tal 

como as perspectivas bakhtiniana e vygotskyana –, por outro lado, vai ao encontro das 

orientações teórico-metodológicas das DCE/LP, à medida que se vincula a uma teoria crítica da 

educação: a Pedagogia Histórico-Crítica.  

Para melhor elucidar o papel mediador dos gêneros e do PTD, apresento, na sequência, 

breves considerações sobre gêneros discursivos e PTD. Feito isso, apoiando-me nos pressupostos 

da Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, discuto o conceito de mediação simbólica, 

perpassando pelas etapas do processo de internalização dos signos. Caminhando para a 

finalização do texto, apresento as principais implicações vygotskyanas para a educação, as quais 

permitem reiterar que o gênero discursivo e o PTD constituem-se importantes instrumentos 

mediadores de ações docentes.  

 

Os gêneros discursivos 

Em uma definição sintética, hoje clássica, Bakhtin (2003, p. 262) postula: os gêneros são 

“tipos relativamente estáveis de enunciados”, constituídos nas/pelas diversas esferas de atividade 

                                                      
14

 Este trabalho constitui um recorte de meu doutorado em Estudos da Linguagem, concluído em 2015, na 

Universidade Estadual de Londrina, com tese intitulada: Era uma vez um estágio de língua portuguesa: diálogos 

sobre formação docente inicial, o gênero discursivo conto de fadas e suas contrapalavras contemporâneas.  
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humana (esfera do cotidiano, escolar, acadêmica, literária, jornalística, publicitária, científica, 

religiosa, etc.). Ao definir os gêneros como tipos de enunciados relativamente estáveis, o teórico 

estabelece uma relação dialética entre gênero e enunciado, uma vez que “olha os gêneros a partir 

da sua historicidade (eles não são unidades convencionais) e lhes atribui a mesma natureza dos 

enunciados (natureza social, discursiva e dialógica).” (RODRIGUES, 2005, p. 163).  

Por reconhecer o caráter dinâmico e maleável dos gêneros, Bakhtin (2003) não se impõe a 

tarefa de estancar o que flui, nem fixar o que se move, tampouco estabelecer limites claros para 

aquilo que é naturalmente impreciso. Assim, o mais importante é compreender por que 

determinado conteúdo é abordado, em uma determinada situação social de interação, e por que as 

esferas sociais da atividade humana constroem certos tipos de enunciados com determinada forma 

composicional e estilo – as marcas linguístico-enunciativas que, por serem específicas, conferem 

relativa regularidade aos gêneros. 

Não obstante a singular relevância do contexto enunciativo para a análise dos enunciados 

concretos e a imprecisão de suas características, o Círculo não desconsidera os aspectos formais. 

Para Bakhtin e seus pares, todo gênero – tipo histórico de enunciado – é constituído de forma e 

conteúdo, não sendo um desses elementos, de forma isolada, responsável pelo delineamento das 

características de um determinado gênero. Em outras palavras, não se pode categorizar um gênero 

apenas por suas propriedades formais; todavia elas são importantes para a construção e 

acabamento dos enunciados.  

Sob tal ótica, Bakhtin (2003) postula três dimensões essenciais e indissociáveis para os 

gêneros: i) conteúdo temático; ii) construção composicional; iii) estilo. As três características, por 

conseguinte, devem ser examinadas à luz das condições de produção dos enunciados (quem fala, 

para quem se fala, com que finalidade, em que época, local e suporte) e pela “apreciação 

valorativa do locutor a respeito do(s) tema(s) e do(s) interlocutor (es) de seu discurso” (ROJO, 

2005, p. 196, grifos da autora). As dimensões, portanto, não são estanques, devendo ser 

articuladas, de forma dialética e dialógica, às especificidades de cada esfera social e às condições 

de enunciação. Dessa forma, os gêneros “são as correias de transmissão que levam da história da 

sociedade à história da língua”. (BAKHTIN, 2003, p. 287).   
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Plano de trabalho docente – PTD  

 

Postulado por João Luiz Gasparin, o Plano de Trabalho Docente é uma proposta didática 

fundamentada no Materialismo Histórico-Dialético de Marx e Engels e na Teoria Histórico-

Cultural de Vygotsky, que se volta às três etapas do método dialético de construção do 

conhecimento – prática/ teoria/prática. Segundo o autor, a abordagem 

 

[...] consiste em partir da prática, ascender à teoria e descer novamente à prática, 

não já como prática inicial, mas como práxis, unindo contraditoriamente, de 

forma inseparável, a teoria e a prática em um novo patamar de compreensão da 

realidade e de ação humana. (GASPARIN, 2009, p. x, grifos meus).  

 

 

No fragmento transcrito, evidencia-se que o conhecimento constrói-se essencialmente a 

partir de uma base material. Entretanto, consoante argumentação do autor, o conhecimento 

humano não se dá apenas mediante a realidade material e a ação do homem sobre essa realidade, 

pois as diferentes esferas de atividade humana também se constituem expressões que cumprem tal 

função. Dessa forma, “é a existência social dos homens que gera o conhecimento.” (GASPARIN, 

2009, p. 4).  

Nesse sentido, a reflexão sobre o processo histórico de transformações sociais propicia a 

construção do conhecimento, que, em um constante devir, implica “continuidades, rupturas, 

reelaborações, reincorporações, permanências e avanços.” (GASPARIN, 2009, p. 4). Por 

configurar-se como uma teoria crítica, a PHC e a didática dela resultante concebem a educação 

como um elemento construído historicamente pelos/para os homens. Partindo desse princípio, 

Gasparin (2009, p. 5) enfatiza que se deve “educar da mesma forma como se concebe a aquisição 

do conhecimento pelo sujeito.” Se o sujeito adquire conhecimentos nas interações sociais 

estabelecidas entre os homens, pautadas em uma base material, uma proposta pedagógica 

fundamentada na teoria dialética do conhecimento, inevitavelmente, toma como ponto de partida 

e chegada a prática social dos sujeitos da educação.  

Por meio do levantamento dos conhecimentos empíricos dos alunos, pode-se dar início à 

teorização dos saberes, transformando-os em conhecimento científico, que, ao final do processo, 
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volta-se à prática social do educando, sistematizado, teorizado, compreendido em sua finalidade 

social. Se a prática social inicial tem um fulcral papel na proposta teórica em pauta, pois é ela que 

conduz os docentes e discentes à busca do conhecimento teórico, o momento da teorização 

constitui-se de similar importância, visto ser determinante para a construção do pensamento 

abstrato. “A teorização possibilita, então, passar do senso comum particular, como única 

explicação da realidade, para os conceitos científicos e juízos universais que permitem a 

compreensão dessa realidade em todas as suas dimensões.” (GASPARIN, 2009, p. 7). 

Em consequência, o professor não visa à transmissão de conteúdos; não entrega aos seus 

alunos conceitos já prontos para assimilação. Seu papel, ao contrário do ensino tradicional, não é 

depositar teorias. E tomar este construto teórico-analítico como fundamento epistemológico de 

uma proposta de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, priorizando os gêneros discursivos 

como eixo de progressão e articulação curricular e seus enunciados concretos como reais objetos 

de ensino, exige uma nova ação pedagógica, pautada por uma concepção interacionista e 

dialógica da linguagem.  

Reitero, então, que a perspectiva interativa e dialógica de linguagem defendida pelo 

Círculo de Bakhtin, em evidência na contemporaneidade, no que concerne ao ensino-

aprendizagem de língua materna, requer o desenvolvimento de “atitudes e atividades de 

investigação, reflexão crítica e participação ativa dos educandos na articulação dos conteúdos 

novos com os anteriores que eles já trazem.” (GASPARIN, 2009, p. 7). Nessa direção, a proposta 

didática de Gasparin revela-se plenamente adequada para a realização de trabalhos, no âmbito da 

Linguística Aplicada Crítica, que focalizem as diferentes práticas sociais de linguagem.  

Voltando à etapa da teorização, Gasparin (2009, p. 7) assinala que ela é fulcral para a 

“apropriação crítica da realidade, uma vez que ilumina e supera o conhecimento imediato e 

conduz à compreensão da realidade social”. Bakhtin (2003
15

, p. 282- grifos do autor), ao teorizar 

sobre gêneros discursivos, assevera que “em termos práticos, nós os empregamos de forma segura 

e habilidosa, mas em termos teóricos podemos desconhecer inteiramente a sua existência”. 

Todavia, “quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os empregamos” 

                                                      
15

 Texto: Os gêneros do discurso. 
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(BAKHTIN, 2003, p. 285), logo, propiciar a teorização sobre determinado/selecionado gênero 

promove a ampliação da competência enunciativa dos sujeitos, pois é nesta fase que se 

problematiza o conteúdo, permitindo que, gradativamente, ele seja monologizado 

(VOLOCHINOV/BAKHTIN, 1992) ou, em termos vygotskyanos, internalizado, suscitando 

novas aprendizagens.   

No terceiro passo da metodologia dialética, retorna-se à prática social para transformá-la. 

Gasparin (2009, p. 7) explica que, “depois de passar pela teoria, isto é, pelo abstrato, o educando 

pode se posicionar de maneira diferente em relação à prática, pois modificou sua maneira de 

entendê-la.” Partindo desse princípio, após compreender teoricamente um gênero, o aluno será 

capaz de melhor utilizá-lo em suas práticas sociais. Além disso, ao se apropriar de um 

determinado gênero, o professor, em sua formação inicial, apropria-se de um instrumento 

psicológico superior, que lhe permitirá organizar as ações docente-discentes, de forma 

sistematizada e integrada.55555556666 

O quadro, transcrito na sequência, melhor elucida a proposta didática de Gasparin 2009), 

denominada Plano de Trabalho Docente.  

 

Quadro 2 - Estrutura do Plano de Trabalho Docente 

PRÁTICA (zona 

de 

desenvolvimento 

real) 

TEORIA 

 (zona de desenvolvimento proximal) 

PRÁTICA (zona 

de 

desenvolvimento 

potencial) 

Prática social 

inicial do 

conteúdo 

Problematização Instrumentalização Catarse Prática social 

Final do conteúdo 

1) Listagem do 

conteúdo e 

objetivos:  

Unidade: objetivo 

geral. 

Tópicos objetivos 

1) Identificação 

e discussão sobre 

os principais 

problemas 

postos pela 

prática social e 

pelo conteúdo. 

1) Ações docentes e 

discentes para 

construção do 

conhecimento. 

Relação aluno x 

objeto do 

conhecimento 

através da mediação 

1) Elaboração 

teórica da 

síntese, da 

nova postura 

mental. 

Construção da 

nova 

totalidade 

1) Intenções do 

aluno. 

Manifestação da 

nova postura 

prática, da nova 

atitude sobre o 

conteúdo e da 

nova forma de 
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específicos.  

2) Vivência 

cotidiana do 

conteúdo: 

a) O que o aluno 

já sabe: visão da 

totalidade 

empírica. 

Mobilização. 

b) Desafio: o que 

gostaria de saber a 

mais? 

2) Dimensões do 

conteúdo a 

serem 

trabalhadas. 

docente. 

2) Recursos 

humanos e 

materiais. 

concreta. 

2) Expressão 

da síntese. 

Avaliação: 

deve atender 

às dimensões 

trabalhadas e 

aos objetivos. 

agir. 

2) Ações do 

aluno. 

Nova prática 

social do 

conteúdo  

Fonte: Gasparin (2009, p. 159) 

 

Apresentado o conceito de gênero discursivo e a estrutura do PTD, na sequência, discorro 

sobre instrumentos, em acepção vygotskyana.  

 

Instrumentos psicológicos mediadores: os signos 

No conjunto de sua obra, Vygotsky não descarta o suporte biológico das funções 

psicológicas, uma vez que são produtos da atividade cerebral, mas considera, sobretudo, 

 

[...] o funcionamento psicológico fundamentado nas relações sociais entre 

indivíduos e mundo exterior e inserido num processo sócio-histórico. A própria 

base biológica das funções psicológicas – o cérebro – não é um sistema fixo, e 

aberto, flexível, cujas estruturas e modos de funcionamento, tanto ao longo da 

história da espécie, como do desenvolvimento individual, mantêm um eixo físico 

básico, reordenado e realocando suas funções. (GARCEZ, 1998, p. 50). 

 

Conforme se pode constatar, Vygotsky opôs-se à "biologização" da psicologia, em voga 

em sua época; seu interesse pela psicologia relacionava-se às questões artísticas, semióticas e 

pedagógicas. (FREITAS, 2006). De acordo com o teórico, a psicologia tradicional não 

apresentava explicações coerentes para os processos psicológicos do ser humano, à medida que os 

concebia como meros produtos do psiquismo interior da mente, excluindo as condições sociais. 

Contrariando esse pensamento, Vygotsky (1994) postula que o homem é um ser histórico, que se 
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constitui por meio de suas relações com o mundo natural e social. (OLIVEIRA, 2000).  

Nessa direção, o ser humano não se vale apenas do cérebro e de suas próprias mãos, mas 

utiliza instrumentos construídos socialmente. O teórico trabalha, então, com a “noção de que a 

relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas fundamentalmente, uma relação 

mediada”. (OLIVEIRA, 2000, p. 27). Consoante suas postulações, há dois tipos de elementos 

mediadores: os instrumentos (instrumentos materiais) e os signos (instrumentos psicológicos). 

Partindo de uma visão marxista, Vygotsky (1994) compreende o instrumento material 

como um elemento interposto entre o trabalhador e o objeto de seu trabalho. Logo, o trabalho 

humano e o uso de instrumentos são “os meios pelos quais o homem transforma a natureza e, ao 

fazê-lo, transforma a si mesmo”. (VYGOTSKY, 1994, p. 26). O facão utilizado para cortar cana 

constitui, por exemplo, um instrumento que permite a transformação do meio social. É, pois, um 

mediador da relação entre o homem e o mundo. Os animais, argumenta o psicólogo, também 

utilizam instrumentos, mas de forma rudimentar, já que não possuem a capacidade de produzi-los 

com finalidades específicas, tal como faz o homem, nem internalizam o uso desse instrumento 

como objeto mediador para ações futuras, tampouco conseguem compartilhá-lo com seu grupo 

social. O homem, em contrapartida, desenvolve uma relação histórico-cultural com o 

instrumento, transformando o meio social, de modo consciente. 

Da mesma forma como a vida material do homem é mediada por meio de instrumentos, 

sua atividade psicológica também é mediatizada, por meio de signos construídos socialmente. 

Trata-se, pois, de uma mediação simbólica, na qual a linguagem, sistema simbólico básico de 

todos os grupos humanos, constitui o ponto central na obra vygotskyana. (OLIVEIRA, 2000). “O 

uso de signos conduz os seres humanos a uma estrutura específica de comportamento que se 

destaca do desenvolvimento biológico e cria novas formas de processos psicológicos enraizados 

na cultura.” (VYGOTSKY, 1994, p. 54). 

Os instrumentos, portanto, são elementos mediadores, que só podem ser apropriados por 

meio da interação com sujeitos que já os tenham internalizado. Eles se diferenciam pela forma 



Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

278 

    

como orientam o comportamento humano. Enquanto os instrumentos psicológicos
16

 “são 

ferramentas que auxiliam nos processos psicológicos e não nas ações concretas” (VYGOTSKY, 

1994 p. 30), os instrumentos materiais são ferramentas que auxiliam na transformação da natureza 

externa. Este, então, é orientado externamente, já aquele é orientado internamente, uma vez que 

auxilia o indivíduo a controlar suas ações internas, tais como: memorizar, lembrar, comparar, 

representar, relatar, planejar, dentre outras ações internas. Desse modo, o instrumento é “um meio 

de influência do sujeito sobre si mesmo, um meio de autorregulação e de autocontrole” 

(FRIEDRICH, 2012, p. 57).  

Assim, Vygotsky (1994, p. 73, grifos do autor) postula: “[...] podemos usar o termo 

função psicológica superior, ou comportamento superior com referência à combinação entre o 

instrumento e o signo na atividade psicológica”. E é a partir desse ponto, argumenta Rojo (2010), 

que o homem diferencia-se dos animais, podendo controlar, regular e transformar, 

voluntariamente, o meio externo, a atividade dos outros e suas próprias práticas sociais. Dada a 

relevância da internalização dos instrumentos e signos para o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, é preciso compreender como ocorre tal processo.  

 

Processo de internalização dos signos  

 

Na postulação vygotskyana, o processo de internalização é constituído por três etapas, que 

propiciam uma série de transformações: 

 

a) “Uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é 

reconstruída e começa a ocorrer internamente”; 

b) “Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. Todas 

as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no 

nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas 

(interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica)”;  

c) “A transformação de um processo interpessoal num processo intrapessoal é o 

resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do 

                                                      
16

 Consoante Friedrich (2012, p. 53, grifos da autora), “o conceito de instrumento psicológico foi desenvolvido por 

Vigotski em forma de teses no pequeno texto „O método instrumental em psicologia‟ (1930) e nos dois primeiros 

capítulos da obra „A história do desenvolvimento das funções psíquicas superiores‟ (1931)”.  
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desenvolvimento”. (VYGOTSKY, 1994, p. 75) 

 

Como se pode observar, a internalização de instrumentos envolve a reconstrução, em nível 

interno, de uma atividade externa. Na primeira etapa, os instrumentos encontram-se externos ao 

indivíduo; são apenas marcas exteriores, que, por não terem sido internalizadas, ainda não se 

constituem representações mentais daquilo que existe no mundo externo. Na segunda, o 

instrumento começa a ser interiorizado; é o momento de reconstruir, internamente, aquilo que era 

apenas uma marca externa. A última etapa efetiva-se quando o instrumento, já configurado 

mentalmente como representação das atividades desenvolvidas no mundo externo, passa a 

orientar externamente as ações do indivíduo que dele se apropriou.  

O percurso de internalização percorre, então, o caminho do social (processo interpessoal), 

efetivado por meio da interação entre pessoas, para o individual
17

 (processo intrapessoal), levado 

a efeito por meio da interação com o outro interno (VOLOCHINOV/BAKHTIN, 1992), 

retornando ao social (interpessoal). Nesse prisma, o movimento externo/interno/externo constitui 

um mecanismo dialético, dialógico e responsível, que não se efetivaria sem a presença do outro. 

Este, portanto, é fundamental para a constituição e desenvolvimento de todas as funções 

psicológicas superiores. Sem o outro, argumenta Freitas (2005, p. 36), “[...] a conduta 

instrumental não chegaria a converter-se em mediação significativa, em signos, e sem estes não 

seria possível a internalização e a construção das funções superiores” (FREITAS, 2005, p. 306). 

Sob tal enfoque, Garcez (1998, p. 53) assinala ser possível 

 
[...] traçar uma aproximação entre Bakhtin e Vygotsky no que diz respeito ao 

percurso que os signos e as práticas sociais descrevem, ao serem apropriadas 

pelo indivíduo no seu processo de desenvolvimento e inserção social. O que 

Bakhtin chama de monologização da consciência e que Vygotsky chama de 

internalização possuem o mesmo pressuposto teórico da precedência do social 

para o individual.  

 

                                                      
17

 Conforme anteriormente explicitado, para os teóricos do Círculo de Bakhtin, a consciência (mundo interior) do 

sujeito não é, de fato, individual, visto ser constituída de diferentes vozes sociais apropriadas ao longo de sua vida. 

Nesse sentido, entendo que a segunda etapa do processo de internalização é um processo individual porque constitui 

o momento em que o sujeito confronta as diferentes vozes (conceitos) de seu mundo interior com a nova voz que lhe 

foi dada na primeira etapa. Disso advém o posicionamento axiológico do sujeito, que se exteriorizará, na terceira 

etapa.  
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De acordo com as postulações bakhtinianas, a exteriorização da reconstrução interna de 

um conteúdo (conceito, palavra) não significa que o processo de transformação esteja concluído. 

Para os teóricos russos, há, apenas, uma relativa conclusibilidade, necessária para a continuidade 

do diálogo que é a vida. O trabalho com os gêneros do discurso, efetivado em minha pesquisa de 

doutoramento
18

, exemplifica o mencionado. Nas reuniões do grupo de pesquisa, os acadêmicos-

estagiários, por meio de leituras e explanações da professora-pesquisadora, entraram em contato 

com a teoria bakhtiniana, o Plano de Trabalho Docente e dois gêneros específicos, sendo um 

inédito para eles: o conto de fadas contemporâneo. Naquele momento (processo interpessoal), 

esse conteúdo situava-se externo a eles. Com a execução do projeto, os acadêmicos foram 

envolvidos em uma longa série de eventos, tais como: sessões reflexivas conduzidas pela 

professora-pesquisadora, parceira mais experiente, escrita de diários reflexivos (que demandou a 

produção de resumos, paráfrases e esquemas), análise dialógica de diversos contos de fadas 

tradicionais e contemporâneos, produção de artigos científicos sobre o trabalho desenvolvido, 

elaboração e reelaboração de Planos de Trabalhos Docentes, implementação da proposta didática 

elaborada para a sala de aula da Educação Básica. 

 A realização de todas essas atividades orientadas fez que o conteúdo, inicialmente 

externo, passasse por reflexões mentais (reconstrução interna), transformando-se em conteúdo 

interior, não mais distante dos acadêmicos. Logo, é esse “novo” conteúdo interior que guiará as 

ações dos professorandos no exercício da docência profissional. No entanto, é preciso destacar 

que, frente à realidade com que se depararem na escola, em sala de aula, bem como novos 

eventos formativos dos quais participem, eles precisarão adequar, reorganizar, transformar o 

conteúdo interno (a base epistemológica sobre gêneros e transposição didática), a fim de que seus 

alunos consigam percorrer o caminho da internalização do conteúdo.  

                                                      
18

  A tese de doutoramento teve por objetivo geral desenvolver e compreender o processo de apropriação da teoria 

bakhtiniana dos gêneros discursivos e do Plano de Trabalho Docente gaspariniano, visando à didatização de textos-

enunciado dos gêneros discursivos conto de fadas tradicional e conto de fadas contemporâneo, pelo professor em 

formação inicial, em uma universidade pública do estado do Paraná, por ocasião do Estágio Supervisionado de 

Língua Portuguesa no Ensino Fundamental.  
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Nessa perspectiva, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores relaciona-se 

diretamente às formas de ensino-aprendizagem. Para Vygotsky (1994, p. 110), desde o 

nascimento da criança, o aprendizado está relacionado ao desenvolvimento e é “um aspecto 

necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente 

organizadas e especificamente humanas”. Portanto, para o psicólogo, “aprendizado não é 

desenvolvimento; entretanto, o aprendizado adequadamente organizado resulta em 

desenvolvimento mental” (VYGOTSKY, 1994, p. 105). Nesse sentido, embora não tenha 

elaborado uma teoria ou metodologia educacional, Vygotsky trouxe expressivas contribuições 

para a área educacional, sendo o conceito de   

 

Implicações vygotskyanas para a educação 

 

Para explicitar a relação entre aprendizado e desenvolvimento, ou as dimensões do 

conhecimento escolar, Vygotsky (1994) postula o conceito de Zona de Desenvolvimento 

Proximal, doravante ZDP, definindo-o como: 

 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes. (VYGOTSKY, 1994, p. 112) 
 

A ZDP situa-se entre dois níveis de desenvolvimento: o real e o potencial, sendo 

determinada por ambos os níveis. O nível de desenvolvimento real refere-se às funções já 

amadurecidas – aquilo que os aprendizes conseguem realizar de forma independente, ou seja, sem 

a mediação de um parceiro. O nível de desenvolvimento potencial é determinado pelas funções 

que o aprendiz pode realizar, mas não sozinho, com a mediação de um parceiro mais experiente.  

De acordo com Vygotsky (1994, p. 113), a ZDP “define aquelas funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que 

estão presentemente em estado embrionário”. Para o autor, essas funções podem ser chamadas de 

brotos ou flores do desenvolvimento, uma vez que, se “regadas”, de forma adequada, certamente 
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desabrocharão. Em outras palavras, aquilo que está em fase de maturação só amadurecerá por 

meio da participação do aprendiz em atividades compartilhadas com outros. Nesse sentido, a ZDP 

permite “[...] delinear o futuro imediato da criança e seu estado dinâmico de desenvolvimento, 

propiciando o acesso não somente ao que já foi atingido através do desenvolvimento, como 

também àquilo que está em processo de maturação” (VYGOTSKY, 1994, p. 113). 

Dessa forma, é na ZDP que a aprendizagem efetiva-se e sua efetivação depende de três 

importantes fatores: 1) mediação; 2) volição; 3) tempo. Em relação ao primeiro fator, Sforni 

(2008) assinala que, em contexto educacional, o conceito distanciou-se das postulações do 

psicólogo russo, uma vez que, mediação passou a ser “sinônimo de ajuda empreendida pelo 

professor na interação com o aluno”, equivocadamente, confundida “com a imagem da presença 

física do professor intervindo nas tarefas que o estudante realiza” (SFORNI, 2008, p 1). Vygotsky 

(1994), como visto, de fato, destacou a importância do acompanhamento do aprendiz, por um 

parceiro mais experiente, no processo de apropriação de instrumentos; no entanto, na postulação 

do autor, muito mais importante que a interação sujeito-sujeito é a interação sujeito-

conhecimento-sujeito. (SFORNI, 2008). Nesse contexto, Sforni (2008, p. 6-7, grifos meus) 

pontua: 

 
Diferentemente da aprendizagem de uma ação motora, na qual a comunicação 

prática pode ser suficiente para a sua reprodução pela criança, a aprendizagem da 

leitura, da escrita e do cálculo envolve convenções que não são dadas ao 

conhecimento somente pela observação do uso que as demais pessoas fazem 

desses signos. Mesmo estando em um ambiente letrado, o que implica interação 

constante com letras, palavras, textos, numerais e demais representações 

gráficas, a comunicação prática com outras pessoas usuárias dessa forma de 

linguagem não é suficiente para que a criança se aproprie desses elementos 

mediadores. Nesse caso, para que a apropriação ocorra, a comunicação verbal 

e prática devem ser intencionalmente dirigidas para a reprodução das ações 

adequadas com o objeto em pauta, de modo que sejam apropriadas pela criança 

como instrumentos simbólicos que permitem a ação mental com o mundo 

circundante. Com o processo de internalização, as marcas externas – os signos – 

são transformadas em processos internos de mediação do sujeito com o mundo. 

 

A função do professor, portanto, é mensurar o nível de desenvolvimento atual e o 

potencial do aluno e, assim, selecionar os instrumentos adequados (perguntas incitativas, 
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esquemas, sínteses, fichamentos, roteiros, vídeos, etc.) para atuar na ZDP, visando ao 

desenvolvimento das funções que se encontram em estado embrionário. Dessa forma, na proposta 

vygotskyana, enfatiza-se a importância da interação entre indivíduos, enquanto sujeitos sociais, e, 

sobretudo, a relação destes com os instrumentos psicológicos mediadores, isto é, o conhecimento 

historicamente produzido pelos homens. Logo, o conhecimento científico constitui o grande 

mediador cultural, propulsionando o desenvolvimento humano. Nessa perspectiva, a 

internalização é um processo duplamente mediado, uma vez que se refere à relação entre 

professor e estudantes e à relação entre os estudantes e o conteúdo escolar (SFORNI, 2008).   

Vygotsky (1994, p. 111, grifos meus) ainda postula que os conteúdos escolares, 

diferentemente dos conceitos espontâneos, são “mais do que a soma de certas conexões 

associativas formadas pela memória, [...] mais do que um simples hábito mental; é um ato real e 

complexo de pensamento que não pode ser ensinado por meio de treinamento”. A internalização 

de conceitos científicos, portanto, é um processo altamente complexo, que, além de demandar 

uma dupla mediação, implica volição, por parte do estudante, uma vez que eles não são 

aprendidos por memorização. Nas palavras de Vygotsky (2008, p. 104): “O desenvolvimento dos 

conceitos pressupõe o desenvolvimento de muitas funções intelectuais: atenção deliberada, 

memória lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar” (VYGOTSKY, 2008, p. 

104).  

Na perspectiva assinalada, Sforni (2008) afirma que o conteúdo escolar deve desencadear, 

no aprendiz, reflexão, análise e generalização, processos psicológicos imprescindíveis à 

internalização de conceitos. Para isso, faz-se necessário, argumenta a autora, que o conceito esteja 

explícito, pois o aluno precisa reconhecê-lo como um instrumento de generalização. Todavia, 

alerta Sforni (2008), isso não deve ser confundido com mera reprodução de conceitos, já que, 

para Vygotsky (1994), imitação não significa copiar, mas a reconstrução daquilo que está sendo 

observado, pensado pelos parceiros da interação social.  

Nesse sentido, o importante é que o aluno tome posse tanto do nível de consciência 

potencializado nos conceitos “quanto da capacidade de organização do pensamento sem os 

limites empíricos”. (SFORNI, 2008, p. 92). Em concordância com Leontiev (2004, p. 75), 

concebo a consciência como “o início de uma etapa superior ao desenvolvimento psíquico”. 
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Considerações finais 

 

Bezerra (2005) ressalta que o professor, em sua condição de parceiro mais experiente, é o 

responsável institucional pela aprendizagem dos discentes, devendo “desafiar, através do ensino, 

os processos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos”. (BEZERRA, 2005, p. 19). Em 

outras palavras, é o professor que deve criar as condições para que os alunos consigam realizar, 

de forma autônoma, aquilo que só conseguem fazer com sua mediação. Dessa forma, “aquilo que 

é zona de desenvolvimento proximal hoje, será o nível de desenvolvimento real amanhã” 

(VYGOTSKY, 1994, p. 110). 

Frente ao exposto, como realizar este desafio na formação docente inicial? Como fazer 

para que o gênero, materializado em textos-enunciado, seja concebido como instrumento 

psicológico mediador do processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa? Consoante 

Vygotsky (1994), apenas um bom ensino, que atue sobre a ZDP, pode gerar desenvolvimento, 

uma vez que não é qualquer interação entre pessoas que resulta em aprendizado.  

Em virtude de todo o exposto, defendo o trabalho contextualizado das práticas de 

linguagem, via Plano de Trabalho Docente (GASPARIN, 2009), instrumento psicológico 

mediador que, após ser internalizado, pelos professores, orienta suas ações com e sobre os 

gêneros, encaminhando-os a práticas pedagógicas mais significativas e produtivas. Na 

perspectiva, aqui defendida, então, um processo de ensino-aprendizagem exitoso constitui-se uma 

atividade duplamente mediada por dois importantes instrumentos psicológicos mediadores: os 

gêneros e o PTD.  
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Resumo: Considerando a defasagem do sistema de ensino no que se refere a metodologias e 

concepções pedagógicas e de linguagem, este artigo busca trazer discussões e reflexões que 

apontem alternativas, baseadas em documentos oficiais da educação, as quais possam auxiliar 

neste sentido. Parte-se então da conceituação de gêneros discursivos, principalmente sob a ótica 

bakhtiniana, para, em seguida; refletir acerca das mudanças de paradigmas ocasionadas pelas 

novas tecnologias de informação e suas consequências no campo educacional e linguístico, com 

enfoque na questão dos gêneros discursivos emergentes na era digital, também serão apresentadas 

algumas características do gênero Blog jornalístico, bem como possibilidades para o ensino de 

Língua materna. Para o processo de transposição didática, escolhemos Gasparin (2002) e o Plano 

de Trabalho Docente, já que acreditamos ser uma possibilidade didática adequada ao contexto 

brasileiro e ao gênero escolhido. A pesquisa é teórico-especulativa, alicerçada na Linguística 

Aplicada de modo inter/transdisciplinar.  

 

Palavras-chave: Plano de Trabalho Docente; Gêneros emergentes; Blog jornalístico, Linguística 

Aplicada.  

 

 

1 Considerações Iniciais 

 

 

 Ao se tratar da questão da falência do método tradicional de ensino, caracterizado, 

principalmente, pela hierarquização do saber (o qual coloca o professor como detentor do 

conhecimento e o aluno como sujeito passivo conforme o conceito de “educação bancária” de 

Freire (1974),) e repetição de modelos de forma acrítica, que se estende também a concepções 

arcaicas de linguagem e formas de ensinar a mesma, normalmente voltadas ao domínio da norma 

padrão e da gramática teórico-normativa, argumenta-se que a escola não pode mais continuar 

engessada e alheia às novas concepções pedagógicas, que buscam compreender o aluno do século 

21, fruto de uma geração nativa digital (geração Y), e formar professores que possam se utilizar 

de tais recursos tecnológicos a fim de alcançar uma educação mais dinâmica, moderna e 
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autônoma, que despertaria um maior interesse por parte do discente. 

 Ao debruçar-se no que dizem documentos oficiais que regem o ensino da Língua 

portuguesa na educação básica, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s), e as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), tem-se a ideia geral de trabalhar as 

múltiplas habilidades do aluno a fim de que o mesmo possa compreender, interpretar e produzir 

de forma suficiente os mais diversos enunciados de diferentes gêneros que circulam nas várias 

esferas de atividade humana, e isto inclui os multiletramentos que envolvem os gêneros da era 

digital, tão presentes e relevantes na sociedade atual, portanto a escola que pretende ser inclusiva 

não pode privar o discente deste tipo de atividade, conforme recomenda a OCEM de Linguagem, 

Códigos e suas Tecnologias (2006): 

 

Isso significa dizer que a escola que se pretende efetivamente inclusiva e aberta à 

diversidade não pode ater-se ao letramento da letra, mas deve, isso sim, abrir-se 

para os múltiplos letramentos, que, envolvendo uma enorme variação de mídias, 

constroem-se de forma multissemiótica e híbrida – por exemplo, nos hipertextos 

na imprensa ou na internet, por vídeos e filmes, etc. Reitera-se que essa postura é 

condição para confrontar o aluno com práticas de linguagem que o levem a 

formar-se para o mundo do trabalho e para a cidadania com respeito pelas 

diferenças no modo de agir e de fazer sentido. (BRASIL, 2006, p 29). 

 

 

  A partir dos pressupostos arrolados, pretende-se nessa pesquisa caracterizar e 

discutir a construção de um gêneros discursivo híbrido o Blog jornalístico, além disso, além disso, 

apresentar uma metodologia que venha a atender as possibilidades do multiletramento, o Plano de 

Trabalho Docente, Gasparin (2012). Após a discussão teórica, apresentação da metodologia e 

procedimentos, apresenta-se uma proposta teórico-especulativa, de um plano de Trabalho 

Docente construído por nós e enfim, vai-se às considerações finais e referências. A seguir, 

apresenta-se a fundamentação teórica do trabalho.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Breve dissertação sobre as definições de gênero discursivo 
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 A discussão a respeito dos gêneros discursivos, que permeiam diversas áreas do saber, 

em especial a Linguística Aplicada, foco deste artigo, vem ganhando força nas ultimas décadas, 

embora suas origens não sejam exatamente novas, as teorias que discutem o fenômeno têm obtido 

destaque nos currículos escolares, do qual destacamos os PCNs de Língua Portuguesa, onde o 

conceito aparece, conforme a síntese de Marcuschi (2008), com a ideia de que “todos os textos se 

manifestam sempre num ou noutro gênero textual”, logo, “um maior conhecimento do 

funcionamento dos gêneros textuais é importante tanto para a produção como para a 

compreensão” (MARCUSCHI, 2008). 

 Sendo assim, convém que se discuta já de início desta fundamentação, acerca de 

definições gerais referentes aos gêneros discursivos e seus desdobramentos conceituais e 

terminológicos mais relevantes para as questões que serão levantadas adiante, bem como uma 

exposição da base teórica da qual parte-se no presente artigo para compreender tais fenômenos. 

 Este respaldo acerca de concepções de linguagem e gêneros encontra-se 

fundamentalmente nas teorias do linguista russo Mikhail Bahktin (1895-1975), o qual concebe a 

verdadeira substância da língua como indissociável das relações sociais e históricas, na contramão 

de boa parte das correntes teóricas vigentes em sua época, o autor afasta-se então, do objetivismo 

abstrato, do subjetivismo idealista e da linguagem como simples atividade mental, ao afirmar que:  

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo 

fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das 

enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da 

língua. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1992, p.123) 

  

 Desta forma, a língua é postulada como forma de interação social, que se manifesta 

por meio de enunciados concretos inalienáveis de seu contexto e finalidades sócio-históricas 

específicas, por conseguinte, convém que seja ressaltado o caráter dialógico que permeia a teoria 

bahktianiana de linguagem, na qual a figura do “outro”, de um interlocutor, apresenta-se como 

parte constituinte de qualquer situação comunicacional, a ideia é que “toda palavra comporta duas 

faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se 
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dirige para  alguém.”(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1992, p. 113). 

 Cada enunciado é, portanto, um elo único da cadeia dialógica da qual a linguagem 

constitui-se, e os mesmos são concebidos como reações a discursos prévios existentes na 

sociedade, de forma que é criado por um autor que esperará uma ação responsiva de seus 

interlocutores e levará este fator em conta ao produzir seus enunciados. 

 Apresentadas algumas concepções de linguagem da teoria bakhtiana, podemos nos 

dirigir ao cerne da questão sobre os gêneros discursivos, na visão de Bahktin, (1992), “qualquer 

enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua 

elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos „gêneros do 

discurso‟.” Assim sendo, qualquer indivíduo ao exercer uma interação comunicativa, tem seu 

enunciado formatado, de certo modo, pelas exigências de determinadas domínios discursivos 

próprias ao contexto em que a enunciação ocorre. São determinadas “formas de dizer” ou 

“artefatos linguísticos” socialmente construídas que precedem o ato discursivo e balizam os 

enunciados em três dimensões caracterizadoras dos gêneros, sendo elas: 

1. Conteúdo temático, que se refere aos propósitos comunicativos comuns do gênero, e 

consequentemente a natureza dos assuntos abordados de forma geral;  

2.  Estrutura composicional, referente ao arranjo textual, o modo como o texto é estruturado 

(em versos ou prosa, longo ou curto, com ou sem títulos, subtítulos, etc);  

3. Estilo, relacionado à forma como os recursos linguísticos e discursivos são comumente 

utilizados no gênero, as escolhas lexicais, gramaticais, sintáticas, etc, ao grau de aproximação de 

leitor (com formalidade ou informalidade, pessoalidade ou impessoalidade). 

 É de se esperar, portanto, que textos pertencentes a um mesmo gênero discursivo 

compartilhem certas semelhanças referentes a essas três dimensões, e ao analisa-lo deve-se, 

obviamente, levar em conta elementos extratextuais próprios do contexto de produção do 

enunciado, como sua esfera de circulação, intenção do autor, expectativa do interlocutor, 

suporte, etc. 
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2.2 Novas tecnologias e seus efeitos na linguagem e educação  

 

 Com o desenvolvimento e popularização do que chamamos de comunicação mediada 

pelo meio digital (CMD) diversos questionamentos e estudos, surgem a respeito de como 

fenômenos envolvendo novas tecnologias, em especial a internet, podem trazer mudanças e 

quebras de paradigmas em múltiplas esferas da vida humana
19

, partindo do modo como se 

consome, dissemina-se e discute-se o saber, haja vista que atualmente, através da internet, pode-

se encontrar facilmente informações que há alguns anos atrás haveria certa dificuldade para sua 

obtenção, passando para a maior oportunidade e possibilidade de manifestar e expor opiniões com 

relativa liberdade e facilidade (salvo exceções relacionadas a países com determinado grau de 

censura), o que acaba por levantar debates a respeito da modernização da educação, e papel do 

“professor do futuro”, uma vez que há até certo temor por determinada parcela da população, de 

que a atividade docente possa ser completamente substituída pelas novas tecnologias como 

computadores e internet. 

 Deve ser enfatizado, também, o modo como estes fenômenos podem impactar na 

interação social referente à linguagem, abarcando desde fatos mais evidentes como o acesso mais 

fácil à comunicação à distância, que atualmente ocorre em tempo real através de múltiplos meios 

(comparando-se com a dificuldade de realizar tais interações antes do surgimento e popularização 

das CMDs), até implicações de cunho teórico para a Linguística como o uso e evolução do 

internetês, o surgimento e/ou transmutação de gêneros discursivos antigos em emergentes e 

conceitos como os multiletramentos, multissemiose, hipertextos e hiperlinks. 

 Apresentado então o contexto principal da discussão, faz-se necessário expor e 

sintetizar alguns destes conceitos e terminologias importantes supracitadas, concernentes a 

recursos e características envolvendo a “linguagem da internet” e conseqüentemente dos gêneros 

emergentes, que freqüentemente aparecem quando se aborda esse tema. 

 A princípio, pode-se trazer à luz a ideia por trás do termo multiletramento, o qual 

Rojo, embasada nas ideias do New London Group, explica-nos da seguinte forma: 

O conceito de multiletramentos, articulado pelo Grupo de Nova Londres, 

                                                      
19

 Abordando este assunto, pode-se citar, especialmente, o trabalho de Castells (2003), e Crystal (2001).  
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busca justamente apontar, já de saída, por meio do prefixo “multi”, para dois 

tipos de “múltiplos” que as práticas de letramento contemporâneas envolvem: 

por um lado, a multiplicidade de linguagens, semioses e mídias envolvidas na 

criação de significação para os textos multimodais contemporâneos e, por outro, 

a pluralidade e diversidade cultural trazida pelos autores/leitores contemporâneos 

a essa criação de significação. (ROJO, 2004, p.01). 

 

 

Assim sendo, a ideia de multiletramento está intimamente relacionada à de 

multissemioses, a qual faz referência às múltiplas possibilidades de construção de sentido 

empregadas num texto, para além da linguagem escrita, como a utilização de recursos imagem, 

áudio e vídeo, ou seja, a multimídia própria das NTIC, que se faz muito presente em diversos 

gêneros emergentes, e “dialoga no interior do texto” para constituição da totalidade do que se 

pretende expressar, além de trazer em seu fator social uma grande seara de ideologias e cargas 

culturais contidas nos enunciados, outras interpretações que cada leitor pode ter dos mesmos, e 

também variantes linguísticas que destoam da considerada padrão. 

 Têm-se ainda o conceito de hipertextualidade que é definido por Marcuschi da 

seguinte forma: 

  
O termo hipertexto foi cunhado por Theodor Holm Nelson em 1964, para referir 

uma escritura eletrônica não-seqüencial e não-linear, que se bifurca e permite ao 

leitor o acesso a um número praticamente ilimitado de outros textos a partir de 

escolhas locais e sucessivas, em tempo real. Assim o leitor tem condições de 

definir interativamente o fluxo de sua leitura a partir de assuntos tratados no 

texto sem se prender a uma seqüência fixa ou a tópicos estabelecidos por um 

autor. (MARCUSCHI, 2001, p86). 

 

 

 Constata-se então que o hipertexto apesar de aparecer, em certo grau, em gêneros 

discursivos que precedem a internet, com o uso de referências que indicam a levam o leitor a 

fazer outras leituras, como argumentam alguns autores, é nos ambientes online em que este se 

apresenta como um elemento muito mais essencial para seu funcionamento e com um caráter 

mais interativo, ao entrar em um site frequentemente o leitor se depara com hiperlinks que o 

levam a outros sites ou outros textos do mesmo autor em questão de um clique, (ao contrário da 

vagarosidade e linearidade de buscar textos indicados por referências em um texto impresso), tal 
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recurso pode, inclusive, segundo Marcuschi (2001), levar o leitor inexperiente a ficar perdido, de 

certo modo no “oceano hipertextual” da internet.  

 Os “caminhos” mais comuns em que a maioria dos leitores se utiliza para clicar nos 

hiperlinks com que se deparam, frequentemente são memorizados por buscadores online e 

afetarão a forma como o conteúdo será sugerido aos próximos que acessarem determinados 

conteúdos, deste modo a leitura de um acaba afetando o outro, e há também o fenômeno da 

coautoria em que comunidades virtuais se unem para construir um texto em conjunto online, ou 

ainda, permite que qualquer um edite um texto previamente escrito para contribuir com suas 

ideias como no gênero wiki, constituindo assim uma forma extremamente interativa de hipertexto.  

 Retomando, pois, a questão da recente popularização das CMDs, é interessante 

ressaltarmos que essa é avassaladoramente maior entre os jovens, a denominada “geração Y” é 

considerada como “nativa digital” e é entre os jovens que muitos dos gêneros considerados 

emergentes, surgem, ou se popularizam, como a fanfiction, ou o blog, gênero no qual esse 

trabalho se foca e que será melhor discutido e empregado posteriormente. 

  Também é entre essa faixa etária em que o internetês, linguagem típica da internet é 

empregada em maior grau, sendo os mesmos por vezes os responsáveis por criarem ou 

popularizarem a maioria dos neologismos, gírias e abreviaturas utilizadas nos meios emergentes, 

o internetês utiliza-se amplamente de “uma pontuação minimalista, uma ortografia um tanto 

bizarra, abundância de siglas e abreviações nada convencionais, estruturas frasais pouco 

ortodoxas e uma escrita semi-alfabética” (MARCUSCHI, 2002 apud CRYSTAL, 2001, p.05), 

algo que se relaciona de certa forma ao hibridismo entre linguagem oral e escrita presente neste 

meio. 

   Esta variante pode causar certa preocupação nos que tiverem uma visão mais 

“purista” de língua pautada na gramática tradicional, sendo este, talvez, um dos motivos pelos 

quais os gêneros emergentes foram e ainda são, de modo geral, pouco utilizados em sala de aula, 

mesmo quando os gêneros discursivos (o conceito em si) passou a ser priorizado pelo ensino da 

língua materna, somando-se a isso, ainda, certo receio dos professores em utilizar-se de 

ferramentas tecnológicas e por último a falta de recursos e estrutura das escolas para abarcarem e 

manterem as mesmas. 
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 Embora não seja o objetivo deste artigo abordar a fundo os desdobramentos do 

internetês e suas implicações na escrita, principalmente de jovens, e sobre isto ser ou não um 

fator impeditivo para abordar gêneros que carreguem marcas mais expressivas deste fenômeno, 

ressalta-se aqui, que pelo fato dos alunos já fazerem amplo uso destes gêneros e, 

consequentemente, desta variante, acabaria sendo inútil e contraproducente ignorar esta realidade, 

conclui-se assim que seria mais producente abordar a questão utilizando-se de enunciados 

construídos nestes gêneros para demonstrar como determinadas formas de se empregar a língua, 

podem adequar-se ou não a determinados contextos.  

 Partindo-se para à discussão acerca dos gêneros emergentes com as CMDs e o 

advento da internet, traz-se à tona, novamente, e de forma mais contextualizada, o caráter sócio-

histórico dos gêneros discursivos, que justamente por serem tipos relativamente estáveis de 

enunciados possuem um caráter maleável e passível de adaptação às formas de interação humana 

e os meios pela qual a mesma concretiza-se, a esse respeito Marcuschi (2010) relaciona a 

mudança de paradigmas e o surgimento de diversos gêneros com a invenção da escrita e faz um 

paralelo entre tal ocorrência e o surgimento de novas tecnologias de informação e comunicação 

(NTIC) com os gêneros denominados emergentes, nas palavras do próprio autor:  

 
Uma simples observação histórica do surgimento dos gêneros revela que, numa 

primeira fase, povos de cultura essencialmente oral desenvolveram um conjunto 

limitado de gêneros. Após a invenção da escrita alfabética por volta do século 

VII A. c., multiplicam-se os gêneros, surgindo os típicos da escrita. Numa 

terceira fase, a partir do século XV, os gêneros expandem-se com o 

florescimento da cultura impressa para, na fase intermediária de industrialização 

iniciada no século XVlII, dar início a uma grande ampliação. Hoje, em plena 

fase da denominada cultura eletrônica, com o telefone, o gravador, o rádio, a TV 

e, particularmente o computador pessoal e sua aplicação mais notável, a intemet, 

presenciamos uma explosão de novos gêneros e novas formas de comunicação, 

tanto na oralidade como na escrita. (MARCUSCHI, 2010, p. 19). 

 

 

   Embora possa ter-se a impressão numa primeira vista de que estes gêneros possam ser 

considerados como completamente novos, o autor ressalta que os mesmos não são totalmente 

originais, contrariando certa visão exacerbadamente entusiasta que por vezes é adotada em 

relação a tais ferramentas, com a crença de que elas modificariam completamente todos os 
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aspectos da vida humana, ainda há a possibilidade, pelo menos atualmente, de se traçarmos, não 

de forma absoluta ou estanque (até pelo fato de tais gêneros encontrarem-se em pleno 

desenvolvimento e evolução) um paralelo entre gêneros já existentes e gêneros emergentes, 

Marcuschi (2004), elabora uma tabela com tal correlação: 

Figura 1- Gêneros textuais emergentes na mídia virtual e suas contrapartes em gêneros pré-

existentes 

 

Fonte: MARCUSCHI 2004. 

 

 É de se esperar que tais gêneros e formas comunicativas não tenham se modificado 

completamente sendo que ainda manifestamos, de certo modo, os mesmos propósitos e 

necessidades comunicativas que se consolidaram anteriormente à estas tecnologias, sendo apenas 

os recursos apresentadas por estas, insuficientes para se modificar todos os aspectos dos gêneros 

discursivos. 

  No entanto, existem certas peculiaridades relativas aos mesmos, o autor ressalta que 

“a interação online tem o potencial de acelerar enormemente a evolução dos gêneros” 

(MARCUSCHI, 2004, apud ERICKSON, 1997, p17) complementando-se com a ideia de que o 

avanço e evolução dos próprios recursos disponíveis nestas tecnologias contribuem para mudança 

de alguns de seus aspectos, a exemplo da ampliação da multimídia com recursos de áudio e vídeo 

possibilitando múltiplas semioses, os recursos ampliadores dos fenômenos hipertextuais, 

ocasionadores da quebra de certa linearidade da leitura e a relação autor/leitor, o aumento da 

sincronia em que as interações online ocorrem, etc  
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 A esse respeito, o próprio Marcuschi (2004) reitera que se deve proceder com cuidado 

ao deparar-se com a tabela de correlação entre gêneros pré-existentes e emergentes que o mesmo 

apresentara (a ideia aplica-se à outros modelos, devido à natureza maleável do fenômeno) não só 

por estes (gêneros) já não apresentarem uma contraparte muito fixa, o que se dá em partes pelo 

fenômeno do hipergênero e intergenericidade frequente nas CMDs mas também pela ideia 

discutida anteriormente a respeito da rápida evolução potencial que tais gêneros apresentam, o 

próprio autor afirma que muitos dos fenômenos comunicativos observados nos anos 70 já 

apresentaram determinadas mudanças nos anos 90, e Crystal (2001), ao tratar deste tema, chega a 

conceber a possibilidade de uma análise diacrônica da linguagem no meio virtual. A seguir, são 

expostas as características do gênero Blog jornalístico.  

 

2.3 História e características do gênero Blog jornalístico 

 

 

 O termo Weblog, (diário de rede) forma como eram chamadas as compilações de 

determinado tipo de sites e URLs cujos posts eram organizados por data de publicação nos 

primórdios da internet, acabou sendo abreviado como Blog, após o uso e popularização do 

trocadilho “we blog” (nós “blogamos”, criando a abreviatura e o neologismo do verbo “blogar”), 

conforme explica Rebeca Blood (2000). 

 Porém, o uso do termo Blog com a idéia que temos hoje pode ser relacionado 

principalmente à criação do software “Blogger” em 1999 pela empresa “Pyra Labs” de Evan 

Willians, e a popularização da ferramenta deve-se, principalmente, à facilidade que oferecia ao 

usuário para criar sua interface e publicar seus textos contendo inclusive recursos de multimídia 

em suas publicações em formatos de posts com praticamente o mesmo formato dos chamados 

weblogs, sem cobrar pelo serviço, além de permitir a interação com outros internautas via 

comentários. 

 É possível constatar, a partir das ideias de Komesu (2005), que os Blogs eram, em 

seus primórdios, majoritariamente utilizados como uma espécie de diário virtual, semelhante à 

forma como adolescentes costumam relatar suas experiências e pensamentos em cadernos de 

forma privada, e não apenas com a conotação técnica de publicações e atualizações diárias 
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organizadas em ordem cronológica como habitualmente se compreendia com o termo (diário) na 

informática, apesar de seu criador, Evan Willians, não tê-lo criado com esse intuito, e Komesu 

(2005), ainda reitera que apesar dos Blogs diários possuírem semelhanças com sua contraparte 

impressa as principais diferenças advêm, obviamente, de seus recursos digitais além do fato de 

não haver nos Blogs diários uma preocupação tão grande com a privacidade, mas tendo 

justamente como objetivo atingir certa visibilidade. 

Esta prática, no entanto, já não é tão comum nos dias atuais, em que os jovens 

utilizam-se mais de redes sociais como Facebook, Instagram, twitter, etc sendo uns mais voltados 

para compartilhar fotos cotidianas e outros, eventos e ideias, deixando o gênero Blog diário quase 

em desuso por ter sido praticamente substituído. Porém com o tempo, grupos de pessoas ou 

mesmo empresas passaram a fazer uso de Blogs o que ocasionara no surgimento e popularização 

ainda maior de outros gêneros emergentes como os Blogs humorísticos, educativos, jornalísticos, 

etc. 

 Com o advento das pessoas informando-se mais por intermédio da internet, em um 

contexto de crescente polarização política e um descontentamento e desconfiança quase que geral 

em relação à mídia tradicional, fora possível constatar um aumento na popularidade dos Blogs 

jornalísticos, que a princípio eram mais utilizados por grupos de pessoas relativamente 

desconhecidas (muitas vezes buscando justamente o anonimato oferecido pela internet) que 

buscavam trazer notícias e comentários políticos sob determinado viés, porém o gênero acabou 

por ser mais explorado também por grandes empresas de comunicação e jornalistas renomados 

depois de algum tempo a fim de explorar também tal nicho. Trazendo uma síntese a respeito do 

gênero, pode-se citar o que diz Barreto sobre o tema: 

 
Em geral os blogs jornalísticos fornecem comentários ou notícias sobre um 

assunto em particular, de acordo com temas abordados na versão on line do 

jornal. Um blog típico de jornal combina texto, imagens e links para outros 

blogs, páginas da Web e mídias relacionadas a seu tema. (BARRETO, 2011, 

p.08). 

 

 Complementando o que diz a autora, constata-se que o Blog jornalístico, abriga e 

mescla gêneros da esfera jornalística, como a notícia, a reportagem e artigo de opinião, 
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compartilhando muitas de suas características estilísticas e composicionais, com forte presença de 

intergenericidade, porém com maior disponibilidade de recursos e outras características típicas 

dos Blogs como as multissemioses (apesar de ainda serem primariamente textuais, utilizando-se 

da escrita virtual tal qual aponta Barreto (2011),) e com grande hipertextualidade. 

 Ainda é possível citar a presença de interesses socioculturais mais específicos ao 

gênero como maior descentralização, aproximação com o leitor, interatividade e viés ideológico 

mais explícito, inclusive vieses mais distantes do status quo e da mídia tradicional, ao menos em 

casos de Blogs que não são de autoria de jornalistas renomados (como o Blog jornalístico voltado 

à defesa do consumidor da Miriam Leitão utilizado analisado por Barreto (2011),) e por fim, é 

possível constatar um maior direcionamento a um nicho de assuntos e grupos sociais mais 

específicos, ou que se constituam como uma comunidade virtual conforme o conceito formulado 

por J.M.Swalles (1990). 

 Considera-se então, que o Blog jornalístico é adequado para ser trabalhado como 

gênero emergente por trazer elementos da esfera jornalística, que são comumente abordados no 

ensino médio, porém com amplas possibilidades de uso de áudio, vídeos, imagens e 

multissemioses, além de grande hipertextualidade pela presença abundante de hiperlinks 

direcionando a diversos sites da internet, diferentes posts do próprio Blog, ou de outros com 

temática parecida, e o recurso dos comentários permite que o discente manifeste criticamente suas 

opiniões tendo a oportunidade de interagir e discutir com outros leitores ou mesmo com o autor. 

  Além de trazer uma linguagem um pouco mais informal e aproximada ao leitor em 

relação aos gêneros impressos, porém sem fazer grande uso de abreviações excessivas como 

internetês (como ocorre em gêneros emergentes como o post de facebook, tweet, etc), que embora 

não seja um impeditivo para o trabalho com um gênero, é conveniente que se mostre aos alunos 

que tal variante não se adequa a todos os gêneros da internet, como é o caso do Blog jornalístico.  

 É possível que a descentralização, falta de revisão e checagem da confiabilidade das 

notícias que, recentemente geraram a polêmica das fake News e fact checking, possa ser citada 

como desvantagem do gênero, no entanto, como já dito anteriormente a respeito do “internetês”, 

fenômenos como este já fazem parte da realidade de muitos jovens leitores e produtores de 

enunciados pertencentes a gêneros emergentes, portanto abordar tal tema em sala de aula ao invés 



Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

299 

    

de ignorá-lo, pode levar a uma conscientização por parte dos alunos em relação à criticidade 

frente ao conteúdo que se depara, através de orientações do docente para que sempre busque as 

fontes e referências do que é afirmado em tais textos. 

 

4 Considerações Finais 

 

 Considera-se, por fim, que os documentos oficiais concernentes ao ensino de Língua 

portuguesa, em âmbito nacional e estadual, já oferecem, em grande parte, suporte em bases 

teóricas mais modernas e condizentes com o que apontam os estudos na área da Linguística 

aplicada, tais currículos trazem uma concepção de gêneros discursivos bastante coerentes e que 

parecem demarcar um sólido objeto de estudo, além de tornar contextualizado e aplicado ao uso 

real da Língua por parte do aluno, e ao debruçar-se sob as teorias bahktinianas envolvendo 

gêneros discursivos e concepções de linguagem neste trabalho, conclui-se que há nos estudos do 

linguista uma base concreta que continua bastante atual e influente, sendo revisitada por diversos 

autores e sustentando em grande parte os documentos já citados, por este motivo defende-se a 

importância de conhecer e divulgar as principais ideias do autor. 

 No que se refere às mudanças de paradigmas envolvendo internet, educação e 

linguagem, espera-se com este trabalhado ter elucidado alguns conceitos e levantado algumas 

discussões desta área do saber que, apesar de crescente, ainda permanece de certo modo pouco 

explorada em ambiente acadêmico (ou não tão explorada quanto deveria) e menos aplicada ainda 

na prática docente, e conclui-se a respeito dos gêneros discursivos emergentes, que estes 

compartilham diversas características com suas contrapartes predecessoras, coexistem e 

competem com estas, além de estarem em plena evolução, já sobre o Blog jornalístico, considera-

se que este reúne diversas características interessantes próprias dos gêneros emergentes, pode 

aguçar o posicionamento crítico e despertar no docente o interesse por diversos temas relevantes 

de várias áreas do saber, além de possuir uma tendência de tornar-se cada vez mais relevante 

como meio de informação por parte dos mais jovens.  
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 Ao trazer às concepções e metodologias propostas por Gasparin (2007), é possível 

elaborar um planejamento de aula bastante contextualizado e pragmático envolvendo gêneros 

discursivos (inclusive os emergentes) especialmente quando se trata de promover uma leitura 

crítica de textos de determinado gênero e compreender suas características, como espera ter sido 

demonstrado de forma mais concreta através do PTD envolvendo Blogs jornalísticos produzido 

neste artigo. 

 Pode-se concluir então, que a dificuldade de romper com concepções e metodologias 

arcaicas de ensino, citadas como prejudiciais no início do artigo e que ainda são, no entanto, 

muito presentes na realidade da educação brasileira, não se deve à uma negligência ou defasagem 

teórica nas discussões acadêmicas, nem por parte das recomendações e parâmetros postulados em 

currículos desta área (pelo menos em nosso contexto atual), mas à uma falta de acesso à tais 

informações de maneira clara e aplicada por parte dos docentes, principalmente os que receberam 

sua formação há muito tempo e não continuaram a atualizar-se, ou mesmo devido à uma 

dificuldade de se conciliar teoria e prática que leva muitos a retornar aos métodos tradicionais, 

portanto espera-se que este trabalho sirva de divulgação, incentivo e base teórica elucidativa e 

prática para os profissionais da área que visem aplicar tais ideias.  
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MALÉVOLA (2014): UMA ANÁLISE SEMIÓTICA 

 
 

Glícia Ribeiro Barbosa (G- CLCA -UENP/CJ) 

Luiz Antonio Xavier Dias (CLCA -UENP/CJ) 

 

 
Resumo: Este artigo, resultado de trabalho de conclusão de curso, consiste na análise semiótica 

do filme Malévola (2014), dirigido por Robert Stromberg, destacando as particularidades e as 

releituras presentes em duas cenas impactantes da obra. A pesquisa baseia-se no nível discursivo 

(Temas e Figuras) apresentado por Algirdas Julius Greimas (1966), bem como seus planos de 

câmera, cores, símbolos aplicados ao Percurso Gerativo de Sentido greimasiano, de maneira 

adaptada. Serão analisados elementos audiovisuais, do mesmo modo que  a linguagem 

cinematográfica, Xavier (2005), que se constitui para a formação de sentido de um texto 

sincrético, ou seja, aquele que mistura o verbal, o não verbal e o sonoro, além da discussão dos 

temas e figuras que dão mais sentido ao texto.A presente pesquisa será bibliográfica e 

exploratória ou documental Mota-Roth (2010, p 112).  

 

Palavras-chave: Malévola (2014); Semiótica Greimasiana; Temas e figuras; Percurso Gerativo 

de Sentido.  

 
 
 

Considerações Iniciais 

 

 O presente trabalho pretende analisar o filme Malévola (2014), pelo olhar da 

Semiótica greimasiana, destacando as particularidades e as releituras inclusas, baseando-se no 

nível discursivo (temas e figuras) apresentado por Algirdas Greimas. 

 Destaca-se o interesse pelo tema, uma vez que aborda os sentidos fornecidos para o 

telespectador do cinema e suas consequentes manipulações visuais, intertextualidades, ideologias 

expostas e investigadas por meio do percurso gerativo de sentido, estudada por Greimas.  

 Vale ressaltar que o filme a ser analisado faz intertextualidade com o conto infantil 

“A Bela Adormecida”, uma releitura compilada pelos Irmãos Grimm. Sendo assim, entende-se 

que a análise semiótica chama a atenção, uma vez que, faz-se necessário o entendimento dos 

fenômenos da obra e suas linguagens. É importante destacar, também, o que a crítica de mídia 

fala a respeito da obra cinematográfica, o que certamente, encanta nosso olhar e nos faz pesquisar 
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seu produto com mais vontade. 

                     A pesquisa deve focou-se nos objetivos de explanar o tema dentro dos conceitos da 

semiótica, sendo eles objetivos dos planos narrativos, discursivos e fundamentais da obra em 

analise. Para a construção do sentido de um texto, de acordo com a teoria semiótica greimasiana, 

temos um percurso que gera o seu sentido, Percurso Gerativo de Sentido (PGS), de maneira 

adaptada. 

 A partir desse levantamento bibliográfico e dos suportes teóricos em análise, será feita 

uma pesquisa dedutiva MIQUELETTI; LÍMOLI (2016), partindo da teoria para os dados, 

posteriormente será feita a verificação de alguns  dos sentidos produzidos por uma cena 

enunciativa da obra cinematográfica em foco, bem como seus planos de câmera, cores, símbolos 

aplicados ao percurso gerativo de sentido greimasiano, de maneira adaptada.  

 

Fundamentação Teórica 

 

       Retificando o conceito de TEMA e FIGURA, os quais pertencem ao léxico de uma 

língua, representando as palavras e expressões que servem para revestir as estruturas mais 

abstratas do texto. 

 Tema: os temas interpretam e explicam os fatos que ocorrem e tudo aquilo que existe 

no mundo. São mais abstratos que as figuras. 

       Figuras: representa no texto coisas e acontecimentos do mundo natural. 

 Mendes (2015, p.14-15.) define ainda, sobre figuras que “a figuratividade estudada 

em semiótica não se restringe à exposição das figuras de retórica, pois se dedica a um estudo mais 

complexo que se propõe a aprofundar, compreender e explicar não as figuras, mas todo o 

processo figurativo de um texto. Devido ao fato de todo texto literário ser figurativo, o estudo da 

figuratividade é importante para sua análise, especialmente no que se refere à linguagem poética”. 

  

                     Mendes (2015), define figurativo e temático em um quadro muito bem elaborado:  
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TEXTOS FIGURATIVOS TEXTOS TEMÁTICOS 

Elementos figurativos;  

Efeito da realidade; 

Linguagem concreta;  

Representam o mundo; 

Criam imagem do mundo;  

Referem-se ao concreto;  

Linguagem imagética; 

Falam do “mundo das coisas”; Constroem 

simulacro da realidade;  

Tem função descritiva ou representativa.  O 

fazer crer está implícito; 

Elementos temáticos;  

Explicam a realidade;  

Linguagem abstrata; 

 Classificam e ordenam a realidade; 

Estabelece relações e dependências; Tem 

função predicativa ou interpretativa;  

Linguagem opaca/ não visual falam do 

mundo das ideias;  

Um grande tema abarca temas principais;  

Fazer crer está explícito no próprio texto; 

Fonte: Andréa Capote Mendes (2015)  

 

 

 Para melhor desenvolvimento da análise, é preciso atentar-se nesse momento à 

importância da “Linguagem Cinematográfica” diante das obras fílmicas. Toda e qualquer imagem 

é fundamental quanto à representação do ser humano, é possível dizer que a figura seja o alicerce 

da linguagem cinematográfica. Quanto a isso, Martin (2003) afirma que a imagem é muito 

importante, visto que o registrar da câmera é antes de tudo uma percepção objetiva e realista. 

Ainda para o autor, “a imagem fílmica atua com força considerável, resultante de todos os 

tratamentos ao mesmo tempo purificadores e intensificadores que a câmera pode impingir ao 

real” (MARTIN 2003, p 25).  

 O autor ainda fala sobre a influência das câmeras, ou seja, as suas posições nos planos 

de câmera, diz que são muito importantes para significação de uma cena enunciativa, assim como 

a música, que apresenta um papel sensorial e lírico ao mesmo tempo, pois a posição dos planos 

reforça o poder de penetração sensorial da imagem. 

  Os ângulos de filmagem também são de suma importância para a significação 
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psicológica da cena.  

                   A construção visual de um filme vai muito além dos enquadramentos citados a cima, 

a paleta de cores é um ponto forte a ser analisado e entendido, pois elas não servem somente para 

fins estéticos. As cores são elementos fundamentais que afetam nosso psicológico, seja para ditar 

o tom da cena em questão ou até mesmo para indicar conexões entre os personagens.  

 Para Cruz (2007) as cores são importantes, pois remetem ao mundo fantástico, 

enérgico e postiço. O autor alega que as cores são significativas por exprimirem nossos 

sentimentos e emoções, emitem também estados psicológicos baseando-se em uma atmosfera 

psicológica (CRUZ, 2007, p. 51).  

  

  Resultados e Discussão 

 

 Especificamente nesse trabalho, como já anunciado, iremos analisar as figuras e os 

temas presentes na obra fílmica Malévola (2014), da Disney, dirigida pelo conceituado produtor 

Robert Stromberg e que tem como personagem-título  Angelina Jolie.  O nome "Maleficent" 

(Malévola, em inglês) deriva da palavra maleficentiaem Latin, que significa "fazer o mal". O 

filme é uma releitura da história original de “A Bela Adormecida”, escrita a mais de 600 anos 

atrás. 

 Usaremos duas cenas impactantes para destacar seus aspectos, de modo que fique 

explícito as suas peculiaridades segundo as teorias apresentadas neste artigo, destacando o real 

sentido dos temas assim como o esclarecimento das figuras e cores. 

 A primeira cena a ser explorada é quando Malévola invade o castelo dos humanos e 

lança seu feitiço sob a pequena Aurora, como vingança ao Rei. 
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Fotograma 1: Malévola (2014), O feitiço. 

 

 Diante da perspectiva de que a Semiótica analisa do interno para o externo, ou seja, da 

pista para o todo, é possível destacar as características visíveis dessa passagem. Começando com 

as cores, pois elas remetem essencialidade ao clima da história, fala muito sobre a cena ou sobre a 

personagem, originalizando sentido a sensação visual. Betton (1987) diz que, “a existência de 

ligações entre as sensações visuais, e mais especificadamente entre a cor e vários estímulos, 

especialmente os auditivos, da mesma forma que podemos associar um colorido a um odor ou 

inversamente” neste sentido, esse episódio destaca-se pela cor verde, referente ao fogo, tipo de 

chama que é exalada no momento da maldição.  

 Segundo Ferreira (2013), em seu dicionário de símbolos, essa chama caracteriza-se 

como um devaneio sobre a vida e morte, que rapidamente se apaga, assim como na cena fílmica 

acima, “Uma chama que se apaga é uma vida e um mundo que imerge na escuridão”, ou seja, 

assim que a chama verde se apagou o feitiço já estava concretizado. 

“A cor, sob o ponto de vista nominalista, liga-se a uma realidade visual. Mas, 

sob o ponto de vista poético e da alquimia, ultrapassa a superfície porque, além 

das formas, existe algo inefável e incaptável pela visão que se traduz em termos 

de valor. [...] A cor é “energia”, “intensidade” e “profundidade”. Eis aí a sua 

beleza”. Ferreira (2013). A vista disso, a cor predominante dessa chama, que 

pode ser definida como magia ou maldição lançada, é verde, que em seu lado 
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sombrio representa a morte, na Europa Medieval o verde estava associado ao 

diabo. O verde é considerado um tom frio, representa melancolia, perigo, 

solidão, e está relacionado à natureza, algo contido em toda essa obra fílmica.  

 

“ Em sentido negativo, o verde representa o veneno e a morte. O basilisco possuía 

olhos verdes, cujo olhar matava. Georg Trakl escreve repetidamente sobre 

“manchas verdes” e os “buracos verdes” da decomposição. Na crença popular e 

na literatura (J. Gottelf, A Aranha Negra), o diabo aparece muitas vezes como “o 

verde”.” Lurker (1997). 

 

 No que diz respeito á personagem principal indicada na situação a cima, se faz 

necessário frisar as suas releituras na questão figurativa, que dão maior composição para o plano 

de conteúdo (BARROS, 1999) da imagem cinematográfica, pois ela carrega consigo vários 

aspectos a serem desvendados e interpretados ao olhar da semiótica greimasiana, em seu sentido 

figurado. 

 Partindo da figura dos chifres de Malévola, é possível dizer que eles simbolizam 

traição, o diabo usa chifres na maioria de suas caricaturas. 

Para Lurker (1997), os cornos (chifres) são “como arma perigosa do animal, é símbolo de força 

física e poder sobre-humano: nas regiões sírio-fenícias e na Mesopotâmia antiga a coroa de 

cornos era atributo dos deuses”. Ou seja, A fada passa uma imagem de poderosa com eles, e se 

mostra mais forte. 

 Quanto as suas roupas, nesse momento, deve-se por conta sua dureza, pois ela foi 

traída, e sentimentos maus e de vingança a corroem por dentro. Seus trajes são pretos, o vestido é 

estrutural e arquitetural com tecidos marcantes em couro e veludo e uma longa calda. Essa 

predominância da cor preta remete ao momento que ela está passando, demonstra ausência de 

toda luz, e está associada ao mal e a sua angustia. É a cor do mistério e representa um submundo 

assim como aspectos negativos e a tristeza. O preto é “pertencente às trevas, participa de seu 

simbolismo. Cor dos soberanos do mundo subterrâneo [...] representa aquilo que espanta a luz 

do dia” (Lurker, 1997). 

 A gola desse vestido também se destaca, por ser em formato de morcego, remete a 

demônios e bruxas segundo Lurker, na bíblia incluído entre os animais impuros; pregado ao 

estábulo pelos romanos como defesa contra poderes demoníacos. 
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 Os olhos da protagonista são inspirados em olhos de cabra, ela faz uso de lentes com 

pupilas na horizontal, seus olhos são como “uma janela para o mundo e ao mesmo tempo espelho 

da alma” (Lurker, 1997) perturbada. “Nos contos de fada a cabra pode simbolizar a criatura 

inocente” (Lurker, 1997). E sua maquiagem diferenciada foi influenciada pelo clipe da cantora 

Lady Gaga, Born This Way. 

 Malévola usa um bastão, espécie de cajado que a deixa com aparência mais forte e 

mostra comando diante do reino Moors. 

 Todas as figuras aprofundadas são para maior compreensão dos “Temas” presentes na 

obra, mais especificadamente nesta cena. É possível destacar temas como vingança, ódio, rancor e 

maldição, tudo isso derivado de fatos e acontecimentos na vida da fada, que fizeram com que ela 

apresentasse-os fortemente de maneira figurativa e expressivamente. 

 No que tange ao processo de decupagem da cena, ela enquadrasse no Plano Médio 

(Xavier, 1981), a câmera está suficientemente perto para mostrar com clareza os gestos da 

protagonista, as expressões faciais e os movimentos de dela, sem perder o cenário. Com relação à 

posição da câmera, salienta-se que ela esteja mais para uma contra-plongeé (Xavier, 1981), pois a 

ação está sendo filmada praticamente de baixo para cima, dando a impressão de superioridade a 

Malévola, pois isso ocorre bem na hora que ela amaldiçoa a pequena Aurora. 

 Baseando-se agora na segunda cena escolhida, iremos apontar suas individualidades 

diante dos princípios discursivos da semiótica, destacando ainda seus temas e figuras perante uma 

leitura cinematográfica (Fiorin e Savioli, 2005). 

Na presença dessa cena, com certeza irá se destacar mais a questão temática do que a figurativa, 

pois a mesma já foram bastante apresentadas na passagem anterior no tocante à personagem.  
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Fotograma 2: Malévola (2014), Sentimentos da fada pela criança. 

  

 A passagem expõe o momento em que Malévola olha para a “praguinha” no meio da 

floresta. Nesse instante a fada se sente um pouco arrependida da maldição lançada, diante da 

meiguice e delicadeza da criança, pois Aurora pede colo a ela sem medo algum de sua aparência, 

com isso ela começa se comover. É possível dizer que Malévola sente compaixão, aqui, por 

Aurora e vê o quanto indefesa ela é e como ela precisa de seus cuidados, pois as fadinhas 

encarregadas de cuidar da criança não são as mais indicadas. 

 Perante a esse cenário, destaca-se, quanto a temas e figuras, a intertextualidade do 

momento em si, ou seja, as mensagens que a cena nos revela, assim como as cores, a floresta os 

gestos e olhares.  

 A cerca de Figuras, destaca-se primeiramente uma floresta de fundo, que dá 

significado e sentido ao momento, pois as árvores representam a vida, uma perpétua evolução, 

sempre em direção vertical, como se estivessem subindo ao céu, evolução essa a que acontece 

com Malévola ao ver a menina. “Floresta, bosque e árvore possuem uma estreita relação de 

significado, são uma expressão figurada da natureza e vida, locais sagrados onde o ser humano 
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pode estar muito próximo dos deuses”. (Lurker, 1997). 

 Quanto às cores, o verde nesse ponto aparece como ponto positivo, pois é a cor da 

esperança e da natureza, em algumas religiões o verde representa o triunfo da vida sobre a morte. 

Para Lurker (1997), “verde é a cor da expectativa, da esperança, do estar no caminho”. 

 No que se refere a Temas, acentua-se uma grande ambivalência no olhar da fada, 

pois ela está em uma posição de duplo sentimento. Seu caráter ambivalente é visível, uma vez que 

ela ainda sente raiva da menina e ao mesmo tempo começa sentir amor, ou seja, duas ideias que 

se opõem em relação à mesma coisa ou pessoa. 

 

A ambivalência apresenta direções que, embora opostas, aproximam-se e 

harmonizam-se graças ao sonho e aos devaneios. No campo das imagens 

poéticas, a ambivalência é mais ativa, sutil e mais ampla do que a antítese das 

ideias, devido à indeterminação propiciada pela imaginação. Os pólos da 

ambivalência tocam-se, harmonizam-se, aproximam-se, “contraemse” no 

instante poético. Isso não ocorrendo, “a ambivalência se reduz a uma antítese, o 

simultâneo ao sucessivo”. (FERREIRA, 2013). 

 

 Em relação ao processo de decomposição da cena, observasse que ela está em um 

“plano americano” (Xavier 2003), pois se pode dizer que as personagens estão posicionadas de 

maneira que aparece abaixo da linha da cintura, tendo uma visão do cenário amplamente 

destacado. A câmera está “objetiva” sendo que assumiu o papel do narrador da história. 

 

Considerações Finais 

 

 O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como a obra 

fílmica Malévola (2014) pôde ser mais bem compreendida, no que tange Temas e Figuras, com o 

viés da semiótica, baseando-se no Percurso Gerativo de Sentido, de Greimas, compreendeu-se 

uma reflexão a cerca das particularidades e releituras inclusas no filme, além disso, permitiu 

avaliar os elementos audiovisuais, bem como a linguagem cinematográfica, XAVIER (2005), que 

se constitui para a formação de sentidos de um texto sincrético, ou seja, aquele que mistura o 

verbal, o não verbal e o sonoro, também permitiu explorar duas cenas enunciativas da obra 
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cinematográfica em foco, bem como seus planos de câmera, cores, símbolos aplicados ao PGS, de 

maneira adaptada. 

 De um modo geral, é possível dizer que a pesquisa foi satisfatória, uma vez que, 

ficaram explícitas as peculiaridades da investigação feita, sendo que a semiótica contribuiu em 

explicar as significações quanto ao tema explorado. Os resultados foram muito estimulantes 

diante dos teóricos retratados, com as bases dos artigos citados ficou plausível dizer “como” o 

texto diz e “o que” ele diz. A pesquisa cooperou em estimular o interesse do público-alvo, ou 

seja, quem assistiu, ou ainda irá assistir a obra fílmica, pois dá sentido e definição ao conteúdo. 

Perante toda essa investigação, é admissível ressaltar que o interesse pelo tema alcançou os 

objetivos esperados, as informações contidas na produção desse artigo são atrativas, pois com elas 

fica compreensível assimilar o que realmente as figuras e os temas enunciam, fundamentadas nas 

teorias mencionadas.  

 O presente escrito utilizou de vários recursos para fornecer os resultados, como já 

citado a pesquisa adequou-se como bibliográfica e exploratória. Desde os materiais pesquisados 

na internet até os livros dos teóricos foram de suma importância para a integridade da produção, 

assim como a própria obra fílmica assistida. 

 Dado a importância do tema, é possível que essa pesquisa seja continuada por 

estudiosos do assunto, pois a tese se faz interessante, uma vez que, o filme todo tem 

particularidades e releituras a serem desvendadas, porém, essa pesquisa foi delimitada a apenas 

duas cenas, mas que obtiveram grandes e excelentes resultados. 

 Nesse sentido, a utilização da semiótica em seu nível discursivo (Figuras e Temas), 

permitiu a mediação da aprendizagem de forma enriquecedora no que se refere a sentidos 

fornecidos para o telespectador do cinema e suas consequentes manipulações visuais, 

intertextualidades, ideologias expostas, visto que as teorias abordadas dão suporte para destacar 

essas particularidades, motivando assim o público a pesquisar mais, para que a obra seja 

realmente significativa, dado que a semiótica lida com tudo que está internalizado no texto, isto é, 

ela trabalha das pistas para o todo. 
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O DISCURSO DE MANIFESTAÇÕES PRECONCEITUOSAS EXEMPLIFICADA 

POR LÚÍS SILVA EM SUA OBRA, NEGROS EM CONTOS 

 

Marcela da Silva (G-CLCA - UENP /CJ) 

Ricardo André Ferreira Martins (Orientador – CLCA –UENP/CJ)  

 

Resumo: O presente estudo destina-se a analisar a obra Negros em Contos, do autor Luiz Silva, 

pseudônimo Cuti, expondo o discurso de manifestações preconceituosas que suas narrações 

apresentam, demarcando momentos e situações de grande representatividade para a literatura 

afro-brasileira. Para abordagem dessa análise utilizaremos o método da Literatura Comparada, 

fazendo uma tarefa investigativa confrontando demais obras que contenham o mesmo viés de sua 

escrita, com foco na problematização de uma classe marginalizada, subestimada e humilhada. A 

pesquisa será realizada através de material bibliográfico, investigando fontes com conteúdo 

histórico, cultural, social e étnico para embasar a fundamentação teórica. A visita a sites e blogs 

sobre o ainda existente preconceito racial será realizada com o intuito comparativo, para 

podermos observar se os mesmos termos ainda são utilizados para praticar intolerância. Os 

resultados demonstram uma analise satisfatória para o entendimento do contexto da obra. 

 

Palavras-chave: Cuti. Preconceito. Afrodescendentes. Intolerância.  

 

Considerações Iniciais  

 

A literatura, por se tratar de uma manifestação artística, abre caminho para as diversidades 

étnicas e culturais e confirma as nossas diferenças, pois dificilmente o mesmo texto será lido de 

forma igual por duas pessoas. Além disso, ao longo da história, grupos étnicos, tais como os 

indígenas e os negros, eram considerados inferiores e, para se conhecer a voz desses grupos, 

houve a necessidade do surgimento de escritores que conhecessem de perto a vivência, realidade 

e história dessas minorias. Segundo Bosi (2002, p. 263) essas minorias “ansiavam, em primeiro 

lugar, pelo acesso ao conhecimento”, pois a pobreza impossibilitava e excluía os grupos de um 

saber letrado, vivendo em uma sociedade que não valorizava as tradições orais das comunidades 

tradicionais, dificultando assim o surgimento de uma configuração dessa população em busca de 

sua identidade cultural. A cultura dos negros brasileiros foi tratada por muitos séculos como 

folclore de um grupo de descendentes de “ex-escravos”. Contudo, o crescimento expressivo 

dessas manifestações acaba por ser valorizado com o tempo, pois não se trata mais de um grupo 

minoritário e, para muito além disso, contribui efetivamente para a constituição da identidade 

cultural na literatura “afro-brasileira” ou “literatura negra”. O movimento literário negro partiu de 
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“um conceito identitário que teve como princípios básicos norteadores: construir uma nova 

identidade negra; rejeitar a arte decalque dos modelos europeus e rebelar-se contra politica 

colonialista europeia” (FIGUEIREDO, 2010, p. 323). 

Não se identificando como africanos e nem brancos, os escritores da literatura negra são 

enquadrados como brasileiros de segunda classe, com uma identificação parcial no cânone 

ocidental, praticantes de uma religião amplamente sincretizada, de modo que não lhes resta outra 

saída senão a rememoração dos vestígios de sua história e o resgate dos fragmentos de narrativas 

ancestrais para iniciarem um processo de redefinição identitária (CUTI, 2007). Essa identidade 

não é proposta como uma voz individual e isolada, pois o eu negro está profundamente ligado a 

sua comunidade: 

 

Vocês me perguntam quem sou eu? Respondo: eu sou, primeiramente, o homem 

de uma comunidade historicamente situada, eu sou negro e isto é fundamental. 

Esta é a definição de minha identidade. Eu pertenço, pois, a uma historia. É uma 

afirmação de uma fidelidade. Em meu espirito não há lugar para negação, é 

também a afirmação de uma solidariedade. Isto significa que me sinto solidário 

com todos os homens que lutam pela liberdade, com todos os homens 

quesofrem, e antes de todo com aqueles que mais sofreram e que foram 

frequentemente esquecidos, eu falo dos Negros. (BERND, 1987, p.65) 

 

Zilá Bernd (1987) afirma que “poderão ser considerados como literatura negra aqueles 

textos em que houver o eu enunciador que quer ser negro, que reivindica a sua especificidade 

negra” (BERND, 1987, p. 16) e ainda “será negra a literatura feita por negros ou descendentes de 

negros reveladora de ideologias que se caracterizam por uma certa especificidade” ou “será negra 

a arte literária feita por quem quer que seja, desde que reveladora de dimensões peculiares aos 

negros ou a seus descendentes” (BERND, 1987, p. 17). 

Nesse sentido, a obra que iremos analisar tem como autor Luiz Silva, mais conhecido como 

Cuti, a qual contribui para a redescoberta e afirmação do “eu-negro” em suas narrações do livro 

Negros em Contos (1996). Nessa obra em particular, Cuti tem uma abordagem que tenta aliviar e 

ressignificar a dor causada pelos eventos pós-traumáticos causados pela escravidão. Cuti foi um 

dos fundadores e membro do coletivo cultural Quilombhoje-Literatura, de 1983 a 1994, e um dos 

criadores e mantenedores da série Cadernos Negros, de 1978 a 1993. Seus contos fazem uma 



Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

317 

    

denúncia da intolerância preconceituosa e racista que delimita a imagem dos afrodescendentes 

brasileiros, e são um instrumento de conscientização crítica que propõe a literariedade negra ao 

cenário da literatura brasileira, buscando assim reconhecer a oposição entre brancos e negros 

existente na sociedade, tentando nortear uma superação desse conflito, apesar da miscigenação 

existente e da visão marginalizada do negro ainda imperar no contexto social. Mesmo com sua 

contribuição na cultura brasileira e em outros âmbitos, os afrobrasileiros ainda são avaliados sob 

uma ótica racista. Em suas breves narrações, Cuti mostra como a fala preconceituosa perpetua-se 

durante a vida dos negros e seus descendentes. 

 

Fundamentação Teórica 

 

A partir de viés de Sigmund Freud (1976a) analisamos a definição de trauma como uma 

ferida na memória, uma excitação vinda de fora, suficientemente poderosa, capaz de atravessar o 

escudo protetor do aparelho psíquico (p. 45). Sendo assim, esta ferida causaria uma repetição de 

evento traumático referido: o processo de colonização e escravidão sofrido pelos negros no 

passado, o qual atravessa as culturas e gerações e tenta uma superação constante. Essa superação 

se faz com a exteriorização de sua dor, com o intuito de refazer sua historia e buscar a sua 

identidade. Ainda segundo Freud (1976a), é como se esse indivíduos não tivessem findado a 

situação traumática, “como se ainda estivessem enfrentando-a como tarefa imediata ainda não 

executada” (p. 325). Então percebemos que, na literatura, os escritores negros se empenham na 

tentativa de expressar em um meio artístico as suas aflições. 

Para Benjamin Walter (1987, p. 269), a narrativa tem um poder de cura, “o relato que o 

paciente faz no início do tratamento pode se tornar o começo do processo curativo”. Benjamin 

trabalha com a hipótese de que a narração formaria um clima propício e a condição favorável para 

essas curas, fazendo com que as short stories, escritas por Cuti, sejam vistas com o “objetivo de 

fazer com que elementos da experiência dos protagonistas que, a principio, são estranhos, 

misteriosos e ameaçadores, passem a ser compreendidos de forma sistemática” 

(CALEGARI,2010, p. 102). 

O embasamento teórico proposto retrata varias obras da literatura negra, não somente 
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brasileira, para difundir a mesma temática proposta por Cuti, como, por exemplo, o conto 

“Boneca” (CUTI, 1996, p. 11-13), que estabelece uma conformidade com o conto Negrinha 

(LOBATO, 2001, p. 20-24), duas obras que expressam o enraizamento da discriminação e do 

preconceito racial em pleno século XX, marcando a desigualdade desde a infância. Ainda 

podemos correlacionar os contos a obras como Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, para 

confrontar a hiperssexualização e exotificação dos negros. Nas narrações de Cuti, essa relação de 

intertextualidade nos permite uma abordagem significativa quanto a várias obras com a mesma 

temática dos contos, complementando assim o trabalho proposto com uma grande 

representatividade da literatura negra. Para estabelecermos um parâmetro de comparação dos 

contos narrados com a veracidade contida na teoria do trauma de Freud (1976), e também para 

realizar uma contextualização do estudo produzido, propondo uma complementação de 

informações, foi realizado o acesso ao site Geledés, a fim de coletar relatos verídicos que se 

assemelham aos recortes utilizados nas analises.  

 

O discurso de manifestações preconceituosas exemplificado por Cuti 

 

Dentre as várias temáticas principais encontradas nas narrações do autor, vemos no conto 

“Boneca” a busca pela representatividade e ainda o preconceito racial que privilegia os brancos e 

menospreza e discrimina os negros perante a sociedade. No conto em questão, ficamos diante da 

busca de um pai pelo presente de Natal que sua filha deseja, uma boneca negra: “Queira nos 

desculpar... A fábrica não fornece, sabe...” (SILVA,1996, p. 11) . A partir daí se mostra com 

clareza o despreparo da sociedade diante da procura por um referencial negro: “Olha que gracinha 

esta aqui de olhos azuis! É novidade. Chegou ontem e já vendeu quase tudo” (SILVA, 1996, p. 

11). Esse tipo de fala é comum no conto, pois o personagem se depara com essas situações que 

demonstram o privilégio do homem branco. As atendentes, todas brancas, algo que é exposto no 

conto, procuram mostrar ao cliente os objetos de sua preferência. Em alguns trechos é percebido o 

carinho das funcionarias com as bonecas brancas, principalmente com a “ruivinha de tom 

amarelado, bem clarinha” (SILVA, op. cit.), apresentando uma metáfora de como o branco é mais 

aceito na sociedade e já tem o seu espaço demarcado como consumidor principal. 
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Por mais impossível que pudesse parecer, o personagem, após uma busca incessante, 

finalmente encontra o produto, porém, a fala que marca o fato é discriminatória e vexatória: 

 

- O senhor desculpe a demora e o transtorno. Mas, não foi nada. O importante é 

que encontramos o produto. Esta em falta, sabe... Eles não entregam. Eu mesmo 

encomendei na semana passada. Mas o representante disse que a firma esta 

exportando para a África. Está certo, mas aqui também tem freguês que procura, 

não é? O senhor é brasileiro? 

- Sim. 

- Então... o homem engoliu a frase e preparou a nota (SILVA, 1996, p. 12). 

 

A discriminação fica explícita no fato do proprietário propor que o objeto que o cliente 

procura só tem um comércio frequente na África, onde seria o local em que a população teria 

mais afinidade com a boneca referida. Assim, a busca de um brinquedo com essa característica no 

Brasil se torna um transtorno para as atendentes e um momento de constrangimento e humilhação 

para o personagem, mostrando como a sociedade não está preparada para lidar com aquilo que 

julga como diferente do habitual. Para confrontar o fato da discriminação, deixando em foco a 

infância negra, vamos comparar o conto de Cuti com o conto Negrinha, de Monteiro Lobato. 

Nessa narração, uma órfã, nascida na senzala, de mãe escravizada, passa a ser criada pela 

uma senhora dona da fazenda e, nas mãos dessa, sofre todos os tipos de castigos, torturas e 

humilhações. Uma criança de sete anos que teve a infância roubada por conta do preconceito da 

senhora, que ficou responsável por sua criação. Esta, inconformada com o fim da escravidão, 

desconta as suas frustrações e descontentamentos com esse fato na criança. A abordagem 

realizada não tem ligação com o enredo do conto, e sim com a passagem que mostra o contato de 

Negrinha com a sua infância. No caso do conto, quando a menina brinca de boneca pela primeira 

vez. 

Ao receber a visita das sobrinhas de dona Inácia, dona da fazenda, Negrinha ficou 

extasiada, nunca vira um cavalo de pau e muito menos “uma criancinha de cabelos amarelos... 

que falava mamã... que dormia...” (LOBATO, 2001, p. 79). A percepção de vida e infância da 

menina se contrapõe de maneira tão explícita a sua realidade, que Negrinha vai definhando e 

morre em sua esteirinha, rodeada de “bonecas, todas louras, de olhos azuis” (LOBATO, 2001, p. 
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83). Uma criança negra, não era considerada criança na época em que se passa o conto de Lobato. 

Na obra de Cuti, por mais que exista esse acesso, é visível a dificuldade na busca pela 

representatividade. Gilberto Freyre, em sua obra Ordem e progresso (1974), exemplifica o culto 

as bonecas louras e de olhos azuis entre as meninas da gente mais senhoril ou rica do Império, 

existe uma permanência do arianismo que desenvolve a idealização do nascimento de crianças 

louras que se parecessem com as bonecas francesas. 

Walter Benjamin (1985) explica que a criança pode manter a liberdade de aceitar ou rejeitar 

um brinquedo, porém, de certo modo, isso será imposto às crianças como um objeto de culto. É a 

imaginação que fará com que esses objetos se transformem em brinquedos, o que não é uma 

necessidade infantil, mas os adultos que fabricam e comercializam fomentam apresentar o ideal 

de infância, sendo assim pregam a sua ideologia de valores e privilégios. Em ambos os contos 

observamos uma desigualdade social especificamente marcada desde a infância, na quaql se dão 

conta de que os mesmos direitos não são iguais para negros e brancos, demonstrando assim que o 

espaço reservado à afrodescendência foi sempre restrito, em nome de um historicismo não 

maculado pela escravidão.  

Em alguns contos, Cuti aborda uma temática que é o resultado de uma mistura de religiões, 

devido à colonização do homem branco. No conto “Cochicho”, podemos observar a marca que 

essa mistura causou em José: 

 
Ao ser dominado o homem já fizera a sua ultima vitima: uma carijó bem nutrida, 

que ainda batia as asas no chão, com o punhal varando-a. Ao todo dez galinhas e 

um galo. Marina e os filhos, debaixo da mesa, amordaçados pelo pânico. José 

espumava, respingando sangue, balbuciando trechos bíblicos e esotéricos 

(SILVA, 1996, p. 17). 

 

O catolicismo foi imposto aos escravos com a sua chegada ao Brasil. É do passado que 

advém essa mistura de religiões. Nina Rodrigues, em seu artigo publicado na Revista Brazileira 

de 1897, com o título de “Ilusões da Catechese”, narra diversas situações onde rituais claramente 

ligados ao candomblé são feitos com uso de elementos ligados ao catolicismo, principalmente a 

ligação de santos a orixás, não sendo demarcado somente como manifestações católicas, mas 

também como um sinal da eficácia da catequese na conversão afrodescendente. Porém, essa 
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mistura de crenças é vista como uma afronta ao catolicismo. Arthur Ramos em sua obra O Negro 

Brasileiro (1934), recolhe falas recorrentes da época para marcar a discriminação religiosa: 

 

Lá estava, repimpando, ridículo o santo Homulu, deus da bexiga, e outros 

respeitáveis, tais como S. João, S. Jorge, etc. Oxalá também se encontrava 

naquele antro de perversão e ignomínia, em que se respirava uma atmosfera de 

nojo e asco, de repugnância e mal estar. Cabaças, cuias, velas acesas, todos os 

apetrechos ignóbeis da seita barbara enchiam o quarto e lhe emprestavam um 

aspecto infernal. (RAMOS, 2001, p. 115) 

 

Um exemplo claro de intolerância religiosa que mostra o tipo de atitude que marca a relação 

da religião católica, a qual dispõe de uma porcentagem maior da população em relação à 

religiosidade afrobrasileira, passa uma ideia de que essas práticas seriam uma afronta aos bons 

costumes e, por isso, deveriam ser extirpadas: “Quebra tudo, apaga as velas, arrebenta as guias 

todas! O sangue de Jesus tem poder” (2017). Esta frase foi desferida por um traficante em um 

vídeo de setembro de 2017, no Rio, a uma mulher de branco, não identificada na reportagem, 

após ser obrigada a destruir seus itens de devoção por uma represália do tráfico contra as 

manifestações religiosas de matriz africana, mostrando que o conservadorismo ainda atinge os 

afrodescendentes brasileiros. 

Segundo Ricardo Mariano, podemos sintetizar a longa historia de perseguição à 

religiosidade de matriz africana no seguinte texto: 

 

Nesse período, as gigantescas diferenças de tamanho, status e legitimidade dos 

grupos religiosos existentes no país também contribuíram para manter a mais 

completa marginalização dos cultos afro-brasileiros. Isto é, o predomínio 

esmagador da Igreja Católica, a elevada influencia católica sobre diversos 

agentes do alto escalão do Estado ( não obstante a separação jurídica entre Igreja 

e Estado), a limita a liberdade religiosa exercida por umbanda e candomblé, a 

fragilidade inicial a do pluralismo religioso e da própria democracia nacional 

constituíram o pano de fundo social, politico, e religioso que possibilitou a 

manutenção tardia da discriminação, da marginalização e ate da perseguição  

policial e religiosa dos cultos afro-brasileiros (MARIANO, 2007, p. 127, grifo 

nosso). 

 

 

Existe ainda um conflito religioso pessoal, que pode ser observado no conto Avenidas, no 
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qual um jovem negro, que expressa a dúvida que o catolicismo lhe causa, mantém um contato 

direto com os querubins, sem entender muito bem o porquê dessa relação, já que não via como 

dissipar as “enormes sacolas de duvidas adolescentes a carregar” (SILVA, 1996, p.76): 

 

Os querubins, muito solícitos, voltavam carregando minhas novas dúvidas ao 

Paraíso. Certa vez os confundi com passarinhos e acertei um deles, com uma 

pedra, bem na cabeça. Disse-me palavras ásperas do Apocalipse. Tremi nas 

bases e prometi emendar-me lendo mais a Bíblia. Assim que ele virou a bunda, 

abri meu gibizinho de sacanagem (SILVA, 1996, p. 76). 

 

Isso mostra uma crença imposta pela sociedade, fazendo com o que os seus usos e costumes 

tentem moldar a identidade dos afro-brasileiros. Na obra Questão de Pele, (2009), de Luiz 

Rufatto, essa estranheza da religião do colonizador fica marcada na frase do escravo Mahommah, 

quando a este é imposto por seus donos um ritual que o personagem desconhece: 

 

Ele era católico, e fazia regularmente orações com a família... nós todos 

tínhamos que nos ajoelhar diante delas; a família na frente e os escravos atrás. 

Fomos obrigados a entoar algumas palavras cujosignificado não sabíamos. 

Também tínhamos que fazer o sinal da cruz algumas vezes (RUFATTO, 2009, p. 

211). 

 

O confronto entre as religiões, no conto de Cuti, se dá no momento em que o jovem, ao qual 

não é dado um nome e nem características, é surpreendido ao se deparar com um galo preto, que 

lhe pede ajuda: 

 

Vem cá! 

Assustado, fui. Afinal, era um patrício estrebuchado no meio-fio. Perguntei ao 

me aproximar: 

Que foi? 

De pernas amarradas com fita preta e vermelha, o pescoço quebrado, a ave 

respondeu apenas: 

Me leva ate lá, apontando-me o cruzamento das duas grandes avenidas da minha 

vida, com um movimento dificultoso de uma asa partida. 

Esperei por mais palavras. Nada. Em seu silêncio havia um corte muito 

profundo. Encobri o meu titubeio com um sorriso amarelo e verde. Olhei para os 

lados. Ninguém passava. E era meio-dia em ponto!... Naquele horário o rush não 

permitiu sequer ouvir o grito de uma vitima de meu transito emocional. Mas, 
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tudo era deserto. Não estranhei tanto. A solidão é uma brisa que veio chegando 

aos poucos, trazendo luz (SILVA, 1996, p.77). 

 

A cena descrita na narração é facilmente associada às religiões afrodescendentes: um 

cenário incorporado à cultura religiosa afro-brasileira que sofre com a intolerância, vitimando as 

crenças de matriz africana. Segundo os dados do Censo 2010, sobre religião, foi contabilizada 

uma mudança de porcentagem significante no campo religioso brasileiro: 

 

Entre 1980 e 2010, os católicos declinaram de 89,2% para 64,6% da população, 

queda de 24,6 pontos percentuais, os evangélicos saltaram de 6,6% para 22%, 

acréscimo de 15,6 pontos, enquanto os sem religião expandiram-se num ritmo 

ainda mais espetacular: quintuplicaram de tamanho, indo de 1,6% para 8.1%, 

aumento de 6,5 pontos. O conjunto das outras religiões ( incluindo espiritas e 

cultos afro-brasileiros) dobrou de tamanho, passando de 2,5% para 5%. De 1980 

para cá, portanto, prosperou a diversificação da pertença religiosa e da 

religiosidade no Brasil, mas se manteve praticamente intocado seu caráter 

esmagadoramente cristão. (MARIANO, 2013, p.119) 

 

Por mais significativa que seja essa mudança dos grupos religiosos, ainda observamos 

conflitos identificáveis nos casos de discriminação à religiosidade afro-brasileira. Os embates 

ocorridos devido a essa diversidade suscitam polêmicas de varias ordens, “inclusive pelas 

características de como essas religiões ora se aproximam, ora se distanciam em suas praticas 

ritualísticas, cosmovisões e a formas de organização” (SILVA, 2007, p. 316). 

Para o personagem da narração, o ritual que presencia é uma fonte para a compreensão de 

sua ancestralidade: “Eu, seguro em suas pernas, fui trazido para este lugar de paz, livre de anjos e 

nossos senhores. É o céu de mim mesmo que eu tanto desconhecia” (SILVA, 1996, p. 78). 

Ainda questionando o tema da religiosidade, vemos no conto “O batismo” o protagonista 

Paulino gerando uma desordem no ambiente familiar devido ao fato de não concordar com o 

batizado do sobrinho. Ele os enfrenta dizendo que estão negando suas origens: 
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Ouviram todos vocês? Eu acabo de dizer, com este exemplo nas mãos, da quebra 

da nossa identidade negra. Ouçam o nome do meu adorado sobrinho: Luizinho... 

Já não chega o sobrenome Oliveira? Luiz é nome de qual ancestral? Refere-se a 

qual matriz cultural? E, minha gente, o nome é de origem francesa. Significa 

defensor do povo... (SILVA, 1996, p. 42). 

 

Paulino não concorda com o batizado, com o fato dos padrinhos serem brancos e com a 

falta de comprometimento da família em prol das causas da raça. Sendo assim, ele se vê na 

obrigação de “reivindicar o direito a identidade cultural” (SILVA, 1996, p. 43), e tenta 

exemplificar aos demais o motivo de sua revolta: “A nossa religião nunca vai iniciar nenhuma 

criança. A gente tá se destruindo!” (SILVA, 1996, p.43), impondo assim a sua luta pela 

preservação de suas raízes e tradições. O propósito da análise desse conto é contrapor as opiniões; 

da mesma maneira que as religiões afro-brasileiras procuram firmar suas celebrações herdadas da 

África, o catolicismo busca ainda catequisar essa matriz cultural. 

Em 1955, Frei Boaventura Kloppenburg, em resposta às aflições de alguns religiosos sobre 

a participação de seus fiéis na dupla militância religiosa, escreve uma carta em que rejeita a 

possível diversidade, classificando-a como uma infidelidade à Igreja Católica: 

 

Verifico, com a crescente frequência, que os pais que apresentam os filhos para 

serem batizados, são adeptos da Umbanda; o mesmo acontece com os padrinhos, 

com os que vem pedir missas, etc. Dos que acendem velas na igreja, para “pagar 

promessas”, muitos, perguntados, confessam que as promessas são parte de 

“despachos”, receitas ou instruções recebidas nos terreiros. A maioria, 

naturalmente, se nega terminantemente a admiti-lo, mas minhas suspeitas são 

grandes e fundamentadas. [...] Parece-me que as providências tomadas até agora 

são insuficientes. [...] Gostaria de agir dentro desta tradição. Mas confesso 

francamente que sinto certa falta de ânimo, porque prevejo que, ao menos a 

princípio, haverá não só grandes lutas, mas incompreensões e intrigas. De certo 

minha igreja paroquial terá uma diminuição de frequência. Por outro lado, não 

me sinto com ânimo de batizar crianças que, com muita probabilidade ou ate 

certamente, serão educadas não nos princípios católicos, mas nas praticas de 

Umbanda. (KLOPPENBURG, 1955, p. 968) 

 

Kloppenburg (1955) ainda se refere a esse fato como uma “cristianização do paganismo ou 

uma paganização do cristianismo”, o que gera um confronto entre as matrizes religiosas que se 

expande até hoje, gerando a intolerância ao longo da história, desmerecendo a tradição cultural 
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africana e ainda reforça o preconceito contra as religiões afro-brasileiras. Partindo da dinâmica da 

duplicidade religiosa, reiteramos o fato de que algumas matrizes africanas, como o Candomblé, 

aceitam que seus praticantes assumam compromissos com a Igreja Católica: 

 

As pessoas que são feitas, são confirmadas, que fazem parte do Candomblé, o 

orixá não aceita que tal pessoas seja evangélica, faça parte de nenhuma doutrina 

secreta como a maçonaria, a esoteria. O orixá não aceita. Perguntar o porquê, o 

orixá não diz. Só diz que não aceita. Agora ele aceita, também não sei o porquê, 

que a pessoa possa fazer parte da religião católica, possa ir a igreja, possa ir a 

missa, possa confessar, possa fazer oque for de dentro da Igreja Católica. Isto são 

fundamentos  ancestrais e só cabe a eles. O orixá falou para nós e pronto, aquele 

assunto não se discute mais (E.P. apud BERKENBROCK, 1999, p. 423). 

 

A mensagem do conto perpassa entre os dois vieses abordados, um cruzamento de opiniões, 

afinal quem não aceita a duplicidade religiosa, nesse caso, é o protagonista. Como a religião não é 

a única abordagem do conto, partimos daí para a questão do embranquecimento da beleza negra.  

Quando se fala de estética negra, Cuti exemplifica o descontentamento da mulher com os 

seus traços físicos, o que torna quase impossível não se referir a cabelos: 

 

Mágoas passadas acionam o impulso de Zuleica. É bonita e se orgulha de ter 

conseguido um perfeito alisamento dos cabelos. Desenvolvera o cacoete de jogá-

los para trás. Adora dias de muito vento. Sentia um incômodo ao ver mulheres 

com seus cabelos naturais. A onda de cabelo black fustigara Zuleica na sua 

vaidade. Várias vezes expressara-se contra: Eu, hein!... Usar cabelo picumã? Eu 

não!... (SILVA, 1996, p. 44) 

 

Este trecho evidencia qual seria o padrão de beleza estética aceitável na época, colocando o 

cabelo crespo, que é uma herança das origens africanas, fora do modelo valorizado. Neusa Batista 

Pinto, em sua obra infanto-juvenil Cabelo Ruim, afirma que: 

 

[...] estigmatizado, o cabelo crespo foi por muito tempo classificado como 

“inadequado” em favor do padrão de beleza geralmente branco ditado pela moda 

e perseguido principalmente pelas mulheres. O bonito é o liso. O crespo é o 

“outro”, o “diferente” (PINTO, 2007, p. 07). 

 

Esse estigma persegue várias personagens na obra de Cuti: “É Ednardo, agora ela está 
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assumindo a identidade da raça. Não alisa mais o cabelo. Ficou melhor, não ficou? - adiantou-se 

o mestre, fingindo um entusiasmo” (SILVA,1996, p.90). O fato é que alisar os cabelos não torna 

uma mulher menos negra, do ponto de vista da consciência de raça. Porém, a problematização em 

questão é o preconceito e discriminação que sofreram devido a influência de espaços sociais que 

são diretamente ligados aos padrões que beneficiavam aqueles com a estética mais próxima da 

estética branca. 

No conto “Incidente na Raiz”, a protagonista Jussara não se identifica como uma jovem 

negra, o que de fato fica exposto como a sua realidade. Devido a isso, recorre a vários tratamentos 

estéticos para tentar se encaixar nos padrões de beleza que julgava “adequados”: 

 

Jussara pensa que é branca. Nunca lhe disseram o contrário. Nem o cartório. 

No cabelo crespo deu um jeito. Produto químico e fim! Ficou esvoaçante e 

submetido diariamente a uma drástica auditoria no couro cabeludo para evitar 

que as raízes pusessem as manguinhas de fora. Qualquer indício, munia-se de 

pasta alisante, ferro e outros que tais e... O nariz, já não havia nenhuma 

esperança de eficácia no método de prendê-lo com pregador de roupa durante 

horas por dia. A prática materna não dera certo em sua infância. Pelo contrário, 

tinha-lhe provocado algumas contusões de vasos sanguíneos. Agora, já moça, 

suas narinas voavam mais livremente ao impulso da respiração. Detestava tirar 

fotografias frontais. Preferia de perfil, uma forma paliativa, enquanto sonhava e 

fazia economias para realizar operação plástica. 

E os lábios? Na tentativa de esconder-lhes a carnosidade, adquirira um cacoete – 

já apontado por amigos e namorados (sempre brancos) – de mantê-los dentro da 

boca. Sobre a pele, naturalmente bronzeada, muito creme e pó para clarear. Lá 

um dia, veio alguém com a notícia de “alisamento permanente”. Era passar o 

produto nos cabelos uma só vez e pronto, livrava-se de ficar de olho nas raízes. 

Um gringo qualquer inventara a tal fórmula. Cobrava caro, mas garantia o 

serviço. Segundo diziam, a substância alisava a nascente dos pêlos. Jussara 

deixou-se influenciar. Fez um sacrifício nas economias, protelou o sonho da 

plástica e submeteu-se. Com as queimaduras químicas na cabeça, foi internada 

às pressas, depois de alguns espasmos e desmaios. 

Na manhã seguinte, ao abrir com dificuldade os olhos, no leito de hospital, um 

enfermeiro crioulo perguntou-lhe: 

- Tá melhor, nêga? 

Ela desmaiou de novo. (SILVA,1996, p. 118) 

 

Existe enraizada uma negação quanto à condição da própria identidade. Para Gomes (2008), 

essa negação advém de um processo, que se alonga perante os séculos, na caracterização dos 
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negros. Desde o início, a relação estabelecida no Brasil era de exploração e objetificação através 

do regime escravocrata. Isso recriminou as características físicas e preferências individuais, 

estabelecendo uma homogeneidade entre os povos de varias etnias. 

A construção da imagem do negro tinha uma influência social que partia da visão do 

homem branco, pregando uma ideologia de sociedade dominante. Desde então, esses processos 

estéticos voltados ao padrão branco de beleza foram se aprimorando e, consequentemente, 

atraindo cada vez mais adeptos. Na narrativa, a protagonista tem o desejo de se enquadrar nesses 

critérios. Percebe-se um conceito discriminatório com a própria identidade, vindo de um 

complexo de inferioridade que foi imposto a ela desde a infância, quando a mãe apertava-lhe o 

nariz com o prendedor. Sendo assim, Jussara não nega esforços para tentar minimizar os traços, 

que a mesma não aceita de sua etnia/raça, tornando o conceito de Taylor pertinente a situação: 

 

[A identidade] designa algo que se assemelha à percepção que as pessoas têm de 

si mesmas e das características fundamentais que as definem como seres 

humanos. A tese é que nossa identidade é parcialmente formada pelo 

reconhecimento ou pela ausência dele, ou ainda pela má percepção que os outros 

tem dela [...]. 

O não reconhecimento ou reconhecimento inadequado pode prejudicar e 

construir uma forma e opressão, aprisionando certas pessoas em um modo de ser 

falso, deformado ou reduzido (TAYLOR, 1994 apud FIGUEIREDO, 2010, P. 

189- 190). 

 

Em 1966, com a formação do grupo revolucionário americano Os Panteras Negras, obteve-

se um salto na evolução do empoderamento estético negro. Tratava-se de um grupo armado, que 

lutava contra a opressão sofrida pelos negros. Uma das presidentes e ativistas do movimento, 

Kathellen Cleaver, fez um dos discursos que mais repercutiu perante a sociedade, para o uso dos 

cabelos naturais: 

 

Esse irmão aqui, eu mesma, todos nós nascemos com nossos cabelos assim e 

simplesmente usamos desse jeito porque é natural. Você poderia dizer que a 

razão para isso é uma nova consciência entre as pessoas negras de que sua 

própria aparência física natural é bonita e agradável. Por tantos anos, nos 

disseram que apenas pessoas brancas eram atraentes, que somente cabelos lisos, 

olhos claros e pele clara eram bonitos, então as mulheres negras faziam de tudo – 

alisar seus cabelos, clarear a pele – para se parecerem o máximo possível com 
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mulheres brancas. Isso mudou porque as pessoas negras estão conscientes. As 

pessoas brancas também estão, porque as pessoas brancas agora querem perucas 

naturais desse jeito. Você gosta? Não é bonito? (CLEAVER, 1966) 

 

A aceitação da estética negra vem se desenvolvendo de maneira crescente desde então. As 

páginas, blogs e sites de empoderamento da beleza negra têm hoje um acesso constante. 

Inclusive, nunca se buscou tantas informações sobre o cabelo crespo e cacheado no Brasil quanto 

no ano de 2017. Segundo o portal O Globo, o crescimento alcançou a marca de 309% em relação 

aos anos anteriores. Informações foram divulgadas pelo Google BrandLab de São Paulo. Segundo 

Amanda Sadi, gerente de insights da página, “um dos principais fatores que contribuíram nas 

buscas por cabelos cacheados foi o discurso de empoderamento feminino e de aceitação da 

própria beleza” (SADI, 2017).  

Continuando na abordagem focada nas personagens femininas dos contos, realizaremos 

uma análise com a fala que contém uma hiperssexualização da mulher negra, representada como 

portadora de uma sexualidade exagerada, e o machismo que as mesmas sofrem por isso, deixando 

à vista a solidão da mulher negra. No conto Desencontro ficamos diante da história de Pedro e 

Adelaide, um homem em um casamento insatisfatório sexualmente e que se encanta com um 

simples recado, em uma seção de cartas da revista Prazer Café: 

 

Amor delicia discreta. Sou jovem e bonita. Detesto escândalos amorosos. 

Gostaria de me relacionar com um homem de meia idade que soubesse fazer 

amor sem pressa. Minhas ancas dão quebranto. Mulata recatada. (SILVA, 1996, 

p. 19). 

 

O recado fica marcado na mente do protagonista, devido a sua intenção explicitamente 

sexual. Adelaide passa a ser um objeto de desejo para Pedro, que inclusive chega a lhe escrever 

um bilhete, que por fim não é enviado. Porém, o que fica explícito é o interesse do personagem, 

pelo fato da carta ser assinada por Mulata Recatada. Duarte (2009), em sua obra Mulheres 

marcadas: literatura, gênero, etnicidade, utiliza os seguintes argumentos para exemplificar o teor 

depreciativo do termo: 
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[...] condição de corpo disponível [que] vai marcar a condição literária da 

mulata: animal erótico por excelência, desprovida de razão ou sensibilidade mais 

acuradas, confinada ao império dos sentidos e as artimanhas e trejeitos da 

sedução. Via de regra desgarrada da família, sem pai nem mãe, e destinada ao 

prazer isento de compromissos, a mulata construída pela literatura brasileira tem 

sua configuração marcada pelo signo da mulier fornicaria (sic) da tradição 

europeia, ser noturno e carnal, avatar e meretriz (DUARTE, 2009, p. 6) 

 

No conto de Cuti, a representação de Adelaide como mulher independente, por morar 

sozinha e propor um relacionamento descompromissado em uma revista, se encaixa na fala de 

Duarte, ainda que em outro conto essa mesma independência é proposta como uma desculpa para 

que esse pré-julgamento seja aceito com uma abordagem machista: 

 

Maria Inês era solteira. Nos seus 44 anos aparentava menos, bem menos. 

Governanta de família tradicional, havia conseguido boas vantagens, dentre as 

quais residir fora do emprego alguns dias da semana, além de um salario 

razoável. O apartamento que morava era pequeno, porem satisfatório para a 

inexpressividade de seus compromissos e móveis. [...] Mas, como se relacionara 

sexualmente com alguns poucos homens, era motivo de algum disse-que-disse 

(SILVA, 1996, p. 93). 

 

“Vitória na noite” é um conto com várias temáticas preconceituosas inclusas. Porém, as 

falas que se referem à Maria Inês são sempre depreciativas: “Você, como governanta, pelo padrão 

de vida, está ganhando de muita gente com título universitário” (SILVA, 1996, p. 94). Ela é uma 

personagem que mostra um grau de estabilidade financeira, intelectual, afinal é autora de um 

livro, e independente, mas o que é representado é um estereótipo da figura mulher negra instituída 

como sensual, rebaixada socialmente e moralmente, subalterna, zoomorfizada no imaginário 

brasileiro. Segundo Jarid Arraes (2013), esses são obstáculos para as mulheres negras brasileiras, 

um empecilho para a conquista do crescimento profissional e a ocupação de lugares de relevância 

na sociedade. Ainda pontua a luta por um reconhecimento tridimensional, com gostos, 

personalidades e características individuais a não serem marcadas por uma excentricidade sexual, 

como uma relação para “experimentar algo diferente”, que é uma outra situação que se refere o 

conto. Afinal, Maria Inês e o professor Mendes têm esse tipo de relação, pois “ela permitiu-lhe 

certa intimidade no trato, das que não rompem paredes, mas permanecem sempre vivas” (SILVA, 
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1996, p. 93). 

Tanto no conto “Desencontro” quanto em “Vitória da Noite” existe o fator do machismo e 

da solidão da mulher negra. No machismo, vemos a relação de posse que os personagens 

masculinos têm sobre os femininos, quando aparece algum suposto amante ou parceiro das 

protagonistas no enredo: 

 

Explodi: 

Vai me explicar, sua puta! Que negócio é esse de Mulata Recatada? Quem é 

esse tal de Lúcio? 

Eu agitava o envelope ainda fechado. Estava transtornado. Vociferei e, após 

tantos outros impropérios meus, saí, esmagando na porta seu quase gemido: 

Eu não sei, eu não sei de nada... (SILVA,1996, p.24). 

 

Lembrando que o que conquistou Pedro na carta foi o pseudônimo Mulata Recatada, mas 

não foi assim que se conheceram na realidade. Em um encontro casual no clube que ambos 

frequentavam, deu-se a discrepância, acentuada pelo fato de que Pedro não aceita que a mulher 

que ele está envolvido seja a mesma pela qual ele demonstrou tanto interesse na revista, em mais 

uma ironia que marca o machismo: 

 

Oh, Ednardo! atacou com voz em veemência trêmula.  

Você esta aí, rapaz? É uma pena que eu já estou de saída. Andei me sentindo 

mal e Maria Inês me socorreu... Tossiu, deu a mão para Maria Inês, balançou a 

cabeça ao poeta. 

Doutor Mendes, o senhor vai sair a essa hora? Já passa da meia-noite. 

Tomo um taxi, Maria Inês! Tomo um taxi, respondeu rispidamente. (SILVA, 

1996, p.100) 

 

O professor Mendes deixa claro o descontentamento com o fato de Maria Inês estar 

recebendo uma visita masculina no meio da noite. Conforme Santos (2014, p.61), esse machismo 

marcado pela relação possessiva deve-se “ao sistema escravocrata brasileiro, que fez com que os 

homens brancos vissem na relação sexual forte lucro, devido a procriação, e, além disso, 

concebessem a mulher negra/mulata como sua posse, tal qual as terras da colônia”, assim gerando 

uma condição favorável ao pensamento machista e escravocrata, que é demostrado nos contos, os 

quais ainda persistem na atualidade. Ainda em outras obras podemos perceber como essa prática 



Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

331 

    

se estabeleceu e é acometida com certa naturalidade. De acordo com Passos (2014), o que 

favorecia essa cultura de dominação é que não era visto como estupro ou violações para o 

escravizador, já que os escravos eram bens móveis sub-humanos, que não possuíam direitos 

humanos e eram considerados coisas, propriedades. Gilberto Freyre (1933), em sua obra Casa 

Grande e senzala, deixa marcado o interesse sexual do homem branco pelos escravos: 

 

O africano deixou marcas profundas na cultura brasileira (...) fora isso contribuiu 

na formação de laços de companhia, amizades verticais e horizontais, bem como 

na realização das experiências sexuais nos primeiros anos de descoberta do sexo 

de seus ioiôs e sinhás (FREYRE, 1933, p. 161). 

 

A hiperssexualização da mulher negra vem contrapondo o puritanismo do sexo com as 

brancas, que eram vistas como um símbolo de pureza, santidade e representação angelical e casta: 

 

Os brancos iam às pretas [...] As pretas tinham a cona larga, mas elas diziam as 

partes baixas ou as vergonhas ou a badalhoca. As pretas tinha a cona larga e essa 

era a explicação para parirem como pariram, de borco, todas viradas para o chão, 

onde quer que fosse, como animais. A cona era larga. A das brancas não,  era 

estreita, porque as brancas não eram umas cadelas fáceis, porque à cona sagrada 

das brancas só lá tinham chegado o do marido, e pouco, e com dificuldade, que 

elas eram muito ml estreitas, portanto, muito sérias, e convinha que uma 

soubesse disso das outras. (FIGUEIREDO, 2010, p.13) 

 

Essa representação de pureza da mulher branca fica exposta no conto “Preto no Branco” de 

Cuti, que mostra uma conversa entre dois amigos sobre a nova namorada branca de Adalberto: 

 

Quando tivemos aquele tête-a-tête, num dado momento ele me disse: 

Baltazar, sabe que não transei com ela ainda? 

O quê? É virgenzinha? ri debochado. 

Não ri que é sério, me olhou com uma fúria pacífica. E foi em frente: Você é o 

único a saber desse detalhe, além de ser meu apoio de conversa. Eu e ela, Baltá, 

a gente se gosta mesmo. 

Mas, hoje em dia não existe mais esse tipo de namoro sem cama. (SILVA, 1996, 

p. 36) 

 

Em comparação com os demais contos que foram analisados, observamos do protagonista 

uma fala ponderada e respeitosa para com a personagem, diferente da maneira em que o mesmo 
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se refere à ex-companheira: “Meu negocio com essa ai é só foder. Quando me enjoar, dispenso. E 

foi oque fez. (SILVA, 1996, p. 37). Silveira (2016), historiador, jornalista e contribuinte para a 

pagina Blogueiras Negras confirma esta realidade, ao dizer que “historicamente, toda mulher é 

objetificada e tratada como mercadoria sexual. No entanto, a mulher negra tendo a dupla 

discriminação, o machismo e o racismo, é desumanizada e tratada como carne mais barata do 

mercado”. 

O homem negro também tem sua porcentagem de objetificação. Estereotipado como alto, 

corpulento, bem dotado e de excessivo vigor sexual, não era aceito como um amante modesto, 

como é descrito no conto “O Dito pelo Dito Benedito”: 

 

mas apareceu uma louquinha para experimentar você, não foi? Perguntou. 

queria o queijo ou a rosa-dela. respondi: 

era uma tábua, meio quadrada. não dava pra mastigar. não valia a pena. e 

também se mandou, depois de analisar minhas qualidades literárias e comparar 

às dos africanos. ela sonhava grandezas. acho que decepcionou, e deve ter dado 

pane em seu sistema de medida.(SILVA, 1996, p. 132) 

 

A projeção sobre a pele negra impõe um conjunto de regras. Um membro com as medidas 

do protagonista não seria digno de reconhecimento ou atenção. Segundo a etnógrafa negra norte-

americana YabaBlay (2011), isso se trata de uma herança escravagista, que alimenta um 

seguimento de mitos e estereótipos que naturalizam essa necessidade de validação sexual, 

propondo ao negro que esse seria o seu privilégio e o desencoraja de discutir sobre a 

discriminação e outros abusos que são vitimados a mais de quinhentos anos. Essa discriminação 

também fica exposta na estranheza causada pelas relações inter-raciais. Quando se trata de um 

país de formação escravista, o assunto se torna polêmico e sempre sendo discutido. Ellen G. 

White (1985) descreve o motivo dessa intolerância, nesse caso aparada pela religião, no seguinte 

texto: 
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Mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a preta. Todos devem 

considerar que não tem o direito de trazer para à sua prole aquilo que o coloca 

em desvantagem; não tem o direito de lhe dar como patrimônio hereditário uma 

condição que os sujeitariam a uma vida de humilhação. Os filhos desses 

casamentos mistos tem um sentimento de amargura para com os pais que lhes 

deram essa herança para toda vida (WHITE,1985, p.343). 

 

Essa herança que fica proposta desencadeia uma opressão, que faz com que esses 

relacionamentos e a miscigenação da cultura brasileira, muitas vezes, sofram com o preconceito 

com o qual são representados na sua origem. Por exemplo, nas obras de Gilberto Freyre, Casa 

grande e Senzala e em Sobrados e Mocambos, existem escritos de uma falsa formação do Brasil, 

baseando a sua matriz em relacionamentos entre os escravizadores e as negras escravizadas. 

Assim, a miscigenação é vista sob uma ótica de exploração sexual de homens e mulheres negras 

para atender os desejos da elite branca, oque faz com que a sociedade, que tem uma enorme 

propensão ao racismo, deduzir uma imagem ainda mais discriminatória dos relacionamentos 

inter-raciais. 

Apontando a definição de trauma descrita por Freud (1976b), vemos o quanto uma 

experiência traumática reflete nas gerações futuras e ainda culminam na realidade que o indivíduo 

vive “como se ainda estivesse enfrentando-a como tarefa imediata ainda não executada” (p. 325). 

No conto “Preto no Branco”, de Cuti, o personagem Betão sofre com o preconceito da família de 

sua namorada Marli. O relacionamento não é bem aceito, visto que ele é negro e ela branca, e o 

medo de passar por situações de constrangimento é concentrado no conto, como mostra esse 

trecho: 

 

É isso, Betão, vai naquela onda de que amor é cego e no fundo, no fundo, está 

mais é querendo abraçar uma princesa Isabel. Toda garra de crioulo consciente 

vai pras as cucuias. 

Oooooo, Baltazar, vai devagar, pega macio. Não exagera. Não é bem assim..., 

replicou ele sem muita convicção. E acrescentou: Você é meu camarada, meu 

irmão de longa data. Não vai achar que eu estou de otário na parada, vai?  

Mas, é melhor você se confundir um pouco agora do que se foder depois. Sabe 

como é que são esses brancos quando dão pra humilhar a gente! Esse negócio de 

racismo funde a cuca de qualquer um. Lembra do Elias? Ficou lambendo tanto a 
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mina que ganhou um par de chifre e ainda foi xingado de macaco. Quis sair na 

porrada e acabou sendo grampeado (SILVA, 1996, p. 35) 

 

Mesmo sem convicção no relacionamento, Betão investia nele, procurava se relacionar bem 

com os pais da namorada, mas o preconceito dominante vinha de Rubinho, irmão de Marli, que 

não aceitava a relação, e que, mesmo após uma tentativa de homicídio e uma acusação infundada 

contra o protagonista, não conseguiu evitar o casamento. Segundo Edward Telles (2008), há um 

grande número de casamentos inter-raciais no Brasil. Porém, como exemplifica no seu livro 

Racismo à Brasileira: Uma nova perspectiva sociológica (2008), cinco em cada seis dessas 

uniões tem o cônjuge negro com um status socioeconômico superior. Ainda de acordo com o 

autor, são indivíduos que estão em uma posição de superioridade social, educacional e financeira, 

sendo assim dotados de uma realidade em que podem “trocar” sua “inferioridade racial” e 

“superioridade socioeconômica” por uma “superioridade racial” e “inferioridade 

socioeconômica” dos indivíduos pobres da classe privilegiada, nesse caso, os brancos. 

Telles (2008) ainda estudou os dados matrimoniais brasileiros que revelam que o racismo 

estrutural da nossa sociedade, a qual desloca os negros para uma classe de cônjuges de baixo 

“mercado matrimonial”, colocando-os em uma escala de desvantagem tão grande, que é 

necessário um conjunto de vantagens compensatórias para obter um casamento “vantajoso”, e 

conseguir competir em pé de igualdade com a típica família brasileira branca, sugerindo que a 

união com alguém da raça considerada “inferior” só compensaria no caso de uma ascensão social 

e segurança financeira. 

As estatísticas, conforme Telles (2008), são ainda mais alarmantes para o diagnóstico da 

discriminação social enraizada nas relações inter-raciais. Segundo sua pesquisa, as mulheres 

brancas passam em média de 65% de suas vidas casadas, contra 50% das negras; 51% dos 

homens negros se casam com pessoas de outras raças, contra somente 40% das mulheres negras. 

Isso demarca um mapa da hierarquia social e racial brasileira. 

A partir dessas estatísticas, chegamos a outro conto de Cuti. Com apenas algumas linhas, 

sua abordagem é bem significativa no contexto das relações inter-raciais. “In-Cura” fala sobre um 

casamento, um divórcio e um novo casamento: 
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Era branca de doer. Mas, como o amor não tem cor, desposou um negro retinto. 

A dor não passou. Desenlace, divórcio, casório de novo. Loiro de olhos azuis. A 

dor piorou. (SILVA,1996, p. 32) 

 

Segundo Fanon (2008), “é utópico procurar saber em que um comportamento desumano se 

diferencia de outro comportamento desumano” (p. 85). A solidão e dor da personagem não 

distinguem as raças. O fato é que o autor não insere culpa a cor de nenhum dos personagens pelo 

ocorrido. Tanto uma relação entre casais homocrômicos ou heterocrômicos podem resultar em um 

desfecho como o do conto. Nesse sentido, os preconceitos predominantes em algumas narrações 

de Cuti são demarcados pelo destino ou condições de vida dos negros. O elemento da 

discriminação acaba sendo caracterizado pela rejeição, pela humilhação, pelo trauma e pela 

criminalidade, que se enraíza junto à cor, fazendo com que o único destaque que os personagens 

ganham nos contos seja como ladrão, assassino e traficante, em um ciclo vicioso que gera uma 

conduta de auto-exclusão e deprecia a imagem dos protagonistas. 

O conto “Carreto”, por exemplo, narra a historia de um jovem, aliás uma criança, que desde 

cedo trabalha para ajudar nas despesas da casa, pois, como muitos outros, é “movido pela 

responsabilidade que a pobreza lhes impõe” (SILVA,1996, p. 27), passando por situações de 

constrangimento e humilhações: 

 

Ô macaco! Fora daqui, tição apagado! o feirante grita. 

Olha o carregador!...insiste no seu pregão. 

Hei, vem cá!alguém intima. E continua: Dá o carrinho aqui. É um funcionário 

da prefeitura. (SILVA, 1996, p. 28) 

 

O termo pejorativo “macaco” também é utilizado em outras narrações de Cuti. Sua vertente 

racista é usada desde a teoria da seleção natural de Darwin (1859) até a atualidade, discorrendo 

perante várias formas e justificativas para o uso dessa ofensa depreciativa. Sem nos pautarmos 

nesse viés, ponderamos a questão exclusivamente pela sua significância discriminatória, que, 

segundo Leandro Beguoci (2014), dispõe-se na seguinte ordem: primeiramente, ao chamar um 
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negro de macaco, faz-se uma associação entre um humano e um não humano; essa associação é 

feita principalmente por causa da cor. Ao realizar essa comparação, há a afirmação de que um 

negro está abaixo da escala da evolução. Portanto, existe a ideia de que negros são animais e têm 

menos direitos que os homens brancos. Dessa forma, o racismo e o preconceito ficam marcados 

com uma perspectiva não somente de diminuição social, mas também da cadeia evolutiva.  

Além disso, lê-se no trecho a crueldade do fiscal, ao recolher o instrumento de trabalho do 

menino, o qual não tem referência sobre seu nome, sendo tratado apenas como “macaco”, 

“neguinho”, “preto”, “pivete” e “Pelézico”.  

Pô, a molecada nem pode trabalhar sossegada!... Maior trabalho fazer um 

carrinho, chegam esses caras e..., resmunga outro colega, sustentando um 

pedregulho para atirar contra os homens (SILVA,1996, p. 28). 

 

Movido por um torpor de revolta e desespero, por ter um irmão doente em casa, resolve no 

ímpeto roubar uma bolsa, é pego e vai parar na cadeia “superlotada e fétida. Está entre adultos” 

(p. 29). A criança negra não é infantilizada desde os primórdios da sociedade brasileira: “a 

sociedade colonial usurpava da criança negra o direito a infância. Logo que nascia, ela não tinha 

direito ao leite e aos cuidados maternos” (FARIAS, 2013, p. 51). 

Nessa mesma abordagem que retira a criança de sua infantilidade, vemos o conto “Vida em 

Dívida”. Paulo Roberto, o personagem, passa pelas acusações de seu Manoel: 

 

Vais morrer, negrinho! 

Num te fiz nada. Tô pagando o cigarro, num tô? 

Com o dinheiro que me roubaste ontem, malandro! Pensas que não sei? 

Não fui eu. 

Vais dizer que foi a minha mãe, então? A hora que eu sai pra ver o incêndio na 

Dona Rosane, estavas na esquina, não estavas? 

Mas não roubei nada. 

Já é a segunda vez que me aprontas, moleque! Vou mandar te dar um jeito, pode 

deixar... Pois não, Dona Maria?... (SILVA, 1996, p. 46). 

 

Com essas acusações se inicia o conto, que fala sobre um jovem de quatorze anos que 

assume a responsabilidade sobre os irmãos e a mãe: “Sai convencido também de suas 

responsabilidades. É o mais velho dos três filhos. Gosta de sentir-se o homem da casa, já que o 
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pai sumiu desde o nascimento da irmã” (p. 47).  Porém, o personagem se vê tão acuado diante da 

situação que decide fugir para não ser responsabilizado pelo furto. A obra Blues for Mr. Charlie 

(1980), de James H. Baldwin, apresenta uma abordagem semelhante, uma narrativa que denuncia 

a discriminação e relata a historia dos irmãos que são obrigados a crescer para assumirem mais 

responsabilidades: 

 

Daqueles meninos e meninas que vivem hoje como os costumávamos viver: 

crescendo apressadamente, prematuramente, com as suas cabeças quase 

esmagadas pelas escassas possibilidades que os aguardavam. (BALDWIN, 1980, 

p. 110) 

 

Os irmãos na narrativa de Baldwin também sobrevivem em uma realidade de humilhações e 

dificuldades para mudar o cotidiano que enfrentam em sua comunidade negra. A fuga do irmão 

mais velho também é vista como única solução para mudar o seu destino: 

 

Escapavam da armadilha, mas a maioria era incapaz. Aqueles que fugiam 

deixavam alguma parte de si para trás para poderem fugir da emboscada, como 

alguns animais que amputam uma perna para escaparem da cilada (BALDWIN, 

1980, p. 214). 

 

Paulinho deixava para trás sua família, mas a necessidade de escapar da armadilha de Seu 

Manoel e da realidade opressiva que vive se tornara maior. Contudo, para a tristeza do 

protagonista, a sua fuga o salvou e condenou o seu irmão mais novo, que foi alvejado em seu 

lugar, sem a chance de defesa, tornando-se mais uma vítima da cultura discriminatória que atinge 

o jovem negro: 

 

Filhos de rato! Fodo-os! Só servem pra pedir. Ou então roubar. Fodo-os todos! 

Vão roubar o diabo, se quiserem! Com esse pensamento seu Manoel fecha o 

estabelecimento bem mais cedo, desculpando-se dos que tardam no aperitivo 

(SILVA,1996, p. 46) 

 

Com esse pensamento Seu Manoel, utiliza-se da metonímia ao se referir aos negros, tentado 

julgar a parte pelo todo, ao menos a parte que ele acusa de ser culpada, fazendo uma 

zoomorfização, que é a descrição do comportamento humano como o de um animal, referindo-se 
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aos negros como ratos, retratando-os como animais sujos. Com isso, comparamos a narração de 

intolerância racial de Cuti contida neste conto com o início da eugenia no Brasil. 

No inicio de século XX, os negros eram considerados um problema de saúde e saneamento 

básico com um movimento que a principio era chamado de higienismo. Segundo Renato Kehl 

(1920), a Sociedade Eugênica de São Paulo tinha como propósito principal promover a 

modernidade cultural, mostrando uma eugenia que não foi tão preconceituosa no início. Ao ver de 

Stepan (2004), era interpretada simplesmente como um novo ramo de higiene, baseando-se nas 

ciências sanitaristas. O que não se esperava é que a eugenia brasileira estivesse camuflada nesse 

meio e ainda ganhando força e adeptos para a seleção de uma nova raça, pura e superior: 

 

A sociedade humana contra os fatores de degeneração, controlando os 

casamentos, evitando o matrimônio entre tarados e degenerados, vulgarizando e 

aplicando conhecimentos necessários à proteção individual e racial (KEHL, 

1935, p.17). 

 

O primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia foi realizado em 1929, e propôs o seu ideal 

eugênico da seguinte forma: 

 

Durante muito tempo, [...] supôs-se que o meio dominava os organismos, 

portanto a medicina e a higiene resolveriam o problema de saúde; mas a ciência 

demonstrou haver alguma coisa que independe da higiene: é a semente, a 

herança, que depende da eugenia (CONGRESSO BRASILEIRO DE 

EUGENIA,1929). 

 

Assim como Seu Manoel, personagem do conto, discrimina a raça como um todo, os 

eugenistas visavam e apontavam todos os negros como um problema de saúde pública que 

precisava ser erradicado, erradicação que perde força após a eugenia alemã culminar no 

holocausto.  

No conto “Dupla Culpa”, a narrativa tem um trecho em que fica explícito como a violência 

aborda o afrodescendente em seu dia a dia: 

 

Mão na cabeça todo mundo! Encostado no muro! Gritavam os investigadores. 
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Houve a revista. Cândido tremeu quando um tira colocou a mão no bolso dele e 

tirou um pacau de maconha, que ali nunca estivera antes. Um peso violento 

sobre a nuca, um puxão pelo colarinho. Foi arremessado contra a viatura. 

Fumeta! Vai explicar onde conseguiu isso. Guarda o neguinho lá dentro! 

Quis gritar: Não tenho nada com isso. Nunca usei droga. Você colocou isso no 

meu bolso... mas o grito não saiu. Assim, como tantos outros, ficou retido num 

novelo de angústia bem dentro de si (SILVA,1996, p. 74). 

 

Nesse texto, a violência se manifesta de diferentes formas. Existe o abuso do poder, a 

agressão física, a injúria racial e a criminalização, atitudes advindas do preconceito que é 

construído socialmente. Adorno (1950) explica que a segregação e a discriminação decorrente das 

autoridades são sustentadas pelo racismo e o que oportuniza isso é a condição de subalternidade e 

de inferioridade que o articulador dessas expressões e atitudes julga como uma manifestação de 

identificação do inimigo ou classe inferiorizada por uma personalidade autoritária, como é o caso 

demonstrado no conto. Segundo Pinheiro: 

 

durante toda república no Brasil, as práticas repressivas dos aparelhos de estado 

e das classes dominantes estiveram caracterizadas por um alto nível de 

legalidade, independentemente da vigência ou não das garantias constitucionais. 

Para os pobres, miseráveis e indigentes que sempre constituíram a maioria da 

população podemos falar de um ininterrupto regime de exceção paralelo 

sobrevivendo às formas de regime, autoritário e constitucional. (PINHEIRO, 

1991, p. 48) 

 

Um trecho da narrativa que confirma esse enfoque de Pinheiro é o ultimo parágrafo do 

conto: 

 

Uma sirene rasga o ar em sua direção. A luz do holofote projeta-se sobre ele. 

Quer correr, mas num ímpeto salta o muro de uma casa e cai sobre a relva com 

um tiro na nuca. (SILVA, 1996, p.7 5) 

 

O protagonista era culpado de um crime, porém o fato de tentar fugir estabeleceu a sua 

sentença de culpa e de morte. 

Em outro conto, “Lembranças das lições”, conta-se a historia de um protagonista já adulto, 

que rememora as experiências de sua infância, misturando com os acontecimentos de sua vida 
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recente. o passado e o presente caminham junto com o trauma que é alojado na vivência do negro. 

o personagem principal fala de suas lembranças e narra também a sua amizade com Joel, vizinho 

e colega do tempo do colégio. As primeiras lembranças narradas são de uma aula de história que 

aborda a escravidão. A professora, no entanto, não tem tato ao transmitir o assunto: 

 

A palavra escravidão vem como um tapa e os olhos de quase todos os moleques 

da classe estilingam um não sei o quê muito estranho em cima de mim. (...) Um 

calor esquenta-me o rosto e umas lágrimas abaixam-me a cabeça para que 

ninguém as veja.  

(...) A cada palavra de seu discurso, pressinto uma nova avalanche de insultos 

contra mim e contra um “eu” mais amplo, que abraça meus iguais na escola e 

estende-se pelas ruas, envolvendo muitas pessoas, sobretudo meus pais (SILVA, 

1996, p. 108). 

 

Percebemos no conto o reflexo que o tema da aula causa no protagonista. Uma ferida não 

cicatrizada na memória de seu passado traz à tona o desassossego causado pelos termos que a 

professora disfere e os colegas assimilam a ele: 

 

Os NEGROS ESCRAVOS eram vendidos como CARNE VERDE, peças, 

desprovidos de qualquer humanidade. Eram humildes e não conheciam a 

civilização. Vinham porque o Brasil precisava de...? Vejamos quem é que vai 

responder...  

Tremo, encolhido, dolorido diante da possibilidade de ser chamado. Meu 

coração bate na vertical e meus intestinos se revoltam. Saio apressado da sala, 

sem pedir licença. Chego à privada em tempo.  

Defeco o desespero das entranhas.  

Olho as paredes e a porta do cubículo rabiscadas, procurando espaço. Contenho, 

com bastante esforço, um choro que me vem insistente para afogar o mundo. 

Limpo-me com um pedaço de jornal, não sujo de todo, e fico ainda sentado sobre 

o vaso branco, pensando, vagando como um prisioneiro perpétuo. A cor do vaso 

sanitário desperta-me tramas. Primeiro levanto-me e chuto-o com a sola do 

sapato, depois sou levado pelo vento das imagens, das ideias ... ponho fogo na 

escola... veada filha da puta... papel de caderno debaixo da mesa dela... 

como a bunda de todo branquinho... acendo fósforo... quem me xingar de 

neguinho... são tudo veado... vou comprar um canivete... dou porrada 

mesmo!... E a porta passa a me servir de lousa: ...branco caga no meio... , acho 

graça das coisas que escrevo e continuo (SILVA, 1996, p. 109, grifos do autor). 

 

Considerações Finais 
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Considerações Finais 

 

Conceição Evaristo (2010), em seu artigo “Literatura e educação segundo uma perspectiva 

afro-brasileira”, explica que, ao se pensar em educação, supõe-se que o ensino não seria 

fundamentado no padrão dominante da cultura hegemônica, para que no parâmetro ensino-

aprendizagem se inclua a necessidade comtemplar a diversidade étnico-racial a fim de que não 

haja nenhum tipo de exclusão. Nessa passagem, a autora chama atenção para a desumanização 

dos escravos, o que deixa o personagem extremamente abatido, humilhado e fragilizado. Sua 

revolta é expressa por pensamentos violentos, os quais são amenizados por essa fuga da sala de 

aula, caracterizando uma incidência apontada nas pesquisas como uma vulnerabilidade para 

evasão escolar: 

 

[...] Nos últimos anos, alguns estudos tem demonstrado que o acesso e a 

permanência bem sucedida na escola variam de acordo com a raça/etnia da 

população. Ao Analisar as trajetórias escolares dos negros as pesquisas revelam 

que estas se apresentam bem mais acidentadas do que as percorridas pelos alunos 

brancos. O índice de reprovação nas instituições públicas também demonstra que 

há uma estreita relação entre educação escolar e as desigualdades raciais na 

sociedade brasileira. [...] É preciso considerar que a escola brasileira, com sua 

estrutura rígida, encontra-se inadequada à população negra e pobre deste país. 

Nesse sentido, não há como negar o quanto o seu caráter é excludente. 

(GOMES,2001,p.85). 

 

Por mais que não haja no conto a evasão escolar, subentendemos a situação excludente 

pelas quais os afrodescendentes se deparam diante de um padrão de ensino com déficit da 

educação, falta de recursos matérias e ainda com abordagens que causam uma agressão simbólica 

ao corpo físico e cultural do negro. Tendo como objetivo realizar uma análise da fala e dos termos 

preconceituosos na obra Negros em Contos, de Luís da Silva, pseudônimo Cuti, concluímos que, 

no que tange o assunto em questão, tanto a obra acima citada quanto as produções utilizadas para 
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reafirmar e evidenciar a discriminação contida no eu enunciador negro, são capazes de contribuir 

para o surgimento de uma reflexão e conscientização sobre a avaliação que a sociedade faz 

quanto a uma escala de valores, em que se pressupõe a identidade negra uma desigualdade e 

intolerância a esse grupo que é marginalizado socialmente. Portanto, os textos trabalhados são 

utilizados como uma proposta de reflexão capaz de sensibilizar a sociedade para as diferenças que 

fazem parte da realidade e da vivencia dos afrodescendentes no Brasil: 

 
A literatura negra é aquela desenvolvida por autor negro ou mulato que escrava 

sobre a sua raça dentro do significado do que é ser negro, da cor negra, de forma 

assumida, discutindo os problemas que a concernem: religião, sociedade, 

racismo. Ele tem que se assumir como negro. ( LOBO, 2007, p. 266) 
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O GÊNERO DISCURSIVO/TEXTUAL ARTIGO DE OPINIÃO COMO OBJETO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Maryane Heloise Alvarenga Barreto (G-CLCA-UENP/CJ) 

Marilúcia dos Santos Domingos Striquer (CLCA-UENP/CJ) 

 

 

Resumo: O presente trabalho investiga como se caracteriza a abordagem prática em relação à 

proposta teórica do livro didático “Português: Linguagens”, de Cereja e Magalhães (2013), de 

forma mais específica quando a obra toma como objetivo de ensino o gênero discursivo/textual 

artigo de opinião. Elegemos a proposta de trabalho com o referido gênero diante do fato do artigo 

de opinião estar bastante presente nos livros didáticos de língua portuguesa, principalmente os 

destinados ao ensino médio. Para alcançarmos nosso objetivo, definimos a partir de resultados de 

pesquisas quais são as características do artigo de opinião e a partir disso analisamos a proposta 

do livro didático. Os resultados mostram que a proposta prática do LD não está totalmente 

vinculada ao que se propõe a obra em sua perspectiva teórica, precisando, assim, de 

complementações na elaboração de atividades pelo professor. 

 

Palavras-chave: Artigo de opinião. Livro didático. Gênero discursivo/textual.  

 

Considerações Iniciais 

 

Posto que o livro didático (LD) “Português: Linguagens”, de Cereja e Magalhães (2013), 

anuncia no Manual do professor que “adota a perspectiva de trabalho centrada nos gêneros do 

discurso” (CEREJA, MAGALHÃES, 2013, p.416), motivamo-nos em investigar se a prática 

apresentada pelos autores é conciliadora à teoria anunciada no Manual do professor, teoria que se 

norteia pela definição de gêneros de Bakhtin (2003) e da proposta de agrupamento e do ensino de 

gêneros elaborada pelo Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 2009). 

 Como forma de delimitação, elegemos a proposta de trabalho com o gênero 

discursivo/textual artigo de opinião, diante do fato desse ser um gênero bastante presente nos 

livros didáticos de língua portuguesa destinados ao ensino médio, uma vez que a prática social de 

linguagem de debater problemas sociais controversos por meio da construção de argumentos é o 

que fundamenta o referido gênero, sendo esse um dos objetivos desse nível de escolarização: 

aprimorar a criticidade dos alunos para que eles possam posicionar-se diante os problemas da 

sociedade. 
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 Portanto, nosso objetivo é investigar como se caracteriza a abordagem prática do Livro 

Didático “Português: Linguagens”, de Cereja e Magalhães (2013), a respeito do gênero 

discursivo/textual artigo de opinião em relação a proposta teórica do material.  Para tanto, 

primeiramente, analisamos como se constitui o gênero artigo de opinião; depois, definimos qual a 

proposta teórica do livro didático, para então chegarmos a definição de qual é a proposta prática 

do livro. 

 

Fundamentação Teórica 

 

No decorrer da história, os gêneros discursivos/textuais se desenvolveram juntamente as 

esferas sociais, uma vez que, segundo Bakhtin (2003, apud MARCUSCHI, 2002), “os gêneros 

são tipos relativamente estáveis de enunciados elaborados pelas mais diversas esferas da atividade 

humana” (p.29), assim, entende-se que os gêneros são formados por elementos textuais e 

discursivos que os caracterizam, refletindo as práticas sociais que acontecem nas esferas ou 

situações comunicativas de onde emergem e circulam os gêneros.  

Nesse sentido, cada gênero tem características específicas, as quais os diferenciam uns dos 

outros, ao mesmo tempo, por serem muito dinâmicos e flexíveis, conforme Marcuschi (2002), se 

modificam e desenvolvem de acordo com as transformações que sofrem a sociedade e suas 

necessidades sócio-comunicativas. 

De acordo com Rojo e Barbosa (2015), “pode-se dizer que todas as esferas de atividade 

humana se caracterizam como esferas de comunicação verbal, o que lhes confere sua qualidade 

propriamente humana” (p. 64), logo, todas as infinitas esferas sociais existentes produzem seus 

repertórios de gêneros discursivos/textuais (BAKHTIN, 2003). Portanto, para Rojo e Barbosa 

(2015), “o funcionamento e a especificidade da esfera/campo em seu tempo e lugar históricos que 

determinam as características do gênero discursivo no que este tem tanto de estável como de 

flexível” (p. 68). 

Sobre como se constituem cada um dos gêneros, a afirmativa de Bakhtin (2003) é a de que 

seja na forma oral ou escrita, os gêneros são formados por três elementos: o conteúdo temático, a 

organização composicional e o estilo. O conteúdo temático (tema) é o que pode ser dito, o que 
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está sempre ligado à apreciação de valor que o locutor dá ao tema em questão. A organização 

composicional é a estrutura textual, e está diretamente relacionado “à progressão temática, à 

coerência e coesão do texto”, conforme Rojo e Barbosa (2015, p. 94), ou nos preceitos de 

Bronckart (2009), ao plano geral, aos tipos de textos e tipos de discursos que formam um texto. Já 

o estilo diz respeito às escolhas linguísticas-discursivas, os registros formais e informais que 

podem ser utilizados, entre outros. 

Sobre os tipos de textos que compõem a organização composicional, de acordo com 

Marchuschi (2002), é preciso compreender a distinção entre tipos de textos e de gêneros. Para o 

autor, “usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de construção teórica definida 

pela natureza linguística de sua composição” (MARCUSCHI, 2002, p. 66). Ou seja, os tipos são 

construções textuais e podem ser definidos como: narração, argumentação, exposição, descrição, 

injunção. Assim, um gênero pode ser formado por um ou mais tipo de textos. Desse modo, 

enquanto os tipos textuais são pouquíssimos, os gêneros textuais são considerados inúmeros, por 

exemplo: carta, reportagem jornalística, bilhete, aula expositiva, resenha, edital, piada, receita 

culinária, rótulo de embalagens, entre outros. 

 

O Livro didático 

 

O livro didático faz parte do sistema educacional brasileiro, segundo Striquer (2007), 

desde a década de 1930, contudo 

 

Chegou um momento em que o LD tornou-se efetivamente parte do cenário 

educacional brasileiro, o que exigiu uma política governamental de 

regulamentação mais abrangente, devido à qualidade dos livros não 

acompanharem a demanda da quantidade colocado no mercado. (STRIQUER, 

2007, p. 27). 

 

Desse modo, em 1995, criou-se o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

programa que avalia os livros didáticos. Para a avaliação foram definidos critérios que 

representam o padrão de qualidade para as obras. Dessa maneira, a avaliação dos livros inscritos 

no PNLD é feita por meio de critérios eliminatórios comuns a todas as áreas e critérios 



Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

348 

    

eliminatórios específicos para cada área. O Guia de Livros Didáticos é o lugar onde são 

apresentados os livros aprovados pelo PNLD. 

O Guia de 2015 que expõem os livros para o Ensino Médio aprovados pelo PNLD, entre 

eles a obra objeto desse nosso estudo, com o destaque dos pontos fortes e fracos. Sobre o LD 

“Português”: linguagens, a observação é a de que: 

 

Pontos fortes: articulação promovida pela leitura. Contextualização da produção 

literária, com informações relevantes sobre autores e obras dos movimentos 

literários estudados. 

Pontos fracos: trabalho com conhecimentos linguísticos com poucas 

oportunidades de reflexão. (BRASÍLIA, 2015, p.55) 

 

 A seguir, para ser possível analisarmos como é o processo proposto para o ensino do 

artigo de opinião pelo livro didático, apresentamos as características do referido gênero. 

 

O artigo de opinião 

 

O artigo de opinião é um gênero da esfera jornalística, de caráter argumentativo, em geral, 

a principal finalidade desse gênero é a exposição do ponto de vista do autor sobre um 

determinado assunto. 

Com base em Striquer (2012), os recursos relacionados ao contexto de produção do artigo 

de opinião são: 

1) O emissor, ou seja, o autor do artigo de opinião, que na maioria das vezes, é uma 

pessoa influente na sociedade e que é especialista no assunto abordado, podendo ser médicos, 

jornalistas, professores, psicólogos, etc. Também denominado como articulista, o emissor tem 

pleno conhecimento de que não é preciso retratar a opinião do meio de comunicação para o qual 

escreve, sua argumentação é feita de forma livre, posto que o ponto de vista apresentado é de total 

responsabilidade de quem assina o artigo. Todavia, segundo Striquer, pelo fato de “estar inserido 

em uma instituição (um determinado jornal, revista ou site), mesmo apenas como um convidado, 

por ética, ele é convergente com as ideologias e posicionamentos políticos-sociais da instituição” 

(STRIQUER, 2012, p.7) 
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2) O receptor do gênero, quem lê os textos. Os leitores do artigo de opinião são 

pessoas interessadas em conhecer a opinião do articulista em relação ao que escreve. 

3) O emissor pode produzir seu artigo em diversos espaços físicos: em sua casa, no 

escritório particular, na instituição, isto é, produz onde desejar e só depois envia para publicação. 

O espaço físico não é relevante, o que importa é a função social que representa. 

4) O gênero artigo de opinião está sempre estabelecido em um momento histórico 

real, por esse motivo é que trata de temas polêmicos que interessam a opinião pública em 

determinado momento. 

5) O objetivo da interação é de sempre buscar persuadir os leitores sobre determinado 

ponto de vista, a fim de influenciá-los, modificando seus valores em favor da fala do articulista. 

6) Geralmente, o artigo de opinião é estruturado da seguinte forma: título, um texto 

de curta extensão intitulado de chamada, o(s) nome(s) do(s) autor (res), o texto (normalmente 

longo) e referências sobre o autor, como profissão, formação acadêmica, etc. 

7) Nesse gênero, é predominante o discurso interativo, posto que o tema está 

totalmente implicado com o agente produtor, isto é, o assunto do texto está em conjunto com as 

ideias, o tempo histórico e lugar social de seu autor. 

8) A sequência argumentativa é a predominante no artigo de opinião, sendo esses 

argumentos contestáveis, ou seja, o interlocutor/leitor do texto pode concordar ou discordar do 

ponto de vista e argumentos apresentados pelo articulista no decorrer do artigo. 

9) Os mecanismos de textualização  

 

Que têm lugar de destaque no artigo de opinião são os elementos de conexão 

textual, como as locuções adverbiais que organizam o plano geral, os tipos de 

discurso, as frases de uma sequência ou frases sintáticas, por exemplo: Nesse 

momento; com o tempo; necessariamente; etc. Mas, sobretudo, as conjunções 

lógico-argumentativas são fundamentais para a organização do sentido do texto. 

São elas que instituem a explicação, a causa, a finalidade, a alternativa, a adição 

de argumentos, a conclusão, etc. (STRIQUER, 2012, p.10).  

 

10) Os mecanismos enunciativos que fazem parte desse gênero são as vozes, que 

servem para que o autor assuma sua autoria quando assina o texto e também quando apresenta seu 
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ponto de vista, comentando e avaliando o conteúdo temático. Contudo, de acordo com Striquer, o 

autor também pode empregar em seu texto vozes sociais, para dar mais autoridade ou confirmar o 

que diz e o que pensa. Além das vozes, as modalizações também são recursos importantes na 

construção do artigo de opinião, posto que esse texto possui comentários avaliativos de um 

enunciador a respeito de um conteúdo temático. 

Apresentadas as características do artigo de opinião, passamos para a investigação de 

como esse gênero é tratado pelo LD “Português: Linguagens”, de Cereja e Magalhães (2013). 

 

O livro didático “Português: Linguagens” 

 

O capítulo analisado é o Capítulo 5, intitulado “O artigo de opinião”, das páginas 346 até 

351, do LD “Português: Linguagens”, de Cereja e Magalhães (2013), destinado ao 3º ano do 

ensino médio. A escolha desse capítulo como objeto de investigação deve-se a sua proposta de 

trabalho com a produção do gênero discursivo/textual artigo de opinião, gênero bastante presente 

em livros didáticos destinados ao ensino médio. E, porque, de acordo com o Guia PNLD 2015, 

“as atividades de produção informam para quem é destinada a produção, qual o assunto, em que 

esfera social irá circular o texto e em que suporte deverá ser divulgado” (2015, p.58), assim, 

nossa intenção é verificar que o referido capítulo cumpre efetivamente esses aspectos.  

O Capítulo 5 inicia-se com a exposição ao aluno de uma breve contextualização do que é 

o gênero a ser trabalhado: 

 

O artigo de opinião 

Trabalhando o gênero 

No mundo em que vivemos, com frequência temos de nos posicionar sobre 

certos temas que circulam socialmente. Por exemplo: Os médicos têm o direito 

de interromper o tratamento de um paciente em estado terminal? Os programas 

de televisão devem sofrer algum tipo de controle? Os governos têm o direito de 

invadir a privacidade dos internautas com o pretexto de fazer investigações 

policiais? 

Para responder a essas e a outras questões, são publicados em jornais, revistas e 

em sites da Internet artigos de opinião, nos quais os autores expressam seu ponto 

de vista sobre certos temas. 

Um tema polêmico que vem sendo muito debatido nos últimos anos, e tem 

dividido a opinião pública em geral, é a implementação do sistema de cotas para 
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o ingresso nas universidades. A adoção desse sistema é apresentada como forma 

de reduzir as desigualdades, promover a diversidade étnica e combater a 

exclusão. (CEREJA E MAGALHÃES, 2013, p.346) 

 

Esse texto de apresentação do gênero é formado e apresenta explicitamente ao aluno 

algumas características do gênero por nós listadas na seção anterior deste trabalho, isto é, 

trabalham as características 4 e 5.  

O item 4 diz respeito ao fato de que o artigo trata de temas polêmicos que interessam a 

opinião pública em determinado momento da história, perceptível no trecho:  

 

No mundo em que vivemos, com frequência temos de nos posicionar sobre 

certos temas que circulam socialmente. Por exemplo: Os médicos têm o direito 

de interromper o tratamento de um paciente em estado terminal? Os programas 

de televisão devem sofrer algum tipo de controle? Os governos têm o direito de 

invadir a privacidade dos internautas com o pretexto de fazer investigações 

policiais? (CEREJA E MAGALHÃES, 2013, p.346) 

  

Já o item 5 fala do objetivo do artigo, que é sempre buscar persuadir os leitores sobre 

determinado ponto de vista. Esse item é abordado no trecho: “Para responder a essas e a outras 

questões, são publicados em jornais, revistas e em sites da Internet artigos de opinião, nos quais 

os autores expressam seu ponto de vista sobre certos temas” (CEREJA E MAGALHÃES, 2013, 

p.346). 

Logo após o texto de apresentação/ contextualização, o LD oferece um exemplar do 

gênero em questão, escrito por Lya Luft, intitulado “Cotas: o justo e o injusto” (p. 347-348), e em 

seguida atividades de estudo do texto. 

A primeira atividade e a sugestão de resposta dada pelo LD são 

 

1. A autora introduz o tema e seu ponto de vista sobre ele por meio de uma 

ampla apresentação. 

a) Qual é o tema do artigo de opinião lido? 

Sugestão de resposta do LD: 1a. As cotas de ingresso em universidades para 

estudantes negros e/ou saídos de escolas públicas. 

b) Identifique, no 2º parágrafo, o ponto de vista da autora. 

Sugestão de resposta do LD: Segundo ela, o sistema de cotas estimula o 

preconceito racial e social. (CEREJA E MAGALHÃES, 2013, p.348) 
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 A partir dessa atividade e de sua sugestão de resposta, podemos constatar que as questões 

trabalham a temática do gênero, que nesse caso, é o sistema de cotas de ingresso em 

universidades, que representa a característica 4, além da necessidade do autor de um artigo de 

opinião expressar de forma clara o seu ponto de vista a respeito do assunto em abordagem, 

característica 5. 

Na segunda atividade, o ponto de vista do autor também é contemplado, sendo assim, essa 

questão também se relaciona à característica 5, a saber: 

 

2. A articulista, ao apresentar sua opinião sobre o tema, mostra que a 

implementação do sistema de cotas fere um princípio fundamental das 

sociedades democráticas. 

a) Qual é esse princípio? 

b) Qual é a posição da articulista em relação ao sistema de cotas? (CEREJA E 

MAGALHÃES, 2013, p.348) 

 

Além da abordagem à característica 5 – exposição no texto de um ponto de vista sobre o 

assunto, essa segunda atividade trabalha o tema específico proposto no exemplar oferecido pelo 

livro, assim relaciona-se novamente à característica 4 – trabalho com o conteúdo temático. 

A atividade 3 trabalha a questão dos argumentos que fundamentam o ponto de vista do 

autor e para responder às perguntas o aluno deve ler o boxe que forma a atividade, o qual 

transcrevemos a seguir: 

 

Verdade X opinião 

Nos gêneros argumentativos em geral, o autor sempre tem a intenção de 

convencer seus interlocutores. Para isso, precisa apresentar bons argumentos, 

que consistem em verdades e opiniões. 

Consideram-se verdades tanto as afirmações universalmente aceitas (por 

exemplo, o fato de a Terra girar em torno do Sol, a poluição prejudicar o meio 

ambiente) quanto dados científicos em geral, como estatísticas, resultados de 

pesquisas sociais ou de laboratório, entre outras. Já as opiniões são 

fundamentadas em impressões pessoais do autor do texto e, por isso, são mais 

fáceis de contestar. 

Os bons textos argumentativos geralmente fazem um uso equilibrado dos dois 

tipos de argumento. (CEREJA E MAGALHÃES, 2013, p.348) 
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Junto esse boxe, então, a atividade de número 3: 

 

3. Num texto de opinião, o autor normalmente fundamenta seu ponto de vista em 

verdades e opiniões (leia o boxe “Verdade X opinião”). 

 a) Identifique no texto verdades, isto é, dados objetivos que podem ser 

comprovados. 

b) Com que objetivo a autora cita essas verdades? 

c) Afirmações como: 

“uma questão que estimula tristemente a diferença racial e social: as cotas de 

ingresso em universidades para estudantes negros e/ou saídos de escolas 

públicas” 

“A ideia das cotas reforça dois conceitos nefastos: o de que negros são menos 

capazes, e por isso precisam desse empurrão, e o de que a escola pública é 

péssima e não tem salvação. É uma ideia esquisita, mal pensada e mal 

executada.” 

São verdades ou opiniões? (CEREJA E MAGALHÃES, 2013, p.348) 

 

Identificamos que a atividade 3 aborda as características 5 e 8, que trabalham com a 

importância da estruturação de argumentos para defender o ponto de vista do articulista. 

A característica 8 também é conteúdo da quarta e da quinta atividade. Na questão 4, o 

aluno deve reconhecer os argumentos contrários à implementação do sistema de cotas utilizados 

pela articulista, por meio da pergunta: “A ideia principal do texto lido é fundamentada por dois 

argumentos básicos, contrários à implementação do sistema de cotas. Quais são eles? (CEREJA E 

MAGALHÃES, 2013, p.348). Já a questão 5 diz que 

 

No 6º parágrafo, a autora faz referência aos envolvidos na lei: os alunos 

beneficiados e os responsáveis pela lei das cotas. 

a) Ela exime de responsabilidade os alunos beneficiados pelo sistema de cotas? 

Justifique sua resposta. 

b) Que opinião ela expressa sobre os responsáveis pela lei de cotas? (CEREJA E 

MAGALHÃES, 2013, p.348) 

 

Essa atividade busca fazer com que o aluno compreenda a opinião da articulista em 

relação ao tema exposto e reconheça os argumentos utilizados por ela. 

Os exercícios 6 e 7 do LD, página 349, também abordam a organização da estrutura e da 

sequência argumentativa do gênero 
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6. No último parágrafo, a autora conclui seu ponto de vista sobre o assunto. De 

acordo com essa conclusão: 

a) Quem são as vítimas do sistema de cotas?  

b) Do que o texto expõe, conclua: Para a autora, a exclusão do negro das 

universidades públicas deve ser tratada como uma questão étnico-racial? 

Justifique a sua resposta. 

7. Observe a organização do texto quanto à estrutura e à exposição das ideias. A 

conclusão é coerente com a ideia e com os argumentos apresentados ao longo do 

texto? Justifique sua resposta.  (CEREJA E MAGALHÃES, 2013, p.349) 

 

Portanto, os exercícios 6 e 7 trabalham as características 6 e 8, respectivamente. Uma vez 

que a sequência contempla a introdução com ponto de vista do articulista, o desenvolvimento com 

argumentos que fundamentam esse ponto de vista e a conclusão com fechamento dos argumentos 

e da ideia principal do artigo. 

Na oitava atividade aparece a característica 9 como conteúdo, que contempla os 

mecanismos de textualização que formam o gênero: 

 

8. Observe a linguagem do texto. 

a) Que variedade linguística foi empregada? A formal ou a informal? 

b) Considerando-se o tema, o veículo em que o texto foi publicado e o perfil do 

público leitor, pode-se dizer que a escolha dessa variedade linguística foi 

adequada? Por quê? (CEREJA E MAGALHÃES, 2013, p.349) 

 

Conforme a característica 9 a linguagem, isto é, a variante linguística utilizada no gênero 

está relacionada de forma direta com o destinatário do texto. 

A nona atividade propõe uma reunião entre os alunos para que, juntos, concluam “quais 

são as características do artigo de opinião? Respondam, considerando os seguintes critérios: 

finalidade do gênero, perfil dos interlocutores, suporte ou veículo, tema, estrutura, linguagem” 

(CEREJA E MAGALHÃES, 2013, p.349). Entretanto, após análise de cada um dos 8 exercícios, 

constatamos que o LD trabalha as características de número 2, 4, 5, 6, 8 e 9, e não propõe como 

conteúdo as características 1, 3, 7 e 10 que dizem respeito ao papel que o emissor do artigo de 

opinião assume, ou seja, que o autor do artigo é alguém que tem formação ou experiência para 

falar do assunto que está sendo tratado no artigo de opinião, ao espaço físico que pode ser 
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produzido, a predominância do discurso interativo e aos mecanismos enunciativos que fazem 

parte do gênero. Assim, o estudante não terá conhecimento suficiente para apontar todas as 

características do gênero. 

Ainda na página 349, o LD propõe ao aluno a produção de um artigo de opinião com o 

tema “A participação política dos jovens na Web tem o mesmo valor que a participação política 

presencial?”, para tanto apresenta dois artigos como texto de apoio, o primeiro intitulado “A 

internet como força mítica”, de Marcelo Gleiser, e o segundo “Faça sua revolução”, de Rafael 

Tonon e Marcelo Min. Esses textos servem para dar suporte ao aluno na construção de um ponto 

de vista particular sobre o tema em questão.  

Contudo, notamos que o LD não fornece ao aluno qualquer instrução para escrever o 

texto, apenas são apresentados a ele os textos de apoio para leitura. As instruções aparecerão 

somente na seção “Revisão e reescrita”, quando o aluno já produziu sua primeira versão do 

gênero em questão. 

Após a leitura dos textos de apoio, na página 351, uma proposta de planejamento do texto 

é estruturada. Nesse momento, o LD retoma algumas das características do gênero trabalhadas ao 

longo das atividades, para tentar orientar o aluno na construção da produção escrita, apesar do 

gênero não ter sido efetivamente ensinado no capítulo.  

Primeiramente, há uma discussão sobre o suporte do texto, em seguida planeja o público 

leitor, característica 2, logo após, abrange o ponto de vista e argumentação, características 5 e 8, o 

planejamento também propõe uma melhor forma de concluir o texto, característica 6, além de se 

atentar com a estrutura do gênero e linguagem (mecanismos de textualização), representadas 

pelas características 6 e 9.  

Analisando a seção “Planejamento do texto”, na página 351, constatamos que mais uma 

vez o LD não trabalha todas as características do gênero para que o aluno produza seu texto. 

Sendo trabalhadas, apenas, as características de número 2, 5, 6, 8 e 9, e não aborda os itens 1, 3, 

4, 7 e 10. Por outro lado, essa seção, contempla a questão de suporte do gênero, que ainda não 

havia sido abordada na seção de estudo do texto, que também é uma característica importante 

para a construção do artigo de opinião.  

Para concluir o capítulo e também a atividade de produção do texto, o estudante é 
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convidado a fazer a versão final do seu artigo de opinião, levando em consideração as 

observações feitas em sua revisão. 

 

Considerações Finais 

 

Após a análise do capítulo 5 do LD “Português: Linguagens”, de Cereja e Magalhães 

(2013), podemos concluir que o material didático não aborda todas as características elencadas na 

seção “O artigo de opinião” desse trabalho.  

Assim, entendemos que a abordagem do LD é adequada ao ensino do gênero 

discursivo/textual artigo de opinião, contudo precisa de uma complementação de atividades 

desenvolvidas pelo professor, posto que ao longo das atividades de estudo do gênero a referida 

obra não propõe como conteúdo as características: que dizem respeito ao papel que o emissor do 

artigo de opinião assume, ou seja, que o autor do artigo é alguém que tem formação ou 

experiência para falar do assunto que está sendo tratado no artigo de opinião. 

Sobre o espaço físico que pode ser produzido o gênero, em outras palavras, o emissor 

pode produzir seu artigo em diversos espaços físicos: em sua casa, no escritório particular, na 

instituição, isto é, produz onde desejar e só depois envia para publicação. Não existe um espaço 

físico obrigatório e específico para a produção do gênero, como acontece com alguns outros 

gêneros, como por exemplo, a redação do vestibular. 

A predominância do discurso interativo também não é abordada pelo livro, visto que o 

tema é implicado com o agente produtor, essa característica deve ser abordada. E, os mecanismos 

enunciativos que fazem parte do gênero, que são as vozes, que servem para que o autor assuma 

sua autoria quando assina o texto e também quando apresenta seu ponto de vista, comentando e 

avaliando o conteúdo temático, além das modalizações que também são recursos importantes na 

construção do artigo de opinião, posto que esse texto possui comentários avaliativos de um 

enunciador a respeito de um conteúdo temático. 

Assim sendo, por meio de nossa análise, definimos que a proposta prática do LD não está 

totalmente vinculada ao que se propõe a obra em sua perspectiva teórica.   
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O INFERNO DE DANTE (1307): LAÇOS ENTRE A LITERATURA E A 

MULTIMÍDIA 

 

Victor Rodriguez Pajuelo (G – CLCA-UENP/CJ) 

Luiz Antonio Xavier Dias (CLCA-UENP/CJ) 

Mônica de Aguiar Moreira Garbelini (CLCA-UENP/CJ) 

 

 

Resumo: O presente artigo tem o objetivo de estabelecer uma relação entre a literatura e a 

multimídia pautada nos pressupostos dos estudos da Semiótica Francesa, na tradução de 

linguagem de uma obra clássica da literatura universal para uma plataforma interativa. Em 

corroboração para a realização da abordagem em análise, será utilizada a adaptação do canto 

introdutório Inferno da obra A divina Comédia do autor italiano Dante Alighieri para o jogo 

eletrônico Dante‟s Inferno dirigido pelos diretores Jonathan Knight e Stephen Barry.  A Semiótica 

francesa de Greimas é a base teórica, além disso, estudamos os processos de produção e 

cenografia a fim de dialogar aspectos entre o videogame e a obra, os conceitos cinematográficos 

dos termos técnicos de plano narrativo, de câmera, ângulos, inserção de personagens, cenários, 

movimentação, jogabilidade por meio da confirmação de trechos do poema na perspectiva 

literária da simbologia, que é retratada no jogo, ademais, destacamos a representação de modelo 

contemporâneo de literatura por meio da cinematografia, além do desenvolvimento de interesse 

pela literatura universal por meio do estímulo de uma ferramenta mídiatica.  

 

Palavras-chave: Literatura. Jogos. Trancodificação. 

 

 

Considerações Iniciais 

 

           O presente trabalho tem por desígnio fazer uma releitura entre videogame e a literatura por 

meio do jogo eletrônico Dante’s Inferno e do canto introdutório Inferno na obra Divina Comédia 

do autor italiano Dante Alighieri, a direcionar a importância de ambos no conceito 

cinematográfico e literário. 

 Atualmente, a literatura é relevante, pois sua função está além de estimular o interesse 

pela leitura como simples forma de prazer, mas como conhecimentos ramificados, geográficos, 

filosóficos e ideológicos, segundo Barbosa “a literatura nunca é apenas literatura; o que lemos 

como literatura é sempre mais – é História, Psicologia, Sociologia”. (BARBOSA, 1994, p.23), 

nesse sentido a literatura é classificada de modo humanitário e perante as áreas do conhecimento, 

se manifestam por meio da transcodificação de linguagem em projeção física da sétima arte nos 

jogos eletrônicos.  
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           De acordo com Calvino “Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se 

ouve dizer: “Estou relendo”... "e nunca "Estou lendo...” (1993, p.9), o individuo está sempre a 

praticar a leitura dos clássicos de diversos modos, sejam por meio de releituras, adaptações 

cinematográficas, bandas desenhadas, interpretações musicais entre outros objetos midiáticos de 

maneira que a obra original tem a tendência da transformação, a tornando atemporal por 

intermédio do panorama histórico, do cânone literário e material a partir dos diversos processos 

artísticos. 

 Em relação à obra Divina Comédia, vale destacar a vontade do autor de mostrar, na 

maldade do inferno e na perfeição do paraíso, para Costa (2011), a obra, nesse patamar pode ser 

vista como um documento histórico que prende a atenção do leitor, para ele: 

 

quanto dependemos de Deus para a nossa salvação. Isso nos remete à 

análise temporal do contexto em que ele estava inserido: em plena Idade 

Média, movimentos cruzados aconteciam, a Igreja era o foco de 

discussões diplomáticas e políticas, somente nela a população encontraria 

a salvação, sendo o pecado a passagem para o Inferno. (COSTA, 2011, p. 

2258).  

 

 

  Vale lembrar que, na modernidade, em meio ao contexto de letramento defendido 

por Rojo (2012), é importante que se busquem alternativas para se trabalhar a leitura literária; 

nesse projeto propomos também que um jogo de videogame possa fomentar discussões sobre a 

validade de uma obra histórica e relevante para a sociedade atual, nesse sentido, destacamos que o 

público também vem a se modificar, de espectador passivo para jogador, no qual o individuo 

assume o controle no papel do protagonista, na construção da própria narrativa a intensificar as 

experiências durante a jogabilidade. 

 O trabalho está dividido em fundamentação teórica, onde são apresentadas a base 

da pesquisa, origem da semiótica, como se explica a transcodificação de linguagem e 

caracterização do gênero em estudo, além de alguns efeitos da linguagem cinematográfica. São 

expostos também a metodologia da pesquisa e a análise de um trecho do jogo, foco do trabalho. 

Por fim, são expostas as considerações finais e referências.  
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 A seguir, esclarecemos a fundamentação teórica.  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Semiótica francesa 

 

  A semiótica francesa em sua constituição foi influencia por três áreas de 

conhecimento, a lingüística, a filosofia e a antropologia. A obra fundadora da Semiótica, 

Semântica Estrutural (1966), foi produzida por Algirdas Julien Greimas com base nos estudos de 

Ferdinand de Saussure e o Louis Hjelmslev. Depois de influenciado por esses teóricos, sobrepôs 

com o Curso de Lingüística Geral, assim como L. Hjelmslev, nas obras Prolegômenos de uma 

teoria da linguagem e Ensaios lingüísticos. 

  É plausível que a semiótica auxilia neste trabalho como mediador na função de 

texto não apenas em manifestações verbais ou lingüísticas, mas como texto sincrético com mais 

de uma forma de expressão; exemplos, música, filmes, histórias em quadrinhos, poesia, etc. e 

também figurativa quando se utiliza imagens e figuras em uma cena para compor o plano de 

conteúdo e o temático utiliza de termos abstratos, implícitos através de uma linguagem abstrata 

que faz referência ao mundo natural. 

           No plano de conteúdo diz sobre o objeto de significação, é uma   organização que 

traz o sentido para o texto, de ideias, temas, opiniões e que podem ser excetuadas através de uma 

análise interna ou estrutural textual,como afirma Fiorin (2002, p.16) em que “o texto é, pois, um 

todo  organizado de sentido” e de expressão que se refere à forma e aos tipos de linguagens que 

ele utiliza como objeto de comunicação entre dois sujeitos, nesse a obra e o videogame, dois 

veículos comunicativos.  

  É por meio do Percurso Gerativo de Sentido (PGS), a semiótica verifica a estrutura 

interna textual e tem como proposta metodológica a investigação do plano de conteúdo dos 

textos, operando a divisão de um texto em três níveis: o discursivo; complexo e concreto; o 

narrativo, este é intermediário e o fundamental, que utiliza o quadrado semiótico para a realização 

de análises.  
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1.2 Inferno 

  O poema é descrito em quatro mil, setecentos e vinte e sete versos rimados em 

tercetos e retrata uma odisséia através do mundo dos mortos, localizado no subterrâneo terrestre 

em forma esférica, consoante a teoria cosmológica de Ptolometeu o planeta seria o centro do 

universo e havia três continentes, Ásia, África e Europa, ocupantes de apenas uma localização 

hemisférica, o hemisfério inferior era coberto pelas águas; vigente nas crenças medievais; 

localizado em uma floresta escura, onde estavam os que pecaram e não se arrependeram durante a 

vida. 

   Segundo Rocha (1999. p 9), é fundamental conhecer os personagens mitológicos, 

míticas, históricas ou conhecidas pela sociedade, inseridos no poema da época de Dante para 

compreender a semântica alegórica dos cantos, pois eles foram retirados dos mitos presentes na 

oralidade do cânone greco-romano, para ele seriam:  

 

Monstros avernais e outras figuras mitológicas gregas e 

romanas que apareceram nas obras de Homero, Virgílio e Ovídio, 

ressurgem no Inferno de Dante ora como condenados ora como seres 

responsáveis pelo funcionamento de algum “serviço” mantido 

no reino de Lúcifer. (Rocha, 1999, p. 11). 

 

          O mapa infernal é dividido em nove círculos internos e uma área externa sendo eles, 

Limbo, Vale dos ventos, Lago de Lama, Colinas de Rocha, Rio Estige, Cemitério de Fogo, Vale 

do Flegetonte, Malebolge e o Lago Cócite, a estrutura do quadro sinóptico é padronizado de 

acordo com a ilustração La Mappa dell‟ Inferno de Sandro Botticelli em forma de cone, pois em 

cada circulo o nível da ponderação se estende do menor até o maior grau de punição em convenio 

ao pecado praticado e quanto maior a quantidade, o individuo passará por diversas esferas. 

 

2 Dante‟s Inferno 

  Dante‟s Inferno™ (2010) é um jogo do gênero de ação/ aventura e do subgênero 
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hack and slash na perspectiva de terceira pessoa e na modalidade singleplayer ou multiplayer, 

produzido pela Visceral Games e distribuído pela Eletronic Arts para as plataformas de 

PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Portable, a história é inspirada no poema épico medieval, The 

Divine Comedy by Dante Alighieri. A ficção com aspecto sombrio e traço típico do dialeto 

toscano e confirma a definição dos planos astrais, infernal e celestial.  

 

2.1 Termos técnicos 

 

 

 Segundo Assis (2007, p.38) “entre o videogame e o novo filme, existe o 

aparecimento da matriz de mídia, um conteúdo infinitamente adaptável que pouco ou nada perde 

em suas diversas traduções, visto que na feitura do original já não vale mais a idéia de suporte”.   

 A transposição cinematográfica é realizada por intermédio da transcodificação de 

linguagem, que transcreve os frames para a composição do jogo eletrônico e apresenta diversas 

ramificações a partir desse processo na construção da narrativa, transcrevendo o livro, 

modificando a história ou permanecendo a original, em que se modifica o objeto físico, o texto, 

ou seja, a obra para o formato digital, na captura de imagens, as cenas executadas em um número 

determinado de quadros por segundos.  

 Consoante Dias (2015), na linha de pesquisa de Xavier (1981) expõe os principais 

tipos de planos de câmera e seus conceitos de significados e os ângulos na semântica psicológica, 

entre eles se destacam o plongée: ângulo executado de cima para baixo, o contra-plongée, o 

ângulo é executado de baixo para cima e close é foco principal em um determinado objeto ou 

personagem ou cenário específico, fechamento no ângulo da câmera, no qual induz o jogador a 

observar e identificar a significação dos ambientes que auxiliará durante o jogo. 

 O plano geral, a câmera mostra todo o espaço que ocorre a ação e o plano médio 

ou em conjunto que são utilizados em situações interiores, no caso do jogo é o último círculo que 

mostra Dante e Lúcifer em confronto é arbitrário e correspondente ao um campo de visão. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
https://pt.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Portable
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 Conforme assinala Mota-Roth (2010, p 112), a presente pesquisa será 

bibliográfica, a utilizar a obra literária e a teoria de semiótica greimasiana; a exploratória, pois 

será realizada uma análise por meio de uma ferramenta midiática e documental, pois utilizará um 

jogo eletrônico para a execução analítica. A metodologia envolverá o procedimento de 

levantamento de bibliografia, já citado no referencial teórico, e documentos referentes sobre o 

problema em questão (produção de sentidos do jogo Dante‟s Inferno).  

 A partir do levantamento bibliográfico e dos suportes teóricos em análise, será 

feita uma pesquisa dedutiva MIQUELETTI; LÍMOLI (2016), partindo da teoria para os dados, 

posteriormente será feita a verificação de todos os sentidos da obra literária e lúdica, a partir do 

método qualitativo na análise dos elementos literários e cinematográficos. 

 A pesquisa consiste na vertente bibliográfica para a documental a partir da obra de 

Alighieri e da produção cinematográfica de Dante‟s Inferno. A obra a ser escolhida serve como 

ferramenta para demarcar a produção do jogo eletrônico a partir de citações. 

 A abordagem da análise é realizada por intermédio da leitura midiática nos 

preceitos da semiótica francesa do estudioso Greimas, no processo de análise do tema central, 

plano narrativo, de câmera, no intuito do percurso gerativo de sentido, mas predominante do nível 

discursivo de temas e figuras.  

 Serão utilizados conceitos sobre técnicas de produção e cenografia do livro 

“Animação digital” na perspectiva do design Andrew Chong, “Artes do Videogame – Conceitos e 

Técnicas” de Jesus de Paula Assis e “Vídeo Game Arte” do designer gráfico e autor especializado 

no desenvolvimento de jogos, Arthur Bobany e como complementos alguns artigos e periódicos a 

respeito do assunto.  

 Neste momento, iremos realizar a análise da releitura da ultima fase do jogo 

eletrônico Dante‟s Inferno dirigido pelos diretores Jonathan Knight e Stephen Barry, em 

sobreposição ao canto XXXIV (Lago Cocytus, Traição) da primeira parte Inferno da obra Divina 

Comédia de Dante Alighieri. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A cena escolhida para a análise é referente à última fase de Dante‟s inferno que faz 

uma releitura da passagem de Dante no nono círculo designado ao pecado da traição, onde reside 

no centro da Terra a entidade demoníaca Lúficer originária do panteão celestial, preso ao lago 

Cocytus,  de acordo com Costa: 

 

Lúcifer é o portador da luz, o anjo que ocupava cargo da mais alta confiança e 

que, rebelando-se, traiu a Deus e por isto foi expulso do céu, vindo a cair na 

terra. Na sua queda, ele afundou pela superfície e só veio parar quando chegou ao 

centro da terra, sobre a qual passou a reinar. Os comentadores Ottimo e 

Benvenuto identificam as três faces de Lúcifer como símbolos opostos à 

Trindade: o ódio, a ignorância e a impotência. (Costa, 2011, p.234).  

 

 
 

Fotograma 1 - A Divina Comédia do autor Dante Alighieri, Canto XXXIV, Lago Cocytus, 

Traição, 1307. (Ilustração por Paul Gustave Doré).  
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Fotograma 2 - Dante‟s Inferno, EA Games, 2010. 

 

 

 De acordo com a escolha da sequência de imagem capturada de Dante‟s Inferno, 

destacamos a utilização da técnica do processo de full motion para a narração do enredo e a 

interação do jogador com o jogo eletrônico, o plano geral demonstra a ação ocorrida durante a 

batalha das personagens, o plano médio, as características cenográficas e glaciais representativa 

do lago Cocytus em contraste com as chamas do pentagrama ilustrado no solo congelado, 

aproximando-se da ilustração de Paulo Gustave Doré, a posição no qual Lúcifer se encontra  entre 

as duas imagens é semelhante.e a posição da câmera é considerado pelo modo de jogabilidade 

acionado por meio do protagonista Dante, que executa ataques térreos e também aéreos contra o 

inimigo, indicando a posição contra-plongé, de baixo para cima, demonstrando a supremacia que 

o príncipe infernal predomina sobre o guerreiro.       

 A figura alegórica do antagonista é considerada uma das principais representações 

da idade média, apresentando diversas manifestações de imagem, segundo o “Dicionário de 

Simbologia”, referente à semântica de demônios, o Lúcifer, utilizado de outra nomenclatura 

Diabo, seria aqueles que “[...] torturam os homens por meio de tentações [...]”. (Lurker, 1997, 
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p.191).  

  Os chifres denominados por cornos, no “Dicionário de Simbologia”, “[...] é o 

símbolo de força física e poder sobre-humano [...]” (LURKER, 1997, p.155), também demonstra 

características animalescas, bestiais voltadas às criaturas pagãs, como a entidade campestre 

romana o Fauno. 

 O pentagrama é representando como símbolo místico em conjurações de 

cerimoniais de feitiçaria e ocultismo e na interpretação de textos no sentido religioso e filosófico, 

segundo LUCKER (1997, p. 535) “[...] o pentagrama encontra-se como sinal mágico na 

hermenêutica medieval e na cena de conjuração no Fausto de Goethe [...]”. 

 A aparência do personagem é caracterizada por uma armadura dos cavaleiros da 

Ordem templária, um elmo de combate, uma cruz vermelha costurada em seu peitoral intitulando 

os pecados dele, fitas enrolados nos braços, ombreira no braço direito e botas de gladiador, 

diferente do poeta que tinha como vestimenta uma túnica franciscana. 

 De acordo com Lucker, (1997, p. 176 – 177) a cruz:  

“[...] é um símbolo dos opostos céu e terra; ponto central da cruz = centro 

cósmico; pensamento especulativo quer reconhecer nela também a coniunctio do 

principio espiritual-masculino (vertical) com o princípio material feminino 

(horizontal)” [...] “símbolo da ressureição, sinal redentor [...]”. A cruz é a 

manifestação da união entre Dante e Beatrice e a salvação do soldado perante a 

batalha acarretada no reino dos mortos. 

 

 As cores também são importantes, pois de acordo com Betton (1987), retratam a 

essência e sensibilidade visual e auditiva durante a narrativa e descrevem a cena ou a personagem 

e LUCKER (1997, p. 154) é um resultado psicológico a partir da ótica das cores a transmitir 

tranqüilidade ou incitação.  

 A cor vermelha do objeto de santificação, como diz Lucker (1997, p. 747) serviam 

de: 

 
“[...] amuletos embrulhados em vermelho e fios vermelhos manteriam afastados 

os demônios [...] na Bíblia a cor do pecado e da penitência [...]”, além da 

obliteração demoníaca e de seres sobrenaturais, era também a ressalva, a 

redenção dos templários perante o cristianismo.” (LUCKER, 1997, p. 747). 
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 O preto antagônico é referente de acordo com o Lucker (1997, p.565) “[...] é 

pertencente às Trevas [...]”, ao mundo subterrâneo, ao elemento obscuro, maleficiente, 

disseminante do caos.  

 O cenário na categoria dos jogos é subdividido e o que se encaixa no conceito de 

inferno é o de dimensão alternativa utilizados em gêneros de fantasia medieval e ficção cientifica, 

o reino das trevas é geralmente ramificado em diversos níveis para equilibrar a jogabilidade, da 

mesma forma como foi atribuído na estrutura da obra de Dante, como diz Bobany: 

 

[...] O cenário de dimensão alternativa pode ser encontrado tanto em títulos de 

fantasia medieval e ficção cientifica, e o conceito do inferno, é de longe, o mais 

amplamente explorado. O inferno dos jogos geralmente é dividido em níveis para 

sustentar sua jogabilidade, mas este conceito acaba sendo incorporado á própria 

narrativa da mesma forma que o inferno de Dante [...]”. (Bobany, 2007, p. 98). 

 

 A foice é representada, como diz LUCKER (1997, p.275) “[...] são símbolos da 

colheita, do tempo e da morte [...] personificação da morte [...] Na Bíblia, a foice é imagem do 

Juízo Final divino [...]”, a arma foi utilizada pelo personagem na primeira batalha contra a 

entidade da morte e ainda apropria-se da foice e a cruz pertencia a Beatrice, os armamentos 

representam o bem e o mal do protagonista. 

 O tema central apresentado na fase é a vingança, ódio e o rancor, consumido pelo 

personagem após os conflitos ocasionados como a perda de Beatrice, a transformação da imagem 

dela e a relação que manteve com o demônio até a sua salvação.  

 

Considerações Finais 
 

                      Demonstrar o meio cinematográfico como modelo contemporânea da literatura nos 

padrões da modernidade a partir da sétima arte inserida e também desenvolver o interesse pela 

literatura universal através do estímulo de uma ferramenta mídiatica, na transformação dos 

leitores em simples espectadores, contudo, em agentes ativos, construtores da própria narrativa e 

da interatividade nos jogos eletrônicos. 

 A literatura também amplifica o conhecimento de diversas áreas ramificadas, pois 
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ela funciona como um instrumento mediador intrapessoal e aprimora as habilidades de 

competência lingüística, a escrita, a leitura e a oralidade, desenvolve a capacidade cognitiva na 

compreensão de temas distintos, estimula a imaginação e a criatividade pelo ato de ler e escrever 

e torna o individuo critico perante a sociedade, na percepção do meio de convivência. 

 A utilização de jogos não substituirá os profissionais da área de educação, pois é 

uma ferramenta de auxílio metodológico para absorção das habilidades lingüísticas no ensino-

aprendizagem nas áreas especificas do conhecimento diversificado. 

 Além dos leitores sempre exercitaram a leitura por meio das diversas 

manifestações artísticas, aprimorando a prática, a expressividade, o pensamento racional, 

intencional, a proficiência e a formação social, pois a literatura não é apenas considerada como 

uma apreciação, mas como construção argumentativa encadeada pelo professor que motiva os 

alunos dele e também articula a memória discursiva e o repertório cultural. 
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O INSÓLITO NA SALA DE AULA: UMA ESTRATÉGIA PARA A FORMAÇÃO DO 

ALUNO LEITOR 

 
Kauani  Stefany Cardoso da Silva (G-CLCA – UENP/CJ) 

Luana Rodrigues Furtado (G- CLCA – UENP/CJ) 

Neriney Meira Carneiro Bellini (Orientadora – CLCA – UENP/CJ ) 

 

 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo desenvolver estratégias para a formação do leitor, a 

fim de ampliar os caminhos para a leitura de alunos e professores, na modalidade do insólito. 

Nosso estudo volta-se para a elaboração de um Plano de Trabalho Docente (PTD), que irá 

auxiliar o professor no seu contexto escolar, promovendo a leitura crítica de textos do insólito 

literário, com foco na formação de alunos leitores. Assim, enfatiza-se a necessidade de se 

pensar em estratégias e recursos para a prática leitora desses alunos em formação. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Insólito. PTD. Formação do leitor. 

 
RESUMEN: Ese artículo tiene como objetivo, desarrollar una estrategia para La formación del 

lector, al fin de ampliar los caminos de la lectura literaria de alumnos y profesores, en la 

modalidad del insólito. Nuestro estudio se vuelve para la elaboración de un Plan de Trabajo 

Docente (PTD), que ira auxiliar el profesor en su contexto escolar, promoviendo la lectura 

crítica de los textos del insólito literario con enfoque en la formación de los alumnos lectores. 

Así se enfatiza la necesidad de si pensar en estrategias y recursos para la práctica lectora de esos 

alumnos en formación. 

 
 

PALABRAS-CLAVE: Lectura. Insólito. PTD. Formación del lector. 
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Considerações Iniciais 

 
A investigação, as análises e a proposta de ensino deste projeto recairão sobre 

obras da literatura do insólito e teorias afins à modalidade, considerando que tais 

narrativas exigem leituras verticalizadas e que, muitas vezes, são trabalhadas de modo 

insuficiente em sala de aula. A partir de nossas experiências nas aulas de observação do 

Estágio Supervisionado, pudemos constatar a dificuldade existente em se motivar e 

efetuar leituras nas aulas de Língua Portuguesa. Ainda que as bibliotecas tenham acervos 

consideráveis de livros, o modo de estimular os educandos a buscá-los e interessarem-se 

pelos textos ainda é bastante precário. Por isso, o desejo de elaborar um trabalho de 

conclusão de curso (TCC) que vislumbre e elabore práticas de leitura com narrativas do 

insólito literário. 

Esperamos que o desenvolvimento deste trabalho colabore para o enriquecimento 

de nossos conhecimentos sobre a leitura em sala de aula, bem como a respeito das teorias 

e tessituras do insólito literário. Por isso, pretendemos que o trabalho desenvolvido 

também contribua como estratégia e ações de leitura a serem efetivadas por professores 

em suas aulas. 

Também enfatizaremos a importância da leitura em sala de aula, em diferentes 

modalidades, para buscar agradar e interessar os discentes de modo geral, e fazê-los se 

desenvolver e crescer criticamente. 

Para iniciarmos nosso trabalho, faremos, no primeiro capítulo, uma introdução a 

respeito do discente e de metodologias para que esse possa se tornar um possível leitor, e 

tomaremos como norte o livro A Formação do Leitor, de Maria da Glória Bordini e Vera 

Teixeira Aguiar. Em seguida, no segundo capítulo, faremos a biografia do escritor 

Domingo Pellegrini e a análise do livro A Árvore que Dava Dinheiro e, no terceiro 

capítulo, proporemos um PTD relacionado à obra. 
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FORMAÇÃO DE LEITOR 
 

 

 

A leitura é responsável por contribuir, de forma significativa, na formação do 

indivíduo, influenciando-o a ser crítico perante a sociedade, e capacitando-o a criar suas 

interpretações e visões sobre o mundo. 

Em cada fase da vida humana, os interesses se modificam. Isso também ocorre 

em relação à literatura: uma criança prefere ler histórias em quadrinhos, livros coloridos 

e cheio de imagens; já o adulto tem um gosto mais amplo pela literatura, procurando pela 

literatura clássica, pelos best sellers, por exemplo. O interesse por determinadas 

modalidades literárias vai se desenvolvendo de acordo com o desenvolvimento 

intelectual do ser humano. 

 
O indivíduo busca, no ato de ler, a satisfação de uma necessidade de 

caráter informativo ou recreativo, que é condicionada por uma série de 

fatores: os alunos são sujeitos diferenciados que têm, portanto, 

interesse de leitura variada. As pesquisas que se empenham em delinear 

um quadro dos interesses de leitura das crianças e jovens têm em conta, 

como elementos determinantes, a idade, a escolaridade, o sexo e o nível 

sócio-econômico. (BORDINI; AGUIAR, 1998. p. 19). 

 

Para que esse aperfeiçoamento com a leitura seja possível, é importante que o 

indivíduo saiba diferenciar as várias vertentes da literatura e saiba como se posicionar a 

respeito do que lê. A socialização do indivíduo se faz além dos  contatos pessoais, e a 

literatura é um desses meios, quando o indivíduo se reconhece como leitor e se depara 

com produções de outros indivíduos, por meio do código comum da linguagem escrita. 

Utilizaremos, como embasamento teórico, o livro A Formação do Leitor, de 

Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira Aguiar, no qual elas propõem metodologias de 

ensino para leitura de texto literário e, também, discutem sobre o papel da  escola na 

formação do aluno-leitor. Mostram-se cinco propostas de metodologias: Método 

Científico; Método Criativo; Método Recepcional; Método Comunicacional; Método 

Semiológico. No método científico, podemos ver que a sala de aula acaba 
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se transformando em um laboratório de experimentação e reflexão, e as atividades do 

método obedecem às etapas da pesquisa. 

O método criativo está relacionado com o caráter artístico do aluno leitor, sendo 

esse método um meio de apropriação e transformação da realidade, levando o aluno a 

aprender de uma forma mais prazerosa. 

O método recepcional está inteiramente relacionado à Estética da Recepção, 

valorizando o papel do leitor como processo de produção da obra, o coautor, já que esse 

tem a possibilidade de gerar sentido e significado aos mais diversos textos. 

 
„‟Optou-se por esse encaminhamento devido ao papel que se atribui ao 

leitor, uma vez que este é visto como um sujeito ativo no processo de 

leitura, tendo voz em seu contexto. Além disso, esse método 

proporciona momentos de debates, reflexões sobre a obra lida, 

possibilitando ao aluno a ampliação dos seus horizontes de 

expectativas.‟‟ (1993, p. 74). 

 

O autor não vai oferecer uma interpretação pronta do seu texto, este vai ser o 

papel do leitor, pois a obra será complementada no leitor, dando-lhe condições de 

atribuir sentido ao que foi lido. 

O método comunicacional está pautado na teoria da comunicação de Roman 

Jakobson; são, então, os diferentes atos comunicativos definidos pela função que lhes é 

relevante. Sabemos que, em uma mensagem, em geral, há mais de uma função, mas a 

que predomina é aquela que se impõe sobre as outras. Na literatura, a função 

predominante é a Poética, pois aprecia, sobretudo, a estrutura fechada em si mesma. 

Por último, o método semiológico, ligado à teoria do Círculo de Bakhtin, defende 

a ideia de que a linguagem humana é um produto social, por conta do contato humano. 

Este método prevê que qualquer troca de comunicação humana não carrega um único 

sentido, muito pelo contrário, a linguagem verbal e os outros sistemas semiológicos são 

determinados tanto pelo fato que procede de alguém,
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como pelo fato que se dirige para alguém, constituindo o produto da interação do locutor 

e do ouvinte. 

Todas as atividades propostas pelas autoras guardam semelhanças com o Plano de 

Trabalho Docente (PTD), proposto por Gasparin em 2009. As autoras apresentam o 

tema, recolhem os dados a respeito do tema que os alunos conhecem, fazem atividades a 

fim de desenvolver o conhecimento dos leitores, recolhem os dados levantados acerca 

desse novo conhecimento dos alunos e, assim, podem concluir se foi alcançado um novo 

nível de conhecimento a respeito do que foi trabalhado em sala de aula. 

Neste trabalho, a modalidade literária estudada será a do fantástico, explicado 

detalhadamente mais adiante, far-se-á um PTD do livro fantástico A Árvore que Dava 

Dinheiro, do escritor paranaense Domingo Pellegrini. O estudo do gênero fantástico é 

muito importante na sala de aula, pois o gênero instiga a vontade de ler e a imaginação 

do aluno-leitor. Dessa forma, a leitura se torna muito mais prazerosa para o discente, 

com ricas possibilidades de aprendizagem dos elementos formais e temáticos presentes 

no texto. 

Para que os possíveis significados do texto lido sejam discutidos, há a 

necessidade do diálogo entre aluno/texto/professor, pois esse último precisa se 

encarregar de dar rumo às várias interpretações dos alunos e considerar todas, mas 

também participar da discussão para que os receptores não fujam do tema. 

Muitas vezes, o aluno só lê em sala de aula, pois fora da esfera escolar, seja em 

casa ou qualquer outro lugar, não recebe incentivo; muitas vezes, em casa ninguém tem o 

hábito de ler e o jovem acaba se sentindo desmotivado. Há,  também, a questão da 

precariedade dos livros no acervo da biblioteca, que faz com que o aluno se sinta 

desanimado para buscar uma nova leitura. 

O professor também precisa fazer com que o aluno leitor evoque o seu 

conhecimento de mundo para dar sentido ao texto e, isso, pode ser feito com perguntas 

simples, (onde aconteceu, em que época, o que acontecia na época, esse tipo de coisa 

ainda acontece nos dias de hoje, etc.). O professor precisa
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incentivar constantemente o aluno à leitura, porém ela só será concretizada quando houver 

interesse por determinadas obras. 

 
Todo o texto, entretanto, independente do seu grau de realização 

artística, seja ele consagrado ou não, pode ser objeto de aulas de 

literatura, desde que seja visto na sua totalidade e que o professor esteja 

atento para o conjunto de normas que nele se configuram, sendo capaz 

de discriminá-las criticamente em contraste com os padrões estéticos e 

ideológicos de seu tempo. (BORDINI; AGUIAR, 1998. p. 40) 

 

Portanto, os contos/textos/livros trazidos para a sala de aula precisam ser 

atraentes ao aluno. Isso não quer dizer que o professor só vá trazer livros 

contemporâneos, deixando de lado obras clássicas, pelo contrário, o docente precisa 

fazer com que essas obras atribuam significados aos seus leitores, inserindo-as no seu 

cotidiano. 

 

 
 

A ÁRVORE QUE DAVA DINHEIRO – DOMINGOS PELLEGRINI 

 

 

O escritor Domingos Pellegrini Junior nasceu em Londrina no Paraná em 1949, 

onde passou a maior parte de sua infância. Romancista, contista, cronista, poeta, 

jornalista e publicitário, estudou Letras e publicidade na Universidade Estadual de 

Londrina – UEL no Paraná, onde se formou em 1975. Alguns anos depois, especializa-se 

em Teoria Literária na Universidade Estadual Paulista – UNESP, em Assis, São Paulo. 

Domingos tem seu primeiro livro publicado em 1977, O Homem Vermelho, obra que o 

torna vencedor do Prêmio Jabuti, um dos mais importantes prêmios literários do país. 

Mais tarde, escreveu vários outros livros, além de contos, novelas e romances, mas é 

pelo público infanto-juvenil que Domingos tem um carinho especial. Sua obra prima A 

árvore que dava dinheiro se tornou um clássico da literatura infanto-juvenil brasileira. 

Publicada em 1981, pela 
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editora Ática, com um tema bem atemporal, nela, Pellegrini mistura fantasia e realidade 

e nos faz refletir sobre a ambição e ilusão do homem pela fortuna fácil, a partir de uma 

árvore que produz dinheiro. 

Este livro vai contar a história de uma pequena cidade de nome Felicidade, onde 

morava um velho muito mesquinho, tanto que usava sempre o mesmo par de chinelos 

para não gastar a sola, o que veio no futuro a dar problemas em sua coluna. Ele não 

gastava dinheiro com nada, nem para pagar o próprio tratamento, o que veio a levá-lo a 

óbito. Como o velho era dono da maioria das casas da cidade, deixou um testamento 

passando seus imóveis a seus inquilinos, com a condição de que fossem plantadas três 

sementes de árvores, na praça da cidade e, assim, foi feito. Só uma das sementes vingou, 

originando uma grande árvore, bem no centro da cidade, que, subitamente, começou a 

dar dinheiro. 

A pequena cidade de Felicidade virou um caos, quando a árvore começou a dar 

dinheiro, virou uma guerra em que todos queriam se dar bem sem nenhum esforço. 

Todos queriam um pedaço da árvore, foi uma loucura total, os habitantes da cidade 

plantaram uma parte da árvore no seu quintal. Como todos tinham um pedaço da árvore 

que dava dinheiro, começaram a ter dinheiro demais, os comerciantes locais 

aproveitarem disso e cobraram valores altíssimos por coisas que normalmente custavam 

muito menos. O acontecimento chamou atenção do mundo todo, jornalistas vieram até 

felicidade, turistas, todos queriam ver de perto o fenômeno. Não sabiam, porém, que o 

dinheiro não podia sair da cidade, caso isso acontecesse, virava pó, esfarelava todo, fato 

que veio a causar uma grande confusão. Com tanto dinheiro e ambição os habitantes de 

Felicidade foram mostrando o pior lado deles. 

Essa obra de Domingos Pelegrini traz à tona um tema bem polêmico, a partir de 

um fato fantástico, uma árvore que produz dinheiro, para nos fazer ver o quão desastroso 

poderia ser tal fato. Qual o melhor fruto que uma árvore pode oferecer, não é mesmo? 

Nessa narrativa, os habitantes da pacata cidade de Felicidade são interrompidos em suas 
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vidinhas, por causa do surgimento desta árvore, que faz com que a rotina desses 

 

 moradores mude para sempre, a ganância é aguçada, um alvoroço se instala entre as 

ruas da cidade, fazendo com que eles nunca fiquem satisfeitos com o que tem e, por 

isso, sempre querem mais. 

A árvore que dava dinheiro tem como única personagem protagonista a própria 

cidade. O consumo exagerado que se revela em todos os habitantes está vigente no 

bêbado com pés de elefante, os meninos que engraxam sapato do turista, as donas de 

casa que sonham em viajar pelo mundo e as moças que escondem produtos caros de 

beleza no fundo da gaveta. 

Com esse livro Domingos Pelegrini nos faz refletir sobre o que o dinheiro é capaz 

de fazer com uma sociedade toda, a má distribuição do dinheiro que pode causar 

desigualdade social, os malefícios do apego a bens materiais, a satisfação momentânea e 

passageira, esquecendo-se de que as coisas não duram para sempre. Apesar de ter sido 

escrito em 1981, este livro tem um caráter bem atemporal e podemos aplicar as reflexões 

deste livro perfeitamente aos dias de  hoje. 

 
REALISMO MÁGICO 

 

O Realismo Mágico, também conhecido como realismo fantástico ou  realismo 

maravilhoso, foi um movimento literário que surgiu em meados do século XX como 

resposta aos movimentos ditatoriais da América Latina. O realismo  mágico tem como 

principais características a presença de elementos fantásticos ou mágicos e a 

representação ficcional de experiências sobrenaturais, que podem causar no leitor 

sensações obscuras e inquietantes. 

Um dos grandes nomes e precursores do Realismo Fantástico (termo aqui tomado 

como sinônimo de realismo mágico e realismo maravilhoso) é  o Colombiano Gabriel 

Garcia Márquez, com seu grande livro Cem Anos de Solidão que traz a origem e a 

decadência de gerações de uma família tradicional, os Buendía. 
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No Brasil o movimento contou com escritores como J. J Veiga e Murilo Rubião. 

Murilo foi um dos grandes nomes do movimento, conhecido por reescrever 

seus textos diversas vezes até atingir a perfeição, sua percepção é intensa, seus textos, 

embora no âmbito do insólito, trazem reflexões profundas sobre a realidade  e os 

sentimentos das pessoas, sempre dosados com ironia sutil. 

O „‟insólito‟‟ corresponde ao que não é habitual, que é anormal ou incomum, ou 

seja, propõe interpretações não convencionais aos problemas que são reais. No livro A 

árvore que dava dinheiro pode-se perceber que o que acontece de anormal é o fato de 

uma árvore não produzir frutos, mas dinheiro e isso não causar estranhamento nos 

habitantes da cidade. Essa questão de lidar com elementos fantásticos de maneira natural, 

transforma nossa realidade em um mundo cheio de possibilidades, libertando nossa 

imaginação. 

 
PLANO DE TRABALHO DOCENTE - PTD 

 

O Plano de Trabalho Docente é uma metodologia de ensino que divide em etapas 

os conteúdos que serão trabalhados e também evidencia o modo de trabalhar a partir do 

repertório do aluno. O Plano de trabalho é uma maneira de organizar o ensino e a 

aprendizagem dos alunos em sala de aula. 

Neste trabalho, propomos trabalhar o livro A Árvore que Dava dinheiro, de 

Domingo Pellegrini, por ser um clássico da literatura infanto-juvenil, de leitura fácil, 

rápida, e bem divertida, há também a presença do fantástico, o que acaba prendendo 

ainda mais a atenção do leitor, um livro para todas as idades. A nossa proposta para o 

PTD é trabalhar as várias vertentes da leitura. 

O PTD é dividido em vários tópicos, como poderá ser visto a seguir. Este plano é 

muito interessante, pois também se importa com os conhecimentos de mundo do aluno, 

mesmo antes de saber qualquer coisa a respeito da obra ou do autor. A estrutura é 

basicamente conhecimento inicial/desenvolvimento/novo conhecimento atual, ou seja, há 

a chance de observar se o aluno depreendeu ou não a respeito de determinado assunto. 
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I – PRÁTICA SOCIAL INICIAL DOS CONTEÚDOS 
 

A prática social inicial será trabalhada oralmente, preparando e motivando o 

aluno a respeito do tema, por meio de questionamentos. 

1.1 Anúncio dos conteúdos: 

Na prática social inicial serão apresentadas atividades para serem 

desenvolvidas oralmente, com o objetivo de resgatar o que os alunos já sabem sobre 

o assunto. Neste momento, será apresentada a obra A Árvore que Dava Dinheiro, a 

biografia do autor Domingo Pellegrini e o conteúdo temático do texto. 

1.2 Vivência Cotidiana dos Conteúdos 

Nesta etapa, procuraremos saber a respeito do que os discentes já sabem sobre a 

obra e o autor, com perguntas feitas oralmente: Vocês já conheciam o livro A Árvore que 

Dava Dinheiro? Se sim, como conheceram? O que acharam? Quem é o autor do livro? O 

que sabem sobre ele? Conhecem mais alguma obra do autor? Vocês acham que este livro 

carrega alguma crítica à sociedade? Conseguem identificar aonde há a presença do 

fantástico? O que gostariam de saber a mais sobre a obra? O que gostariam de saber a 

mais sobre o gênero? O que gostariam de saber a mais sobre o autor? 

Il – PROBLEMATIZAÇÃO 

2.1 Dimensão Conceitual 

Neste momento, perguntaremos aos alunos se eles sabem identificar o que é o 

gênero fantástico. A seguir, os indagaremos se sabem qual a diferença entre o 

fantástico e o maravilhoso. Logo, explicaremos que o maravilhoso está presente nas 

fábulas e nos contos de fadas, ou seja, o sobrenatural, aqui, é aceitável pelo leitor; o 

fantástico é o oposto, pois é elaborada pelo imaginário, deixando a dúvida no leitor 

se o que está sendo lido é real ou não, já que é algo inexistente no mundo em que 

vivemos. 

2.2 Dimensão Histórico-Cultural 
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Nesta etapa, perguntaremos em que época foi escrita a obra em análise e qual 

o contexto histórico do livro que está em estudo. 

 

2.1 Dimensão Social 

Perguntaremos aos alunos qual é o assunto tratado na obra e questionaremos 

se o que está sendo retratado nela também pode ser inserido  no contexto atual de 

nossa sociedade. 

Ill – INSTRUMENTALIZAÇÃO 

Nesta etapa, os alunos farão a leitura da obra  individualmente, que é curta e 

pode ser lida rapidamente em poucos dias. Outra estratégia de leitura, que também 

pode ser utilizada, é a leitura coletiva, o professor, juntamente com os alunos, pode 

realizar a leitura do livro juntos, dentro da sala de aula. Após conversado sobre a 

melhor maneira de se fazer a leitura do livro e todos terem realizado a leitura, serão 

feitas algumas perguntas que retomarão os assuntos anteriormente debatidos e 

deverão ser respondidas por escrito, tais como: quem produziu esta obra? Quem, 

provavelmente, lê esse tipo de história? Qual o gênero presente no texto? Para qual 

finalidade este livro foi escrito (há alguma crítica ou moral?). Qual objeto gera 

conflito entre os personagens? Quem poderia representar os personagens retratados 

no livro? Em sua opinião, o que esta obra tem para nos ensinar? 

Após a resolução das perguntas, discorreremos com os alunos sobre a 

importância da leitura para vida de cada um, já que essa amplia o conhecimento do 

leitor, apura o senso crítico do discente para debater sobre diversos  assuntos, amplia 

o conhecimento, enriquecendo o vocabulário e a escrita. 

lV– CATARSE: 

A catarse é a manifestação do novo conteúdo adquirido, é o momento  em 

que vamos intensificar tudo o que foi trabalhado até então e perguntar aos educandos 

por que a leitura é importante. Também vamos propor uma dinâmica em que cada 

estudante inicie uma história curta, com o gênero trabalhado, mas que não tenha 
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final. Após todos terem escrito suas histórias, recolheremos e, em seguida, 

distribuiremos aleatoriamente a folha para que outro colega possa criar um final para 

a história, sem, contudo, perder o sentido inicial. 

 

Outra proposta interessante seria a de eles mesmos plantarem a sua própria 

árvore, qual fruto eles gostariam de plantar? As respostas seriam expostas oralmente 

com o restante da turma e, de forma simbólica, o professor pode com os alunos 

plantar a semente de uma árvore qualquer. 

Acreditamos que estas sejam uma das muitas maneiras de estimular a 

criatividade e o aperfeiçoamento da leitura e escrita dos alunos. 

V– PRÁTICA SOCIAL FINAL 

A prática social final é o momento em que o aluno vai se posicionar na sua 

nova realidade, é a sua outra visão do conteúdo no cotidiano, nesta prática vamos 

refletir coletivamente sobre a importância de ler e escrever de forma rotineira, para 

que se torne hábito na vida de cada um, fazendo com que eles evoluam tanto no 

pessoal como socialmente. 

 
 

Considerações Finais 
 

O presente artigo foi elaborado a partir da necessidade de se pensar em novos 

recursos e estratégias para a formação de leitores, preocupando-se em estimular os 

alunos para o hábito da leitura não apenas na esfera escolar, mas também para seu 

crescimento pessoal e social. Também discorremos acerca das dificuldades que são 

encontradas pelos discentes para que essa atividade não seja concluída: falta de livros 

no acervo da biblioteca da escola, falta de motivação, desinteresse pelos livros 

apresentados em sala de aula. Sabe-se que a falta de motivação para a leitura é a 

maior delas, o que acaba tornando esse hábito incomum. 

Segundo Machado (2001): 
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Não é natural, é cultural. Entre os povos que comem diretamente com 
as mãos, não adianta dar garfo e colher aos meninos, se eles nunca 

viram ninguém utilizá-los. Isso é tão evidente que nem é o caso de 
insistir. Se nenhum adulto em volta da criança costuma ler, dificilmente 
vai se formar um leitor.‟‟ (MACHADO, 2001). 

 
 

 

Esse papel não é apenas da escola, apesar de esse ser um dos lugares mais 

importantes no qual o aluno tem mais contato com a leitura, porém não deveria ser o 

único, como muitas vezes é: essa motivação deveria se iniciar dentro de casa. 

A leitura não deve ser recebida apenas como um processo de decodificação, 

mas deve proporcionar ao leitor o contato com seu verdadeiro significado, partindo 

de seu conhecimento de mundo, todos ao lerem o mesmo texto obterão compreensão 

e interpretação diferentes, ao interagir com o texto, ou seja, é o leitor quem atribui 

significado ao texto. Percebe-se, então, como é importante o hábito da leitura, 

preparando os alunos para serem capazes de participarem da sociedade na qual estão 

inseridos. 

Pensando então que a escola é a principal responsável pelo ensino da leitura, 

faz-se necessário criar metodologias e propostas eficientes, ou seja, dependendo de 

como forem organizadas, essas estratégias irão transformar o aluno em um leitor ou 

afastá-lo desse processo. Neste trabalho, propusemos o Plano de Trabalho Docente 

para auxiliar nessa tarefa e tivemos como escopo o livro A Árvore que Dava 

Dinheiro, por ser uma obra insólita e disponível para todas as idades. A nossa opção 

por usar Plano de Trabalho Docente foi pelo  fato de podermos acompanhar de uma 

maneira mais presente o conhecimento que o aluno vai adquirindo conforme vamos 

trabalhando e desenvolvendo as atividades propostas. 

Durante o desenvolvimento de nosso artigo pudemos perceber a importância 

de se formar cidadãos que sabem ler e não apenas ler, mas  também interpretar o que 

está sendo lido, pois, por meio da leitura, o aluno pode se inserir na sociedade com 

muito mais autonomia e, sendo assim, ter capacidade para transformar o mundo, 
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porque é esse o papel da leitura: transformar a vida do ser humano. 
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O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA: UMA ANÁLISE SOB A 

PERSPECTIVA DO INGLÊS COMO LÍNGUA FRANCA 
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Resumo: Este trabalho busca analisar uma unidade didática do livro Way to Go! do 1º ano do 

Ensino Médio, utilizado nas escolas públicas, a partir da perspectiva do Inglês como Língua 

Franca (ILF). Pretende-se verificar se a unidade didática possui informações e conceitos capazes 

de conduzirem à aprendizagem para construção de conhecimentos, considerando a atual posição 

do inglês, como uma língua franca global.  Como suporte teórico, tomarei como base as pesquisas 

de Crystal (2003), Rajagopalan (2011), dentre outros estudiosos da área. A análise foi baseada na 

lista de checagem proposta por Oliveira (2010) com questões acerca dos aspectos interculturais e 

as variedades presentes na língua inglesa encontradas (ou não) nos livros didáticos. Após a 

análise verifiquei que, embora a unidade em questão mencione falantes de países que não 

pertencem apenas aos Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo, a supremacia dos falantes 

nativos ainda prevalece, reforçando a concepção do inglês “padronizado” falado por nativos e a 

ideologia de pronúncias de alto prestígio a serem ensinadas (norte-americana e britânica).  

 

Palavras-chave: Inglês como Língua Franca. Livros didáticos. Ensino-aprendizagem.  

 

 

Considerações Iniciais 

 

Atualmente o ensino de língua estrangeira, no que se refere às habilidades comunicativas, 

tem ganhado destaque, devido ao reconhecimento do papel do inglês como língua global. 

Portanto, pode-se dizer que há necessidade de uma atenção no que tange à qualidade no processo 

de ensino- aprendizagem da língua em questão.  

Por um longo período, o ensino do Inglês foi baseado apenas nos aspectos gramaticais, na 

escrita e na memorização de vocabulário, de forma mecânica e desinteressante. Contudo, o ensino 

de língua inglesa ainda está muito ligado à concepção de inglês como língua estrangeira (English 

as a Foreign Language). A concepção de língua franca é vista com certa resistência por parte dos 

modelos pedagógicos existentes, devido à supervalorização de um inglês padrão, falado por 

nativos. 
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Com a nova perspectiva de ensino do ILF, há necessidade de uma abordagem humanista, 

promotora de cidadania, capaz de desenvolver uma consciência intercultural crítica (SCHEYERL, 

2009).  

Segundo Rajagopalan (2003, p.70) “o verdadeiro propósito do ensino de línguas 

estrangeiras é formar indivíduos capazes de interagir com pessoas de outras culturas e modos de 

pensar e agir. Significa transformar-se em cidadãos do mundo”.  

Posteriormente o autor defende seu argumento: 

 

Como professores de inglês, é nosso dever preparar nossos alunos para serem 

cidadãos do mundo novo que se descortina diante dos nossos olhos e sobre o 

qual temos apenas uma ideia ainda muito vaga. Para atuar nesse admirável novo 

mundo, os nossos alunos têm de aprender a lidar com todas as formas de falar 

inglês (RAJAGOPALAN, 2009, p. 45).   

 

De acordo com Leffa (2006) devemos estar conscientes e buscar usar a língua com outros 

propósitos. O autor propõe que o ensino de Língua Estrangeira (LE) tenha o objetivo específico 

da solidariedade internacional, corroborando com as ideias de SCHEYERL (2009), citadas 

anteriormente.  

A partir dessas reflexões, é possível propor que essa nova perspectiva de ensino (ILF) 

tenha grande importância durante o aprendizado da Língua Inglesa, em especial no ensino na rede 

pública, tomando como ponto de partida as propostas da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). Ela propõe a opção pelo ensino da língua inglesa como língua franca, uma língua de 

comunicação internacional utilizada por falantes espalhados no mundo inteiro, com diferentes 

repertórios linguísticos e culturais. Tal perspectiva possibilita questionar a visão de que o único 

inglês correto, e a ser ensinado, é aquele falado por nativos. Assim, o inglês tratado como língua 

franca acaba por desvinculá-lo da noção de pertencimento a um determinado território e a 

culturas de comunidades específicas, favorecendo uma educação linguística voltada para a 

interculturalidade.  

 

 



Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

388 

    

A LÍNGUA INGLESA E SUA ASCENSÃO HISTÓRICA 

 

 A ascensão da língua Inglesa deve-se, principalmente, à Batalha de Hastings, de 1066, e, 

no século XIX, ao grande poder econômico da Inglaterra, impulsionado pela Revolução 

Industrial, à soberania político-militar dos EUA, após a II Guerra Mundial, e ainda pela grande 

influência econômica e cultural exercida por esses países em relação ao mundo atual globalizado, 

elegendo a língua Inglesa como capaz de estabelecer comunicação em quase todas as áreas de 

conhecimento. 

O termo Inglês como Língua Franca (ILF) serve para designar o momento atual da língua 

Inglesa no mundo, referindo-se ao estatuto do inglês como língua global. Hoje, o Inglês é o 

idioma mais utilizado em âmbito mundial, caracterizando-a como uma língua universal. David 

Crystal, estudioso renomado nas pesquisas sobre o Inglês Global, expõe em seu livro seminal 

English as a Global Language (2003), que uma língua atinge o status de global quando é 

reconhecida como tendo um “papel especial” por seus usuários e que esta pode assumir diversas 

facetas.  

Crystal (2003) ainda pontua como fator para caracterizar o inglês como língua global, ao 

relacionar o número de pessoas que utilizam o idioma como segunda língua, maior que o número 

de falantes nativos. Tal fato ocorre, pois, aprender esse idioma significa ampliar as oportunidades 

sociais do cidadão.  

Estima-se que um quarto da população mundial é fluente ou competente em inglês, 

fenômeno que está em constante crescimento. Pesquisas recentes apontam que o inglês é falado 

atualmente por cerca de 375 milhões de falantes nativos e 750 milhões de falantes que o utilizam 

como segunda língua. Atualmente, a Língua Inglesa serve como meio de comunicação entre os 

povos, pois percorre o mundo contemporâneo, ou seja, o fenômeno linguístico denominado World 

English (Inglês Mundial). 

World English ou Inglês Mundial é o termo utilizado pelo renomado linguista Kanavillil 

Rajagopalan para se referir ao Inglês como língua global. De acordo com o pesquisador, tal 

fenômeno é: 
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cultural por excelência, um fenômeno produzido pela geopolítica do mundo pós-

colonial, pós-guerra fria. Ele é fruto do trabalho do homem que precisa se 

comunicar com seus pares, a longas distâncias e contra as barreiras de toda a 

sorte - cultural, social e nacional.  (RAJAGOPALAN, 2011, p. 52) 

 

Após breves reflexões sobre uma das nomenclaturas utilizadas para tentar explicar a 

Língua Inglesa em tempos contemporâneos, ou seja, o inglês como uma língua global e como 

língua mundial, será discutido a seguir a perspectiva do ILF, que também compreende esse 

conjunto de definições por muitos teóricos da Linguística Aplicada, e que será o foco desse 

artigo, com suas (in)definições e propostas ao ensino de Língua Inglesa e aos materiais didáticos. 

 

A PERSPECTIVA DO ENSINO DO INGLÊS COMO LÍNGUA FRACA (ILF): 

(IN)DEFINIÇÕES 

 

Diante da atual posição do inglês no mundo contemporâneo, alguns estudiosos veem a 

oportunidade de reformular questões linguísticas tradicionais. Atualmente a língua inglesa é 

utilizada por uma maioria de falantes não nativos e, isso acaba por afetar a supremacia atribuída 

aos falantes nativos, antes, responsáveis por produzirem as normas a serem seguidas pelos 

usuários. Toda língua está em constante processo de transformação, e com a língua inglesa não é 

diferente, pois esta sofre também influências de outras línguas. Diante disso, Rajagopalan (2011) 

expõe a necessidade de se atentar ao conceito de língua, que, “era não só aceita como algo 

perfeitamente natural, mas efetivamente entendida como um pressuposto incontestável”, além de 

evidenciar que a integridade e a inviolabilidade das línguas não eram abertas a discussão, isto é, 

eram entendidas como questões pacíficas, diferentemente do inglês, pois este é falado por maior 

número de falantes não nativos ou bilíngues. 

Segundo Seidlhofer (2004) 80% das trocas linguísticas nas quais a LI é utilizada como 

segunda língua ou língua estrangeira, não abrangem nenhum falante nativo de inglês. O inglês se 

reconfigura por meio da utilização de falantes não-nativos, que acabam empregando ao idioma 

traços característicos de sua própria língua materna. Tal fato contribui para a caracterização do 

ILF. Nas palavras de Seidlhofer: 
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Por isso, prefiro pensar o ILF como qualquer uso da língua inglesa entre falantes 

de diferentes línguas maternas para quem o Inglês é o meio de comunicação de 

escolha, e muitas vezes a única opção. (SEIDLHOFER 2011, p.7) 

 

Cogo e Dewey (2012, apud SIQUEIRA, 2012 p.10), delimitam o ILF a partir de três 

níveis principais: o primeiro refere-se aos seus contextos; o segundo, está ligado à sua função e o 

terceiro, como um paradigma de pesquisa. De acordo com esses pesquisadores: 

 

a única maneira de descrever o ILF é como uma língua franca capaz de operar 

um sistema linguístico altamente complexo, como qualquer versão da língua, 

sejam o Inglês Nativo (IN) ou os ingleses nativizados” (COGO; DEWEY, 2012, 

apud SIQUEIRA, 2012 p.10). 

 

As definições de ILF apontadas por Jenkins (2009), referem-se ao idioma utilizado entre 

falantes de diferentes aspectos culturais e linguísticos, da qual a interação acontece entre os 

falantes dos Círculos Interno, Externo e em Expansão. Nas palavras da autora: 

 

(…) não importa de qual círculo viemos, a partir de uma perspectiva ILF todos 

nós precisamos fazer ajustes para a nossa variedade local de inglês em benefício 

de nossos interlocutores quando participamos da comunicação em Inglês como 

Língua Franca. (JENKINS, 2009, p. 201) 

 

A nova perspectiva de ILF tem trazido questionamentos acerca de sua concepção. O 

fenômeno, trata-se de uso ou de uma variedade da língua inglesa? 

Essa questão pode ser respondida de acordo com as considerações propostas por Park e 

Wee (2011), ao mencionar que o ILF não se trata de uma variedade, visto que a língua não é 

composta por um sistema fixo e estático de regras, mas um produto emergente dos falantes em 

contextos locais, responsáveis pela sua existência e fluidez.  

Ainda, em se tratando das definições acerca dessa nova perspectiva de ILF, como 

variedade ou uso, Berns (2011) pontua que, a língua franca é vista como uso da língua e não uma 

variedade per se. Berns conceitua a língua franca como um construto abstrato que engloba 

maneiras e peculiaridades de uso em situações comunicativas distintas: “Porque se dissermos 
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"uso inglês como meio de instrução", estamos falando de um uso.” (BERNS, 2011, p.294, 

tradução minha). 

Portanto, a perspectiva de ILF deverá ser definida pela sua função e seu caráter 

pragmático, em relação ao uso da língua em sua diversidade. 

O ensino sob uma perspectiva do ILF apresenta a possibilidade de se desconstruírem 

conceitos de que há, predominantemente, duas culturas, ou duas pronúncias de alto prestígio a 

serem ensinadas (norte-americana e britânica). Trabalhar em uma sala de aula sob a perspectiva 

do ILF oportunizará ao aluno vivenciar a sua pluralidade linguística e cultural de outros falantes 

da LI, desafiando questões como as das culturas ditas “superiores”, consagradas nos seus livros 

didáticos de língua inglesa. Para o professor adepto às perspectivas do ILF, poderá possibilitar 

uma abordagem de ensino intercultural, reflexiva e crítica. 

 

 

 

O LIVRO DIDÁTICO NO ENSINO APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA 

 

O PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) criado em 1985, tornou-se o maior 

programa de distribuição nacional. Fora implementado com a finalidade de exercer melhorias nos 

índices de desenvolvimento do país, por meio da educação e também, devido à pressão exercida 

pelo mercado para a disseminação de livros didáticos nas escolas. A partir de 1996, o programa 

passou a ser avaliado por uma equipe de especialistas. Em 2010, os livros didáticos de inglês e de 

espanhol foram incluídos no PNLD como línguas estrangeiras, tendo como alvo alunos do 6º ao 

9º ano do Ensino Fundamental. Em 2011, foram aprovados mais livros dos mesmos idiomas, 

agora, para serem utilizados por alunos do Ensino Médio. 

O livro didático é contemplado como um objeto da cultura escolar. A presença de 

“impressos” escolares na educação é coexistente com o início do processo de ensino 

aprendizagem no Brasil. De acordo com BATISTA (2002), esses “impressos” sempre foram 

usados na educação escolar, fazendo parte do processo de ensino aprendizagem. Nas palavras do 

autor:  
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O livro didático desenvolve um papel importante no quadro mais amplo da 

cultura brasileira, das práticas de letramento e do campo da produção editorial e 

compreende, consequentemente, diferentes dimensões de nossa cultura, de suas 

relações com a escrita e com o letramento, assim como processos sociais, 

culturais e econômicos de diferentes facetas da produção editorial brasileira 

significam também compreender o livro escolar brasileiro. (BATISTA 2002, 

p.534) 

 

Muitos professores utilizam o LD como guia e até mesmo como “autoridade” em sala, por 

isso é fundamental questionar o que chega até às salas de aula de Língua Inglesa, a fim de 

certificar se o que está sendo apresentado ao professor está realmente materializado nas páginas 

do livro.  

Coratazzi e Jin (1999 apud SIQUEIRA, 2012, p. 335) sugerem que o trabalho com 

materiais didáticos dentro da perspectiva do ILF deve partir de três fontes diferentes:   

 

a) materias da cultura nativa do aluno; b) materiais da cultura alvo, ou seja, 

materiais que abordam a cultura de um país ou países onde o inglês é falado 

como primeira língua; e c) materiais de cultura (s) internacional (is), isto é, 

materiais que abordem uma grande variedade de culturas de países que falam 

inglês ou não em todo o mundo. (1999 apud. SIQUEIRA, 2012, p. 335) 

 

Por conseguinte, os materiais precisam se voltar para a elaboração de “conteúdos culturais 

globais, em especial da cultura nativa do aluno, pelo desenvolvimento da competência 

intercultural, assim como pela inclusão de temas que façam parte do mundo real” (SIQUEIRA, 

2012, p. 321).  

Partindo dessa premissa, procuro verificar se a unidade didática escolhida para análise 

contempla ou não a perspectiva do Inglês como Língua Franca (ILF) e se os aspectos 

interculturais e as variedades de língua inglesa encontram-se (ou não) na unidade sugerida para a 

análise. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Com base em pressupostos teóricos e em pesquisas bibliográficas de artigos científicos, 

teses e dissertações de autores que são referência na área da Linguística Aplicada e ensino de 
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LEM, tais como Vilson Leffa, Moita Lopes e Rajagopalan, além de propostas empreendidas pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), pretende-se realizar a análise de uma unidade 

didática a fim de verificar se a perspectiva do Inglês como Língua Franca é (ou não) contemplada.  

 

ANÁLISE DA UNIDADE 1 DO LIVRO DIDÁTICO WAY TO GO! VOLUME 1, 2014 

 

Para a realização da análise proposta, foi selecionado o livro didático desenvolvido pela 

Editora Ática, Way to Go! 1ª.edição, Volume 1, 2014 O livro apresentado é designado ao Ensino 

Médio e está divido em oito seções, com atividades de reforço intercaladas a cada duas unidades. 

A coleção faz parte da gama de livros indicados pelo PNLD (Programa Nacional do Livro 

Didático), é composta por três volumes e, segundo seus autores, Kátia Tavares e Claudio Franco, 

apresenta como objetivo a possibilidade de proporcionar o desenvolvimento da formação do 

aluno em relação ao uso da linguagem em diferentes práticas sociais e ainda, a valorização do uso 

da língua inglesa como instrumento de ampliação do conhecimento de diversas culturas e suas 

particularidades.  

A análise da unidade 1, intitulada Studying with technology será desenvolvida por meio da 

lista de checagem proposta por Oliveira (2010), com questões acerca dos aspectos interculturais e 

as variedades presentes na língua inglesa encontradas (ou não) nos livros didáticos. Segundo 

Miranda (2014), o intuito da elaboração da lista de checagem desenvolvida por Oliveira (2010) se 

deve, além das diversidades linguísticas do inglês, ao conceito de interculturalidade, 

potencialmente mais adequado para lidar com diversidade em contextos comunicativos.    

A seguir, apresento a análise da unidade do livro didático selecionado, tomando como 

base os itens propostos por Oliveira (2010). 

 

Tabela 1 - Lista de checagem de livros didáticos proposta por Oliveira (2010). 

 

ASPECTOS INTERCULTURAIS 

 

As atividades do livro/da unidade refletem as características culturais de vários 

grupos sociais? Quais? 
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A unidade 1 apresenta quatro textos de diferentes gêneros. A folha de abertura da 

unidade demonstra, de certa forma, a representação de alguns grupos sociais, utilizando 

personagens femininos e masculinos, de diferentes etnias e situações. Contudo, não é 

encontrada nenhuma referência, no decorrer das atividades, a inserção de características 

culturais e/ou sociais de maneira clara.  

As perspectivas políticas, religiosas, e ideológicas de outros grupos sociais são 

levadas em consideração? Quais? 

Não foram encontradas.  

As atividades do livro/da unidade apresentam estereótipos culturais/raciais/de 

gênero? Quais? (Caso a resposta seja SIM, e haja uma quantidade muito grande 

de estereótipos vale a pena ponderar a adoção do material.) 

Não. 

Existem atividades que fazem menção à cultura do aluno? De que forma? 

Sim. A unidade traz questões acerca do uso das novas tecnologias, assunto muito 

comum entre os jovens. Traz questões sobre o uso das tecnologias em sala de aula, 

navegar na internet, assistir vídeos e conversar com amigos por mensagens de texto.  

As atividades levam o aluno a refletir sobre semelhanças e diferenças entre as 

culturas de forma não avaliativa? De que forma? 

Não. 

As atividades ajudam o aluno a desenvolver tolerância e empatia em relação ao 

outro? De que forma? 

Sim. Na atividade nomeada Reading for critical thinking o aluno é provocado, por meio 

das questões propostas, a refletir acerca da realidade das escolas brasileiras, as diversas 

barreiras enfrentadas no acesso à tecnologia, como por exemplo, o custeio. 

Existem atividades que permitem ao aluno fazer observações etnográficas? De que 

forma? 

Não. 

VARIEDADES DE LÍNGUA INGLESA 

 

No componente de áudio/video, falantes de países onde a língua inglesa não é a 

língua materna estão representados? Quantos? 

As personagens apresentadas nos segmentos de áudio são compostas especificamente 

por brasileiros que buscam se aproximar ao máximo do sotaque norte-americano, e 

também por personagens norte-americanos. 

É possível identificar os falantes pelo sotaque? Como? 

Possivelmente, pois a fala das personagens durante as conversações se assemelham as 

falas de nativos norte-americanos. 

Existem textos que discutem o uso da língua inglesa no mundo? Quantos? 

Sim. A unidade apresenta um infográfico que retrata o uso da língua inglesa no mundo. 

Explana a respeito do uso majoritário da língua inglesa por falantes não nativos.  



Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

395 

    

As atividades de pronúncia permitem ao aluno utilizar sua variedade de inglês? 

Como? 

Não. As atividades de listening propõem ao aluno a repetição (imitação) das falas 

dispostas nos segmentos de áudio e a escrita das falas mencionadas, a fim de completar 

os diálogos anteriormente ouvidos. 

Existe um modelo de falante nativo subliminar? (eg., existe uma seção para a 

prática de pronúncia exibindo um modelo do falante americano/inglês). 

A unidade não possui um modelo específico de falante nativo, contudo, a variedade 

predominante adotada é a do inglês norte-americano. 

As atividades de pronúncia e audição encorajam o aluno a valorizar a sua maneira 

de falar a língua de forma inteligível? Como? 

Não. A unidade apresenta apenas uma atividade em que propõe uma entrevista entre 

colegas de classe, contudo não faz menção à motivação e à valorização da 

particularidade de fala do aluno, ficando a critério do(a) professor(a) considerar a 

inteligibilidade dos estudantes. 

 

Fonte: Oliveira (2010). 

 

A unidade ora analisada tem como principal objetivo a prática de estruturas gramaticais 

sobre o “Presente Simple”, tomando como base textos de diferentes gêneros, os quais não são 

explorados em sua interdisciplinaridade. Fica clara a utilização desses gêneros como subterfúgio 

para o ensino da gramática e regras da língua inglesa.  

A unidade não contempla os aspectos propostos a partir de uma visão de ILF, visto que, 

tanto nos segmentos de áudio como os nomes de personagens faz menção ao Círculo Interno 

(nativos), como por exemplo, Bruce, Emily, Katie, ou seja, nomes que geralmente são comuns aos 

norte-americanos. Além disso, utilizam nas atividades nomes de grandes personalidades 

americanas, como Harold Smith (EUA), Chester F. Carlson (EUA) e Vannevar Bush (EUA), 

reforçando a cultura dos usuários da Língua Inglesa do Círculo Interno, ao invés de aproximar os 

alunos de seu contexto sociocultural e sua realidade como falantes não nativos.  

Ainda, em se tratando da aproximação da cultura do aluno, na seção intitulada Looking 

Ahead, os autores novamente acabam promovendo a cultura norte-americana ao utilizar uma tira 

em quadrinhos que, de maneira implícita, resgata a cultura dos falantes do Círculo Interno. O 

cartum em questão retoma valores da cultura norte-americana quando apresenta uma professora 

em sala de aula solicitando aos seus alunos a realizarem uma pesquisa sobre George Washington 
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em um aplicativo denominado American History.  

As atividades de Listening, evidenciam, de certa forma, a variedade norte-americana e a 

concepção do inglês “padronizado” falado por nativos e a predileção a pronúncias vistas como 

padrão, utilizadas como modelo a serem ensinadas (norte-americana e britânica). O autor poderia 

utilizar esse momento para demonstrar a pronúncia da língua inglesa de usuários do Círculo 

Externo (língua inglesa falada como segunda língua ou língua semioficial) e do Círculo em 

Expansão (língua inglesa vista como LE) e suas particularidades. Contudo, encontramos apenas a 

fala típica de um falante possivelmente norte-americano. 

 

Considerações Finais 

 

A partir da análise aqui exposta, verifiquei que o ensino de inglês, proposto na unidade, 

não contempla de forma concreta a perspectiva do ILF. Ainda que a unidade analisada mencione 

em um dos infográficos sobre a Índia, que possui o idioma como segunda língua, para 

exemplificar o uso do inglês como língua mundial, a supremacia dos falantes do Círculo Interno 

(nativos) ainda prevalece, reforçando a concepção do inglês “padronizado” falado por nativos e a 

ideologia de pronúncias de alto prestígio a serem ensinadas (norte-americana e britânica). Apesar 

de os avanços em relação à representação de falantes dos outros círculos estejam sendo 

consideradas, as representações são limitadas, visto que, ainda há a preponderância de ensinar 

estruturas e vocabulários que provém apenas do Círculo Interno. Tal fato nos revela a 

complexidade em desvincular a ênfase Língua Inglesa na relação Inglaterra/ EUA no ensino-

aprendizagem de inglês. 
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O NARRADOR EM ROMANCE E FILME PELO VIÉS DA SEMIÓTICA 

 

Tânia Regina Montanha Toledo Scoparo (SEED/PR) 

 

Resumo: A transmutação do livro para o cinema resulta sempre em algumas transformações, 

inevitáveis diante da mudança de suporte, dos diferentes contextos e modos de produção e dos 

diferentes públicos visados. O resultado dessas transformações é sempre uma obra nova, sujeita a 

críticas e comparações com a obra original. Analisar esse processo implica compreender as 

especificidades de cada suporte e de cada linguagem e a natureza das transformações a que o 

discurso literário é submetido no ato da transposição. Nesse sentido, romance e filme apresentam 

uma rica configuração na articulação dos sentidos. Acreditamos que os dois textos nos brindam 

com diversos pontos de análise. Neste trabalho, faremos uma interpretação dos narradores dos 

discursos da narrativa do romance e do filme homônimo Lavoura Arcaica, sob a luz da semiótica 

greimasiana para o verbal narrativizado e para a fílmica transmutada para o sincretismo verbo-

viso-sonoro. A literatura amolda diferentes narradores para relatar um evento ficcional. O cinema 

também se apropria de uma maneira de contar, mostrar uma história. Nosso objetivo é mostrar 

que, na enunciação, somente um autor implícito, instância semiótica, possui apropriação para 

conduzir a narrativa. 

 

Palavras-chave: Narrador. Lavoura Arcaica. Semiótica 

 

 

Considerações Iniciais 

 

Propomos a leitura de dois textos midiáticos, Lavoura Arcaica, romance (1975), texto 

verbal de Raduan Nassar; e filme (2001), texto verbo-viso-sonoro de Luiz Fernando Carvalho, 

com vistas a identificar o narrador das duas obras pelo viés, principalmente, da semiótica 

francesa. 

O romance Lavoura Arcaica
20

, do brasileiro Raduan Nassar, é considerado um clássico 

pelos críticos da literatura. Segundo o professor e crítico literário Alfredo Bosi, em nota de orelha 

para a 3ª edição da obra, em 1989, é “uma revelação, dessas que marcam a história da nossa prosa 

narrativa” (Apud NASSAR, 1989). Em 2016, Raduan Nassar recebeu o Prêmio Camões, 

                                                      
20

 Lavoura Arcaica ganhou, em 1976, o prêmio Coelho Neto para romance da Academia Brasileira de Letras. No 

mesmo ano recebeu o prêmio Jabuti da Câmera Brasileira do Livro e Menção Honrosa da Associação Paulista de 

Críticos de Arte APCA. Foi traduzido para o espanhol, em 1982 - Labor Arcaica, e para o francês, em 1985 - La 

Maison de la mémoire. Em 2001, foi adaptado para o cinema sob a direção de Luiz Fernando Carvalho. 
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considerado o mais importante prêmio literário destinado a autores de língua portuguesa. Na 

premiação, o júri ressaltou “a extraordinária qualidade da sua linguagem” e a “força poética da 

sua prosa”, e ainda contemplou que é “através da ficção, que o autor revela, no universo da sua 

obra, a complexidade das relações humanas” acrescentando que "muitas vezes essa revelação é 

agreste e incómoda, e não é raro que aborde temas considerados tabus” (LUCAS; QUEIROS, 

2016).   

Há uma grande necessidade de reconhecer a importância da ficção na cultura humana, 

tanto na formação das identidades culturais e individuais como na constituição de valores e 

comportamentos aceitos e difundidos numa coletividade, como confirma Rosenfeld (1987, p. 40): 

 

A ficção é um lugar ontológico privilegiado: lugar em que o homem pode viver e 

contemplar, através de personagens variadas, a plenitude da sua condição, e em 

que se torna transparente a si mesmo; lugar em que, transformando-se 

imaginariamente no outro, vivendo outros papéis e destacando-se de si mesmo, 

verifica e vive a sua condição fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz 

de desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo e de objetivar a sua própria situação. 

 

 E Costa (2002, p.15) complementa: 

 

Na sociedade que se caracteriza pela mediação discursiva e por uma atitude 

crítica em relação a ela, a ficção se tornou a forma narrativa de maior penetração. 

Apelando para uma inteligibilidade sensível e emocional, ela estabelece um 

trânsito mais ágil entre culturas, classes e sexos, restaurando a homogeneidade 

necessária do universo simbólico. Por essa razão a ficção e a arte são formas 

comunicativas privilegiadas, capazes de resgatar um contato mais íntimo e direto 

com a realidade. 

 

 Uma das mais importantes funções da cultura é permitir que passemos ideias, valores e 

conhecimento de uma geração para outra. Desde que os seres humanos começaram a falar, 

usaram a fala para passar ideias para as crianças. A escrita ajudou a tornar o processo da fala 

muito mais sofisticado, pois coisas mais complexas puderam ser escritas e repassadas. A mídia, 

por sua vez, acrescentou novos níveis de conhecimento e imagens que podem ser repassadas para 

gerações seguintes. Straubhaar e Larose (2004, p. 284-285) assim se pronunciam sobre o assunto: 
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Os meios de massa mudaram o processo de transmissão de valores e a 

socialização. Quando as culturas humanas eram exclusivamente orais, os 

indivíduos aprendiam coisas primariamente com seus pais ou parentes, ou de 

professores locais, pastores, narradores de histórias e outros que viviam por perto 

e eram, provavelmente, muito parecidos com eles. (...) Hoje a mídia assumiu 

muitos dos papéis tradicionais de narradores de histórias, professores e mesmo 

pais. Com os meios de massa, o povo de uma nação inteira – ou, no caso 

particular de alguns livros, filmes, canções ou shows, o povo de todo o mundo – 

está ouvindo as mesmas histórias, idéias e valores. 

 

A mídia do entretenimento pode ser ainda mais importante na função de transmitir 

valores, pois ela é o narrador de histórias das sociedades modernas. Não é difícil entender o apelo 

irresistível desse tipo de mídia, pois, geralmente, ela transmite ficção, que permite 

desdobramentos necessários de nossa mente, que nos faz viver processos interpretativos de 

natureza mágica e mítica. O poder da ficção transmitido, principalmente, por meio da televisão e 

do cinema, encanta-nos e abre possibilidades para vivermos experiências que não são as nossas, 

fazendo dela um espaço privilegiado de elaboração da vida. 

A comunicação incorporou de forma significativa o som e a imagem com o rádio, o 

cinema e a televisão. A ficção adaptada para os meios de comunicação contamina a vida do 

ouvinte e do espectador. Particularmente, interessa-nos a recriação para o cinema. Neste caso, o 

espectador projeta-se no universo fílmico. O cinema molda o seu imaginário e contribui para o 

diálogo de várias culturas. Firma-se, assim, como linguagem universal e diminui as distâncias 

entre os idiomas e entre as classes sociais. 

 As tecnologias produtoras de imagens alteram sensivelmente a maneira de ver o mundo, 

de senti-lo, de interagir com ele e de representá-lo por meio da literatura e da arte. E de tal forma 

isso é verdade, que a técnica cinematográfica e a dinâmica de suas imagens em movimento 

influenciaram a técnica da narrativa literária. Por outro lado, houve, desde o início, uma 

influência da literatura sobre o cinema, com o aproveitamento de textos ficcionais na narrativa 

cinematográfica. Assim, a relação entre literatura e cinema pode ser vista sob a forma de 

dialogismo intertextual. As narrativas, nesse contexto, são repetidas de diversas maneiras, e essas 

livres ou não. 

 Como já mencionado, em determinados momentos, o cinema faz uso da literatura, e em 
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outros a literatura se utiliza do cinema, como aconteceu com grandes escritores do século XX, 

como, por exemplo, Hemingway, Fitzgerald e Faulkner. No Brasil, encontramos a influência do 

cinema na literatura na prosa dita “cinematográfica” de Oswald de Andrade, no romance 

Operação silêncio (1979), ou de Josué Guimarães, em Camilo Mortágua (1980), que usou o 

cinema como elemento temático e estruturador. Enfim, as possibilidades de diálogos entre os dois 

meios de expressão são inúmeras.   

A literatura é uma arte que se consolida numa relação solitária entre dois sujeitos, que 

criam ou recriam espaço, tempo e personagens, à medida que se relacionam com a obra. Já em 

relação ao cinema, os signos se apresentam através das imagens, dos sons, movimentos, jogos de 

câmeras, planos e enquadramentos, tornando a construção mais comprometida com todos os 

envolvidos.  

 Há uma grande liberdade quanto a recriar histórias para o cinema, consoante Ismail 

Xavier: 

A interação entre as mídias tornou mais difícil recusar o direito do cineasta à 

interpretação livre do romance ou peça teatral, e admite-se até que ele pode 

inverter determinados efeitos, propor outra forma de entender certas passagens, 

alterar a hierarquia dos valores e redefinir o sentido da experiência das 

personagens. A fidelidade ao original deixa de ser o critério maior de juízo 

crítico, valendo mais a apreciação do filme como nova experiência que deve ter 

sua forma, e os sentidos nela implicados, julgados em seu próprio direito 

(XAVIER, 2003, p. 61). 

 

 Assim, a transmutação de obra literária pode resultar em um produto diferente do texto 

original. De modo geral, estudiosos de diferentes áreas se preocupam com manifestações 

artísticas e procuram compreender cada uma delas. Nem sempre as ideias são similares, 

resultando em vieses teóricos divergentes. A literatura, por exemplo, em tempos remotos, na 

Odisseia, poema escrito no século VI a.C., no qual Ulisses, herói da narrativa, enaltece 

Demódocos, pela sua capacidade de narrar o rumo daquele povo, como legado divino. Nesse 

sentido, num primeiro momento a origem da literatura procederia das prescrições dos deuses, sua 

função funda-se na reconstrução dos feitos dos heróis, permitindo a manifestação do caráter 

mítico, poético e ideológico. Depois Platão (V-IV a.C.) e Aristóteles (IV a.C.) classificaram os 

gêneros literários, concentrando seus estudos nas formas, nos modos e nas figuras. Na Poética, 
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texto clássico, Aristóteles destaca o conceito de arte literária. 

 Há muitas formulações teóricas sobre um termo específico para designar o objeto em tela, 

cuja definição ainda se busca. Candido (2002), por exemplo, sublinha que as manifestações 

literárias externam as necessidades pertinentes do homem. Sua extensão rompe fronteiras 

geográficas e dialoga com o tempo, remetendo à universalidade, uma vez que reflete sobre as 

relações humanas e com o mundo. Para esse autor, a literatura é um sistema que abarca obras e 

leitores, na medida em que há apropriação de textos literários pelos receptores. Por isso os tempos 

presente, passado e futuro se reorganizam para compor a obra e sua consolidação se dá a partir 

das relações entre público, texto e autor (SILVESTRE, 2014, p. 244-245). 

 O cinema também é um sistema, já que envolve produção, trabalho coletivo e, ao ser 

exibido nas telas, dialoga com o espectador, por meio de imagens e vários outros recursos 

cinematográficos.  

 Comparar esses dois objetos exige reflexão concernente aos dois sistemas semióticos. As 

diferenças entre os processos de elaboração e fruição das obras literárias e cinematográficas 

encontram-se, sobretudo, no trabalho individual, na elaboração e fruição, no caso da literatura; e 

trabalho coletivo e alcançabilidade, em relação ao cinema.  

 No processo de transmutação, cabe questionar: entre a palavra do livro e os elementos do 

cinema, quais interpretações possíveis co-presentes no texto literário que poderão ser 

privilegiadas na elaboração fílmica pelo cineasta? Como preservar um mesmo conteúdo em uma 

diferente forma? A aproximação entre cinema e literatura tem sido frequente ao longo dos mais 

de 120 anos da sétima arte. Os embates frequentes entre esses dois sistemas acontecem por 

diversos motivos, mas, principalmente, pela natural diferença que há entre o suporte de cada um. 

Na transformação de um para outro, elementos de um podem ser impossíveis de adotar pelo 

outro, por isso essas artes sempre serão únicas, com propósitos de buscar uma forma de expressão 

plena. 

 No caso do filme Lavoura Arcaica, um texto fortemente plástico, certas cenas são 

extremamente expressivas sob uma perspectiva imagética, a sequência narrativa se apresenta 

como um roteiro previamente constituído e este roteiro pode ser constatado nas páginas do 

romance. A experiência artística que resulta dessa percepção é absoluta, levando o espectador a 



Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

404 

    

sentir, mais que compreender, por meio do confronto entre imagem e palavra, o enredamento dos 

relacionamentos familiares em um ambiente repressor e arcaico. O diretor transformou a narração 

verbal em ação visual, os intensos pensamentos abstratos da personagem principal em cenas 

concretas e o impacto do argumento abstrato no choque dos fotogramas. Em outras palavras, Luiz 

Fernando Carvalho fez cinema.  

Para que houvesse um diálogo entre livro e filme, Carvalho realizou uma intensa pesquisa 

da obra de Raduan, como também da cultura árabe. Juntos, Carvalho e Raduan estiveram no 

Líbano em busca da cultura, como por exemplo, a culinária, as vestes, os objetos de mobília, os 

rituais religiosos, entre outros. Apresentou tudo isso para a equipe, que incorporou esses 

elementos de forma a criar uma atmosfera no filme, um “sopro dominado pela tradição 

mediterrânea” (CARVALHO, 2002, p. 36). 

 Cinema é o alimento da fantasia mais do que da razão, como Edgar Morin (1962) 

concebia, e nisso pode ser a explicação do vínculo entre literatura e cinema, ou seja, a ligação 

com o imaginário ou com a realidade do imaginário, por isso tantos autores transitam de um meio 

a outro. Assim, a articulação entre essas duas formas artística de expressão implica várias 

dimensões, não apenas a da transformação. Uma delas veremos nos tópicos seguintes: o narrador. 

 

A figura do narrador no romance e no filme pelo viés da literatura 

 

 Quando alguém escreve algo (uma carta, um texto, uma reportagem, um depoimento, uma 

experiência) verificam-se atos de enunciação em que o eu do sujeito da enunciação, num 

momento e num lugar determinados, produz enunciados, se identifica com um sujeito empírico e 

historicamente existente (possui identidade). Portanto quem escreve um texto literário é um 

indivíduo empírico, que existe. Já o sujeito da enunciação literária, o eu que se manifesta no 

texto, que fala no texto, pode ou não se identificar com o indivíduo que escreve. Há bastante 

tempo que existe a consciência de que o eu do texto literário não é identificável com o eu 

empírico. No entanto, há pouco tempo que a metalinguagem do sistema literário estabelece de 

modo fundamentado a distinção entre autor empírico, autor textual e o narrador. O emissor oculto 

ou presente no texto literário é uma entidade ficcional, imaginária, que mantém com o autor 
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empírico relações que podem ir do tipo marcadamente isomórfico (semelhantes) ao tipo 

marcadamente heteromórfico (diferentes). Em qualquer caso, nunca essas relações poderão ser 

definidas como uma relação de identidade, nem como uma relação de exclusão mútua. Deve 

definir-se como uma relação de implicação. A designação mais adequada atribuída ao emissor do 

texto ficcional, responsável pela enunciação literária, é de autor textual, conforme explicita 

Aguiar e Silva (2002, p. 86): 

 

[...] entidade que, aceitando, modificando, rejeitando convenções e normas do 

sistema literário, programa e organiza a globalidade do texto [...] tem de ser 

considerado a instância da qual dependem as vozes que concretamente falam nos 

textos literários: o narrador nos textos narrativos, o sujeito lírico ou o falante 

lírico nos textos líricos.  
 

 

 Na literatura, conforme Genette, o narrador é chamado de heterodiegético, quando não é 

co-referencial com nenhuma das personagens da diegese; a instância narrativa que assegura a voz 

desse narrador não participa, como agente, da diegese narrada, mas é um demiurgo que conhece 

todos os acontecimentos na sua trama profunda e nos seus ínfimos pormenores. Há também o 

denominado narrador homodiegético, que é co-referencial com uma das personagens da diegese, 

participando da história narrada, embora não seja o herói, e ainda há o narrador autodiegético que 

poder ser co-referencial com o protagonista do romance, portanto o herói. 

 Como percebemos, a literatura amolda diferentes narradores para relatar um evento 

ficcional. O cinema também se apropria de uma maneira de contar, mostrar uma história. Ele cria 

imagens e o espectador vê as ações nas telas como se “[...] estivesse vendo a ação sem a 

interferência de um narrador ou de sua voz, produz a impressão de que não há narração, mas 

apenas um processo de mostrar” (CORSEUIL, 2003, p. 300). Entretanto, ainda conforme 

Corseuil, no cinema há a presença de um narrador na forma como se dá a montagem e a edição 

das imagens, evidenciando a interferência de um narrador na organização dos episódios da 

história, a “montagem, determinada pela forma como a história é contada, aponta para a 

existência de um mediador que organiza os eventos da história no tempo e no espaço: o narrador 

(CORSEUIL, 2003, p. 300). Dessa forma, o narrador, no cinema, é responsável pela escolha de 

estratégias para a realização da produção fílmica. Seria, “portanto, o diretor, na medida em que 
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ele escolhe determinado tipo de encadeamento narrativo, determinado tipo de decupagem, por 

oposição a outras possibilidades oferecidas pela linguagem cinematográfica (AUMONT, 2007, p. 

111). Nesse sentido, Aumont prefere referir-se à instância narrativa, pois filme decorre da 

elaboração e organização de uma equipe (montagem, música, imagem, fotógrafo, iluminador, 

roteirista, produtor, etc). Também Gaudreault e Jost (1995) manifestam-se no sentido de que não 

há narração fílmica sem instância narrativa, uma entidade mediadora sem a qual são é possível a 

realização de mostrar ou contar, incluindo nessa realização as dimensões icónica, verbal e 

musical. Podemos, então, defender que em toda diegese há um narrador, uma instância narrativa 

que narra o filme na sua totalidade; ou semioticamente falando, há um enunciador que delega a 

uma instância enunciativa a tarefa de coordenar a narrativa. Esse aspecto, será elucidado no 

próximo tópico. 

 No que se refere à focalização, conforme Genette (1979), corresponde ao ponto de vista, à 

posição que o narrador mantém com o universo diegético e também com o leitor. As pesquisas 

desse autor auxiliaram os estudos do focalizador no cinema. É por meio do foco narrativo que se 

distingue a ação e visão do narrador, no que concerne à sua visão e percepção das ações, tanto 

interna como externamente. O modo como se dá a organização da focalização pode encaminhar a 

história, anunciar os sentimentos e pensamentos das personagens; e a plateia poderá sentir e 

perceber as emoções divulgadas nas cenas. Enfim, o narrador no filme é o detentor de uma voz, 

que organiza a história e manifesta a visão que possui das coisas que o envolvem, e, 

diferentemente de como se dá na literatura (focalização por intermédio de um narrador), no 

cinema ocorre pelo conjunto de uma série de elementos (imagens, planos, edição, mise-en-scène, 

dentre outros).  

 

O narrador pelo viés da semiótica  

 

 Nesse trabalho estamos lidando com texto literário e fílmico, gêneros discursivos 

construídos por um enunciador que cria e recria a realidade elaborando complexos efeitos de 

sentido que concedem ao enunciatário a perspectiva de criação de novas ideias sobre o mundo, 

ampliando seu conhecimento. Essa possibilidade de novas maneiras de ver o mundo constrói-se 
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na relação entre enunciador/enunciatário. No mundo manifestado, a leitura é o olhar efetivo na 

busca da significação para melhor compreender a si e ao mundo. 

 Em Lavoura Arcaica romance há uma instalação no enunciado de um eu, enunciador, que 

conta sua história, dividido entre os conteúdos do universo moderno e do arcaico deflagrando o 

seu interior. A liberdade e a opressão são temas que permeiam todo o mundo do eu protagonista 

da história. 

 A teoria semiótica recupera a enunciação através da análise interna do texto, em suas 

estruturas discursivas, que revelam pistas por meio de projeções da sintaxe do discurso, de 

escolhas de temas e figuras, ancoradas por ideologias. Consoante Barros: 

 

A análise interna do texto [...] mostra que as escolhas feitas e os efeitos de 

sentido obtidos não são obra do acaso, mas decorrem da direção imprimida ao 

texto pela enunciação. Ressalta-nos o caráter manipulador do discurso, revela-se 

sua inserção ideológica e afasta-se qualquer ideia de neutralidade ou de 

imparcialidade (1990, p. 82) 

 

 Dessa forma, a semiótica nos insere no fazer manipulador do enunciador. Enunciador e 

enunciatário, enquanto sujeitos da enunciação, executam a função actancial de destinador e 

destinatário do discurso. O enunciador, como destinador-manipulador do discurso, conduz o 

enunciatário (destinatário) a crer e fazer. O fazer persuasivo do enunciador e o fazer interpretativo 

do enunciatário efetivam-se no e pelo discurso-enunciado (BARROS, 2002, p. 92-93). 

 Analisemos, portanto, os aspectos enunciativos por meio das pistas no texto para 

compreendemos a configuração do fazer manipulador do enunciador do romance.  

 O nível discursivo incide nas estruturas abstratas do nível narrativo, as categorias de 

pessoa, tempo e espaço, e transforma os temas em figuras pelo processo de figurativização. 

Segundo Fiorin, “no nível discursivo, as formas abstratas do nível narrativo são revestidas de 

termos que lhe dão concretude” (1999, p. 29). A escolha do revestimento é de responsabilidade 

do enunciador. No ato de produção do discurso, a enunciação deixa nele suas marcas e busca 

persuadir o enunciatário, realizando um fazer persuasivo (fazer-crer) que o leve a um fazer 

informativo (fazer-saber) e a um fazer factitivo (fazer-fazer), manipulador, como já explicitado 
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anteriormente. O texto não pode gerar-se sem a participação do leitor que o próprio texto 

trata de construir. Somente pela enunciação enunciada, manifestada pelo olhar de André, é que 

haverá a geração da leitura como percurso. 

 Dessa forma, analisemos as estratégias enunciativas no romance, no que se referem ao 

aspecto discursivo, as manifestações dos actantes investidos como “eu” e “tu”, atores da cena 

enunciativa. Enunciação entendida pela semiótica greimasiana como o ato de realização do 

enunciado. Fiorin (2008) explica que a enunciação é a instância do ego-hic-nunc, ou seja, eu-

aqui-agora. Esses três elementos caracterizam as categorias da enunciação e são chamados de 

dêiticos, pois indicam as pessoas, o tempo e o espaço da situação de enunciação. 

 Conforme Fiorin (2008, p. 78), “O mecanismo básico com que se instauram no texto 

pessoas, tempos e espaços é a debreagem”, que pode ser de dois tipos: enunciativa, quando 

projeta no enunciado o eu-aqui-agora e produz um efeito de subjetividade; e enunciva, ao 

construir o ele-então-lá, e, nesse caso, “ocultam-se os actantes, os espaços e os tempos da 

enunciação”, produzindo um efeito de objetividade. Nesse sentido, reafirmando o que já foi dito 

na análise sêmio-narrativa, observa-se que, ao produzir o discurso, o enunciador deixou marcas 

no interior do enunciado para realizar um fazer persuasivo, manipulador, procurando fazer com 

que o enunciatário (leitor) aceite o que ele está dizendo; e, por outro lado, o enunciatário realiza 

um fazer interpretativo, para se concretizar a produção de sentido do texto, tornando-se um 

coenunciador do texto.  

 No texto Lavoura Arcaica, há a projeção pressuposta de uma pessoa “eu”, sujeito 

manipulador André, juntamente com as categorias enunciativas de tempo (agora) e espaço (aqui), 

uma vez que são relacionadas ao “eu” que enuncia. Mas além do “aqui”, o enunciador projeta no 

enunciado um “lá”, estabelecendo uma relação subjetiva entre o espaço enunciativo e o espaço 

enuncivo. O tempo “agora”, percebido em poucos momentos da narrativa, (“o quarto é 

inviolável”, p. 9), “(Em memória do avô, faço este registro)” (p. 91) e “(Em memória de meu pai, 

transcrevo suas palavras)”, (p. 195) (grifos nossos) é realizado por meio de um movimento entre 

ir e vir, rememorativo, tanto de um passado recente quanto mais distante, a infância. Esse passado 

é restaurado para dar sentido a seu presente; nesse processo de retomada, as lembranças são 

ressignificadas a partir de seu presente. Sua história é uma dimensão do passado. Quando fala do 
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espaço, a fazenda, as casas nova e velha, André alude a um espaço datado e materializado no 

passado, no lá, e a partir de um espaço-tempo do passado que projeta um olhar sobre o presente, 

aqui.  

 No cinema, também há a presença de um narrador responsável pela escolha de estratégias 

para a realização da produção fílmica, na forma que se dá a montagem e a edição das imagens.  

 Mas quem seria realmente esse narrador no cinema? O diretor? O diretor e a equipe 

técnica (de carne e osso), como Aumont et al. aludiu em A Estética do filme? Não. Assim como 

em literatura, a semiótica, em cinema, distingue o autor do narrador no âmbito da teoria da 

enunciação. Consoante Fiorin (1996, p. 65-66): 

 

Mesmo que não haja um eu explicitamente instalado por uma debreagem 

actancial enunciativa, há uma instância do enunciado que é responsável pelo 

conjunto de avaliações e, portanto, um eu. [...] Há, pois, um narrador implícito e 

um narrador explícito. 
 

 

 Nesse sentido, o narrador é um actante que está instalado no enunciado e que organiza a 

narrativa. Para a enunciação, somente o autor implícito, instância semiótica, possui apropriação 

para conduzir a narrativa. Silva (2004, p. 170-171) explana muito bem sobre esse assunto: 

 

Sob a ótica da produção do sentido, o diretor é o autor, dado que ele dá um ponto 

de vista unitário à produção do texto cinematográfico. Só a ele pertencem seus 

filmes; ele é a referência de suas obras. No entanto, não se trata do diretor de 

carne e osso, mas do diretor implícito, instância semiótica criada pelo conjunto 

da obra [...]. O autor-diretor, do ponto de vista da significação, é efeito de sua 

obra. O diretor-enunciador delega a uma instância enunciativa, instaurada no 

enunciado, a tarefa de conduzir a narrativa. Em geral, o narrador cinematográfico 

é implícito (narrador em 3ª pessoa). O procedimento mais comum, no cinema, é 

fazer os fatos como se narrarem a si mesmos, à maneira dos escritores 

naturalistas, por isso cria uma forte ilusão referencial.  

 

 O estilo de um diretor só pode ser amparado a partir de sua obra e não o estilo de sua vida; 

“isso não seria semiótico, mas psicológico, ontológico” (Idem, 2011, p. 224). Fiorin (2008, p.153) 

assim ratifica ao falar sobre Guimarães Rosa: 

 

O enunciador, por exemplo, é sempre um eu, mas, no texto Grande sertão: 

veredas, esse eu é concretizado no ator Guimarães Rosa. É preciso reiterar que 
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não se trata do Guimarães Rosa real, com CIC e RG, mas de uma imagem de 

Rosa produzida pelo texto. As características que lhe são atribuídas são aquelas 

criadas pelo texto (grifos do autor). 
 

 

 Temos, então, que o diretor Luiz Fernando Carvalho é o enunciador do filme, mas não o 

Luiz Fernando Carvalho real, de carne e osso, mas enquanto a interpretação de sua obra, de seu 

estilo. Ele mais todos os integrantes da equipe técnica (roteirista, diretor de fotografia, de arte, 

assistente de direção, de montagem, etc) formam um só papel, ou seja, o ator da enunciação. 

Assim, ele é um autor implícito, um eu pressuposto, uma imagem construída pelo texto; e o eu 

projetado no interior do enunciado é o narrador. Este é o que dá voz aos personagens, e enquanto 

personagens no processo de comunicação, em forma de diálogos, instaura-se um novo eu, que é o 

interlocutor. O interlocutor é o actante do enunciado, enquanto o eu, como autor implícito e 

narrador, é actante da enunciação, “uma posição dentro da cena enunciativa” (SILVA, 2011, p. 

225). 

 Inserindo isso no contexto de análise do filme Lavoura Arcaica, temos que o enunciador é 

um eu concretizado no ator Luiz Fernando Carvalho, ou seja, uma imagem do diretor Carvalho 

fabricado pelo enunciado fílmico. E junto com a imagem do ator da enunciação, incorporam-se as 

imagens de seus adjuvantes (a equipe técnica), formando um ator amalgamado, um ator 

sincrético. Luiz Fernando Carvalho é, portanto um “ator sincrético, ou um enunciador fílmico” 

(SILVA, 2011). Este projeta um narrador, um eu na narrativa de Lavoura Arcaica. O narrador é o 

que dá voz aos personagens da história, produzindo, assim, uma interlocução.  

 O narrador (imagem projetada do autor no enunciado), em Lavoura Arcaica, no caso, é 

explicitado, o próprio André é o personagem-narrador-protagonista. Nesse processo, ao instaurar 

o narrador, há uma debreagem de primeiro grau; e, ao instalar as personagens, na interlocução, 

ocorre uma debreagem de segundo grau (discurso direto). 

 

Considerações finais 

 

Realizamos um estudo literário e semiótico dos narradores empregados no romance e no 

filme, utilizando como ferramenta de análise a teoria literária e a semiótica de linha francesa. O 
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arcabouço teórico dessa última ajudou-nos a desvendar os processos de geração de sentido do 

discurso do narrador pelo viés da enunciação. A leitura permitiu-nos compreender o processo de 

construção de sentidos materializados em textos literários e fílmicos. 
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Resumo: O tema desta pesquisa visa fazer apontamentos acerca do Preconceito Linguístico. As 

interfaces do presente tema nos mostram que, principalmente na sociedade brasileira existe 

muito preconceito para com os falantes e consequente falta de conhecimento de que a língua é 

viva e sofre constantes transformações. À luz da obra “Preconceito Linguístico” de Marcos 

Bagno, percebemos a necessidade de analisar o preconceito existente na sociedade e 

compreender a mutabilidade e o desenvolvimento da língua. Tal preconceito é fruto das 

diferenças regionais, o uso de gírias e os sotaques que foram e são desenvolvidos ao longo do 

tempo, que refletem no âmbito social; que por consequência causa exclusão e pode gerar vários 

tipos de violência (física, verbal e psicológica). A partir da base teórica que critica a supremacia 

da gramática, com conceituações entre certo e errado, o presente texto será construído. O 

alicerce teórico está em Bagno, Fáraco, Aguilera e Bortoni-Ricardo. 

 

Palavras-chave: Preconceito. Língua. Desenvolvimento. Mutabilidade. Sociedade.  

 

Considerações Iniciais 

 

 

No presente trabalho, nosso objetivo é fazer um levantamento do termo preconceito 

linguístico, bem como algumas consequências dele. Primeiramente, precisamos dizer que tal 

maneira de preconceito é escondida por máscaras que a encobrem. Na maioria das vezes, 

acontece no cotidiano em formas de pequenas piadas, ou até mesmo por meio da mídias sociais, 

que ajudam ainda mais a propagar tal preconceito e compactuam com esta maneira fútil de 

pensar. 

Podemos, nesse sentido, propor algumas definições do preconceito, o que é e motivo de 

acontecer: a maioria dos estudiosos da área da sociolinguística, aponta o preconceito linguístico 

como a negação das variadas formas de se utilizar a língua, ou seja, como as pessoas a falam nas 

mais variadas regiões e, também nos mais variados grupos de uma sociedades. 

Em grande parte das vezes quando se deparam com alguém que fale “diferente”, acabam 

encarando com ignorância, com zombaria ou ate mesmo apontam dizendo que aquela pessoa 
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fala “errado. Talvez por não compreenderam a mutabilidade da linga, os vocábulos variados e 

demais fatores, estas pessoas corroboram na perpetuação deste preconceito, o que é algo 

lamentável! 

As mídias sociais, como citamos, acima são também responsáveis pela propagação deste 

método de opressão. Ultimamente, temos visto um determinado programa televiso satírico, 

utilizar das falas e dialetos do povo da região nordeste, os tornando empobrecidos para fazer 

comédia. Os personagens apresentados forçadamente “imitam” este povo, sua forma de falar e 

agir. E infelizmente grande parte da população brasileira ainda assiste de “olhos vendados” este 

palco de preconceito velado. 

Na presente pesquisa, de caráter bibliográfico, intencionamos apresentar conceitos sobre 

preconceito linguístico e algumas implicações que acontecem na sociedade atual. 

 

Como os órgãos governamentais tem se colocado frente ao preconceito linguístico 

 

Há alguns o MEC publicou um livro para ser utilizado por mais de 500.000 alunos da 

rede pública em que continha algumas frases escritas de maneira diferente da que 

gramaticalmente e tradicionalmente nos é ensinada, após algumas críticas e questionamentos o 

órgão trouxe a público uma entrevista em que dizia que: “o papel da escola é não só o de ensinar 

a forma culta da língua, mas também o de combate ao preconceito contra os alunos que falam 

„errado‟.” (MEC, 2011). Por tanto, cabe as escolas conscientizar e criar um ambiente em que 

seja aceita toda e qualquer forma de falar, como algo natural, sendo assim um mecanismo 

dissipador de preconceito. 

O MEC reconhece que é preciso que os educadores compreendam que os alunos que 

estão sendo formados compreendam a língua como um todo, não somente como gramática: 

O reconhecimento da variação linguística é condição necessária para que os 

professores compreendam o seu papel de formar cidadãos capazes de usar a 

língua com flexibilidade, de acordo com as exigências da vida e da sociedade. 

Isso só pode ser feito mediante a explicitação da realidade na sala de aula”, diz 

a nota da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(Secad), que defende o uso do livro pe0la sua capacidade de trabalhar o 

preconceito linguístico. (BRASIL, MEC, 2011) 
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Em resposta as criticas o MEC diz o seguinte:  

 

Os livros apresentam objetivos coerentes e compatíveis com as Diretrizes 

Gerais da Educação de Jovens e Adultos. Propõem uma abordagem que 

considera uma situação de interlocução socialmente contextualizada, 

procurando levar em conta os saberes prévios dos alunos. 

 

Já os Parâmetros Curriculares Nacionais, em seu livro dá a seguinte forma e talvez um 

horizonte de como deve ser trabalhado o preconceito dentro das salas de aula e no ambiente 

educacional como um todo: 

 
A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual forma de fala utilizar, 

considerando as características do contexto de comunicação, ou seja , saber 

adequar o registro as diferentes situações comunicativas (...) é saber, portanto, 

quais variedades e registro da língua oral são pertinentes em função da intenção 

comunicativa, do contexto e dos interlocutores a quem o texto se dirige. 

(BRASIL, MEC-SEF,1997, p.31) 

 

Conforme os textos observados e lidos das PCN, cabe à escola apresentar, proporcionar e 

ensinar aos alunos as mais variadas formas linguísticas utilizadas dentro de uma sociedade, 

apresentando-lhe as riquezas das variantes regionais. O quão lindo e diversificado pode ser um 

idioma dependendo de sua região. e sobremaneira ensinar aos alunos que não existe tão somente 

a norma culta, gramatica normativa dentro de uma língua. Deve-se dar o devido valor em cada 

área da língua com suas peculiaridades e particularidades. 

A importância dos estudos da linguística está aí, para que possamos saber diferenciar 

uma coisa de outra e, sobretudo sabermos aplicar dentro de uma sala de aula. Fazendo as 

devidas diferenciações entre uma coisa e outra. Talvez falte isso para maior parte dos 

profissionais da língua, a devida formação. Falta, talvez, pois o governo não proporcione algo 

neste sentido. 

Mesmo frente a tudo que foi nos apresentado como metodologia de trabalho nas escolas, 

vemos que a questão é abordada de maneira muito simples nas salas de aula. Talvez por falta de 

formação especifica os professores não consigam colocar em pratica. E outros talvez por não 

saberem como desenvolver tal discussão. Tudo colabora pela falta de ampla discussão, 

consequentemente colaborando para a falta se saber do aluno neste sentido, o que gera o 

preconceito. 
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A visão dos autores  

A ideia de preconceito tem perpetuado em várias áreas da vida em sociedade, já que 

conviver não é uma tarefa fácil, ainda mais em se tratando de diferenças claramente 

perceptíveis. Nesse enfoque evidenciaremos a contraposição entre a linguística e gramática, de 

modo que há grande confronto de ideias e opiniões de profissionais dessas áreas. 

A linguística como ciência abrange a língua em sua totalidade, buscando estudar todos os 

aspectos, entre eles, fonético, morfológico, sintático, semântico, social e psicológico; enquanto a 

gramática, como um conjunto de normas e regras estabelecidas, centra-se apenas na morfologia 

e sintaxe. A partir da definição de ambos os termos, entendemos que a linguística procura ir 

além das regras e normas, a fim de compreender o falante, não excluindo sua origem, 

pluralidade, identidade e expressividade. 

É a partir do olhar linguístico sobre a forma de manifestação da língua que surgiu o 

preconceito, de fato, há um equívoco em relação a isso, pois o que os linguistas estudam é o 

processo de formação de uma língua em si e não a aceitação dos erros gramaticais 

“imperdoáveis” ou mesmo contribui para que isso ocorra.   

Deste modo, o preconceito linguístico ocorre na negação diante de diferentes formas de 

se utilizar a língua, muitos indivíduos ao se depararem com pessoas que falam de outra maneira 

agem com ignorância e acham até engraçado, como se fosse um uso errado. Temos como 

exemplo as mudanças no dialeto de região para região, no vocabulário de diferentes classes 

sociais, na comunicação entre idosos e jovens, enfim, a língua é ampla e vive em constante 

transformação, contrariando a gramática normativa, que pode ser considerada estática. 

A cerca deste tema serão apresentadas as visões de alguns especialistas no assunto. 

Primeiramente o posicionamento de Marcos Bagno, um dos autores de maior destaque, que 

afirma: 

O preconceito linguístico está ligado, em boa medida, à confusão que foi 

criada, no curso da história, entre língua e gramática normativa. Nossa tarefa 

mais urgente é desfazer essa confusão. Uma receita de bolo não é um bolo, o 

molde de um vestido não é um vestido, um mapa-múndi não é o mundo... 

Também a gramática não é a língua. (BAGNO, 2009, p.19) 

 

O que o autor defende é a forma como a gramática se estabeleceu, portanto é 
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compreensível a importância da gramática, no entanto, Bagno diz que a língua é muito maior do 

que qualquer norma e não pode ser estudada sem levar em consideração a sua origem e 

constante transformação. O livro Preconceito Linguístico: o que é, como se faz, relata a presença 

desse preconceito desde os primórdios, mesmo que, embora na atualidade há um grande 

empenho para se combater vários tipos de preconceito, no entanto em relação ao preconceito 

linguístico ocorre o oposto, como citado a seguir: 

 

Infelizmente, porém, esse combate tão necessário não tem atingido um tipo de 

preconceito muito comum na sociedade brasileira: o preconceito linguístico. 

Muito pelo contrário, o que vemos é esse preconceito ser alimentado 

diariamente em programas de televisão e rádio, em colunas de jornal e revista, 

em livros e manuais que pretendem ensinar o que é “certo” e o que é “errado” 

[...]. (BAGNO, 2009, p.23) 

 

Outros linguistas também estudam o tema e defendem a linguagem como um processo 

em constante transformação e adaptação, buscando entender a formação e evolução da língua. 

Nesse âmbito, compreendem-se as relações e interações sociais, as diferenças culturais e 

regionais como propulsoras da variedade linguística.  

Na visão de Carlos Alberto Faraco, as concepções tradicionais da língua tendem a 

reduzir a linguagem a um conjunto de regras: a gramática normativa, que considera a língua 

independente de seus falantes, sem levar em conta as relações e diferenças sociais existentes. 

Para ele a língua depende essencialmente das relações sociais, como afirma: 

Nossa concepção recusa esses olhares que alienam a linguagem de sua 

realidade social concreta. Nós a concebemos como um conjunto aberto e 

múltiplo de práticas sociointeracionais, orais ou escritas, desenvolvidas por 

sujeitos historicamente situados. Pensar a linguagem desse modo é perceber 

que ela não existe em si, mas só existe efetivamente no contexto das relações 

sociais: ela é elemento constitutivo dessas múltiplas relações e nelas se 

constitui continuamente. (FARACO, 2005) 

 

A linguagem existe em função das relações sociais e por isso não deve ser ignorado o 

fato de que a linguagem é adaptada ao falante e ao ouvinte, e claro, as raízes cooperam com a 

forma de falar e interagir da sociedade, evidenciando as particularidades de cada grupo, como os 

baianos, mineiros, nordestinos, entre outros. 



Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

418 

    

Deste modo, a língua sempre evolui de acordo com a sociedade e é necessário 

observarmos essa transformação para então entendermos a função da linguística. 

Vanderci de Andrade Aguilera pós-doutora em Linguística, Letras e Artes, enfoca que a 

língua se transforma da mesma forma que a sociedade, conforme a explicação seguinte: 

 

Isso se deve ao fato de a língua se adequar para expressar os acontecimentos 

sociais, como os de ordem política, cultural e histórica, ou seja, ela se 

transforma junto com a sociedade, representando-a. Pode-se dizer, pois, que a 

sociedade, transformando-se, exige que a língua se adapte a essas mudanças, 

uma vez que os sujeitos mudam seus focos, seus objetivos, suas perspectivas e 

os comunicam por intermédio da língua que compartilham. Sendo assim, é 

correto afirmar que existe uma tríade indissociável homem-língua-sociedade, 

pois cada componente depende do outro para existir. (AGUILERA,2014) 

 

 

Sem o homem não há língua e fala, e o homem se manifesta da forma como aprendeu em 

sociedade com uso de gírias, sotaques e vícios típicos do seu grupo social. Sendo assim, a 

linguagem é uma forma de identidade que o ser humano tem, e foi a partir da pluralidade 

linguística que surgiu a nossa língua, e não há como estudá-la excluindo a sua variação. 

Para Bortoni-Ricardo (2004), os principais fatores responsáveis pela variação linguística 

são: os grupos etários: em uma mesma família, de uma mesma região, os avós falam diferente 

dos filhos e dos netos; o gênero: as mulheres costumam usar mais diminutivos, e a linguagem 

dos homens é mais marcada pelos palavrões ou gírias; o status socioeconômico: diferenças que 

representam desigualdades na distribuição de bens materiais que acabam refletindo em 

diferenças sociolinguísticas; o grau de escolarização: os anos que um indivíduo frequentou a 

escola interfere diretamente em seu repertório linguístico; e a rede social: indivíduos de uma 

mesma classe social adotam comportamentos semelhantes, inclusive características de seu 

repertório sociolinguístico. 

Ainda na visão de Bortoni-Ricardo (2006), a escola não pode ignorar que existem as 

diferenças sociolinguísticas. Segundo a autora, os professores devem mostrar aos alunos que 

existem várias formas de se dizer a mesma coisa, sendo que cada forma é recebida de maneira 

diferenciada, algumas geram prestígio e outras uma imagem negativa do falante. 

Portanto, é evidente a existência do preconceito linguístico, mesmo que muitos que o 
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partilham desconheçam essa ação, devido ao fato de estarem habituados a gramática normativa, 

que durante muito tempo rege-nos e impõe-se como certa e única.  

De certo modo entendemos que o preconceito se manifesta, muitas vezes, implícito e 

involuntário, já que o preconceito está relacionado ao fato de opiniões e conceitos anteriores ao 

conhecimento claro sobre a forma de desenvolvimento de nossa língua. 

Aceitarmos a origem de uma única língua, ou seja, uma única forma de falar é, 

consequentemente, colaborar para a propagação do preconceito e exclusão ao próprio processo 

de formação da língua portuguesa.  

Deste modo, compreendemos que a língua evolui, transforma e reconstrói-se juntamente 

com a sociedade, época e momento histórico, enquanto a gramática normativa é estática e não 

evolui como a língua, tornando-se fixa e elementar. 
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O USO DO DICIONÁRIO EM AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: EXPLORANDO 

OS RECURSOS DA OBRA LEXICOGRÁFICA 

 

Diego Junior Oliveira de Azevedo (G-CLCA-UENP/CJ-FA) 

Fernando Moreno da Silva (Orientador -CLCA-UENP/CJ) 

 

 

Resumo: A lexicografia pedagógica é um ramo das investigações lexicográficas que visa 

destacar o papel pedagógico dos dicionários em aulas de língua materna. Assim, o presente 

trabalho, partindo da observação de uma constante subutilização dos dicionários em aulas de 

língua portuguesa e também do desconhecimento dos recursos das diversas obras lexicográficas 

por parte de docentes e alunos, objetiva propor uma reflexão sobre o emprego desse instrumento 

didático em aulas de língua materna. Desse modo, a partir de uma revisão bibliográfica com 

pesquisa de campo sobre o tema, destaca-se o panorama do uso de dicionários em aulas de 

língua portuguesa, pontuando, em seguida, os principais tipos de dicionários e os recursos 

disponíveis em cada um, a fim de despertar uma reflexão sobre a inserção desse instrumento 

como recurso de ensino/aprendizagem em sala de aula. 

 

Palavras chave: Lexicografia. Dicionário. Ensino. 

 

 

Considerações Iniciais 

 

O ensino de uma língua, seja materna ou estrangeira, envolve diversos componentes 

além do gramatical. Um deles é o léxico. Esse repertório cultural acumulado ao longo das 

gerações representa a maneira como as culturas veem o mundo e como o concebe, pois, as 

palavras carregam consigo as peculiaridades daqueles que a empregam. Antunes (2007, p. 42), 

por exemplo, destaca que “não à toa a história do percurso das palavras de uma língua se 

confunde com a história do percurso dessa língua”. 

Pelo fato de representar um patrimônio cultural das sociedades, o repertório lexical 

das línguas também apresentou a necessidade de ser registrado de alguma maneira, a fim de que 

o conhecimento se preservasse ao longo da história. Daí a razão pela qual surgem os dicionários, 

obras que registram e fixam as unidades de uma língua, representando uma amostra do léxico. 

Esse instrumento pode ser considerado “como um vademecum, de grande utilidade para quem 

navega no oceano da língua, materna ou estrangeira, como aprendiz, leitor ou tradutor” 

(ALCARAZ, 2006, p. 121). 
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Assim, torna-se claro a função pedagógica do dicionário. Entretanto, conforme 

apontam Duarte e Silva (2017), tal função é pouco aproveitada na esfera escolar, sendo que, 

notadamente, o uso da obra lexicográfica tem-se resumido à consulta ortográfica e semântica das 

palavras ali registradas. Com isso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a estrutura 

do dicionário, destacando seus principais recursos a serem explorados em aulas de língua 

materna e as possíveis contribuições para o processo de ensino/aprendizagem do idioma em 

estudo. 

 

Conceituando a lexicografia e o dicionário 

 

A lexicografia é a ciência que se preocupa na forma de registro das unidades lexicais 

de uma língua em um produto final, o que pressupõe que o trabalho lexicográfico se configure 

dentro de uma ciência aplicada (SILVA, 2013, p. 30). É um campo de investigação que nasce 

com o intuito de selecionar e registrar os usos linguísticos nas diversas comunidades de fala, 

sendo uma atividade extremamente antiga na humanidade. Contudo, o dicionário como seu 

produto final, tal como hoje é conhecido, tem sua origem no século XV, notadamente como 

vocabulários das línguas modernas em relação ao latim. 

No campo da língua portuguesa, por exemplo, Biderman (1984b, p. 04) destaca que 

a primeira obra digna do nome dicionário é o Vocabulário Portuguez (sic) e Latino de Rafael 

Bluteau no século XVIII. Fato é, porém, que com o passar do tempo os dicionários se 

desenvolveram e, atualmente, são grandes autoridades no campo linguístico, configurando-se 

como “um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas” 

(BIDERMAN. 1984a, p. 27). 

Quanto à tipologia dos dicionários, essa não é uma questão consensual entre os 

lexicógrafos, sendo os dois aspectos mais comuns as considerações (i) quanto à nomenclatura 

(conjunto dos lexemas registrados) e (ii) quanto à língua, como se observa na tabela a seguir: 

 

Nomenclatura Língua 

i) Dicionário infantil (até 3000 i) Monolíngue (apenas uma língua); 
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palavras); 

ii) Dicionário escolar ou médio (até 

30000 palavras); 

iii) Dicionário padrão (em torno de 

50000 palavras); 

iv) Os thesauri (mais de 100000 

palavras). 

ii) Bilíngue (duas línguas); 

 

Tabela 1: Tipologia dos dicionários. Fonte: elaboração própria. 

 

Quanto à estrutura do dicionário, pode-se dividi-lo em macroestrutura e 

microestrutura, referindo-se, respectivamente, à obra como um todo e às palavras propriamente 

ditas. Na microestrutura, é importante destacar que diversas informações são registradas, de 

modo que constitui uma fonte segura de conhecimento sobre a língua e seus diferentes usos, 

como se pode perceber na tabela a seguir. 

 

Microestrutura do dicionário 

Verbete: entrada + enunciado lexicográfico (Paradigma informacional, paradigma 

definicional e paradigma pragmático 

Tabela 2: Microestrutura do dicionário. Fonte: elaboração própria.  

 

Cada palavra, portanto, dentro de um dicionário traz consigo grande repertório de 

informações. Ou seja, dados de caráter gramatical e histórico relacionado ao lexema (paradigma 

informacional), dados semânticos (paradigma definicional) e exemplos de usos concretos das 

palavras registradas (paradigma pragmático).  

Esses recursos, entretanto, são destacados com mais veemência quando observados 

nos dicionários eletrônicos, o quais têm um espaço ilimitado, conforme Alcaraz (2006, p. 125). 

Ainda segundo o autor, com as “novas tecnologias o lexicógrafo atual tem a seu dispor corpora 

com milhões de palavras para a elaboração de todo tipo de dicionários”. Desse modo, 
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informações de cunho fraseológico e sintático passam a ser contempladas de maneira mais 

ampla e sistemática e sem o limite do espaço físico. 

A inserção desses recursos em ambiente escolar constitui o objeto de esforço da 

lexicografia pedagógica, a qual se preocupa em adequar a exploração do dicionário ao nível de 

ensino a que se refere (RODRIGUES; SILVA, 2009, p. 01). Diante disso, desde as séries iniciais 

até os anos finais, o trabalho com a obra lexicográfica se configura como proveitoso ao 

conhecimento da língua, uma vez que, conforme o desenvolvimento da aprendizagem, novos 

elementos vão sendo inseridos paulatinamente, possibilitando a ampliação do repertório lexical e 

a possibilidade de adequação às situações comunicativas,  haja vista a presença de paradigmas 

pragmáticos nos dicionários. 

 

O dicionário e o ensino de língua materna  

 

Segundo Biderman (1984a) todo dicionário é um instrumento de orientação a quem 

o consulta, de modo que as informações dispostas na obra lexicográfica auxiliam na estruturação 

do discurso e na clareza das ideias a serem expressas. Portanto, todo dicionário se configura 

como uma obra de cunho pedagógico, pois traz consigo informações que auxiliam no emprego 

da adequado da língua, não sendo apenas uma obra de consulta ortográfica ou semântica. Além 

dos significados e da ortografia das palavras, carrega importantes informações relacionadas à 

etimologia, à gramática, à sinonímia, à antonímia, etc.   

O dicionário não é uma obra elaborada unicamente em função da visão do 

lexicógrafo, mas a partir de princípios metodológicos previamente estabelecidos e, que, segundo 

Rodrigues e Silva (2017, s/p), tem a função de  

 

Informar e oferecer subsídios aos estudantes de língua, para melhorar a 

comunicação. Por meio do dicionário, os aprendizes também podem ter 

conhecimento de como a norma culta é registrada, para que possam e saibam 

utilizá-la na produção textual e nos contextos em que estiverem inseridos.  

 

Embora a atualidade seja marcada pela presença da internet e de sua agilidade, tal 

fenômeno não desconfigura a importância da obra lexicográfica. Isto é, como os links que 
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primeiro aparecem como resposta a todas as buscas na internet são sempre aqueles mais 

acessados, nem sempre a ocorrência de uma palavra será a com maior número de pesquisa na 

rede, de modo que o real significado pode até mesmo sequer ser encontrado por meio de uma 

consulta rápida.    

Tal situação pode ser observada na obra Vidas Secas de Graciliano Ramos, no trecho 

que se segue:  

 

O mulungu do bebedouro enchia-se de arribações. Vinham em bando, 

achavam-se nas árvores da beira do rio, descansavam, bebiam e, como em redor 

não havia comida, seguiam viagem para o Sul (RAMOS, 1985, p. 108). 

 

A palavra arribação, presente no trecho da obra, quando consultada na internet, 

nenhum dos principais links conduzem ao significado com que é empregado na obra: pomba 

campestre que forma bandos compactos durante a migração na região Nordeste (HOUAISS, 

2009). No entanto, o sentido com que é utilizada na obra é registrado pelo dicionário. Dessa 

forma, depreende-se algumas habilidades a serem exploradas com o uso do dicionário: maior 

competência lexical, maior capacidade de leitura e, por consequência, maior capacidade de 

escrita.  

O desenvolvimento da competência lexical está na base do desenvolvimento tanto da 

leitura quanto da escrita.  Ou seja, linguisticamente, o usuário da língua torna-se mais consciente 

da estrutura de sua língua e das possibilidades mais adequadas para a situação na qual se insere. 

Por essa razão, pode-se associar que ampliação do repertório lexical influi na leitura e escrita, 

pois os recursos disponíveis para realização do discurso aumentam, tornando o sujeito produtor 

apto a desenvolver sua interação social com mais clareza e objetividade.  

Destacado a importância e os recursos presentes nos dicionários, é saliente pontuar 

que essa realidade só atingirá a realidade escolar por meio do professor, que, segundo Lima 

(2017, p. 08), é quem deve “mostrar a importância desse instrumento de ensino aos alunos para 

que eles percebam o dicionário como um aliado no processo de aprendizagem”. Segundo o 

autor, é necessário, ainda:  

 



Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

425 

    

Mostrar ao aluno que o texto lexicográfico pode ser um grande aliado como 

complemento didático, por exemplo, na solução de exercícios para ampliar o 

vocabulário, pois entendemos que a aquisição de novos vocábulos auxiliará na 

formação de um leitor proficiente (LIMA, 2017, p. 08). 

 

Essa realidade demonstra que os educadores têm o imperativo de estar conscientes 

de todas as possibilidades a serem exploradas nas obras lexicográficas, uma vez que são os 

primeiros responsáveis pela escolha e seleção de materiais que vão para sala de aula. Assim, 

conhecendo a realidade de seus alunos, cada docente poderá conduzir o uso do dicionário da 

maneira mais adequada para cada grupo de alunos em específico.    

As atividades a serem desenvolvidas, podem ser de diversa natureza, conforme a 

necessidade de cada turma observada pelo professor. A seguir, apresenta-se algumas propostas 

nas quais o dicionário faz parte como instrumento pedagógico. 

 

Propostas de atividades com o emprego do dicionário 

 

Dentre as possibilidades de atividades que podem ser desenvolvidas em aulas de 

língua materna, explorando os recursos do dicionário, destacam-se: o estudo dos regionalismos, 

o estudo dos estrangeirismos e o meio pelo qual adentraram a língua materna, estudo dos 

arcaísmos, estudo das características gramaticais das palavras, valor semântico das palavras, etc. 

No estudo dos regionalismos, o dicionário exerce papel fundamental por 

proporcionar o registro da localidade na qual ocorre com maior frequência determinado termo. 

Dessa forma, ao se tomar um texto regionalista, a obra lexicográfica é um elemento essencial 

para a compreensão do sentido com que as palavras foram empregadas. Em aulas de língua 

materna, esse tipo de atividade pode ser desenvolvida por meio da análise de textos literários de 

cunho regionalista, uma vez o aluno exercitará a busca de lexias desconhecidas por ele até então. 

Já os estrangeirismos são unidades originárias de outras línguas e que adentram a 

língua materna, tornando-se de uso comum. Com essas unidades, poderiam ser trabalhados quais 

são as principais línguas que compõe o idioma em seu estágio contemporâneo, quais áreas do 

saber mais contribuem com o enriquecimento lexical da língua em questão, etc. Para 

concretização dos aspectos pontuadas, o professor poderia ainda apresentar textos de natureza 
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diversa que apresentassem estrangeirismos de origem também diversa, a fim de que os alunos 

percebessem na prática a dinamicidade do idioma. 

As características gramaticais das palavras, por sua vez, podem ser exploradas em 

diversos níveis, passando pela ortoepia das unidades (na fonologia); os morfemas adequados 

(em nível da morfologia); as lexias em uso, as variações e as mudanças linguísticas (em nível 

lexical), o que não deixa de se relacionar com aspectos da semântica, paronímia, sinonímia, 

antonímia, etc.; e as relações dessas palavras entre si (em nível sintático), como o emprego dos 

plurais corretos, transitividade e regência verbal, etc. Nesse intuito, atividades relacionadas aos 

conteúdos gramaticais poderiam ser desenvolvidas tomando como apoio as informações trazidas 

pelos dicionários, e não mais orientado quase que unicamente pelas informações do livro 

didático.  

Outros elementos também poderiam ser levantados ainda, como o próprio 

conhecimento de mundo, tão fundamental na compreensão das diversas situações 

comunicativas. Ou seja, o dicionário em si colabora na ampliação da cosmovisão, pois não é 

apenas um objeto de interesse linguístico, mas também cultural da nação que compartilha o 

mesmo sistema linguístico, bem como o manancial do saber produzido pelas gerações passadas 

e que permanecem registrados para aqueles que estão por vir. Dessa maneira, pode-se inferir que 

a alusão ao dicionário como “Pai dos Burros” nada mais é do que um estereótipo que camufla a 

sua magnitude.  

 

Considerações Finais 

 

Visto o panorama pontuado ao longo das discussões apresentadas, é importante 

enfatizar a ampla contribuição que os dicionários dão para o conhecimento da língua, seja ela 

materna ou estrangeira. Dessa maneira, a diversidade de recursos que cada obra apresenta a 

constitui um instrumento pedagógico por natureza. Entretanto, o aproveitamento desses diversos 

elementos está intimamente ligado à ação docente, visto ser o professor o responsável pela 

seleção dos materiais utilizados em sala de aula. 
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A consulta a dicionários, portanto, é um meio eficaz de se alcançar autonomia no 

uso da língua nas diversas situações comunicativas. Essa realidade se justifica pelo caráter 

documental da obra, o que a configura uma amostra das unidades que forma o léxico desse 

idioma. Além disso, é um modo de ampliar a visão de mundo que se tem, uma vez que as lexias 

típicas de uma época demonstram a maneira de se compreender a realidade que cerca seus 

usuários. 

A relação léxico/ensino também é importante ser trazida à tona nas discussões 

linguísticas pelo grande patrimônio das sociedades que as palavras representam. Ou seja, uma 

vez documentado sob a forma obras lexicográficas, o conhecimento das gerações precisa ser 

acessível aos que estão por vir. Em outras palavras, esse é um dos grandes desafios para a 

lexicografia pedagógica, a qual se preocupa com a adequação de suas obras às diversas 

realidades de ensino: tornar o acessível o repertório lexical. 

O desafio aludido, entretanto, não se materializa como um problema epistemológico, 

pois diversos estudos têm sido desenvolvidos em programas de pós-graduação referentes ao 

tema. A preocupação que permanece nesse âmbito está centrada na prática docente, bem como o 

baixo índice de aproveitamento das informações trazidas pelos diversos dicionários. Assim, a 

lacuna a ser superada se volta para a elaboração de metodologias adequadas para o conteúdo 

lexical. Temas como estrangeirismos, arcaísmos, regionalismos são alguns meios para a 

elaboração de atividades que colaborarão no contato os estudos do léxico, tornando lexicografia 

acessível também na esfera escolar. A inserção desse tema em sala de aula baseia-se na 

necessária autonomia no uso das palavras, as quais “vão materializando e mediando as intenções 

de nosso dizer” (ANTUNES, 2007, p. 43). 
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O USO DOS RÓTICOS NO NORTE DO PARANÁ: UM ESTUDO SOBRE CRENÇAS E 

ATITUDES LINGUÍSTICA NO ENSINO SUPERIOR 

Luiz Antonio Xavier Dias ( CLCA-UENP/CJ – PG- UEL) 

Resumo: As escolhas fonéticas que são realizadas por um indivíduo em uma comunidade de 

fala geralmente são rotuladas de forma positiva ou negativa, demonstrada por atitudes 

linguísticas. Tendo como base a metodologia da Sociolinguística Variacionista, o presente 

trabalho tem por objetivo avaliar as crenças e as atitudes de professores e alunos da 

Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus - Jacarezinho - PR em relação à utilização 

de róticos em coda silábica. Para tanto, foram entrevistados quatro informantes de Jacarezinho – 

PR, dois professores e dois alunos e, posteriormente foi realizado o registro, a descrição e a 

análise das variantes do /r/ em coda silábica. Na sequência, analisamos as respostas dadas por 

esses informantes a perguntas específicas sobre crenças linguísticas. Por fim, constatamos que a 

maioria dos entrevistados é fiel a suas origens e não disfarça a variante que produz, todavia, 

ainda estão recheados de preconceitos e crenças de um falar “melhor” ou “pior”. 

Palavras-chave: Crenças e atitudes linguísticas; Variedades linguísticas.  

 

Considerações Iniciais 

 

 

 A partir da base teórica pautada nos fundamentos da Sociolinguística Variacionista de 

Labov (1974), nos estudos teóricos e práticos de Aguilera (2008), Botassini (2009, 2011), Santos 

et al (2010); Silvia-Poreli (2010), Pastorelli (2011), Silva (2012), neste artigo, apresentamos o 

resultado de pesquisa que procurou investigar crenças e atitudes linguísticas de professores e 

alunos do Curso de Letras da Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus Jacarezinho – 

PR.  

 O presente trabalho é, também, fruto de reflexões advindas da disciplina Pesquisa 

Sociolinguística ministrada no Programa de Pós – Graduação, strictu sensu em Estudos da 

Linguagem da Universidade Estadual de Londrina, e visa investigar algumas crenças e atitudes 

linguísticas de professores e professorandos, ou seja, professores universitários e alunos em 

formação inicial, quanto ao uso de róticos em coda silábica. O corpus foi dividido em entrevistas 

narrativas, descritivas, questionário fonético-fonológico, leitura e questões que investigam as 

crenças e atitudes linguísticas de dois professores universitários: um homem e uma mulher e 
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dois alunos em formação inicial: um homem e uma mulher, todos do Curso de Letras da IES em 

apreço. Além disso, o foco inicial é observar a diversas formas de realizações do  -

apagamento e R rótico (típico da fala caipira 

em início de frase). 

 Cabe destacar que os estudos sobre as crenças e atitudes linguísticas são importantes, 

pois possibilitam compreender e detectar, entre outros aspectos, os fatores de mudanças 

linguísticas, os preconceitos linguísticos em relação às variedades linguísticas e aos seus 

falantes, os quais podem contribuir para a desvalorização de variedades dialetais e, por extensão, 

de marcas de identidade. Isso pode, por exemplo, levar algumas pessoas a mudar seu modo de 

falar deliberadamente, a fim de sugerirem origens sociais ou regionais que, na verdade, não 

possuem. 

 Interessa-nos nesta pesquisa i) verificar se os professores e estudantes de Letras da 

UENP têm crenças e atitudes de preconceito em relação a sua fala, ii) detectar o rótico 

predominantemente utilizado pelos falantes do corpus em apreço, iii) verificar em que medida 

essas crenças podem prejudicar os professores e alunos em sua possível formação iv) constatar 

se os moradores de Jacarezinho -PR são infiéis ou não a sua variante típica. 

 Na primeira seção traremos a fundamentação teórica sobre crenças e atitudes 

linguísticas, sua filiação teórica, definição. Na segunda será descrito o método de análise e as 

características dos informantes em foco. Na terceira serão expostos os dados mais importantes 

das entrevistas realizadas e a contextualização das atitudes linguísticas desses informantes e, 

enfim, as considerações finais e referências da pesquisa. 

 

Crenças e atitudes linguísticas: apontamentos teóricos 

 

 

 Botassini (2011, p. 69) destaca que os estudos sobre atitudes linguísticas tiveram, 

segundo Uflacker e Scheneider (2008), início na área da Psicologia Social, a qual, até a década 

de 60, servia-se da linguagem somente para obter dados, não se interessando por seu aspecto 

sociocultural e por questões sociolinguísticas. Posteriormente, coube a Wallace Lambert (1967), 

precursor dos estudos sobre atitudes linguísticas, a preocupação com os aspectos social, 
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ideológico e cultural da linguagem, tornando mais complexos os estudos da diversidade 

linguística na área da Sociolinguística. 

 Fernández (1998) assevera que a atitude linguística é a maneira como a língua é 

referida e usada pelas pessoas na sociedade, ou seja, a atitude social de cada indivíduo a respeito 

da língua. Calvet (2002, p. 65) procura mostrar que a relação entre o falante e sua língua nunca é 

neutra, o autor argumenta que “existe todo um conjunto de atitudes, de sentimentos dos falantes 

para com suas línguas, para com as variedades de línguas e para com aqueles que as utilizam” 

(CALVET, 2002, p. 65). 

 Aguilera (2008), também preocupada com o assunto, assinala que a atitude é uma 

manifestação dos indivíduos dentro do meio social, para mostrar suas “preferências e 

convenções” dentro desse meio: 

 

 

A variedade lingüística pode ser interpretada como uma traço definidor da 

identidade do grupo (etnia, povo) e, desse modo, qualquer atitude em relação 

aos grupos com determinada identidade pode, na realidade, ser uma reação às 

variedades usadas por esse grupo ou aos indivíduos usuários dessa variedade, 

uma vez que as normas e marcas culturais de um grupo se transmitem ou se 

sedimentam por meio da língua, atualizada na fala de cada indivíduo 

(AGUILERA, 2008 p.317). 

 

 

 Nesse sentido, as crenças têm um papel muito importante na sociedade, pois auxiliam 

os falantes ativos da língua em sua “consciência linguística” para as alterações de códigos e uso 

de línguas alternadas, além de ajudar os pesquisadores em suas investigações sobre o uso e 

aprendizado de uma ou mais línguas.  

          Outra importante estudiosa sobre o assunto é Blanco Canales (2004), pesquisadora que 

dividiu o estudo das atitudes em duas linhas, a mentalista e a condutista. A primeira está 

relacionada às repostas que o indivíduo tem em mente e escolhe para as situações específicas 

que foi condicionado, já a segunda diz respeito a uma atitude (comportamento) em que a 

resposta é uma conduta frente a um estímulo que a pessoa recebe dentro da situação social. 

 Nesse sentido, Aguilera (2008), com base em Lambert, afirma que: 
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A atitude se constitui de três elementos  que se situam no mesmo nível: o saber 

ou crença (componente cognoscitivo); a valoração (componente afetivo); e a 

conduta (componente conativo), o que significa dizer que a atitude lingüística 

de um individuo é o resultado da soma de suas crenças, conhecimentos, seus 

afetos e suas tendências a comportar-se de uma forma determinada diante de 

uma língua ou de uma situação sociolingüística (AGUILERA, 2008, p.319). 

 

 Sob tal enfoque, as crenças são os saberes adquiridos pelo indivíduo do meio externo, 

de instituições como a escola, a família, a sociedade e é um dos componentes que constituem a 

atitude. Para Gómez Molina: 

 

 

O componente cognitivo é, provavelmente, o de maior peso específico; nele 

intervém os conhecimentos e pré - julgamentos dos falantes: consciência 

lingüística, crenças, estereótipos, expectativas sociais (prestigio, ascensão), 

grau de bilingüismo, características da personalidade, etc; este componente 

conforma, em grande medida, a consciência sociolingüística (GOMES 

MOLINA, 1998, p. 31). 

 

 Outro aspecto importante sobre as crenças e atitudes são as seguranças e inseguranças 

linguísticas. Para Calvet (2002, p. 72), a insegurança linguística existe “quando, por razões 

sociais variadas, os falantes não se sentem questionados em seu modo de falar, quando 

consideram sua norma a norma” assim, tratamos, nesse contexto, daquelas pessoas que 

acreditam falar segundo os padrões impostos ou que acreditam ser a sua variedade a mais 

bonita/correta, devido a isso, sentem-se seguros em relação à forma como se comunicam e 

apresentam, geralmente, fidelidade linguística em relação à sua língua ou dialeto. Diante disso, a 

insegurança existe, na ótica de Calvet (2002, p. 72), existe “quando os falantes consideram seu 

modo de falar pouco valorizado e têm em mente outro modelo, mais prestigioso”. 

 Nesta direção, concordamos com Aguilera (2008), Calvet (2002) e Branco Canales 

(2004), que o estudo de crenças e atitudes linguísticas são relevantes para conhecermos pessoas 

que muitas vezes disfarçam sua fala para parecerem outras pessoas. 

 Na próxima seção, serão expressos aspectos metodológicos da pesquisa. 
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Aspectos metodológicos 

 

 O corpus deste trabalho é composto por dados coletados da fala de quatro informantes 

residentes na cidade de Jacarezinho – PR e com base em estudos teórico-práticos de Botassini 

(2009) a qual realizou trabalho semelhante com informantes maringaenses.  

 A região em apreço é a mesorregião do Norte Pioneiro Paranaense, formada pela união 

de 46 municípios agrupados em cinco microrregiões, com uma população de aproximadamente 

542.910 habitantes. Essa região abriga 5% da população do estado. Especificamente, a análise se 

atentará a Jacarezinho-PR, cidade que contempla 39.580 pessoas, segundo dados do IBGE 2010. 

A cidade fica num ponto equidistante de São Paulo e Curitiba (400km). Sua riqueza maior 

provém do setor agropecuário e de prestação de serviços. As primeiras tentativas de colonização 

conhecidas datam do século XIX. Constitui-se um dos primeiros polos de desenvolvimento 

agrícola do estado, e sua colonização foi realizada por fluminenses, paulistas e mineiros. A 

riqueza provém, ainda hoje, do setor agropecuário. Vale ressaltar que esta pesquisa observa 

alunos e professores da UENP – Universidade Estadual do Norte Pioneiro.  

 Nos meses de abril a maio de 2013 entrevistamos dez informantes, dos quais, 

escolhemos aleatoriamente 4, sendo: 02 professores - um do sexo feminino e outro do 

masculino, e dois alunos: um homem e uma mulher. 

 Em relação aos critérios para a escolha dos informantes, eles deveriam ser: nascidos  

em Jacarezinho – PR, residir  na cidade a no mínimo uma década, ter entre  18 a 50 anos, ter 

formação superior ou estar cursando o Ensino Superior e ainda ter algum vínculo com a UENP 

campus Jacarezinho e ainda, com o Curso de Letras. 

 As oitivas foram produzidas pelos informantes e gravadas em áudio digital, foram 

transcritas e tabuladas sem auxílio de programas. Os informantes foram ouvidos nas 

dependências da Universidade Estadual do Norte do Paraná, na sala dos professores e nas salas 

de aulas (após as aulas), além disso, foram contatados informantes que o pesquisador já 

conhecia de alguma forma, tendo contato com eles/elas quando ministrou aulas ou ainda 

professores que eram colegas de trabalho. 

 Os dados da fala foram obtidos por meio de conversação gravada que, posteriormente, 
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foi transcrita. Cada entrevista durou, aproximadamente, 30 minutos. Participaram da 

conversação apenas o entrevistador e o entrevistado. O tipo de conversação utilizada foi a 

dirigida, em que seguimos uma ordem e um conteúdo planejado, com o objetivo de obter a 

maior quantidade de dados úteis no menor tempo possível (SILVA-CORVALÁN, 1989, p. 30). 

 Dividimos a entrevista em cinco partes: 1) narrativa; 2) descritiva; 3) questionário 

fonético-fonológico; 4) leitura; 5) perguntas específicas para avaliar crenças e atitudes 

linguísticas. As quatro primeiras partes foram estruturadas de forma a conseguir um contexto 

favorável à utilização de róticos em posição final de sílaba, ou seja, em coda silábica e também 

possibilitasse a verificação  da utilização da R retroflexo, típico da fala caipira. A última parte 

foi destinada a verificar a forma como os informantes avaliam algumas variedades linguísticas 

(positiva ou negativamente). 

 A divisão da entrevista em parte narrativa, parte descritiva, questionário e leitura 

pretendia a obter diferentes graus de formalidade na entrevista, indo desde a situação mais 

informal, menos estruturada, até chegar à situação mais formal e mais controlada. Na narrativa, 

solicitava-se ao informante que contasse um fato de sua vida que o tivesse marcado ou por ter 

sido muito triste, ou muito alegre, ou engraçado, ou que tivesse suscitado medo. 

 Nos minutos iniciais da entrevista, o informante fica um pouco tenso, “policiando” os 

róticos que saiam forçados; mas aos poucos sua fala sairia mais natural. Na descrição da 

entrevista, solicitava-se ao informante que descrevesse um trajeto do ponto onde estava até a sua 

residência. A terceira parte da entrevista consistiu em aplicar um questionário fonético-

fonológico com 20 questões, às quais não tinham apenas róticos mas várias outras formas como 

alçamento da vogal final a fim de que o informante não se “policiasse”, porém dessas vinte 

analisamos apenas dez. Por orientação do entrevistador, o informante deveria responder com 

uma só palavra. Tal procedimento é necessário para que o entrevistando não perceba o real 

propósito da pesquisa, que era analisar prioritariamente a trava silábica. 

 Todas essas questões foram retiradas do questionário fonético fonológico do Projeto 

Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB), escolhemos, entre elas, aquelas que propiciavam 

respostas com rótico em coda silábica, por exemplo: Quando se comete uma falta grave, o que é 

que se pede a Deus? (perdão). Para limpar o chão, o que é preciso fazer? (varrer). No inverno 
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faz frio, no verão (calor). 

 Na quarta parte da entrevista, solicitamos ao informante a leitura de um texto curto – 

em verso (Canção, de Cecília Meireles) e outro em prosa (Seis passos para manter sua barriga 

em forma, retirado do site corpo perfeito – www.corpoperfeito.com.br). 

 A quinta e última parte da entrevista correspondia a cinco perguntas para avaliar 

crenças e atitudes linguísticas dos informantes, a saber: 1. Como você acha que falam os 

jacarezinhences?  2. Falam melhor os jacarezinhences ou os que vieram de outros lugares? 3. 

Entre as pessoas que vieram de outros lugares,quem fala pior?  4. Falam igual homens e 

mulheres? Quem fala melhor?  5. Jovens e idosos falam igual? Quem fala melhor? 

 Por fim, procedemos à primeira audição para realizarmos a transcrição da fala dos 

informantes, e, posteriormente, selecionamos os dados que nos interessavam: róticos em trava 

silábica. 

 Realizada a seleção dos dados, procedemos ao menos a 6 (seis) audições das 

entrevistas, ou seja, 80 minutos x 6 = 480 minutos de audição (contando as repetições), para 

registrar o tipo de rótico utilizado pelos informantes, ou seja, as cinco variantes da variável /r/ 

que estavam sendo investigadas. 

 Os dados selecionados de cada informante foram separados em tabelas, registramos, 

assim o tipo de entrevista e a quantidade de cada rótico utilizado. Montadas as tabelas, fizemos a 

análise quantitativa e qualitativa dos dados. 

 

Dados produzidos pela pesquisa 

 

 Ao todo, na pesquisa registramos 618 róticos de quatro informantes. Como já 

anunciado anteriormente, por intermédio de gravações digitais ouvidas e transcritas e 

posteriormente tabuladas. Assim, apresentamos a seguir os dados dos quatro informantes, 

chamamos de Informante A, B, C e D.  

 A informante A, do sexo feminino, é formada em Letras, com especialização em 

Língua Inglesa e Mestrado em Educação e professora Universitária do Curso de Letras da 

UENP. Nasceu em Jacarezinho – PR onde viveu até os dezoito anos e após esse período foi 

http://www.corpoperfeito.com.br/
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residir com a família no Rio de Janeiro por cinco anos, Curitiba – PR por um ano e Inglaterra 

por um ano e meio, e posterior esse período voltou a residir em Jacarezinho – PR, quando 

criança era muito reprimida pelos avós para não usar /r/ retroflexo porque eles achavam essa 

variável muito “feia”. 

 O informante B – também professor Universitário do curso de Letras, do sexo 

masculino, é formado em Matemática, tem formação em Libras, disciplina a qual leciona no 

curso de Letras. Nasceu em Jacarezinho – PR, onde reside até a presente data.  

 A informante C – é do sexo feminino, tem 19 anos, nasceu em Jacarezinho onde 

permanece, estudante do 3º ano do Curso de Letras da UENP.  

 O informante D é do sexo masculino, tem 18 anos, nasceu em Jacarezinho – PR onde 

reside até hoje, estudante do 1º ano do Curso de Letras da UENP. 

 No quadro abaixo, a relação de róticos encontrados nas entrevistas: 

 

TOTAL DE RÓTICOS EM TODAS AS ENTREVISTAS 

  INFORMANTES     

Rótico A B C D Total Percentual 

 12 85 78 120 295 48% 

 140 33 16 17 206 33% 

 15 0 0 0 15 2% 

R 0 15 14 14 43 7% 

 5 13 33 8 59 10% 

Quantidade 172 146 141 159 618 100% 

Quadro 1 – Total de róticos produzidos nas entrevistas 

 

  Como podemos constatar no quadro 01, a maior parte dos róticos produzidos em todas 

as entrevistas foi de retroflexo 48% dos 618, totalizando 295, o que evidencia a marca 

linguística da região em análise, tal dado já era inicialmente previsto de acontecer, haja vista que 

os informantes possuíam tais características regionalistas, ou seja, produziam muito o /r/ típico 

da “fala caipira”. 

  Cabe destacar que a informante A produziu muitos // tentando disfarçar suas 
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origens, além disso, percebemos pouquíssimas recorrências de /marca do dialeto caipira, 

somente 12 ocorrências, totalizando menos de 5% do total. 

  No próximo quadro expomos os dados registrados na parte narrativa da entrevista, o qual 

impressionantemente ainda apresentou falantes que se “policiavam” durante a realização de suas 

palavras. 

 

TIPO DE TRECHO DE ENTREVISTA: NARRATIVA 

Rótico 

INFORMANTES 

Total Percentual A B C D 

 0 5 5 6 16 46% 

 6 0 1 1 8 23% 

 2 0 0 0 2 6% 

R 0 1 1 1 3 9% 

 0 1 2 3 6 17% 

Quantidade 8 7 9 11 35 100% 

Quadro 2 – Róticos nos trechos narrativos 

 

  Na parte narrativa da entrevista, que consideramos mais espontânea, constatamos a 

presença de 46% de róticos retroflexos, e 17% de apagamento do /r/ no final de trava silábica. 

Cabe destacar que a informante A, mesmo em situação mais informal, continuou tentando não 

manifestar a realização do retroflexo, constatamos aqui um traço de infidelidade linguística a sua 

origem, pois fixa muito em uma variável carioca. Cabe observar também o /X/ característico do 

dialeto carioca, que na informante A há a presença de 2 realizações de tal /X/ carioca 

perfazendo 6% do total. 

 No quadro 3 apresentamos a parte descritiva da entrevista e os dados de realizações dos 

róticos em apreço: 

 

PARTE DA ENTREVISTA: DESCRITIVA 

Rótico 

INFORMANTES 

Total Percentual A B C D 

 2 10 6 18 36 31% 
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 37 5 2 8 52 45% 

 3 0 0 0 3 3% 

R 0 3 3 5 11 10% 

 5 4 4 0 13 11% 

Quantidade 47 22 15 31 115 100% 

  Quadro 3 – róticos em trechos descritivos   

 

 Em relação à parte descritiva das entrevistas, cujo objetivo era descrever o trajeto de 

onde o informante estava até sua casa, verificamos que a informante A fez uma descrição muito 

extensa, repleta de realizações de róticos e ainda se justificou, pois professor tem que ter esse 

cuidado mesmo de ser muitíssimo didático e explicar nos pormenores.  

 Ainda no quadro 3 a informante A permanece com a utilização do /r/ não característico 

do dialeto caipira, ou seja – 45% dessas realizações se deram dessa variável. Todavia, 

constatamos que os demais informantes permaneceram com a variável retroflexa, marca do 

dialeto regional, ademais, os informantes B e C cometeram alguns apagamentos do r final, o que 

demonstra o policiamento o tempo todo de suas falas. 

 No quadro 4 é exposto o aspecto quantitativo de realizações durante a leitura: 

PARTE DA ENTREVISTA: LEITURA 

  INFORMANTES 

Total Percentual Rótico A B C D 

 10 58 57 86 211 51% 

 83 26 11 6 126 31% 

 10 0 0 0 10 2% 

R 0 11 10 8 29 7% 

 0 8 25 3 36 9% 

    TOTAL 412 100% 

Quadro 4 – realizações dos róticos na leitura 

 Em relação à parte das entrevistas que tratam da leitura, o aspecto do retroflexo ainda 

permanece nos falantes B,C,D – 51%, já na informante A a predominância do dialeto carioca – 

ao usar a tepe, ou seja, “policia” sua fala, ou melhor, ainda há a predominância de 103 

ocorrências de r, ou melhor, ela usou 83, ou seja, mais de 80% com o r marca de dialeto carioca. 

 Na informante C houve recorrentemente o apagamento do rótico, o que constata muita 
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a espontaneidade e falta de preocupação em marcar os /r/ no final de coda silábica, como cantar 

> cantá. 

 No quadro 5 há a exposição dos dados obtidos dos informantes ao responderem o 

questionário fonético fonológico. 

PARTE DE ENTREVISTA: QUESTIONÁRIO FONÉTICO-
FONOLÓGICO 

Rótico 

INFORMANTES 

Total Percentual A B C D 

 0 12 10 10 32 57% 

 14 2 2 2 20 36% 

 0 0 0 0 0 0% 

R 0 0 0 0 0 0% 

 0 0 2 2 4 7% 

    TOTAL 56 100% 

Quadro 5 – róticos no questionário fonético – fonológico 

 

 No quadro 5, o que é mais importante destacar é algo já recorrente nos quadros acima 

como a recorrência dos /r/ retroflexo nos informantes B,C e D e a a tepe na informante A. 

Ademais, constatamos que a informante A não cometeu nenhum apagamento no final de sílaba, 

contata-se que isso é uma marca forte de preocupação linguística e crença no falar “correto”. 

 Na última parte da entrevista foram elaboradas cinco questões sobre crenças e atitudes 

linguísticas, assim como já descrito anteriormente:  

1. Como você acha que falam os jacarezinhences?  

2. Falam melhor os jacarezinhences ou os que vieram de outros lugares? 

3. Entre as pessoas que vieram de outros lugares,quem fala pior?  

4. Falam igual homens e mulheres? Quem fala melhor?   

5. Jovens e idosos falam igual? Quem fala melhor? 

 Em relação à questão 1, a informante A respondeu de maneira muito taxativa, ou seja, 

preconceituosa, prevalecendo assim sua própria crença de que a /r/ retroflexo é muito feio, e que 

a influência da mídia ao diminuir a força de tal sotaque deixou-o com um ar de cultura.  
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para eu ser bem sincera, mudou muito, meus avós sempre corrigiram a fala para 

a gente não puxar o r, uma das coisas que eu percebi de um tempo pra cá foi 

das pessoas não puxarem tanto o r, aqui eu percebi que tá mais moderado por 

conta da televisão, eu que vivenciei a r, um verde, vermelho – não é normal, 

mudança melhor, deixou o sotaque mais bonito =- com ar de cultura. 

(Informante A) 

 

 

 Em contrapartida, em relação à questão 1, o informante B demonstrou certo 

conhecimento de variação linguística, porém, ainda com a crendice do falar correto, que advém 

da imposição da gramática normativa “Fala da forma certa, porém com algumas variações, 

acredito qui certu”. A informante C relatou que: “Caipira, cheio de metaplasmo”. Não taxou 

nem de certo, nem de errado e utilizou a nomenclatura da gramática histórica para justificar 

várias ocorrências da fala, como o rotacismo volta >vorta.  Ainda na questão 1 o informante D  

disse que: “em Jacarezinho se fala Bunitu”. 

 Na questão 2 prevalecem as crenças da informante A, pois ela acredita ainda que o erro 

linguístico não está só porque a pessoa fala o retroflexo, mas porque não tem cultura:  

 

Você percebe o erro acontece muito mais ao nível cultural, independente da 

escolaridade, ela pode estar aqui na universidade ela tem um nível cultural 

baixo, uma fala feia, às vezes pobrema, vícios de linguagem. (Informante A). 

 

 No informante B tal crença não é explicitada, ele afirma que ninguém fala certo nem 

errado, porém com algumas variações. A informante C  acredita que quem vem de São Paulo e 

Curitiba fala certo. Já o informante D misturou alguns conceitos: “Dependi de onde essa pessoa 

vem, os paulista fala pior, porque é o jeito deles fala, por causa da gíria”. 

 Na questão 3 a informante A não se manifestou especificamente sobre um lugar que 

fala certo ou errado, mas reafirmou que as pessoas com baixo nível cultural não fala bem.  

 No questionamento 4 foi unânime entre os quatro informantes de que o homem é muito 

despreocupado em sua fala, o que faz transparecer nas gírias, nas “besteiras que falam em 

situação informal”, ou seja, mais uma crença perpetuada na cultura brasileira. 

 Na última questão sobre a variação etária, também foi unânime em todos os 

informantes a visão de que os mais idosos usam a gramática normativa de maneira mais 

adequada, e por fim, isso acaba refletindo em sua fala, uma fala mais policiada, cuidadosa, 
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também uma crença já inserida na sociedade do país. 

 

Considerações Finais 

 

Na presente pesquisa verificarmos que tanto os professores e professorandos ainda têm 

muitas crenças que se refletem em atitudes muitas vezes preconceituosas, ademais, contatamos 

que a maior parte dos informantes mantém-se fiel a sua variante linguística típica.  

Cabe destacar, também, que os estudos sobre as crenças e atitudes linguísticas são 

importantes pois possibilitam compreender e detectar, entre outros aspectos, os fatores de 

mudanças linguísticas, os preconceitos linguísticos em relação às variedades linguísticas e aos 

seus falantes, os quais podem contribuir para a desvalorização de variedades dialetais e, por 

extensão, de marcas de identidade. Isso pode, por exemplo, levar algumas pessoas a mudar seu 

modo de falar deliberadamente, a fim de sugerirem origens sociais ou regionais que, na verdade, 

não possuem. 

Nesse sentido, sabemos que tanto os estudantes quanto os professores já formados 

precisam entender as variações linguísticas, ou seja, conhece-las, para que possam compreender 

os problemas do ensino com línguas – como o excesso de preconceitos ligados à ela, tornando 

este ensino-aprendizagem acessível a qualquer um, de maneira efetiva, sem discriminações e 

preconceitos.  

Por intermédio desta pesquisa, aplicada a professores e estudantes do  cursos de Letras 

da Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Jacarezinho, constatamos que a 

maioria é fiel a suas origens e não disfarça a variante que produz, todavia, ainda estão recheados 

de preconceitos e crenças de um falar “melhor” ou “pior”. Um fato ainda preocupante é em 

relação uma informante docente que não aceita o r retroflexo e acaba se policiando o tempo 

inteiro por acreditar que o uso de um r é condicionado a camadas de riqueza e pobreza. 

 

Referências 

 

AGUILERA, Vanderci de Andrade. Crenças e atitudes linguísticas: quem fala a língua 



Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

442 

    

brasileira?.In: Roncarati, Cláudia; Abraçado, Jussara. (Org.). Português brasileiro II: contato 

linguístico, heterogeneidade e história. 1. ed. Niterói: Editora Federal Fluminense, 2008. 

 

BLANCO CANALES, A. Estudio sociolinguístico de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares – 

Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2004. 

 

BOTASSINI, Jacqueline Ortelan Maia. Crenças e atitudes linguísticas quanto ao uso dos róticos. 

Signum. Estudos de Linguagem, v. 12, p. 85-102, 2009. 

 

______. Crenças e atitudes linguísticas: um estudo da relação do português com línguas de 

contato em Foz do Iguaçu. Revista Línguas & Letras, v. 12, p. 22, 2011. 

 

CALVET, Louis-Jean. Sociolinguística, uma introdução crítica. Trad. Marcos Marcionilo. 

São Paulo: Parábola, 2002. 

 

COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB. Atlas Lingüístico do Brasil – questionários. 

Londrina: Eduel, 2001. 

 

GÓMEZ MOLINA, J. R. Actitudes linguísticas en una comunidad bilíngue y multidialectal: area 

metropolitana de Valencia. Anejo n.o XXVIII dela Revista Cuadernos de Filología. Valencia, 

Universitat de Valencia, 1998. 

 

LABOV, William. Estágios na aquisição do inglês standard. In: SILVA-CORVALÁN, Carmen. 

Sociolingüística: teoria y análisis. Madrid: Alhambra, 1989. 

 

LAMBERT, W. E. A social Psychology of Bilingualism. Journal of Social Issues, XXIII, n. 2, 

1967. 

 

LÓPEZ MORALES, H. Sociolinguística. Madrid, Gredos, 1989.  

 

MORENO FERNÁNDEZ, F. Principios del sociolingüística y sociologia del languaje. 

Barcelona: Ariel, 1998. 

 

PASTORELLI, Daniela da Silva. Crenças e atitudes linguísticas na cidade de Capanema: um 

estudo da relação do português com línguas em contato. 2011. 205 p. Dissertação (Mestrado em 

Estudos da Linguagem) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2011. 

 

SANTOS, Daiane Eloisa dos; CARVALHO,  Geovana Lourenço de; TARDELLI,  Odiceia 

Ramos. Crenças e atitudes linguísticas de estudantes de Letras. In: VII SEMINÁRIO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA SÓLETRAS - Estudos Linguísticos e Literários. 2010. Anais... 

UENP – Universidade Estadual do Norte do Paraná – Centro de Letras, Comunicação e Artes. 

Jacarezinho, 2010. ISSN – 18089216. p. 187 – 196. 

 



Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

443 

    

SILVIA-PORELI, Greize Alves da. Crenças e atitudes linguísticas na cidade de Pranchita – Pr: 

um estudo das relações do português com línguas em contato. 2010. 114p. Dissertação 

(Mestrado em Estudos da Linguagem) – Universidade Estadual de Londrina. Londrina, 2010. 

 

SILVA, Hélen Cristina da. O /r/ caipira no Triângulo Mineiro: um estudo dialetológico e de 

atitudes linguísticas. 2012. 169 p. Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem) – 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2012. 

 

UFLACKER, C. M.; SCHENEIDER, M. N. Atitudes linguísticas e  variedades  dialetais alemãs. 

Revista Uniletras, UEPG, 2008. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

444 

    

PROPOSTAS PARA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: UM BREVE PARÂMETRO 
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Resumo: A escola tem a função de preparar o aluno para vivências cotidianas, para o mercado 

de trabalho e também proporcionar desenvolvimento crítico e social, segundo a Constituição 

Federal (1988). Em pleno século XXI as formas como estas funções básicas devem estruturar-se 

e desenvolver-se na educação ainda são muito discutidas. A estrutura tradicional brasileira de 

ensino mostra-se defasada, requerendo uma nova organização para que essas funções da escola 

surtam efeito. Neste contexto surgem novos metodologias pedagógicas, tais como a pedagogia 

de projetos que busca fazer o aluno selecionar as informações, trabalhar em grupo e lidar com 

confronto de ideias, a fim de aprender de forma colaborativa com seus colegas. Considerando os 

projetos que estão sendo realizados no âmbito nacional e internacional, este trabalho tem o 

objetivo de comparar a estrutura e o desenvolvimento dessas metodologias.  

 

Palavras-chave: Escolas Inovadoras. Pedagogia de Projetos. Educação Nacional e Internacional 

 

 

 

Considerações Iniciais 

 

As discussões acerca da Educação baseiam-se, em sua grande maioria, na crítica ao 

modelo tradicional de ensino, ainda cultivado pela maior parte das escolas. Reprova-se a 

precária atenção dada pelos governos à Educação, o sucateamento das escolas públicas, a falta 

de interesse dos alunos e a não valorização do professor. Este modelo é visto por muitos críticos 

como um instrumento do capitalismo, que busca incessantemente frear a ascensão que as classes 

mais baixas podem alcançar por meio da educação. Sendo assim, as mudanças almejadas por 

grande parte da população que critica a atual formulação da escola não se estendem além do 

campo teórico, uma vez que mudanças significativas não são do interesse daqueles que desejam 

se manter no poder. 
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A fim de extrapolar os limites teóricos e colocar em prática ações de mudança dos 

moldes pedagógicos tradicionais, escolas que propõem pedagogias alternativas têm-se 

sobressaído, despertando o interesse de muitas organizações, gestores, pais e funcionários que se 

preocupam com a construção do conhecimento crítico, da valorização da cultura local por parte 

do aluno, e da mudança social que pode ser propiciada pela educação. 

As práticas pedagógicas inovadoras buscam desenvolver a autonomia e o protagonismo 

do aluno, a fim de estreitar as relações entre o estudante e a escola, para que sua aprendizagem 

se torne mais eficaz e real. Supera-se aqui a hierarquização e burocratização do ensino, fazendo 

com que pais, gestores e alunos participem ativamente e concomitantemente da formação e do 

estabelecimento da educação. 

Muitos países, incluindo o Brasil, mostram-se preocupados com mudanças significativas 

no âmbito educacional, e apresentam propostas pedagógicas de cunho alternativo e inovador 

com o propósito de revolucionar o sistema educacional e garantir que mudanças sociais possam 

ser estabelecidas entre àqueles que são, de certa forma, excluídos no modelo tradicional de 

ensino. Considerando estes projetos inovadores que estão sendo realizados no âmbito nacional e 

internacional, este trabalho tem o objetivo de comparar a estrutura e o desenvolvimento dessas 

metodologias. 

METODOLOGIA 

O método utilizado é o de pesquisa bibliográfica, através do qual foi desenvolvido este trabalho 

tendo como base estudos de referência no âmbito educacional como: Centro de referência em educação 

integral (2016), Gravatá (2017), Gravatá et al.(2013), Pacheco (2014), Possebon (2016) e Singer (2017). 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Em nível mundial a Educação é um tema que deve receber intensa atenção, visto que faz parte da 

base de qualquer nação. No que diz respeito a educação escolar a escola mostra-se, muitas vezes, 

ignorada devido à parca atenção que recebe de muitos governos, incluindo nisso a falta de investimentos. 

Nesse contexto custa-se achar o melhor modelo de ensino, já que nem sempre o interesse dos gestores 

seja encontrá-lo, mas muitas vezes apenas manter o antigo modelo defasado.  
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A educação convencional pode ser resumida pela transmissão de 

conhecimentos de um professor (o que considera que sabe) para seus alunos 

(que consideram que não sabem). O que é colocado como mais importante 

nesta forma de ensinar é o conteúdo, não as características do educando ou do 

educador, assim o “educador é, no fundo, um explicador de conteúdos” (PARO, 

2014, p.22 apud POSSEBON, 2016, p. 102) 

 

Em meio à precarização da educação dada por muitos países, aparecem escolas com o intuito de 

renovar àquilo que já não tem se mostrado eficaz, aliando a participação de pais e funcionários na gestão 

escolar, a fim de apresentar resultados verdadeiros de uma educação (trans)formadora. O professor José 

Francisco de Almeida Pacheco, idealizador da Escola da Ponte em Portugal, viu há 41 anos a necessidade 

dessa mudança: 

 

As associações de moradores (e as associações de pais), os líderes locais, os 

representantes do poder público residentes nessas comunidades serão 

considerados não como objetos de intervenção, ou apenas convidados a ir à 

escola, mas como sujeitos, autores de mudança [...] Acontecerá efetiva 

aprendizagem ao longo da vida e transformação social, traduzida na melhoria 

das condições da qualidade de vida dos membros da comunidade, quando a 

comunidade participar, quer da elaboração dos projetos, quer dos 

planejamentos e da execução das ações a desenvolver, contribuindo para a 

reformulação das medidas de política educativa, para uma política pública séria 

(PACHECO, 2014, p. 89) 

 

Alunos antes desmotivados e sem interesse algum pela escola mostram-se interessados em uma 

educação engajada, na qual a voz do estudante é ouvida e respeitada. Esse protagonismo dos alunos em 

sua própria formação tem-se mostrado de suma importância para uma mudança significativa na 

educação, mudança essa que busca revolucionar toda uma prática tradicional que já não atende às suas 

premissas básicas. 

  

E, assim, a escola se transforma, tornando-se também protagonista de seu 

projeto político-pedagógico. A escola se torna um projeto coletivo, que é 

comum a todos os estudantes, educadores e famílias, todos interessados em 

produzir conhecimento, em se transformar mutuamente, ao mesmo tempo que 

transformam o lugar em que vivem e convivem. (SINGER, 2017, p. 20) 

 

No Brasil muitas escolas têm mostrado que a renovação do modelo escolar é possível, mesmo 

em meio a tantos problemas enfrentados pela educação nacional. Autonomia dos alunos, realização de 
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projetos envolvendo os estudantes, participação ativa dos pais na escola, são pontos comuns entre os 

novos modelos pedagógicos no país, que têm dado espaço para que professores possam “criar e oferecer 

condições que potencializem a aprendizagem e o desenvolvimento integral de seus estudantes.” 

(SINGER, 2017, p. 20). 

A partir desses aspectos, abaixo descrevemos algumas instituições educacionais que destacam-se 

por apresentarem novas propostas pedagógicas: 

 

 Escola Municipal Emaus – Camaçari (BA) 

A gestora da escola de educação infantil de Camaçari, Elisângela Oliveira, aposta no 

protagonismo do aluno e afirma que “Trabalhamos com a ideia de uma educação com 

as crianças e não para elas. É preciso valorizá-las como sujeitos sociais que têm uma 

voz ativa no processo educacional.” A escola adotou a pedagogia de projetos, na qual 

os alunos têm espaço para exporem aos pais e colegas o que aprenderam durante as 

aulas. “Sentimos que as crianças dizem mais o que elas querem, o que desejam. Elas 

também aprenderam a dividir, trabalhar em grupo e não têm vergonha de pedir ajuda, 

não só para a professora, mas também para seus colegas de sala” 

 

 Escola Vila Verde – Alto Paraíso de Goiás (GO) 

A Escola Vila Verde foi criada em 2000 por um grupo de pais, cuja intenção era a de 

criar uma educação diferenciada para as crianças locais. A instituição privada atende 

alunos de três a doze anos, baseando-se na filosofia budista aliada à pedagogia de 

projetos, contexto no qual há o respeito a autonomia dos alunos e o incentivo ao 

desenvolvimento da autoconfiança e segurança. Além disso, a escola é aberta para a 

participação dos familiares, os quais se reúnem semanalmente em um comitê, a fim 

de elaborar propostas para a escola.  

 

 Escola Janela – Cavalcante – Chapada dos Veadeiros (GO) 

A escola é uma instituição comunitária mantida por uma entidade sem fins 

lucrativos formada por pais, educadores e parceiros, sendo 50 % de suas vagas 

destinadas a crianças vindas de família de baixa renda, as quais têm 50 % de seus 
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custos educacionais financiados por padrinhos.  

A Escola Janela também preza pela autonomia do aluno, acreditando essa ser 

fundamental tanto no processo de avaliação quanto na elaboração da prática 

pedagógica da escola. Aliada a isso há a intensa participação dos pais no ambiente 

escolar, desde a preparação de merendas e limpeza da escola até a participação nas 

decisões de seu funcionamento. Nesse ambiente a criança é livre para brincar e 

desenvolver sua inteligência emocional. 

 

 Escola Municipal Professor Waldir Garcia – Manaus 

 Situada em uma região de grande vulnerabilidade social, a Escola Municipal Professor 

Waldir Garcia atende alunos do 1º ao 5º ano. Com intensa diversidade, a escola acolhe também 

alunos imigrantes de países como Haiti e Venezuela, integrando-os por meio da empatia 

praticada. 

A escola recebe o apoio do Coletivo Escola Família do Amazonas (CEFA), um grupo formado por 

familiares que almejavam uma educação transformadora para seus filhos. Essa transformação dá-se com 

o envolvimento dos pais e funcionários na educação, bem como na atenção voltada aos alunos, que se 

organizam em assembleias semanais para decidir os rumos escolares. 

 

 Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA) Campo Limpo – (SP) 

O CIEJA Campo Limpo partiu de uma escola tradicional que não tinha como base o diálogo 

com a comunidade e com os alunos. Uma reformulação no projeto político pedagógico da escola foi feita 

integrando alunos, pais e funcionários na construção de conceitos e atividades escolares. Este novo 

modelo possibilitou ainda a inclusão de alunos com algum tipo de deficiência, o que precisou contar 

ainda mais com a participação da família dentro da escola.  

Quanto à estrutura curricular, o CIEJA Campo Limpo criou quatro áreas do conhecimento, 

englobando as disciplinas tradicionais e incluindo outras fundamentais para o fortalecimento da 

autonomia do estudante e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), a fim de integrar as disciplinas e 

tornar o ensino mais significativo para o estudante. 
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Algumas estruturas internacionais de educação 

 

Tendo como base o livro “Volta ao mundo em 13 escolas” (GRAVATÁ et al., 2013) é possível 

dimensionar algumas das metodologias inovadoras que estão se desenvolvendo ao redor do globo. Essa 

obra surgiu através das pesquisas do coletivo Educ-ação, estes se reuniam com a proposta de explorar 

novas perspectivas para a educação, levando em conta o uso da tecnologia e o desenvolvimento de 

diversas competências.  

Nem todas as instituições do livro foram exploradas, a ordem de apresentação segue a 

organização do livro, que foi listada de acordo com as visitas do grupo as instituições. Algumas das 

escolas descritas eram brasileiras, assim foram exploradas na sessão anterior deste trabalho. Abaixo estão 

os países e escolas visitadas: 

 

 Argentina 

Escuelas Experimentales – espaços para crianças e jovens, estruturados na rede pública, pensam o 

momento de aprendizagem como uma troca, sentam-se em círculos, respeitando o espaço e o momento 

dos colegas. Consequentemente aprendem sobre o compartilhar e percebem a relevância da arte e do 

silêncio, aqui, por exemplo, o desenhar é utilizado como um instrumento despretensioso para uma melhor 

experiência de conhecimento. Um aspecto interessante dessa formação é o diálogo entre pais e 

professores, o que foi fundamental para a difusão da escola no país, pois quando as vagas nas escuelitas 

acabavam os pais articulavam com os professores sobre a criação de novas possíveis sedes. Não existem 

instrumentos avaliativos, todos os dias os professores conversam com seus alunos, as dificuldades são 

expostas e a evolução de cada estudante acontece de forma constante.  

 

 Estados Unidos 

Quest to Learn – aprendizagem através do desafio, as crianças dessa escola constroem e aventuram-

se em jogos, a busca por sabedoria pode ser divertida. Usam a tecnologia como ferramenta para o 

desenvolvimento do sistema escolar, estão em constante movimento, estruturando-se de forma a atender 

seus alunos e as mudanças do país. Apesar de ser como qualquer outra escola pública do país, no quesito 

de gerenciamento, a Quest possui em sua sede um instituto de criatividade, este é responsável por 

desenvolver os jogos que são utilizados na escola. As nossas chamadas matérias ou disciplinas lá são 

nomeadas como “domínios”, já que o conteúdo é desenvolvido e pensado em colocar o aluno em contato 

direto com o que está sendo estudado. Os jogos são propostos de forma individual e grupal, a 
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competitividade é vista de forma positiva e as atividades em coletivo servem para mediar este 

sentimento. O professor é o foco da escola, ele é um dos principais responsáveis por dar início às ideias 

dos novos jogos, essa valorização faz com que o professor se empenhe mais para estruturar atividades 

interessantes. 

North Star – um espaço que pensa em processos de desescolarização e valorização do viver a vida, 

aqui temos uma aprendizagem autodirecionada, podendo ser “uma opção para famílias que escolhem 

conduzir a formação de seus filhos com mais autonomia, pautada em seus próprios interesses” 

(GRAVATÁ et al., 2013 p. 117). Na camiseta de um dos alunos participantes lia-se “Aprendizagem é 

natural. Escola é opcional”, a proposta é apresentar aos adolescentes uma vida com mais sentido. O 

centro é em uma casa, que na visão dos pesquisadores pareceu até um espaço para atividades de férias. A 

escola nasceu da motivação de Ken e Josh Hornick em criar um espaço em que seus membros realmente 

buscassem aprender sobre o que gostavam, assim ajudam os adolescentes a se autodirecionarem e 

descobrirem as direções de seus caminhos de vida. Ali não existem regras comuns no ambiente escolar, 

os participantes podem aprender ou não, ficar ou sair da escola quando quiserem, mas três pontos 

precisam ser respeitados: não ser violento, desrespeitoso e mal-educado. Os adolescentes se agrupam por 

interesse ao escolher as atividades, não tem aula na quarta-feira para terem outras ocupações além do 

centro. Os professores ajudam os membros a estruturarem suas motivações, não há sinais de horários e 

provas, cada participante controla sua agenda. Os pais se tornam fundamentais na adaptação dos filhos 

aos novos modelos e acabam absorvendo muitas coisas por todo o processo. 

 

 Suécia 

Youth Initiative Program (YIP) – programa de aprendizagem informal pra jovens entre 19 e 25 anos, 

com o propósito de estimular cada um dos integrantes a encontrarem suas paixões, conheçam seus limites 

e explorarem o tema do empreendedorismo social. Recebem visitas de “contribuidores” que todas as 

manhãs explicam suas experiências. São aceitos 40 jovens por curso, que precisam saber inglês, que é o 

idioma utilizado durante os 10 meses de encontro, os participantes são chamados de yippies. O YIP 

considera que “a relação de cada um consigo e com as pessoas é mais importante do que com os 

conteúdos” (GRAVATÁ et al., 2013 p. 135), os participantes assim conseguem conhecer mais de si e 

também do funcionamento da sociedade, esses 40 yippies em sua convivência conseguem criar uma 

micro-cultura, que possui como base cabeça, coração e mãos. “Pensar (cabeça): palestras, leituras; Sentir 

(coração): dinâmicas em grupo, vida em comunidade; Fazer (mãos) – projetos individuais ou coletivos, 

trabalhos comunitários” (GRAVATÁ et al., 2013 p. 138), os jovens apresentam o que gostam. O custo do 
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curso é de aproximadamente 24 mil reais. 

 

 Espanha 

Team Academy – curso para jovens, focado em apresentar aspectos do empreendedorismo na prática. 

Idealizado por Johannes Partanen, que buscava criar um espaço sem provas e professores, não deixando a 

teoria de lado, mas promovendo um aprender de forma ativa. Esse método se espalhou pelos países do 

globo, incluindo o Brasil no ano de 2012. Todos os aprendizes da Team sabem que seu negócio só terá 

um bom desenvolvimento com o trabalho em equipe, logo nas primeiras semanas de trabalho criam sua 

própria empresa e buscam as melhores formas de resolução de problemas, podem viajar o mundo 

oferecendo seus serviços, aprendem errando e com a experiência do contato com as situações reais. O 

curso ganhou tanta força dentro Universidade Politécnica de Jyvaskyla que se tornou uma unidade 

independente, nas reuniões dos grupos sempre é incentivado a autonomia dos aprendizes, não sendo dado 

nenhum roteiro prévio para o nascimento de ideias. Cada vez que os grupos decidem se reunir existem as 

ações de check-in, momento de expor sentimentos e promover diálogos, e o check-out, momento de 

finalização para expor impressões e outros sentimentos que surgiram. Além disso, possuem monitores 

para auxiliar nos processos necessários, possuem um calendário de viagens para explorarem o 

desenvolvimento de suas empresas nos mais diversos países. 

 

 Portugal 

Escola da Ponte – estruturada diante dos diversos questionamentos que surgem sobre o 

funcionamento da escola, bem como, sobre o papel da família dentro desse processo. 

 
(...) o projeto “Fazer a Ponte” orienta-se por dois princípios básicos: o 

desenvolvimento de uma organização de escola que tem por referências uma 

política de direitos humanos que garanta as mesmas oportunidades 

educacionais e de realização pessoal a todos os cidadãos e a promoção, nos 

diversos contextos em que decorrem os processos formativos, de uma 

solidariedade ativa e participativa responsável. (PACHECO; PACHECO, 

[201-], p.3) 
 

 Buscando estratégias diferenciadas do modelo tradicionalista a escola se estrutura em função do 

trabalho em equipe e na formulação de projetos, todas as relações aqui são consideradas de forma 

horizontalizada, todos os espaços pensados para que exista a interação de seus membros. Os alunos 

entendem que o papel que podem construir socialmente é de transformação, que sabendo mais sobre si 
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mesmo podem trocar com o outro de forma mais fluída. Como não existem séries, os alunos fazem suas 

avaliações quando se sentem preparados e no formato que preferirem. Os pais são chamados quando 

necessário e podem estar em contato com a escola quando preferirem. 

 

Considerações Finais 

 

A escola tem a função de preparar o aluno para vivências cotidianas, para o mercado de trabalho 

e também educar, segundo Constituição Federal (1988). Em pleno século XXI as formas como estas 

funções básicas devem estruturar-se e desenvolver-se na educação ainda são muito discutidas.  

A ideia de experimentação e de adaptação dos espaços escolares apresentam novas oportunidades 

e visões que muitas vezes a estrutura de sala de aula, aluno-carteira-quadro, não nos permite chegar. 

Assim como os estudantes podem inovar-se e escolher os assuntos de seus interesses, os professores 

conseguem estruturar-se para agir como mediadores e não transmissores de conteúdo. A sociedade 

precisa de cidadãos que saibam questionar e ver os colegas, os pais e também os professores como fonte 

de troca de conhecimento.  

Afinal nossa constituição propõe que fatores cotidianos e de relações humanas de um modo geral 

sejam consideradas, permitir que o aluno continue em escolas cristalizadas que não oferecem esse tipo de 

proposta e muitas vezes não possuem um espaço de trabalho adequado e que valorize o professor, não 

traz crescimento para um país e muito menos para sua população, só coloca mais uma vez em destaque a 

ideia da instituição escola com estrutura tradicionalista ser um modelo falido. 

Diante dos projetos apresentados, com resultados tão positivos, é inegável o estímulo produzido 

para que novos locais abracem a ideia e possam então trazer novas referencias de escolas inovadoras. 

Fica claro que essas metodologias só funcionaram e continuam em evolução devido ao local onde foram 

estabelecidas, e ainda pela mobilização da comunidade por entender o processo e participar dele. 
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PROSA E CANÇÃO: LITERATURA E MÚSICA NAS AULAS DE LÍNGUA 

INGLESA 

 

Ederson da Paixão (PG – CLCA –UENP/CJ) 

 

Resumo: A presente pesquisa pretende destacar a contribuição da literatura e das canções como 

ferramentas didáticas para o processo ensino-aprendizagem da Língua Inglesa no ambiente 

escolar, tendo em vista o atual mundo globalizado e tecnológico. Levando-se em consideração a 

necessidade de atualização e inovação de metodologias por parte do docente, pretende-se ao 

longo do presente estudo empreender discussões acerca das contribuições das músicas nas aulas 

de inglês como método de apreensão de vocabulário, estudo de regras gramaticais e contato com 

outras culturas. Além disso, também serão ressaltadas as contribuições da literatura de Língua 

Inglesa como recurso didático para o desenvolvimento de atividades curriculares e 

extracurriculares, auxiliando na prática da leitura dentro e fora do ambiente escolar, além de 

servir como meio de valorização da criatividade discente e proporcionar o contato com a cultura 

dos países falantes do inglês. 

 

Palavras-chave: Inglês. Literatura. Música. Prática docente. 

 

 

Considerações Iniciais 

 

O processo ensino-aprendizado da Língua Inglesa nos dias atuais tem se tornado um 

verdadeiro desafio para o docente, uma vez que diversos fatores contribuem para esta realidade. 

Cada vez mais as aulas de inglês devem despertar o interesse dos alunos e motivá-los a aprender 

um idioma estrangeiro em um mundo cada vez mais moderno e tecnológico como o da 

atualidade.  

Diante de tantas inovações tecnológicas e da área da comunicação, é praticamente 

impossível de se pensar no ensino de língua estrangeira pautado em técnicas de ensino 

tradicionais como traduções e memorização de listas de vocabulário sem contextualização com a 

realidade dos alunos. Os estudantes trazem consigo para a sala de aula diversas informações, 

conhecimentos e experiências que devem ser explorados na escola com o intuito de aproximar o 

estudo com a sua própria realidade. 

Sabendo que a sociedade e seus inúmeros mecanismos de diversão e entretenimento 

cercam a sociedade atual, é fundamental que o educador busque atualização e formação 
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profissional para que assim também esteja conectado à realidade que o cerca. Métodos de ensino 

ultrapassados para o ensino da Língua Inglesa devem ser repensados e substituídos por outros 

mais diferenciados e atrativos, os quais possam agregar na formação escolar e intelectual dos 

discentes. 

O presente trabalho apresentará algumas reflexões acerca da utilização da literatura e das 

canções nas aulas de inglês como suporte didático para a prática educativa. Para isso, a 

metodologia empregada foi a bibliográfica, por meio da qual buscou-se elaborar reflexões 

pautadas no diálogo de diferentes teóricos acerca da temática em questão.  

Dessa forma, verificar-se-á, ainda, que, ao mesmo tempo em que o educador renova a 

sua prática ele também pode desenvolver atividades curriculares e extracurriculares, 

contribuindo com a formação de leitores críticos e imaginativos, bem como aproximar a 

realidade dos alunos com a disciplina de língua estrangeira. Além disso, será ressaltada a 

contribuição da literatura e das músicas como meio de propiciar o contato dos alunos com novas 

culturas. 

 

Contribuições da literatura para as aulas de Língua Inglesa 

 

Quando se fala em ensino de língua estrangeira é essencial pensar acerca do que isso 

significa na prática. Afinal, ensinar e aprender outra língua nos dias de hoje é fundamental para 

se estabelecer alguma forma de comunicação com qualquer pessoa ao redor do mundo, além de 

ser capaz de compreender diferentes mensagens e comandos que, na maioria das vezes, exigem 

o conhecimento de outro idioma, em especial, o inglês. 

É evidente a importância das aulas de língua estrangeira pelo fato de promoverem  

 
(...) espaços de interações entre professores e alunos e pelas representações e 

visões de mundo que se revelam no dia a dia. Objetiva-se que os alunos 

analisem as questões sociais-políticas-econômicas da nova ordem mundial, suas 

implicações e que desenvolvam uma consciência crítica a respeito do papel das 

línguas na sociedade. (PARANÁ, 2008, p. 55) 

 

Diante do exposto percebe-se que o ensino-aprendizado de uma língua estrangeira nos 

dias atuais assume, portanto, uma função de interação entre as pessoas e que, acima de tudo, se 
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configura como uma possibilidade de diálogo acerca das diferentes maneiras de se perceber a 

realidade. A língua estrangeira em sala de aula proporciona uma relação entre professores e 

alunos a partir da troca de informações e conhecimentos que tendem a contribuir cada vez mais 

com o enriquecimento da prática pedagógica. 

O que tem chamado a atenção de professores e pesquisadores da área é a maneira pela 

qual as aulas de língua estrangeira se desenvolvem, já que em diversas situações a falta de 

formação e domínio do idioma por parte do professor, bem como a escolha de métodos 

incoerentes diante da realidade escolar, contribuem para que a qualidade e, acima de tudo, a 

eficiência do ensino, seja prejudicado. Assim, repensar a prática é fundamental para os sucessos 

em sala de aula. 

Segundo Candido (2011, p. 177) “(...) nas nossas sociedades a literatura tem sido um 

instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada 

um como equipamento intelectual e afetivo.” Entretanto, dificilmente a literatura é utilizada em 

sala de aula como ferramenta capaz de contribuir com o ensino nas aulas de Língua Inglesa e, 

acima de tudo, como meio de diversificar a metodologia docente. 

Podemos entender a literatura como uma manifestação universal que está presente na 

vida de todos os seres humanos em todos os tempos (CANDIDO, 2011, p. 176). Porém em 

muitas ocasiões grande parte dos estudantes chegam a concluir os anos finais do ensino 

fundamental ou até mesmo o ensino médio sem ao menos terem tido alguma forma de contato 

com a literatura inglesa, seja por falta de curiosidade ou de estímulo do professor. Dessa 

maneira, é importante pontuar a contribuição dos textos literários em sala de aula para o ensino 

e, consequentemente, para o aprendizado do inglês.  

Quando se fala em literatura inglesa é importante ressaltar de acordo com Burgess (2005, 

p. 17), que 

 
(...) a literatura inglesa é a literatura escrita em inglês. Não apenas a literatura 

da Inglaterra ou das Ilhas Britânicas, mas um corpo vasto e crescente, 

constituído pela obra de autores que usam a língua inglesa como um veículo 

natural de comunicação (...). A literatura é uma arte que explora a língua, a 

literatura inglesa é uma arte que explora a língua inglesa. Mas não é apenas 

uma arte inglesa. 
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A partir das considerações anteriores evidencia-se que a literatura inglesa é, acima de 

tudo, um veículo de comunicação que faz uso da Língua Inglesa, ao contrário do que muita 

gente acredita ser uma manifestação cultural e artística apenas da Inglaterra. Dessa maneira, a 

partir do uso da literatura inglesa como ferramenta didática é possível explorar a Língua Inglesa 

por meio do trabalho com diferentes autores e, acima de tudo, contribuir para o estímulo da 

prática da leitura que é cada vez mais carente principalmente entre os jovens e adolescentes. 

Nos dias de hoje a literatura é uma ferramenta que pode despertar no leitor 

(principalmente nos jovens e adolescentes) a sua criatividade e a sua imaginação, porém 

infelizmente as pessoas leem cada vez menos. De acordo com Cevasco e Siqueira (1985, p. 68) 

“o homem moderno perdeu – por seu afastamento do mitológico e do imaginário – seu sentido 

de participação no grande todo que seria o mundo, condenando-se ao isolamento individual”. 

Dessa maneira, a leitura representa o ponto de partida para o desenvolvimento de um senso 

crítico a partir do qual o ser humano é capaz de argumentar e de se manter informado nas mais 

diversas situações comunicativas. 

Quando se utiliza um texto literário em sala de aula diversas são as abordagens didáticas 

que podem ser realizadas. Além de se explorar características linguísticas a partir de textos no 

idioma original, também é possível reconhecer a sua contribuição para a retenção de 

vocabulário; pode ser o ponto de partida para se conhecer melhor a biografia do autor e 

descobrir novas obras que possam despertar ainda mais o gosto pela leitura; pode contribuir para 

a assimilação de verbos e, acima de tudo, ser estímulo para a criatividade e para o 

reconhecimento de novas culturas. 

Sobre a utilidade da literatura é importante destacar os pensamentos de Pound (1977, p. 

36), quando afirma que   

 
(...) a literatura não existe no vácuo. Os escritores, como tais, têm uma função 

definida, exatamente proporcional é a sua competência como escritores. Essa é 

a sua principal utilidade. Todas as demais são relativas e temporárias e só 

podem ser avaliadas de acordo com o ponto de vista particular de cada um (...). 

A linguagem é o principal meio de comunicação humana. 

 

Diante do exposto constata-se que a literatura tem uma utilidade definida e que deve ser 

entendida e explorada por seus leitores. Levando em consideração que a linguagem é a principal 
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maneira de comunicação humana, a literatura proporciona o diálogo entre diferentes ideias, 

pontos de vista e culturas que devem cada vez mais ser exploradas e valorizadas.  

Para Candido (2006, p. 83), a literatura é “(...) um sistema vivo de obras, agindo umas 

sobre as outras e sobre os leitores, e só vive na medida em que estes vivem, decifrando-a, 

aceitando-a, deformando-a”. Ao agirem sobre os leitores, as obras literárias contribuem com a 

sua formação intelectual, uma vez que cabe a estes o papel de extrair os seus significados.  

Tendo em vista que a literatura auxilia a prática docente e que, acima de tudo apresenta 

uma função definida contribuindo com a educação e influenciando direta ou indiretamente seus 

leitores e futuros escritores, sua utilização nas aulas de Língua Inglesa é de fundamental 

importância. Ao planejar as aulas, os professores devem ter em mente que a relação entre língua 

e literatura deve ser mantida, de forma que uma sempre complementará a outra. 

Segundo Candido (2011, p. 182) a literatura “(...) nos torna mais compreensivos e 

abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante.” Dessa forma, a partir do momento em que 

os textos literários podem contribuir para a formação de jovens e adolescentes mais criativos e 

compreensivos, estes possibilitam a elaboração de projetos curriculares ou extracurriculares que, 

na maioria das vezes, despertarão maior interesse que as aulas pautadas em práticas que já são 

do conhecimento dos alunos.  

Cabe a cada educador, portanto, verificar a sua realidade e diversificar suas ferramentas 

didáticas. É essencial que os professores estejam em constante formação e em busca de novas 

metodologias visando um ensino diferenciado e eficaz, fazendo uso de outros recursos como a 

literatura e as canções, estas cada vez mais presentes no cotidiano dos estudantes. 

 

O uso de músicas nas aulas de Língua Inglesa 

 

As músicas fazem parte do cotidiano de qualquer pessoa em qualquer sociedade. 

Correspondem a uma manifestação artística e cultural capaz de abordar temas variados e que 

também pode ser utilizada em sala de aula como ferramenta didática. Ao pensar na sua 

contribuição para a prática pedagógica, percebe-se que se trata de uma ótima aposta para o 

trabalho com a Língua Inglesa.  
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As músicas fazem parte do dia a dia dos jovens e adolescentes atendendo aos mais 

diversos gostos e estilos. Dessa maneira, elas devem ser inseridas nas aulas como forma de 

aproximar a realidade dos alunos com os conteúdos que serão estudados principalmente “(...) em 

um momento de comunicação global como o atual, quando não se pode separar o que acontece 

na sala de aula do que se passa no mundo em geral” (TOSTA, 2004, p. 110). Porém, da mesma 

maneira que o texto literário que pode ser utilizado como meio de diversificação de 

metodologias deve ser escolhido tendo em vista o nível da turma e o conteúdo por ele expresso, 

o mesmo deve ocorrer com as músicas. 

Segundo Leffa (2007, p. 16) “(...) para que a aprendizagem ocorra é também necessário 

que o material entregue ao aluno esteja adequado ao nível de conhecimento do conteúdo a ser 

desenvolvido”. Diante do exposto, é fundamental que o professor tenha em mente o propósito da 

atividade, de forma que a canção não seja escolhida por acaso e esteja relacionada ao nível da 

turma. 

Por meio do uso de canções nas aulas de inglês há uma variedade de atividades que 

podem ser propostas no intuito de atrair a atenção dos alunos e repensar as metodologias 

utilizadas. Nesse contexto vale destacar o processo de retenção de vocabulário, o estudo de 

regras gramaticais, o conhecimento de novas culturas, dentre outros. 

As canções podem contribuir com a retenção de vocabulário pelo fato de que elas 

apresentam frases e expressões contextualizadas com situações cotidianas. Ao buscar 

compreender o significado de determinado verso ou expressão ouvida na música, o discente 

começa a assimilar esta informação e sempre que se deparar com ela recorrerá ao seu significado 

armazenado em sua memória, já que é mais fácil assimilar uma expressão em determinado 

contexto do que em listas de vocabulário. 

Sobre o estudo de regras gramaticais, as canções podem ser selecionadas de acordo com 

o tempo verbal predominante ou pelo uso de verbos auxiliares, por exemplo. Após uma 

explicação prévia, o professor pode propor uma atividade com música de modo a se explorar os 

conteúdos trabalhados como meio de verificação de aprendizagem e fixação de informações. 

Dessa forma, os alunos serão capazes de constatar na prática o uso real das regras que, muitas 

vezes, são difíceis de serem compreendidas teoricamente. 
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Além da retenção de vocabulário e da apreensão de gramática por meio do uso das 

músicas em sala de aula, outra questão evidente é o contato e conhecimento de outras culturas. 

Os diferentes sotaques dizem muito sobre a canção que está sendo apreciada, possibilitando 

diferentes abordagens como características linguísticas de cada região ou país, conhecimento 

dos tipos de inglês ao redor do mundo, bem como o contexto histórico-social que a cerca, pois 

“toda língua é uma construção histórica e cultural em constante transformação” (PARANÁ, 

2008, p. 53). 

De acordo com Lima (2004, p. 182),  

 
as canções, como forma de expressão cultural, veiculam valores estéticos, 

ideológicos, morais, religiosos, linguísticos etc. Elas possuem, a exemplo de 

outras produções artísticas, as marcas do tempo e lugar da sua criação. Além 

disso, produzem zonas de inserção cultural em sala de aula (...) quando 

devidamente escolhidas (...). 

 

Por meio das considerações anteriores, evidencia-se, portanto, a contribuição cultural das 

músicas para o trabalho com o aspecto cultural, uma vez que estas deixam transparecer 

diferentes valores que se consolidam no momento de sua criação. Em outras palavras, elas 

levam consigo a marca e o contexto da sua criação, eternizando ideias e pontos de vista, por 

exemplo. Ainda de acordo com as considerações apresentadas, verifica-se que é fundamental 

que as canções sejam escolhidas corretamente para que essa inserção cultural se efetive em sala 

de aula. 

Segundo Lima (2004, p. 182), “(...) a noção de textualidade somente se concretiza nas 

relações com a cultura, ou seja, os significados são construídos a partir dos aspectos culturais”. 

De acordo com o autor constata-se, portanto, uma estreita relação entre o trabalho com a Língua 

Inglesa e o aspecto cultural por meio do uso de músicas em sala de aula, uma vez que as letras 

das músicas exploram o inglês e expressam, dentre outros aspectos, características culturais. Já 

que língua e cultura caminham juntas, esse encontro pode ser verificado, portanto, por meio das 

canções. 

É importante destacar, ainda, que uma língua não é ensinada por acaso. Segundo as 

Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira Moderna “(...) ensinar e aprender línguas é 

também ensinar e aprender percepções de mundo e maneiras de atribuir sentidos, é formar 
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subjetividades, é permitir que se reconheça no uso da língua os diferentes propósitos 

comunicativos” (PARANÁ, 2008, p. 55).  

Desse modo, o desenvolvimento de atividades curriculares ou extracurriculares com 

músicas possibilitam, além do processo ensino-aprendizado de uma língua estrangeira, novas 

percepções de mundo. Além disso, os educandos são capazes de reconhecer o uso do inglês em 

uma situação comunicativa com a qual estão em contato diariamente. 

Antes de se pensar no desenvolvimento de uma aula diferenciada é fundamental que o 

professor tenha em mente as habilidades que pretende desenvolver, em especial ao utilizar 

músicas, já que estas podem abordar conteúdos e termos que podem ser inadequados à prática 

pedagógica. Logo, o conhecimento prévio da canção e do nível de conhecimento da classe são 

pontos essenciais para a elaboração de qualquer atividade.  

Uma vez que as atividades que podem ser desenvolvidas são diversas, cabe a cada 

docente escolher a melhor maneira de utilizá-las. É importante, ainda, que os alunos possam 

contribuir para a seleção das canções a serem utilizadas participando do processo de elaboração 

das aulas e, consequentemente, tornando a atividade mais próxima de seus interesses, já que, 

“(...) ao fazer escolhas, o aluno desenvolve sua identidade e se constitui como sujeito crítico” 

(PARANÁ, 2008, p. 67). 

Na maioria dos casos, as músicas selecionadas pelo professor podem não agradar o gosto 

dos alunos e, assim, não proporcionar os resultados esperados. Porém, a partir do momento em 

que os alunos se tornam colaboradores na construção das atividades com as quais trabalharão, 

sem dúvida alguma haverá maior possibilidade de se obter um maior êxito com os exercícios 

propostos. 

Assim como a utilização da literatura em sala de aula é válida, as canções são sugestões 

de metodologias que também poderão diferenciar o trabalho docente. A constante formação do 

profissional de língua estrangeira é essencial nos dias de hoje, em especial pelo fato de que o 

avanço tecnológico e das novas formas de interação e comunicação exigem o domínio de novos 

conhecimentos os quais devem ser utilizados a favor da prática pedagógica. 
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Considerações Finais 

 

Além de ser uma língua de comunicação universal o inglês também está presente nas 

diversas atividades cotidianas sendo utilizado, muitas vezes, sem que o indivíduo perceba. Nessa 

ótica, o conhecimento da Língua Inglesa nos dias atuais é de extrema importância para se 

estabelecer comunicação com qualquer pessoa ao redor do mundo e, acima de tudo, como forma 

de se conectar às mais diversas inovações principalmente nos campos tecnológico e científico. 

O processo ensino-aprendizado da Língua Inglesa, na prática, exige atenção e acima de 

tudo, formação e capacitação docente, pois na maioria das vezes os profissionais da área estão 

despreparados para ensinar uma língua estrangeira que muitas vezes nem eles próprios 

dominam. Dessa forma, um dos grandes desafios dos profissionais da área é a elaboração ou 

seleção de materiais que possam contribuir com a efetivação do aprendizado. 

Diante de tais questões, o presente artigo propôs algumas reflexões acerca da 

contribuição da literatura e das canções para as aulas de inglês, visando a diferenciação das 

metodologias e, acima de tudo, contribuindo para com a prática pedagógica. Percebe-se que, ao 

deixar de lado algumas técnicas tradicionais para aproximar a realidade discente com os 

conteúdos estudados, os alunos começarão a ter mais interesse pela disciplina. 

A presente pesquisa enfatizou que tanto os textos literários quanto as músicas podem ser 

utilizados como forma de retenção de vocabulário, estudo de gramática e trabalho com 

diferentes culturas, por exemplo. Porém, para que isso realmente se realize e apresente 

resultados satisfatórios, é fundamental que o material seja bem escolhido e analisado pelo 

professor antes de ser apresentado para a turma. 

Uma vez que são inúmeras as abordagens didáticas para o uso da literatura e das canções 

nas aulas de Língua Inglesa, o presente estudo não pretendeu esmiuçar as propostas aqui 

apresentadas. Portanto, a temática não se esgota nesta breve abordagem bibliográfica. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS DOCENTES CONTEMPORÂNEOS SOB A 

ÓTICA DE JORGE LYRA 

 

 

Camila Rarek Ariozo (G-CLCA-UENP/CJ) 

Lauriê Menegazzo Zeferino (G-CLCA-UENP/CJ) 

Guilherme Magri da Rocha (Orientador – CLCA -UENP/CJ) 

 

 

Resumo: A pesquisa versa sobre a representação social do profissional docente dos anos finais 

do ensino fundamental e médio, atuante da rede pública e privada na atualidade. A técnica 

metodológica utilizada foi a entrevista, que se desenvolveu através de questionário com 

perguntas objetivas e discursivas a 19 docentes, 20 alunos e 17 pais de ambas as redes de ensino 

de variados municípios. Em seguida, realizou-se uma análise da imagem dos docentes 

formuladas pelos entrevistados, segundo categorias apresentadas por Jorge Lyra: docente 

condutor do futuro, doutrinador e desamparado. Os resultados mostraram o professor no embate 

cotidiano no trabalho docente e as dificuldades que enfrentam, seja com relação ao discente, seja 

em relação ao salário e falta de infraestrutura nas escolas. Desse modo, em que pese às 

dificuldades relatadas, todos os docentes entrevistados declararam que escolheram a profissão 

certa, pois acreditam que a educação seja capaz de fazer progredir o cenário atual da sociedade. 

 

Palavras-chave: Docente. Educação. Representação Social. 

 

Considerações Iniciais 

 

A docência, na atualidade, é tema de diversas discussões, sobretudo relacionadas a 

propostas pedagógicas, qualidade de ensino, infraestrutura das Unidades Escolares, e a 

valorização profissional e moral dessa profissão.  

É importante aduzir que as políticas públicas para a Educação de alguns estados e 

municípios, bem como a promulgação da Carta Magna, de 1988, favoreceram a explicitação do 

exercício da profissão do professor com o resgate do concurso público, a formulação de políticas 

públicas de capacitação em serviços, o incentivo a especialização, planos de cargos e carreira, 

entre outros (LYRA, 1993). 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, dispõe, em seu artigo 206 e 

incisos, que o ensino será ministrado com base em princípios, como o da valorização dos 
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profissionais da educação escolar e da garantia do padrão de qualidade; assim, verifica-se a 

existência de previsão legal para as reivindicações dos docentes e discentes, em especial das 

escolas da rede pública de ensino; entretanto, há ausência de interesse Estatal na efetividade de 

tal direito. 

Assim, diante do cenário atual em que estão inseridos o profissional docente, a sociedade 

e a educação brasileira é que se desenvolveu a presente pesquisa. 

Nessa trilha, o escopo deste estudo foi analisar as concepções que o docente, o discente e 

os pais possuem acerca do trabalho do professor; noutras palavras, estudou-se, através da 

entrevista, técnica metodológica utilizada, as representações sociais do profissional na 

contemporaneidade sob a ótica da classificação criada por Jorge Lyra no artigo “Docência: uma 

profissão? Estudo da representação social do professor com relação a sua profissão”. 

As respostas dos questionários foram submetidas a uma cuidadosa análise de conteúdo 

para identificação da imagem criada do docente, que foi dividida em três pelo pesquisador acima 

referido: “condutor do futuro”, “doutrinador” e “desamparado”. O primeiro refere-se ao docente 

que, além de transmissor do conhecimento, é responsável pela construção da cidadania; o 

segundo, ao professor que é percebido como figura afetiva responsável pela formação moral e de 

hábitos dos seus alunos; o último, ao professor que consideram como tendo uma vocação que é 

desvalorizada, acredita trabalhar em instituições cujas condições são insatisfatórias. 

Embora os entrevistados não tivessem conhecimento acerca da classificação de Lyra, a 

partir de suas respostas, pode-se verificar a categoria na qual identificavam o profissional 

professor. 

Os resultados das pesquisas indicam uma divisão da imagem realizada pelos próprios 

docentes quando se referem à relação aluno/professor: os de escola pública se colocam em sua 

totalidade como condutores do futuro e os de escola privada, doutrinadores. E, embora não de 

forma dominante nos relatos, ambos reclamam da desvalorização da classe.  

Desse modo, diante da problemática apresentada, entende-se que este assunto é de 

grande valia, e deve ser conhecido e discutido em toda a sociedade, a fim de que se perceba a 

verdadeira função social do docente. 
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1. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O presente estudo utilizou a entrevista como técnica metodológica. A fim de se coletar os 

dados necessários nos âmbitos de interesse, as categorias foram divididas da seguinte forma: 

professores, alunos e pais. Sendo os primeiros de formação acadêmica diversificada, os 

segundos, estudantes dos níveis do Ensino Fundamental II e Médio e, os últimos, de ambos os 

sexos, e de idades variadas.  

A pesquisa teve como local de aplicação escolas públicas e privadas dos municípios de 

Bernardino de Campos/PR, Cambará/PR, Jacarezinho/PR, Nova Fátima/PR, Ourinhos/SP e 

Santo Antônio da Platina/PR. 

Cada categoria foi submetida a um formulário em que constavam, basicamente, 

questionamentos a respeito da figura do professor e da expectativa social para com a classe 

educadora. Tais formulários também continham questões específicas para cada núcleo de 

entrevistados: aos professores se indagou sobre a escolha da profissão, aos alunos e pais, sobre a 

competência dos docentes em trabalhar conteúdos morais, além dos formais em sala de aula. 

Sendo assim, cumpre ressaltar que toda a pesquisa, bem como os resultados dela obtidos, 

fazem referência aos conceitos de classificação de representação social do professor 

estabelecidos por Jorge Lyra, 1993, em seu artigo “Docência: uma profissão? Estudo da 

representação social do professor com relação a sua profissão”, sendo eles: o docente 

doutrinador, o condutor do futuro e o desamparado.  

 

2.  REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO PROFISSIONAL PROFESSOR E OS 

RESULTADOS OBTIDOS 

 

2.1 Rede pública de ensino  

 

Incialmente, para a formação da categoria referente aos professores da rede pública de 

ensino, foram entrevistados 10 (dez) profissionais de diversas formações e atuantes nos níveis 

do Ensino Fundamental II e Médio, nos municípios de Jacarezinho/PR, Ourinhos/SP e Santo 
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Antônio da Platina/PR.  

Desta amostra, a maioria pode ser classificada como educador condutor do futuro, uma 

vez que de acordo com suas respostas, não se veem apenas como transmissores de 

conhecimento, mas como profissionais responsáveis pela construção da cidadania. Em outras 

palavras, visam favorecer a consciência crítica e a reflexão da ordem social estabelecida, o que 

possibilita a transformação dos discentes. 

Nesse ponto, importante asseverar que Marcuschi (2004) aduz que a melhor formação do 

docente é aquela capaz de transformar por uma ação ética e responsável a vida social dos 

discentes.  

Salienta-se que apenas o descrito por uma pequena minoria de docentes se encaixa no 

conceito de educador desamparado,  tendo em vista que relatam a ausência de ânimo na atuação 

profissional em função do baixo salário percebido e à inadequada infraestrutura escolar. 

Indagados a respeito das expectativas sociais para com a classe docente, os entrevistados 

foram unânimes em afirmar que a sociedade atual espera que eles sejam professores 

doutrinadores. Em outras palavras, os profissionais acreditam que a sociedade prioriza a 

educação ao ensino científico, o que coloca o professor na posição de “salvador da pátria” e lhe 

atribui uma responsabilidade que não é sua. 

E, ainda, todos afirmaram que, apesar das dificuldades vivenciadas no cotidiano escolar, 

não se arrependem da escolha profissional que fizeram e, também, alegam que amam lecionar e 

acreditam na sua classe. 

 Na categoria referente aos alunos da rede pública de ensino, foram entrevistados 10 (dez) 

estudantes, entre os níveis do Ensino fundamental II e Médio, no município de Bernardino de 

Campos/SP, Cambará/PR e Ourinhos/SP. 

 Questionados sobre a figura do professor, a maioria o percebe como condutor do futuro, 

ou seja, um profissional que os auxilia na tarefa da construção de uma boa formação para o 

mercado de trabalho, e consequentemente, na futura independência intelectual e financeira. No 

entanto, uma ínfima minoria ressaltou a questão do ensino público insatisfatório e outras 

questões relacionadas ao andamento das aulas, como o mau comportamento e desinteresse dos 

próprios alunos. 
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Sobre a expectativa que a sociedade coloca no profissional da educação, todos foram 

unânimes em opinar que o seu papel é o de transmitir sabedoria e conhecimento à população, 

ainda que em desfavoráveis condições. 

 Acerca da atribuição do profissional, a grande maioria se expressou no sentido de que 

cabe ao professor apenas trabalhar conteúdos formais, uma vez que cabe aos pais educá-los e 

ensinar valores morais, predominando, portanto, a visão do profissional professor condutor do 

futuro. 

   Na categoria referente aos pais de alunos da rede pública de ensino, foram entrevistados 

7 (sete) responsáveis, cujos filhos estavam cursando os níveis do Ensino Fundamental II e 

Médio, nos municípios de Ourinhos/SP, Bernardino de Campos/SP, Cambará/PR, Nova 

Fátima/PR e Santo Antônio da Platina/PR. 

 Instados acerca da visão que tinham do profissional professor, todos afirmaram ser 

positiva diante da importância que ele tem na formação de uma sociedade crítica e justa, e ainda 

opinaram no sentido de que a profissão é exigente, embora não valorizada. Nota-se, portanto, a 

sobreposição da ideia do educador como condutor do futuro. 

 Quanto à função do profissional em aplicar conhecimentos formais e/ou morais, os pais 

se dividiram, no entanto, a maioria assinalou que compete ao professor lecionar princípios 

morais e boas maneiras, além dos conteúdos científicos, fazendo prevalecer a ideia do educador 

como doutrinador. 

 

2.2 Rede privada de ensino 

 

 Para a formação da categoria dos docentes no âmbito da rede privada de ensino, foram 

entrevistados 9 (nove) profissionais de variadas formações e atuantes nos níveis Ensino 

Fundamental II e Médio, nos municípios de Ourinhos/PR e Cambará/PR. 

 Dessa amostra, todos os educadores se autodenominaram como doutrinadores, pois 

entendem que a tarefa do professor vai além de ensinar conteúdos formais, devendo, preencher a 

carência afetiva do aluno e se comportar na qualidade de pai/mãe, psicólogo e amigo. Nesse 

momento da entrevista, a maioria também destacou que, embora existam desafios na profissão, 
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ela é muito gratificante. 

 No que diz respeito à expectativa social para com a classe educadora, os entrevistados 

foram unânimes em responder que a sociedade almeja que eles não sejam apenas profissionais, 

mas também pais, por isso, mais do que lecionar disciplinas formais, devem ensinar conteúdos 

morais e dar exemplo de boa conduta. Nota-se nesse ponto, portanto, a presença da visão do 

professor doutrinador, verdadeiro “herói” social.  

 Questionados a respeito da escolha correta da profissão, os docentes se dividiram; no 

entanto, a maioria se posicionou no sentido de que escolheu a profissão acertada e que, apesar 

das dificuldades e desafios, é gratificante transmitir conhecimentos e participar da formação de 

cidadãos. A minoria, que optou pela alternativa da má escolha profissional, justificou sua 

resposta no fator da desvalorização da profissão e revelou que não recomendaria o investimento 

na carreira. 

 Para a coleta de dados da categoria referente aos alunos de escola da rede privada de 

ensino, foram entrevistados 10 (dez) estudantes, todos do Ensino Médio, no município de 

Ourinhos/SP. 

 Perguntados sobre a visão que tinham do professor, os discentes se dividiram, porém a 

maioria assinalou a visão do professor como “doutrinador”, destacando o aspecto afetivo e as 

situações negativas que o educador deve suportar diariamente a fim de cumprir sua “missão”. Já 

considerável minoria indicou a visão do professor condutor do futuro, ou seja, do profissional 

habilitado para lecionar e contribuir na construção de cidadãos conscientes. 

 No que tange à expectativa social para com a classe, os discentes entrevistados se 

dividiram, sendo que metade afirmou que acredita que a sociedade espera que os docentes 

eduquem os alunos, fazendo o papel dos pais e a outra metade, que o profissional apenas ensine 

conteúdos científicos. Nesse item, verificou-se um empate na visão do educador como 

doutrinador e como condutor do futuro. 

 Indagados acerca da competência do professor, a grande maioria respondeu que além de 

trabalhar conteúdos formais, o profissional também é responsável pela formação moral de seus 

discentes. E a justificativa apontada foi a  de que o aluno em formação passa mais tempo com os 

professores do que com os próprios pais, o que acaba gerando um envolvimento afetivo entre 
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alunos e docentes, predominando novamente a ideia do professor doutrinador, ou seja, aquele 

que tem o “dom” de ensinar e, por amor, presta gratuitamente um “serviço à humanidade”. 

 E por fim, na categoria referente aos pais de alunos da rede privada de ensino, foram 

entrevistados 10 (dez) responsáveis, cujos filhos estavam cursando os níveis do Ensino 

Fundamental II e Médio, no município de Cambará/PR. 

 A maioria dessa amostra revelou que, no que diz respeito à competência do educador, é 

função dele somente trabalhar conteúdos formais, uma vez que princípios e valores morais são 

de responsabilidade dos pais ou responsáveis, evidenciando, portanto, a figura do professor 

“condutor do futuro”. A minoria que se posicionou de forma contrária, justificou a resposta no 

sentido de que o papel do professor é fundamental na criação do ser humano, e tal tarefa envolve 

ministrar aspectos morais e científicos. 

 E instados a respeito da visão que tinham do profissional docente, a grande maioria 

afirmou que é positiva, pois apesar das dificuldades que a profissão enfrenta – em especial, o 

desinteresse dos alunos, algumas vezes citados – a classe se esforça para fazer um bom trabalho, 

o qual exige muito empenho e dedicação e visa à melhoria da sociedade. 

Considerações Finais 

 

 Recolhidos e analisados os dados da presente pesquisa, conclui-se que a figura do 

profissional docente é bem vista pela sociedade em geral, embora a profissão não possua 

prestígio econômico e social (status). No que tange as expectativas sociais para com a classe, 

todos os entrevistados foram unânimes em apontar que a sociedade espera do educador um perfil 

doutrinador e que esta prioriza a educação ao ensino científico. 

  Quanto à vivência da profissão, a maioria das respostas obtidas foram no sentido de que 

apesar dos percalços diários, é compensador e gratificante lecionar, pois o objetivo a que visa o 

profissional – formar o indivíduo consciente e construir uma sociedade justa – é nobre e se 

sobrepuja às dificuldades. Nota-se que nesse ponto, prevalece o educador como condutor do 

futuro. 

 A presença do docente como condutor do futuro é um importante dado, pois a educação 

brasileira necessita de profissionais capacitados de serem além de transmissores do 
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conhecimento, formadores de cidadãos críticos. 

 Ressalta-se que foi insignificante a presença do educador com o perfil de desamparado, 

uma vez que quase não foi citado na pesquisa, salvo em raros momentos, quando alguns 

entrevistados se referiram ao salário percebido e as condições de trabalho, em especial, nas 

escolas públicas. 

 É imperioso, observar que apesar das dificuldades narradas pela mídia, rotineiramente, 

os professores ainda estão empenhados em lutar por uma educação melhor, não se deixando 

enfraquecer pela ausência de apoio e infraestrutura. 

 Por fim, tem-se que as conclusões a que se chegaram nesta pesquisa foram muito 

semelhantes às obtidas por Jorge Lyra no artigo inicialmente mencionado, o qual serviu de 

fundamento ao presente trabalho. 
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TECNOLOGIAS PARA ENSINAR E APRENDER: DESAFIOS DA ESCOLA 

CONTEMPORÂNEA 

 

Sergio Vale da Paixão (IFPR – CJ) 

 

Resumo: Na emergente necessidade de se ressignificar o papel da escola em tempos em que o 

avanço da tecnologia se encontra em avanços constantes, torna-se cada vez mais necessária 

reflexões sobre a prática pedagógica, bem como ideias para uma nova configuração da 

instituição escolar que possibilite reflexões acerca do ensinar e aprender contemporâneos. Ainda 

que a passos lentos, a escola tem caminhado para uma direção que já avança no que diz respeito 

a aceitação dos artefatos tecnológicos utilizados pelos alunos no espaço da escola, seja para fins 

didáticos ou mesmo para uso próprio. Produção escrita e leitura em plataformas cada dia mais 

dinâmicas e virtuais, manifestação de sentimentos nas redes sociais da internet por meio de posts 

e compartilhamentos de informações autorais ou não, a permanência cada vez mais frequente 

dos usuários nas redes sociais e espaços de informação e comunicação em redes, são alguns dos 

inúmeros exemplos que podemos citar dos diversos indícios de que a escola precisa acompanhar 

a evolução dos estudantes e respeitar a cultura produzida por eles nos dias de hoje. O presente 

texto, recorte de nossa dissertação de mestrado, tem como objetivo discutir com pesquisadores, 

professores e interessados sobre o assunto das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação no espaço de formação escolar no que diz respeito a leitura e produção escrita. 

Entendemos como rico o diálogo entre diferentes áreas do ensino que possibilitem melhor 

compreender os professores têm pensado tal aproximação do que diz respeito às atividades 

escolares ligadas à vida e as realidades sociais dos estudantes, principalmente no que diz 

respeito ao uso das novas tecnologias. 

 

Palavras chave: tecnologias; educação; contemporaneidade 

 

Considerações iniciais 

 

Na busca de encontrar caminhos que facilitem a aprendizagem  no ambiente da escola 

temos, ao longo dos anos, procurado encontrar e criar recursos metodológicos que aproximem as 

novas tecnologias de informação e comunicação que fazem parte da vida dos estudantes da 

atualidade para a sala de aula. Nossa motivação tem se dado considerando a real necessidade de 

se ressignificar a prática pedagógica dada as inúmeras alterações que tem ocorrido nos últimos 

tempos no que tange o avanço da tecnologia e espaços de circulação das pessoas. Este texto, 

recorte de nossa dissertação de mestrado, apresenta uma reflexão teórico-analítica sobre a 
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produção escrita de jovens estudantes nos espaços de comunicação virtual. Para isso, 

fundamenta-se em pressupostos teóricos da concepção dialógica da linguagem, com ênfase na 

abordagem sócio histórica, a partir de Bakhtin
21

 e dos pesquisadores que desenvolvem pesquisas 

neste escopo. 

 

 As pesquisas que realizamos nos últimos anos, sejam na pós graduação, ou mesmo em 

projetos de pesquisa institucionais, como projeto de extensão e pesquisa, nos fizeram reconhecer 

a necessidade de se refletir e apresentar possibilidades de trabalho com as produções escritas nas 

redes sociais em sala de aula que possam, de alguma forma, somar às práticas culturalmente 

realizadas de trabalho com o texto produzido nas aulas de Língua Portuguesa no suporte papel.  

Nossa experiência, enquanto professor de produção de textos em escolas de educação 

básica, tem nos instigado a buscar cada vez mais possibilidades de trabalho com o uso das novas 

tecnologias de informação e comunicação no intuito de proporcionar aulas mais significativas e 

dinâmicas e que venham ao encontro daquilo que os alunos têm encontrado em situações sociais 

concretas fora do ambiente escolar, favorecendo o aprendizado acima de tudo. Nossa constante 

busca, tem procurado aproximar a utilização dos inúmeros artefatos disponíveis para fins de 

comunicação no intuito de instrumentalizar os alunos para que possam fazer uso da leitura e 

escrita em ambientes públicos sociais que exijam do indivíduo uma postura atuante e adequada 

(KLEIMAN, 1995). 

 Embora, em alguns casos, utilizemos materiais didáticos que estão constantemente 

atualizados dentro daquilo que os PCNs (BRASIL, 2008) têm orientado no que se refere ao 

devido uso das tecnologias, temos sentido a necessidade de somar forças com outras 

possibilidades de trabalho no intuito de colaborar de forma significativa com o processo de 

letramento múltiplo dos alunos que pode ser entendido “na perspectiva multicultural 

(multiletramentos), ou seja, diferentes culturas, nas diversas esferas, que terão práticas e textos 

em gêneros dessa esfera também diferenciados”. (ROJO, 2009, p. 111). 

 Ainda que reconheçamos o excelente trabalho com a sequência didática como “um 

conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 

                                                      
21

 Aos nos referirmos a Bakhtin, estamos também tratando das expressões “Circulo de Bakhtin” e “bakhtiniano” 

como tendo o mesmo valor semântico. 
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textual oral ou escrito”. (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97), não nos prenderemos a essa 

questão nesse capítulo, por não ser esse o foco de nosso trabalho. Porém, reconhecemos que o 

que apresentaremos de forma sucinta parte daquilo que temos realizado com nossos alunos no 

intuito de caminhar juntos com as práticas sociais de uso das linguagens, utilizando-se de 

instrumentos da tecnologia moderna para criar uma ambiência mais efetiva de trabalho em sala 

de aula de Língua Portuguesa está fortemente ligado as premissas do Interacionismo Sócio 

Discursivo, principalmente no que se refere ao reconhecimento do sujeito como ser social, 

histórico e cultural e que tais peculiaridades devam ser levadas em conta no trabalho escolar, e 

desse modo, imbricado a teoria dos gêneros. 

 

Novas tecnologias e a sala de aula 

 A questão que nos motiva é: em quê os sites de relacionamentos e os instrumentos de 

comunicação – tais como os computadores, aparelhos celulares, câmeras digitais, equipamentos 

de sons e outros – podem colaborar para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos? Será 

que trazê-los para a sala de aula não fará com que o prazer em usá-los deixe de existir? 

Assim, passaremos a apresentar parte das atividades que acontecem frequentemente em 

nossa prática de sala de aula enquanto professor da disciplina de Língua Portuguesa e Produção 

de Textos na educação básica, no intuito responder a essa questão. Nossa iniciativa é a de 

colaborar de alguma forma para diminuir o distanciamento entre professor e aluno e 

principalmente no sentido de criar situações de letramentos múltiplos, multissemióticos, ou seja, 

“a leitura e a produção de textos em diversas linguagens e semioses (verbal oral e escrita, 

musical, imagética [...], corporal e do movimento, já que essas múltiplas linguagens são 

constitutivas de textos contemporâneos. (ROJO, 2009, p. 119). 

 Nesse sentido, procuramos sempre aproximar os conteúdos apresentados no material do 

aluno com práticas diferenciadas de utilização da linguagem nos espaços da internet para 

criarmos uma situação de diálogo entre a cultura escolar e aquela que os alunos estão 

acostumados a utilizar fora do ambiente da escola no espaço cibernético. 

 Ao iniciarmos o material do 2º bimestre, em que o direcionamento era o de se trabalhar 

com as características do texto de opinião com alunos de um 2º ano do ensino médio, sentimos a 
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necessidade de aproximar a rede social Facebook a uma turma de 29 alunos no sentido de 

mostrar as possibilidades de utilização dessas redes e a argumentação, frequentemente 

encontrada nesses ambientes, porém nem sempre utilizadas adequadamente pelos alunos. Assim, 

pedimos aos alunos que entrassem em nossa página do Facebook e assistissem aos vídeos que 

seriam postados para eles para que pudessem produzir comentários “críticos, inteligentes e 

argumentativos”, em relação àquilo que se apresentava nos vídeos. Aos poucos, os alunos foram 

inserindo seus comentários no campo aberto para esse fim e criando uma rede de discussões 

sobre o assunto de cada um dos vídeos “compartilhados" por nós nesse espaço. 

 Vale conferir recortes do trabalho: 

 

Imagem I 
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Nossa surpresa foi tamanha ao perceber que os alunos fizeram a atividade proposta em 

tempo hábil sem a necessidade de broncas, coerção e qualquer tipo de chantagem, o que é 

comum em situações de atividades de sala de aula ou como tarefa para casa. 

Na imagem que ilustra parte daquilo que os alunos fizeram durante a atividade, 

utilizando-se do Facebook como suporte para sua produção, dá para notar que os mesmos não 

abriram mão da linguagem permitida nesses ambientes de relacionamento, porém utilizaram-na 

de forma adequada para atender a necessidade da situação que era a de responder a uma 

solicitação do professor, o interlocutor real que havia solicitado a produção deles. 

Tal atividade foi fundamental para que os trabalhos posteriores que aconteceram em sala 

de aula com o texto de opinião e argumentativo pudessem ser compreendidos com maior clareza 

por parte dos alunos. Afinal estávamos analisando as próprias produções deles durante as aulas 

(GERALDI, 1984). 

Da mesma forma, foi preciso trabalhar com o texto narrativo com uma turma do 1º ano 

do EM e, embora essa tipologia textual já fizesse parte da vida acadêmica deles desde as 

primeiras séries do ensino fundamental I. Era necessário dar uma nova “cara” ao conteúdo que, a 

partir de então, começaria a se configurar como uma exigência nos gêneros que passariam a ser 

lidos e produzidos por eles a partir daí. Caber-nos-ia então apresentar o texto narrativo de 

maneira mais lúdica e sensível aos olhos daqueles que, com muita frequência, têm contato com 

as características dessa tipologia textual em músicas que são ouvidas diariamente e em 

diferentes instrumentos de áudio. 

Passamos então a trabalhar com o aparelho celular na sala de aula. Com a autorização da 

direção do colégio, passamos durante algumas aulas a compreender melhor a linguagem da 

música. Analisamos, compusemos, construímos e desconstruímos músicas, e, ao final, tínhamos 

como atividade produzir um texto narrativo com a utilização e montagem de fragmentos de 

músicas diferentes, que pudessem, de alguma forma, fazer sentido quando de sua construção 

sintática. Quando solicitamos tal atividade aos alunos, deixamos claro a possibilidade de utilizar 

fragmentos de músicas de diferentes sons e ritmos e de cantores diferentes. O resultado disso foi, 
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no mínimo, produções criativas e autênticas que puderam, dentro das condições de produções 

estabelecidas anteriormente, apresentar de forma bastante pessoal a construção de um texto 

narrativo com suas marcas características dessa tipologia textual, porém elaboradas de forma 

prazerosa e voluntária pelo aluno. Vejamos dois exemplos do resultado desse trabalho. 

 

TEXTO 12 

 

Doente de amor, preciso de um remédio que cure essa saudade, assim você me mata, porque a saudade é 

um bichinho que rói. Sem me controlar, eu te peço, volta... Sinto dentro do meu peito um fogo ardendo, 

então me traz o seu olhar e o sorriso perfeito, que hoje eu vou te amar daquele nosso jeito! To doidinho 

pra beijar a sua boca, tirar a sua roupa e te jogar no chão, mas se quiser tem que ser agora, depois não dá! 

Se eu perder esse trem que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã!  

Pensando bem, então fica assim, a gente se encontra em outra ocasião. Se não agora, depois, não importa. 

Foi você quem falou que a paixão acabou. Por increça que parível, meu bem, você não é insubstituível. 

Enquanto eu te amava e estava sempre ao seu dispor, te valorizava, mas você nunca me deu valor... Amar 

assim? Melhor o fim do que ter o seu amor por piedade. 
 

Boate azul - Bruno e Marrone 

Efeitos - Cristiano Araújo part. esp. Jorge e Mateus 

Ai, se eu te pego - Michel Teló 

Saudade que rói - Henrique e Diego 

Sem me controlar - Marcos e Belutti 

Te peço volta - Henrique e Diego 

Saudade - Jorge e Mateus 

Chega mais pra cá - Humberto e Ronaldo part. esp. Gusttavo Lima 

Rolando na cama - Henrique e Diego 

Fica combinado - Marcos e Fernando part. esp. Jorge e Mateus 

Trem das onze - Demônios da Garoa e Adoniran Barbosa 

Tudo tem um porque - Guilherme e Santiago 

O mundo é tão pequeno - Jorge e Mateus 

Razões e emoções - NX Zero 

E daí? - Guilherme e Santiago 

Diboa - Tato e Ed Reis 

Perdeu - Fernando e Sorocaba part. esp. Thaeme e Thiago 

Chora - Bruno e Marrone part. esp. Banda Calypso 

 

TEXTO 13 

 

Histórias, nossas histórias... 

Eu tinha apenas oito anos quando nós nos conhecemos. 

Cresci longe da minha menininha, eu nunca esqueci a minha menininha. 

É por isso que por você eu bebo o mar de canudinho e atravesso o pólo norte de shortinho. 

Mas amigo... Eu beijei sua mulher, eu sai com sua mulher! 

Só que a Bruna não da mais, agora é de amigo meu. 

E agora vamo mexe, não importa quem vai ser, 

Eu vou zoar, regaçar, vou chorar, vou beber 

E se eu virar um cachaceiro e depois dormir na rua é porque eu to xonado, infeliz, disputado e a saudade 
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continua... 

Porque segunda feira eu vou pro bar, terça feira eu vou também, beber, beber, beber. 

Até que mudei os meus conceitos, me valorizei. 

Dei a volta por cima e apresentei a minha nova namorada. 

Ela é diferente, ela é engraçada, é inteligente e também é bem-humorada. 

Adoro quando ela chega toda entusiasmada, cheia de carisma da rapaziada, mulher sem frescura, sempre 

toma uma gelada, o assunto é futebol e ela ta atualizada. 

Valeu! 

 
Dias de luta, dias de glória – Charlie Brown Jr 

Minha juventude – Mr Gyn 

Menininha – Tchê Garotos 

Canudinho – Henrique e Diego 

Amigo fura-olho – Latino 

Vâmo Mexê – Michel Telo & Bruninho e Davi 

Regaçando – Diego e Vinicius 

Cachaceiro – Tato e Ed Reis 

Beber, beber – Guilherme Lopez 

Minha nova namorada – Marcos e Belutti 

Ela é – Jeito Moleque 

Valeu – Exaltasamba 

 

Sem sombra de dúvida, as posteriores atividades que foram desenvolvidas a partir desse 

trabalho inicial, em que utilizamos a linguagem musical e o instrumento celular em sala de aula 

no intuito de resgatar músicas e sons que pudessem vir acrescentar em nosso trabalho, foram 

fundamentais para os trabalhos com outros textos que passamos a trabalhar a partir desse 

momento, que nos ajudaram a compreender na prática e de forma tranquila, como se configura 

uma produção narrativa com suas características e peculiaridades. 

Prova concreta de que os alunos realmente gostaram e participaram com afinco da aula 

foi uma postagem realizada por um aluno logo ao chegar em casa, o que nos serve também 

como avaliação do trabalho que realizamos. 
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Imagem II 

 

 

 Na postagem o aluno comenta: 

 

 Boa tarde;) hoje a aula do paixão foi foda :D :D. 

 

 O aluno faz referência utilizando nosso sobrenome “Paixão”. 

 Curiosos, no sentido de entender o que ele queria dizer com a expressão utilizada, perguntamos 

ao aluno: 

 

Foda= Muito boa? Foda= Muito Ruim: 

 

 A partir daí obtivemos a seguinte resposta: 

 

 Foda = óhtemah... PSAPOKASPOKPAK 

 

O que nos faz observar que, dentro da linguagem utilizada por ele de forma bastante 

convencional do espaço cibernético, com seus excessos e abreviações, bem como com letras que 
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simbolizam o riso, o aluno pode demonstrar sua apreciação no que diz respeito ao trabalho. 

Outra situação que vale a pena destacar foi que quando estávamos trabalhando com o 

gênero Anúncio Publicitário, conforme sugeria o material didático. Esta atividade despertou nos 

alunos, que já conhecem nossa prática constante com as novas tecnologias em sala de aula, o 

desejo de elaborar alguns vídeos que pudessem registrar um pouco daquilo que havíamos 

estudado em sala de aula acerca do gênero. Dessa forma, e com uma postura bastante autônoma, 

os próprios alunos se organizaram em grupos e começaram a elaborar seus anúncios que em 

breve transformariam em pequenos vídeos que seriam apreciados pelos colegas na escola. O 

mais interessante foi que tivemos aulas de montagem de vídeos pelos próprios alunos. Eles se 

dispuseram a apresentar aos seus colegas os mecanismos e instrumentos necessários para a 

elaboração das produções utilizando recursos simples, como o celular, computador e músicas. 

As fotos abaixo ilustraram parte dos três vídeos elaborados pela turma em que eles 

mesmos foram os protagonistas: 

 

 

Imagem III
22

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
22

 Disponível em www.youtube.com/watch?v=izf42YZ9c2A. 

http://www.youtube.com/watch?v=izf42YZ9c2A
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Imagem IV
23

 

 

 
  

Imagem V
24

 

 

 
  

 A produção do texto escrito com o gênero e-mail também foi uma das atividades que 

propusemos trabalhar com alunos de uma 7ª série. Não vinculadas com o material didático, mas 

motivados pela falta de habilidade desses alunos em comunicação via endereços eletrônicos, 

propusemos orientá-los em prol de textos mais organizados e com conteúdos que atendessem a 

necessidade comunicativa de determinadas exigências pessoais. 

 Criamos então situações em que os alunos tivessem que assistir alguns vídeos no 

Youtube e, após a apreciação enviassem, ao professor e aos colegas comentários críticos sobre o 

vídeo que pudessem apresentar seu ponto de vista sobre o conteúdo do que havia sido assistido. 

No e-mail, pedimos que os alunos anexassem o link para que os demais pudessem acessar. 

 Nessa atividade, pudemos observar que muitos desses alunos não sabem utilizar 

adequadamente instrumentos de comunicação básicos como o e-mail e sentimos o tamanho de 

                                                      
23

 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=aZb4bod0KD.  
24

 Disponível em www.youtube.com/watch?v=ctJRDr1xUfk. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=aZb4bod0KD
http://www.youtube.com/watch?v=ctJRDr1xUfk
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nossa responsabilidade nesse sentido, já que trabalhamos com a disciplina de produção de textos 

numa perspectiva interacionista. Com uma maior dificuldade, pois tivemos que dispensar maior 

tempo para orientar os alunos dessa prática de produção escrita, pudemos reorganizar algumas 

práticas convencionais da linguagem utilizada nesse ambiente e permitir a compreensão de que 

as linguagens no espaço cibernético são flexíveis e que atendem as necessidade da comunicação 

e dos interlocutores desse texto.  

 Vejamos uma produção realizada nessa perspectiva e que passou por algumas revisões 

e reorganizações pelo próprio aluno com auxílio do professor: 

 

TEXTO 14 

Olá Sérgio, como vai? 

É a Júlia que está falando aqui, só para constar. 

  

Bem, eu resolvi ver um vídeo chamado Nyan Cat, um meme recente da internet, do ano de 2011 ainda. 

Um meme é tudo aquilo que surge na internet e faz sucesso, de exemplos tem: O Rage, All your base are 

belong to us, Ievan polka, ORLY? Entre outros. 

O vídeo apesar de parecer bem inocente e infantil, na verdade esconde uma coisa. A mistura de cores, 

movimentos rápidos, música e pixels fazem desse vídeo um vídeo alucinógeno! 

Sim, o Nyan Cat na verdade é um vídeo de drogas virtuais. Muitas pessoas podem até ter epilepsia 

assistindo ele. Os sintomas variam entre dor de cabeça, enjôo, tontura ou até mesmo alucinações visuais, 

como o 'distorcimento' ( Essa palavra existe? ) da realidade. O interessante é que quando isso prende 

nossa atenção, os efeitos são maiores.  

De princípio, não dá pra suspeitar que esse gatinho que solta um arco íris pela bunda é algo que mexe 

com nossa mente.  

Eu achei muito interessante que, uma coisa que parece tão boba pode ser na verdade algo para nos deixar 

assim. Esse vídeo me dá no máximo dor de cabeça e tontura, me deixando num estado digno de drogas. 

O Nyan cat também é viciante, a música gruda em sua cabeça e você não quer parar de ver esse gatinho 

correndo, motivos? Sei lá, só sei que vicia pra caramba, e isso faz dele uma verdadeira droga virtual. 

  

Link: http://www.youtube.com/watch?v=QH2-TGUlwu4 

  

Abraços, e tente não ter um ataque epilético. Ass : Júlia 

  

 Vale destacar que outros trabalhos são possíveis de serem desenvolvidos e que ainda 

farão parte de nossa prática como formadores de cidadãos participativos em uma sociedade de 

múltiplos letramentos.  

 Consideramos, o momento tecnológico em que estamos vivendo uma rica 

possibilidade para o aprendizado de línguas. É importante também observar as inúmeras 

http://www.youtube.com/watch?v=QH2-TGUlwu4
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produções realizadas pelos alunos nos espaços dos chats em que os usuários devam inserir seus 

nomes ou apelidos e que os mesmos estão inserindo fragmentos de música e de textos em outros 

idiomas. Apresentamos alguns recortes retirados desse suporte, o chat, dos nossos alunos: 

Imagem VI 

 

 

 

 

 

  

 Nossos trabalhos, utilizando das redes sociais de comunicação na internet e de 

instrumentos para esse fim, bem como de uma constante prática de observação dos usos desses 

recursos pelos alunos, têm sempre encontrado motivação e fundamentação nas teorias que 

orientam e inclinam sua atenção nas práticas de letramentos múltiplos e na perspectiva da 

inclusão social desses alunos (ROJO, 2009). Nosso desejo é sempre o de colaborar para uma 

postura mais autônoma dos alunos nas práticas sociais de uso da linguagem em seus mais 

diferentes contextos de uso, e de modo bastante significativo, diminuir a distância que tem 

estado cada vez mais presente no ensino e na aprendizagem, não só da língua portuguesa, mas 

em todo o processo de escolarização na educação básica, pois entendemos que “essas formas de 

produção textual abrem espaço para novas modalidades de comunicação e novas maneiras de 

socialização” (SOUZA, 2006, p. 111).  

 Acreditamos que a aproximação das ferramentas de informação e comunicação, hoje 

já bastante presente na escola, e a instrumentalização dos alunos, via escola, é uma prática 

urgente no contexto atual, para possibilitarmos um melhor engajamento do indivíduo na 

sociedade e uma formação crítica de suas práticas sociais em um contexto cada vez mais digital, 

em que linguagens das mais várias possíveis são disponíveis para utilização dos usuários. 
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Acreditamos que a “sala de aula precisa entrar em sintonia com as mídias disponíveis no mundo 

das comunicações, para que não fique estranha aos aprendizes, pouco interessante ou mesmo 

incoerente”. (RIBEIRO, 2006, p. 89). 

 Ainda nessa perspectiva, é importante deixarmos reafirmarmos que nossa ideia não é a 

de substituir atividades de produção escrita na forma tradicional, utilizando o papel, a caneta e o 

caderno por aquelas que hoje são realizadas no espaço cibernético. Nossa defesa é em prol de 

que essas escritas, bem como os suportes que são utilizados para esse fim, como as redes sociais, 

por exemplo, possam fazer parte da sala de aula, e da escola no intuito de somarmos forças para 

a construção de um indivíduo e, consequentemente, de uma sociedade mais crítica e atuante em 

que práticas de linguagem são demandadas, pois acreditamos, assim como Braga (2010, p. 4), 

que as comunidades e espaços virtuais  

 

[...] além de aproximar grupos com interesses comuns, ampliaram os espaços e 

participações de duas formas distintas. Primeiro, elas permitem que indivíduos 

que não pertencem a determinados grupos sejam expostos a gêneros e discursos 

adotados por esses grupos, dando lugar a aproximações e apropriações 

gradativas de tais gêneros e discursos. Em segundo lugar elas permitem que 

barreiras normalmente levantadas por fatores como gênero, raça, idade, 

aparência física, classe econômica sejam “ocultados” no ambiente virtual, 

possibilitando um maior contato e até interação entre diferenças sociais. 

 

 É nesse sentido que debruçamos nossa total atenção à aproximação dessas 

possibilidades de trabalho com os instrumentos virtuais de informação e comunicação, para que, 

além de ajudar no processo de letramento do indivíduo, possamos colaborar para um 

crescimento social mais significativo.  

 

Considerações Finais 

 

Motivados pelas discussões acerca das capacidades de escrita do brasileiro, que se mostra 

atualmente bastante negativa nos resultados de exames promovidos pelo MEC e em pesquisas de 

ordem sociológica, buscamos, com a produção deste artigo, contribuir com os estudos sobre a 

formação e o desenvolvimento do produtor de texto no ambiente da escola, levando em 

consideração as possibilidades de produção escrita que emergem em um contexto tecnológico 



Anais do I Simpósio de Gêneros Discursivos, Ensino de Línguas e Formação Docente, ano 1, n.1, out-nov, 2017. 

 

 

 

485 

    

em constante atualização. 

 Temos consciência de que esta contribuição é relativamente pequena diante dos grandes 

problemas que envolvem o ensino de produção escrita no contexto nacional. Contudo, enquanto 

professor da disciplina de Língua Portuguesa, atuando na educação básica e no ensino superior, 

ou seja, como participante, junto a todo o sistema educacional, da formação de produtores de 

textos e de leitores, vemos como sendo de nossa responsabilidade procurar buscar, o que deve 

ser contínuo, mudanças para as práticas de ensino de produção escrita dentro das exigências 

atuais. Práticas essas que se realizam por múltiplos caminhos, e que mereçam caminhar juntos 

com as práticas de utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tão utilizadas 

nos dias de hoje. 

 Entender as condições de produção do texto no ambiente virtual, buscando aproximá-

las do que tem sido feito em sala de aula no que concerne a produção escrita dos alunos, 

possibilita-nos melhor entender a real necessidade de atualizarmos nossas práticas enquanto 

professores de língua, tanto materna quanto estrangeira, no sentido de proporcionar uma 

formação identitária dos alunos que possibilitem, no mínimo, uma melhor compreensão de seu 

papel enquanto cidadão inserido em contexto sociais que demandam práticas de escrita plurais e 

que devam ser atualizadas levando em conta a constante e significativa mudança no que diz 

respeito aos avanços da tecnologia.  

 Nesse sentido, e compreendendo a escola como espaço singular do processo de 

letramento, é que entendemos uma urgente e vital ressignificação de seu papel enquanto 

ambiente em que práticas de uso da linguagem devam se fazer presentes no trabalho com os 

alunos. 
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TRADUÇÃO AUDIOVISUAL: RECUSO PEDAGÓGICO E INSTRUMENTO DE 

CONSTRUÇÃO DE CONSCIÊNCIA CULTURAL DO INDIVÍDUO 

 

Gabriel Bagatin (G-CLCA – UENP/CJ) 

Silvio Tadeu de Oliveira (Orientador – CLCA - UENPCJ) 

 

e Palavras- 

Resumo: O advento da modernização de recursos tecnológicos no mundo todo, e a inclusão 

de tecnologias no meio social cada vez mais precoce, tornam necessária a discussão sobre a 

reestruturação do sistema pedagógico no meio docente. Enquanto o setor tecnológico se 

expande ininterruptamente, os métodos de ensino continuam obsoletos, gerando 

dificuldades no ensino-aprendizagem. Atualmente, os estudantes estão aprendendo cada 

vez mais com o auxílio de recursos alternativos que, na maioria das vezes, envolvem a 

tecnologia. Este aprendizado é consequência de uma metodologia de ensino mais prazerosa 

e de um ambiente mais confortável, o que resulta na facilidade de absorção de 

conhecimento. Levando estes fatos à realidade de ensino de língua inglesa, propomos uma 

metodologia que aborde o uso de recursos audiovisuais em sala de aula, pautada em estudos 

realizados no Brasil e em outros países, com enfoque na análise de procedimentos 

composicionais de legendas de filmes e séries. 

 

Palavras-chave: Recursos audiovisuais; Legendas; Ensino. 

 

 

Considerações Iniciais 

 

O inglês é o idioma mais utilizado no mundo todo, embora existam algumas pessoas 

que defendem a teoria de que esta língua não se expandirá tanto nos próximos anos, como é 

o caso do linguista britânico Nicholas Ostler em The Last Lingua Franca: English Until the 

Return of Babel (2010), o qual afirma que uma diversificação lingüística substituirá a 

concentração de um idioma específico, ainda é a língua mais requisitada em áreas como a 

concorrência desenfreada do mercado de trabalho atual, na interrelação entre países ou em 

intercâmbios acadêmicos. Independente do motivo, inúmeras pessoas buscam por um curso 

especializado no ensino de línguas estrangeiras e a língua inglesa é a mais comercializada. 

Um dos recursos mais utilizados pelas pessoas como descontração são os filmes 

cinematográficos. Este recurso está sendo amplamente utilizado pelos professores como 

material didático, devido aos benefícios observados a partir dos resultados obtidos que 

facilitam na compreensão de disciplinas e incentivam a motivação como, por exemplo, as 
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linguagens contemporâneas, conteúdos temáticos que despertam sentimentos nos alunos, 

interação entre professores e alunos, o que rompe com os padrões tradicionais de ensino, e 

assimilação com situações cotidianas, além de ser um método que proporciona a 

descontração e o aumento de consciência cultural. 

O uso da tradução de recursos audiovisuais é um estudo relativamente recente no 

Brasil, porém, vários estudiosos estrangeiros já abordam este tema há algum tempo, e o 

número de pesquisadores deste ramo continua crescendo. Os filmes legendados também são 

um dos instrumentos mais importantes para o desenvolvimento da consciência cultural nos 

alunos, devido aos diálogos apresentados e o seu conteúdo. Por exemplo, uma cena que 

remete ao cotidiano permite que o aluno assimile os seus conhecimentos prévios e 

rotineiros com os que estão sendo adquiridos por meio dos elementos audiovisuais 

apresentados. Os alunos podem ainda identificar marcas oratórias, como, por exemplo, 

regionalismos e gírias utilizadas pelas personagens, ao examinarem a fonética utilizada nos 

filmes. 
 

Para instrumentalizar este conceito, analisaremos legendas de diversos filmes, 

refletindo sobre como estas são capazes de auxiliar na contribuição de absorção de 

conhecimento linguístico e cultural. 

 

  1. Fundamentação teórica  

 

 

1.1 TRADUÇÃO 

 
A tradução, em uma definição conservadora (NIDA, 1975), define-se como o transporte 

de palavras de uma língua original à língua alvo, em total fidelidade com a obra original, e 

o trabalho do tradutor é apenas realizar este transporte. Arrojo (1986) exemplifica esta 

definição comparando a tradução como um trem de carga e o tradutor como o condutor do 

veículo. Nesta definição, o condutor não deve interferir na carga, ele deve apenas garantir 

que todo o seu conteúdo chegue intacto ao seu destino, ou seja, o tradutor não deve 

interpretar, nem expor a sua opinião a respeito do assunto a ser traduzido (ou, neste caso, 
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“transportado”), ele deve apenas realizar a transferência de significados, em sua totalidade, 

de uma língua à outra, mesmo que o resultado seja incoerente ou incompreensível pela 

língua alvo. 

 

 

[...] algumas palavras “carregam” vários conceitos e outras têm que se juntar para 

conter apenas um. Da mesma maneira que o que importa no transporte da carga 

não é quais vagões carregam quais cargas, nem a seqüência em que os vagões 

estão dispostos, mas, sim que todos os volumes alcancem seu destino, o 

fundamental no processo de tradução é que todos os componentes significativos 

do original alcancem a língua-alvo, de tal forma que possam ser usados pelos 

receptores. (ARROJO, 1986, p. 12) 

 

 
Este conceito tradicionalista é contestado pelos estudiosos da tradução contemporânea 

(OUSTINOFF, 2011; NORD, 1997; ASAD, 1986; BERMAN, 1985; etc.) os quais 

defendem 

que o tradutor não é um mero transportador de significados, mas sim uma espécie de 

segundo autor, pois no ato da decodificação de signos deve-se levar em conta fatores como 

a intencionalidade do autor, a intencionalidade do tradutor e o contexto da língua alvo.  

Toda tradução é uma segunda composição, porque todo exercício tradutório é 

resultado de uma leitura e de, consequentemente, uma interpretação do tradutor, o qual, ao 

realizar o seu ofício, deverá refletir sobre a finalidade do seu trabalho ao chegar ao contexto 

em que a língua alvo está inserida, e realizá-lo de acordo com a realidade dos seus 

interlocutores, de modo que o que está sendo transmitido seja compreendido. 

 

[...] ainda que um tradutor conseguisse chegar a uma repetição total de um 

determinado texto, sua tradução não recuperaria nunca a totalidade do “original”; 

revelaria, inevitavelmente, uma leitura, uma interpretação desse texto que, por 

sua vez, será, sempre, apenas lido e interpretado, e nunca totalmente decifrado ou 

controlado. (ARROJO, 1986, p. 22) 

 

 
Isso não significa que o tradutor pode escrever aquilo o que bem entender, ele deve 

priorizar a tradução do sentido sobre a tradução “ao pé da letra”, porém, buscando sempre 

que possível atender à fidelidade da obra original. Conforme afirmado por Rosemary 
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Arrojo, a adaptação do resultado tradutório ao contexto recepcional “[..]não significa que 

caem por terra quaisquer critérios para a avaliação de traduções.” (1986, p. 45) 

 

Vê-se a impossibilidade da aceitação unânime da tradução. De um lado há os 

tradicionalistas, que a consideram um crime, beirando o pecaminoso, principalmente no que 

tangem as traduções de obras literárias e poéticas, e por outro lado, há os contemporâneos, 

que defendem a ideia de que nenhuma tradução é capaz de ser inteiramente fiel à obra 

original, e que as alterações são essenciais para que a leitura seja compreendida pelos 

indivíduos receptores. Fato é que, tanto as obras originais quanto as suas versões 

traduzidas, são produtos de civilizações distintas, compostos, lidos, interpretados, 

traduzidos em diferentes espaços de tempo e sujeitos a alterações (ou evoluções). 

 

 

Assim, seria impossível que uma tradução (ou leitura) de um texto fosse 

definitiva e unanimamente aceita por todos, em qualquer época e em qualquer 

lugar. As traduções, como nós e tudo o que nos cerca, não podem deixar de ser 

mortais. (ARROJO, 1986, p. 45) 

 

 

Os estudos da tradução englobam conceitos linguísticos que auxiliam na compreensão das 

diferentes teorias de tradução. Roman Jakobson propõe que a tradução é dividida em três 

categorias. São elas: 

 

 

 1) A tradução intralingual ou reformulação (rewording) consiste na 

interpretação dos signos verbais por meio de outros signos da mesma língua. 

 

 2) A tradução interlingual ou tradução propriamente dita consiste na 

interpretação dos signos verbais por meio de uma outra língua. 
 

 3) a tradução inter-semiótica ou transmutação consiste na interpretação dos 

signos verbais por meio de signos não verbais. 
 

(JAKOBSON, 2007, p. 64-65) 

 

 
Os conceitos de tradução, somados aos aspectos linguísticos de Jakobson, e 
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transportados ao âmbito tecnológico, resultam na chamada tradução audiovisual, ou 

legendagem. Esta vertente tradutória está diretamente presente em nosso cotidiano por meio 

de vários recursos tecnológicos como filmes, séries, desenhos, jogos, novelas, dentre 

inúmeros outros produtos de entretenimento. 

 

 

1.2 LEGENDAGEM 

 
A legendagem classifica-se, principalmente, como tradução interlingual e 

intersemiótica, pois em seu exercício ocorre a tradução de signos verbais de idiomas 

distintos e a tradução de signos não-verbais como expressões faciais, gesticulações, 

movimentos, dentre outros elementos ambientados nas cenas, para transpor às legendas 

traduzidas ao idioma de destinação. 

Assim como ocorrem nos processos tradutórios de escritos, durante o processo de 

produção de legendas, o legendista (ou seja, o responsável pela tradução de diálogos e 

outros sons, e pela aplicação destas traduções ao recurso audiovisual por meio de legendas) 

 

deve levar em conta fatores que possam influenciar, de alguma maneira, no resultado final 

da tradução. Faz parte da rotina do legendista o cumprimento de procedimentos que 

envolvem, além da tradução em si, aspectos culturais dos espectadores falantes do idioma 

receptor e muitas vezes vê-se necessário incorporar o material a ser traduzido à realidade do 

interlocutor, ou seja, adaptar os diálogos o mais próximo possível da língua alvo. 

 

E, seu trabalho além de interpretar e verter estes sentidos, é unir todos eles com 

coerência. (NUNES, 2015, p. 18) 

 

 
 

O exercício de proximidade da obra original à língua alvo inclui as particularidades 

dos diálogos informais ao contexto em que ela está sendo inserida, como expressões 

idiomáticas, gírias, apelidos, xingamentos etc. Muitas vezes vê-se necessário realizar 
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alterações nas legendas para que, ao mesmo tempo que a mensagem possa ser 

compreendida pelos interlocutores, atenda aos padrões técnicos de legendagem, padrões 

estes que devem ser utilizados para permitir a leitura das legendas aos interlocutores e, ao 

mesmo tempo, a experiência cinematográfica completa 

 
Há dois princípios que regem o trabalho de legendagem: a simplificação e a 

síntese. Em função da limitação de espaço (certo número de caracteres por linha e 

não mais de duas linhas por legenda) e da sincronicidade com a imagem (a 

legenda deve acompanhar as mudanças de plano), com o tempo mínimo de leitura 

(estimado em 15 caracteres por segundo), o texto da legenda deve ser 

simplificado, a fim de facilitar a leitura rápida do espectador, e sintético, para que 

nenhuma informação relevante seja perdida a despeito da curta extensão da 

legenda. (ÁLVAREZ, 2011, p. 3) 
 

Ainda sobre os padrões de simplificação das legendas, Almeida e Días Cintas apud Carvalho 

descrevem quais os limites devem ser respeitados, no que dizem respeito ao número de palavras e 

caracteres. 

 

 
Normalmente os padrões mais encontrados na literatura sobre legendagem são 

baseados no número de palavras lidas em um minuto, estipulado em 150 a 180 

palavras, segundo Karamitroglon (1998) em A proposed set of subtitling 

Standards in Europe, e na chamada “regra dos seis segundos”[...]” (ALMEIDA, 

2007, p. 3) 

 
O número máximo de caracteres permitido por linha de legenda, incluídos os 

espaços, depende do tamanho da fonte tipográfica utilizada pelo laboratório e 

geralmente varia entre 32 e 40 caracteres. (CARVALHO 2005. P. 102) 

 

 

Sob o viés linguístico, Branco (2012) leva o conceito da divisão de categorias 

tradutórias ao âmbito escolar, e propõe que neste cenário é possível que a legendagem seja 

embasada nas outras categorias tradutórias, elaboradas por Jakobson 

O processo tradutório ocorre mentalmente, a todo instante, não sendo possível 

negligenciar a tradução intralingual. Assim, segundo o autor, a teoria de tradução 

deve conduzir a uma teoria do traduzir, gerando a prática da tradução. Esse ponto 

parece ser possível de ser aplicado em contexto de sala de aula de línguas 

estrangeiras, pois o professor pode criar situações nas quais seja necessária a 

aplicação da tradução intralingual, intersemiótica e, quando inevitável, a tradução 

interlingual, de forma controlada. (BRANCO, 2012, p. 53) 

 
Os filmes legendados, assim como as séries, curta-metragens, documentários, desenhos, 
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novelas, dentre outros recursos audiovisuais contribuem para a absorção de conhecimento 

da língua estrangeira, assim como a absorção de conhecimento cultural de diversas áreas, 

de acordo com o conteúdo do recurso cinematográfico exibido (GOROVITZ, 2006). Muitas 

pessoas utilizam filmes legendados como objeto de estudo de língua estrangeira, hoje em 

dia é muito comum encontrar professores utilizando este recurso como material didático em 

sala de aula, devido às inúmeras particularidades da língua que é possível encontrar nas 

cenas. 

 

 
1.3 A LEGENDAGEM COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

 
No Brasil, o conceito de utilização de recursos audiovisuais como recurso pedagógico é 

recente, em contrapartida, é uma área de atuação em exploração e ascensão. Daminelli 

(2011), por exemplo, afirma que os métodos de ensino tradicionais já não são suficientes 

para atender à demanda dos estudantes em uma realidade modernizada em que nos 

encontramos: 

 
 

 
À luz dos conhecimentos atuais, não se concebe mais que o ensino da leitura 

ocorra apenas a partir de textos expressos no papel. É preciso buscar novos 

caminhos, novas propostas. Para isso, é fundamental que a escola estabeleça uma 

relação de mediação entre leitura e sujeito bem como entre professor e estudantes. 

(DAMINELLI, 2011, p. 2) 

 

 

A autora ainda defende a tese de que os recursos audiovisuais legendados não 

auxiliam somente para o ensino de línguas estrangeiras, mas também para o ensino de 

leitura, conforme descrito a seguir: 

 
O interesse dos professores pela legenda vem crescendo imensuravelmente, pois 

o uso da mesma oferece benefícios educacionais (SOUSA, 2005). Um desses 

benefícios é a melhora significativa da habilidade leitora do estudante. Muitos 

estudos já foram realizados atinentemente ao uso da legenda no processo de 

aprendizagem de línguas. Estes estudos confirmam que o uso ao mesmo tempo de 

imagem, som e texto facilita a aprendizagem. (DAMINELLI, 2011, p. 2) 
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Mais recentemente, Francisco W. B Gomes (2016) realizou um estudo acadêmico que 

consistia na compilação de estudos sobre legendagem no Brasil, ao todo verificou-se a 

publicação de onze dissertações, cinco trabalhos de conclusão de curso nas modalidades 

graduação e especialização, e dezoito artigos acadêmicos no período de 2003 à 2013. Estes 

dados indicam a carência de estudos na área de tradução audiovisual no país. 

 
No contexto brasileiro, a pesquisa sobre o uso de legendagem e o ensino de LA 

conta com pouco mais de dez anos, com trabalhos realizados em várias 

universidades do país, dentre elas a Universidade Estadual do Ceará (UECE), a 

Universidade de Brasília (UnB) e a Universidade de Santa Catarina (UFSC). De 

lá para cá, diversos trabalhos têm sido publicados na área, indicando que  a 

investigação sobre o uso de recursos audiovisuais legendados e o ensino de 

línguas adicionais é um campo promissor dentro dos estudos em tradução 

audiovisual no país. (GOMES, 2016, p. 43-44) 

 

A utilização de recursos audiovisuais legendados como material didático é tema de 

estudo inclusive de escolas especializadas no ensino de idiomas. A Wizard, por exemplo, 

disponibilizou em seu site oficial a seguinte metodologia: 

 
Existem duas formas de aprender com séries. A primeira é a de pesquisar sites na 

Internet que disponibilizam seriados e filmes com as legendas em inglês e em 

português ao mesmo tempo, para que você consiga entender a estrutura da frase e 

traduzi-la em um mesmo momento. Outro jeito é o de assistir ao episódio ou 

filme em inglês e com legendas em português, para que você consiga 

contextualizar a história e os diálogos que acontecem. Caso você seja iniciante no 

idioma, ver com legendas em português vai ajudá-lo caso não entenda alguma 

conversa posteriormente. Depois, assista novamente, mas desta vez com legendas 

em inglês. Como você já viu a tradução e já conheceu a história, vai associar as 

falas ao inglês mais rapidamente. Isto é fundamental para que você memorize a 

estrutura dos diálogos e qual a pronúncia de cada palavra. Caso você tenha 

alguma dúvida sobre a tradução, é só dar pause e pesquisar. Não se esqueça de 

sempre procurar exemplos 

 

de como uma palavra pode ser usada e em qual contexto ela se encaixa. Logo 

após, assista sem legendas. Ouça as conversas e acostume seu ouvido ao som das 

conversas em inglês, preste atenção ao diálogo e às entonações. Este exercício 

fará com que você aprenda novas expressões usadas em uma conversa, gírias e 

vocabulário do cotidiano, além de aprender também como as palavras são 

escritas. (WIZARD, 2017). 

 

 

Em oposição à realidade brasileira, os estudos sobre tradução audiovisual para ensino 

http://www.wizard.com.br/blog/aprender-ingles/girias-internet-ingles/
http://www.wizard.com.br/blog/aprender-ingles/girias-internet-ingles/
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de línguas estrangeiras já tem sido discutido há um tempo em outros países. Luiz de 

Oliveira Filho realiza uma compilação de teóricos e estudiosos desta área, expondo suas 

definições e contribuições, segundo ele: 

 
Pesquisadores como Spanos e Smith (1990), Brett (1995), Nobili (1995), Kikuchi 

(1997), Baltova (1999), De Linde (1999), Williams e Thorne (2000), Cayuela 

(2001), Gottlieb (2001), Danan (2004), Gomes (2006) e Cunha (2007) também 

encontram usos educacionais das legendas no processo de ensino-aprendizagem 

de LE. (FILHO, 2008, p. 23) 

 

Dentre estes, destaca-se o experimento de Baltova (1999). Sua metodologia consistiu 

na utilização de filmes legendados franceses, contando com a participação de 93 estudantes 

da 11ª série (algo como o 3º ano do Ensino Médio na grade pedagógica nacional) de um 

colégio de Toronto, Ontário, Canadá. Em seu estudo, chegou-se à conclusão de que a 

exposição de filmes de língua estrangeira, contando com o auxílio de legendas para a 

compreensão, resultou positivamente em até estudantes que não possuíam nenhuma 

afinidade com a língua francesa. 

A tradução audiovisual ainda apresenta outra perspectiva de estudo: a construção de 

consciência cultural do indivíduo. Pautados nos estudos de Sabine Gorovitz, defende-se a 

tese de que a metodologia de ensino de línguas, instrumentalizada pelas legendas incluídas 

aos recursos cinematográficos, auxiliam para o desenvolvimento do imaginário e, 

consequentemente, para o pensamento crítico dos alunos. Em seu livro, Os labirintos da 

Tradução – A legendagem cinematográfica e a construção do imaginário (2006), a autora 

salienta que a legendagem já estava presente nas primeiras manifestações cinematográficas: 

 
A legendagem é anterior à fala: o filme já utilizava um suporte textual quando 

ainda não havia meios técnicos para reproduzir o som e os diálogos dos 

personagens. Portanto, desde os primórdios do cinema, criou-se familiaridade 

com a legenda. (p. 64) 

 

tradução – uma nova proposta (1990) descreve e instrumentaliza treze procedimentos 

utilizados pelos tradutores. Os quais são: 
 

Sobre as experiências culturais que o cinema proporciona, Gorovitz descreve que a 
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mente é a responsável pelas manifestações de efeitos e sensações no indivíduo: 

 
O Cinema proporciona uma experiência tanto individual quanto coletiva. Cada 

espectador irá transformar essa experiência de acordo com uma ótica estritamente 

particular, fazendo parte ou não do imaginário coletivo. Mais uma vez, o sentido 

do filme só se realiza no ato de recepção, pelo uso das faculdades humanas, um 

esforço cerebral que se manifesta sob a forma de uma colaboração não linear, um 

processo mental de atenção, memória, imaginação e emoção. Em qualquer 

situação, é a mente que proporciona ao cinema sua realidade, ao atualizar um 

filme ideal, abstrato, que só existe para ela e por ela. Assim, a mensagem 

cinematográfica é um potencial de efeitos despertados no processo de interação, 

por meio do qual a visão não se reduz  a uma simples questão de estímulo da 

retina; é um fenômeno mental que implica todo um campo de percepções, 

associações e memorização: vê-se, de certo modo, mais do que os próprios olhos 

mostram, e o campo visual é como uma soma ou um mosaico de sensações. A 

percepção e a obra dialogam pelas capacidades organizadoras da mente, fazendo 

com que os sentidos do cérebro modelem o mundo. (p. 17) 

 

 
O papel das legendas inseridas ao filme, de acordo com a autora, consiste na 

apropriação da mensagem do que está sendo exibido, por parte do espectador, o que 

proporciona uma absorção de conhecimento mais ampla por meio do diálogo de 

familiarizações proporcionado pelo filme e recepcionado pelo indivíduo: 

 
O filme, ao apresentar o processo de penetração do homem ao mundo, é tido 

simultaneamente como um espaço de distanciamento e aproximação. Ao observar 

– se na tela, o sujeito estabelece um diálogo interno que o coloca em uma 

“situação cinema” caracterizada pela extrema inserção do espectador na 

mensagem. Assim sugado, ele reage aos mais ínfimos elementos presentes, 

explícita e implicitamente, no filme. Logo, a legendagem, apropriada no 

fenômeno geral de recepção da mensagem, oferece pontos de partida que 

sustentam o ato de reconstrução da mensagem pelo espectador, despertando uma 

cadeia de sensações e reconhecimentos. (p. 46) 

 

Para instrumentalizar os conceitos pedagógicos e culturais que a tradução audiovisual nos 

proporciona, faz-se necessário explicitar as análises técnicas dos procedimentos de tradução adotados nos 

processos de composição de legendas, para tanto, nos fundamentaremos aos conceitos de Heloisa 

Gonçalves Barbosa. A autora basea-se nos estudos de Catford (1965), Newmark (1981, 1988), Aubert 

(1987), Vinay e Darbelnet (1977), Vàzquez-Ayora (1977) e Nida (1964), e em sua obra, Procedimentos 

técnicos da 

Tradução palavra-por-palavra: a tradução de determinada sentença, palavra, frase, oração, 
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texto etc., em que as características semânticas da língua original são mantidas, por meio da 

utilização de vocábulos idênticos aos vocábulos pertencentes à língua original. (p. 64-65) 

Tradução literal: este procedimento é similar ao anterior, no quesito da fidelidade semântica 

da língua de tradução pela língua original, diferindo-se, porém, da adequação morfossintaxe 

das regras gramaticais da língua de tradução. (p. 65-66) 

Transposição: define-se como Transposição a ocorrência da alteração de categorias 

gramaticais, durante o ato tradutório, de um significante da língua original por outro 

significante da língua de tradução, sem que a mensagem a ser transmitida seja 

comprometida, similarmente à Derivação Imprópria, ocorrência da Língua Portuguesa, no 

Processo de Formação de Palavras. (p. 66-67) 

Modulação: facilmente encontrado em estudos de expressões idiomáticas de línguas, 

consiste na reprodução da mensagem de um segmento textual, no momento da tradução, 

porém, sob outra perspectiva de observação. Exemplificando, a expressão back of my hand 

é traduzida como palma da minha mão, sendo que a primeira refere-se ao lado oposto à 

palma da mão. (p. 67) 

Equivalência: substituição de termos da língua original por termos simplificados da 

língua de tradução. É a tradução da equivalência de sentidos sobre a tradução literal das 

palavras, procedimento este altamente repudiado por estudiosos conservadores. (p. 67-68) 

Omissão vs. explicitação: frequentemente utilizado na composição de legendas de 

filmes, a omissão consiste na eliminação de termos desnecessários ou excessivamente 

repetidos na língua de tradução. Já a explicitação é o oposto, ou seja, a presença obrigatória 

de todos os termos, e é utilizada com maior frequência na tradução textual da língua 

portuguesa para a língua inglesa. (p. 68) 

Compensação: a compensação ocorre quando não é possível reproduzir o mesmo recurso 

estilístico da língua original no mesmo ponto do texto da língua de tradução. Neste caso, o 

tradutor pode utilizar outros termos, de significados equivalentes, em outro ponto do texto, 

Reconstrução de períodos: consiste na redivisão ou reagrupamento de períodos e orações, 
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no momento da tradução da língua original à língua de tradução. (p. 70) 

Melhorias: este procedimento consiste na correção de erros cometidos na língua original, e 

envolve erros gramaticais, de pontuação, de acentuação, de concordâncias etc. É dever do 

tradutor saber identificar tais erros e corrigi-los no momento da tradução, por isso, estar em 

dia com as normas ortográficas, tanto da língua original quando da língua de tradução, é 

extremamente importante, assim como, em caso de dúvidas, nunca negligenciar o auxílio 

de um dicionário. (p. 70-71) 

Transferência: define-se como a utilização de termos da língua original na língua de 

tradução. Este é mais raro de acontecer, em comparação aos outros procedimentos, e pode 

ocorrer por meio das formas descritas abaixo: 

 Estrangeirismo: também chamado de “empréstimo” por outros estudiosos, 

consiste na utilização de palavras, frases, orações, termos, expressões, vocábulos 

etc., da língua original pela língua de tradução, e ocorre em casos de presença de 

conceitos desconhecidos ou não utilizados pelos falantes da língua de tradução. (p. 

71-72) 

 Transliteração: consiste na substituição de elementos gráficos, quando as duas 

línguas utilizadas forem extremamente divergentes, como é o caso de tradução de 

idiomas de alfabetos distintos, por exemplo. (p. 73) 

 Aclimatação: é o processo de adaptação de palavras “emprestadas” da língua 

original pela língua de tradução. Na língua portuguesa, os termos estrangeiros que 

sofreram aclimatação são chamados de termos aportuguesados. (p. 73-74) 

 Transferência com explicação: consiste na inclusão de explicações por meio de 

notas de rodapé, no final do capítulo ou livro, ou entre o texto, por meio de vírgulas, 

travessões, parênteses ou aspas, e ocorre quando há dificuldade na explicitação do 

significado de um estrangeirismo, mesmo com a interpretação do contexto do texto 

na língua original. (p. 74-75) 
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Explicação: define-se como a omissão do estrangeirismo e a substituição pela sua 

explicação, e pode ocorrer em casos como, por exemplo, em uma peça teatral, para o 

mantimento do ritmo cênico. (p. 75) 

Decalque: consiste na tradução literal de sintagmas, palavras compostas, derivados, 

tipos frasais etc., da língua original à língua de tradução. (p. 76) 

Adaptação: este procedimento é apenas utilizado em casos extremos, onde quaisquer 

outros procedimentos tradutórios que possam ser aplicados à língua original não se 

adequam à realidade da língua de tradução, e consiste na reestruturação completa do texto, 

da frase, oração ou sentença para que seja devidamente adaptada ao contexto da língua de 

tradução. No momento do uso da Adaptação no processo tradutório, deve-se levar em 

consideração a cultura do povo falante da língua de tradução, os costumes, as crenças, 

etnias, a instrução educacional, orientação sexual, as políticas, dentre outros fatores que 

possam de alguma maneira intervir no sentido da tradução, com a finalidade de manter o 

grau de respeitabilidade pelos leitores e interlocutores. (p. 77-78) 

 

Conforme descrito na reportagem, a fala original em inglês é listen hard, a qual deveria ser 

adaptada no momento da tradução para “escute bem”. Portanto, o procedimento foi 

empregado incorretamente. 

 

 
1. Tradução literal (O Cavaleiro das Trevas) 

 
 

Conforme apresentado nas figuras (ANEXO B), a ocorrência do procedimento de tradução 

literal se dá pela omissão da palavra it’s na legenda traduzida ao português brasileiro, sendo 

traduzida apenas a palavra gone por “Desapareceu”. O procedimento adotado é considerado 

adequado, devido ao contexto que torna desnecessária a tradução da palavra it’s por “ele”, 

referindo-se ao lápis ambientado na cena. 
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2. Transposição (Cães de Aluguel) 

 
 

No exemplo apresentado (ANEXO C), o procedimento de transposição ocorre na 

tradução da palavra tip. Na tradução literal, esta palavra significa “gorjeta”, classificada na 

gramática da Língua Portuguesa como substantivo (HOUAISS, 2009). Ao ser traduzida na 

legenda por “dar gorjeta”, altera-se a classe gramatical e a palavra passa a possuir a função 

de verbo. Nota-se que a tradução literal da palavra tip ainda ocorre, porém, a frase apenas 

possui sentido devido à presença do verbo “dar”. Deste modo, este procedimento foi 

aplicado adequadamente. 

 

3. Modulação (Taxi Driver) 

 
 

Na cena apresentada acima (ANEXO D), a fala But it’s not going to be easy poderia ter 

sido traduzida como “Mas não será fácil”, porém, a fala foi traduzida por “Vai ser difícil”, 

revelando outro ponto de vista do legendista. Mesmo com a ausência da tradução da 

palavra But por “Mas”, o sentido da frase não foi comprometido, o que torna adequada a 

aplicação do procedimento de tradução por modulação. 

 

4. Equivalência (Rock’N’Rolla – A Grande Roubada) 
 

 

O procedimento de tradução por equivalência utilizado no exemplo (ANEXO E) encontra-

se na expressão It’s cowboys and indians out here, sugerindo que o local onde se passa a 

cena é um local hostil. Como os conflitos ocorridos entre cowboys e índios é um dado 

histórico- cultural americano, a legenda não poderia ter sido traduzida literalmente para o 

português brasileiro, deste modo, a expressão original foi substituída por “Aqui, o bicho 

pega”, por se tratar de uma expressão natural da cultura brasileira de significado 

equivalente. Portanto, a utilização do procedimento é considerada adequada. 
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5. Omissão (Scarface) 

 
 

A omissão talvez seja o procedimento mais utilizado durante os processos de legendagem. 

No caso apresentado (ANEXO F), nota-se a omissão das repetições Then when you get...de 

modo a contribuir para a facilitação da leitura simultânea à observação da cena e para o 

cumprimento das normas de traduções audiovisuais. A utilização deste procedimento é 

considerada, portanto, correta. 

 
6. Compensação (Era Uma Vez no México) 

 
 

Nas cenas exemplificadas (ANEXO G), observa-se o uso do procedimento de compensação 

devido à impossibilidade da utilização do mesmo recurso estilístico da língua inglesa na 

língua portuguesa. Os trocadilhos encontram-se nas palavras mexican e mexi-can’t (junção 

das palavras mexican + can e mexican + can’t, respectivamente), cujas traduções literais 

resultariam em “mexiconsegue” e “mexi-não-consegue”, respectivamente (traduções do 

autor). Obviamente, as traduções literais não fariam sentido e não surtiriam o efeito 

desejado no espectador, assim, o legendista optou por substituir a tradução por “mexicano” 

e “estrangeiro”, para simplificar os diálogos nas legendas e para compensar a perda do 

efeito humorístico causado pelo trocadilho. Concluí-se, portanto, que este procedimento foi 

utilizado adequadamente. 
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7. Reconstrução de períodos (Rock’N’Rolla – A Grande Roubada) 
 

 

O procedimento de reconstrução de períodos, instrumentalizada pelas cenas (ANEXO H), 

foi utilizado para o encurtamento da legenda. A fala He tried to poison me, the dirty 

cossack! poderia ter sido traduzida por “Ele tentou me envenenar, o cossaco maldito!”, 

porém, por uma opção do legendista, foi simplificada por “Aquele maldito cossaco tentou 

me envenenar”, reestruturando os períodos da frase, simplificando-os para apenas um 

período, e contribuindo para a experiência cinematográfica do espectador. É considerada, 

portanto, adequada. 

 
8. Melhorias (Watchmen – O Filme) 

 
 

A utilização do procedimento de tradução por melhorias é perceptível no exemplo 

(ANEXO I), quando analisamos todo o ambiente retratado (o qual, curiosamente, faz uma 

referência à Santa Ceia) junto à legenda. Na parte de cima do cenário, há uma faixa 

pendurada com a mensagem Happy Retirement Sally escrita, e neste momento a legenda 

nos mostra “FELIZ APOSENTADORIA, SALLY”. A utilização de letras maiúsculas na 

composição da legenda não interfere no sentido da frase, e provavelmente foi utilizada para 

diferenciar legendas de diálogos com traduções de escritos. O que nos chamou a atenção foi 

a ausência do aposto na mensagem original, e a sua presença na legenda, indicando um 

possível equívoco de produção cinematográfica. Este equívoco, porém, não interfere no 

sentido da frase ao transmitir a mensagem, mesmo assim, o legendista optou por adaptar a 

legenda à norma culta da língua portuguesa. 

 
9. Transferência 

9.1. Estrangeirismo (Apocalypse Now (Redux)) 

 
Observa-se o uso do estrangeirismo por meio das palavras if e life que não sofreram 

traduções ao serem transpostas na legenda (ANEXO J). Respectivamente, as traduções 
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literais dessas palavras são “se” e “vida”. Caso houvesse a inclusão destas palavras, a frase 

resultaria em: “Sabia que „se‟ está no meio da palavra „vida‟?” A falta de sentido 

provocado pelas traduções dos termos destacados justifica e confirma a necessidade do uso 

do estrangeirismo. 

 

1. Decalque (Twin Peaks: O Retorno) 
 

 

O exemplo utilizado (ANEXO N) apresenta um exemplo do procedimento de Decalque 

de tipos frasais ligados a nomes de instituições. Observa-se que nas legendas em inglês está 

descrita, Here’s to the bureau. referindo-se à instituição Federal Bureal of Investigation, ou 

seja, FBI. É dever do tradutor, neste caso o legendista, saber identificar situações como esta 

em que a tradução literal não é apropriada. Neste caso, por exemplo, a tradução literal 

resultaria em “Ao escritório” (bureau, do francês, “escritório”). Outro fator que contribuiria 

para este equívoco é o fato da palavra bureau estar legendada no idioma inglês com a letra 

inicial minúscula, dificultando a dedução de que se trata de uma instituição federal. Neste 

exemplo, a utilização do Decalque foi apropriada. 

1.1. Transliteração (Rock’N’Rolla – A Grande Roubada) 

 

Para instrumentalizar o processo de Transliteração, utilizamos o mesmo exemplo do 

procedimento de Equivalência (ANEXO K), para exemplificar que é possível a ocorrência 

de mais de um procedimento de tradução no mesmo instante. Na cena apresentada, 

observa-se o processo de Transliteração por meio da adaptação da frase no idioma russo à 

legenda no idioma inglês. 

 

1.2. Aclimatação (Bastardos Inglórios) 

 
No caso da Aclimatação, temos a cena (ANEXO L) exemplificando o aportuguesamento da 

palavra Whiskey por “Uísque”. Trata-se de um caso simples e de presença frequente em 

legendas, e a adaptação da língua portuguesa à inclusão de palavras estrangeiras ao 

vocabulário brasileiro por si só já justifica a utilização deste procedimento. 
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1.3. Transferência com Explicação 

 
Não foram encontrados registros de uso deste procedimento, devido à produção de sentido  

 

provocado pela exibição de signos não-verbais, ou seja, todo o contexto somado aos fatores 

ambientados nas cenas são capazes de produzir sentido, o que torna desnecessário o uso do 

procedimento Transferência com Explicação. 

 

2. Explicação (Os Infiltrados) 

 
 

A substituição do estrangeirismo pelo seu significado é perceptível no exemplo (ANEXO 

M), o qual mostra uma etiqueta de roupa descrevendo PROVIDENCE / MEN’S SHOP / 

Quality Menswear since 1982, e na legenda encontra-se apenas a descrição “ROUPAS 

MASCULINAS”. O procedimento adotado foi adequado, isto se deve pela falta de 

 
2. Adaptação (Breaking Bad – A Química do Mal) 

 
 

Este procedimento é utilizado para adaptar a fala a ser legendada, levando em 

consideração a cultura do país do idioma receptor. No caso exemplificado (ANEXO O), a 

legenda em inglês apresenta o nome Macho Camacho, referindo-se ao falecido pugilista 

porto-riquenho, Héctor “Macho” Camacho, já na legenda em português é apresentada a 

alcunha “Maguila”, referindo-se ao ex-pugilista brasileiro, José Adilson Rodrigues dos 

Santos. A legenda em português seria considerada inadequada, caso ainda possuísse o nome 

Macho Camacho, pois, grande parte dos espectadores brasileiros não está familiarizada 

com personalidades do boxe estrangeiro. Vimos, portanto, a utilização perfeitamente 

adequada do procedimento  Adaptação às legendas traduzidas ao português. 

 

 

3. Materiais e métodos 
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A seguir, faremos uma reflexão sobre os treze procedimentos técnicos organizados por 

Barbosa (1990), por meio da apresentação de trechos de filmes legendados em inglês e em 

português, verificando quais procedimentos foram aplicados, se as traduções das legendas 

 estão adequadas em cada exemplo, e quais contribuições pedagógico-culturais foram 

proporcionadas. 

 

 

3. Tradução palavra-por-palavra (Scott Pilgrim Contra o Mundo) 

 
 

No exemplo apresentado (ANEXO A) nota-se a ocorrência do procedimento de 

tradução palavra-por-palavra, onde a legenda apresenta “[...]escute duro[...]”, traduzida 

literalmente, porém, sem adequar ao contexto do diálogo. A imagem origina-se de uma 

reportagem do site Gazeta do Povo sobre legendas incorretas disponíveis em serviços de 

streaming como a Netflix e canais de TV a cabo, neste caso a legenda foi elaborada pelo 

canal Universal. 

  3. Resultados e discussão 

 

Desconsiderando o meio em que se manifesta, a legendagem define-se naturalmente 

como uma forma de tradução. Isto nos levou a expor os conceitos de tradução, em primeira  

instância. Pautados nos estudos de teóricos contemporâneos, destaque à Rosemary Arrojo, 

vimos que a tradução não é um mero procedimento de transporte de signos de uma língua à 

outra, pois, no ato tradutório deve-se considerar fatores particulares do idioma 

destinatário 

que possam, de alguma maneira, comprometer o sentido total do produto da tradução. Isto 

significa que a tradução está sujeita a modificações, quando julgar-se necessário, para que o 

sentido da mensagem da língua original corresponda ao sentido da mensagem na língua de 

tradução. 

Em outro momento, analisamos os conceitos linguísticos da tradução elaborados por 
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Jakobson, de modo a transpô-la ao âmbito cinematográfico. Conclui-se que a tradução pode 

se manifestar em três categorias: a Tradução Interlingual, a Tradução Intralingual e a 

Tradução Intersemiótica. Destacamos as duas últimas para introduzirmos os conceitos de 

legendagem. Define-se a legendagem como Tradução Intralingual e Intersemiótica, pois, 

além de realizar a tradução de signos verbais de um idioma à outro, realiza também           a  

 

tradução de signos não- verbais, pois, leva-se em consideração fatores visuais ambientados 

nas cenas em exibição, fatores estes que muitas vezes são suficientes para a produção de 

sentido. 

 

Após definidos os conceitos de legendagem, descrevemos como ela se manifesta, ou 

seja, quais procedimentos devem ser adotados durante a composição das legendas, e, a 

partir dos estudos de Rosemary Arrojo, vimos que a legendagem também possui 

particularidades vitais para compreensão da mensagem em transmissão, além de padrões 

técnicos definidos que objetivam a completa experiência cinematográfica dos espectadores. 

Em seguida, discorremos sobre como os recursos audiovisuais propiciam a compreensão da 

língua estrangeira, e como eles podem ser utilizados para o ensino desta, pautados nos 

estudos de diversos autores, destacando o experimento de Iva Baltova. Baseados nos 

conceitos de Sabine Gorovitz, vimos ainda como a tradução audiovisual apresenta-se como 

instrumento cultural por meio da assimilação das legendas à obra em exibição e por meio 

da estimulação do imaginário. 

Ao analisarmos as legendas em nossa metodologia, verificamos como ocorrem a utilização dos    

procedimentos técnicos de legendagem elaborados por Heloisa Gonçalves Barbosa, e quais 

procedimentos foram adotados em cada caso. A partir destas análises, reconhecemos as particularidades 

de cada situação e inferimos que não é possível que uma tradução seja sistematizada, em oposição aos 

defensores da definição conservadora da tradução, reafirmando os conceitos de tradução, neste momento 

já consolidados. 

Considerações Finais 
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Neste estudo, verificamos e refletimos sobre a capacidade pedagógica dos recursos 

audiovisuais, no que tange ao ensino de línguas estrangeiras e à absorção de conhecimento 

cultural. A metodologia empregada propõe que o aluno analise criticamente as modificações 

realizadas, comparando as legendas em inglês e em português, e determinando se a 

compreensão dos diálogos foi comprometida. 

Nesta abordagem, o discente poderá "enxergar" particularidades comunicacionais que 

não são encontradas na metodologia de ensino tradicional, as quais fazem parte da realidade 

de qualquer falante da língua inglesa. Desta forma, o aluno será capaz de aprender mais 

estudando a língua como meio de comunicação do que como objeto de estudo de regras 

gramaticais. É importante ressaltar que a nossa proposta não é a abolição dos estudos 

gramaticais da grade de ensino de idiomas, mas sim uma metodologia complementar, uma 

abordagem alternativa que vise o ensino efetivo da língua, de forma que os alunos 

familiarizem-se a ela e sintam-se confortáveis em aprendê-la, para que enfim possam utilizá- 

la como meio de comunicação. 
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UM PLANO DE TRABALHO DOCENTE UTILIZANDO MÚSICA NO ENSINO DE 

LÍNGUA INGLESA 
 

Állef Ribeiro dos Santos (G-CLCA-UENP/CJ) 

Rosiane Maria Gonzaga (G-CLCA-UENP/CJ) 

Guilherme Magri da Rocha (Orientador - CLCA-UENP/CJ)  

 

Resumo: Diante das proporções globais que a língua inglesa atinge, o aprendizado desse idioma 

é essencial para que o indivíduo tenha maiores condições de participar no mundo globalizado. O 

presente estudo surge a partir das observações feitas durante o estágio na rede púbica de ensino 

em uma escola do estado do Paraná e outra no de São Paulo, nas quais os autores notaram a falta 

de interesse e a dificuldade que os alunos encontram durante o processo de aprendizagem do 

idioma. Dessa forma, é apresentada uma proposta de trabalho docente utilizando a música como 

ferramenta facilitadora do ensino de língua inglesa, uma vez que se trata de um gênero presente 

no quotidiano da grande maioria dos estudantes.  

 

Nas últimas décadas, os avanços tecnológicos permitiram interações que antes só 

poderiam ser imaginadas:  o computador e a facilidade que ele trouxe colocou a interação 

cultural em um nível jamais visto. Dessa forma, pode-se dizer que, nos dias de hoje, o contato 

com uma língua estrangeira se tornou muito maior, abrangendo pessoas que até há alguns anos 

não tinham nenhum contato com outro idioma, que não sua língua materna. Quando associamos 

as palavras globalização e linguagem, o primeiro idioma que nos vem à mente ainda é a língua 

inglesa, e é justamente esse um dos motivos de ser tão importante o ensino e aprendizado dessa 

língua nas escolas públicas do Brasil.  

Anteriormente, uma das principais dificuldades encontrada nas salas de aula de língua 

estrangeira era explicar aos estudantes o importante papel dessa língua em sua participação no 

mundo globalizado. Os alunos simplesmente não enxergavam uma utilização prática para esse 

conteúdo em seu cotidiano. Hoje, com base nas observações feitas em sala de aula, percebemos 

que, em muitos casos, essa falta de utilidade prática ainda funciona como uma barreira que 

impede muitos alunos de aprender; porém, com o advento da internet, é muito mais fácil para o 

professor explicar aos seus discentes a importância do idioma, visto que os efeitos da 

globalização agora são perceptíveis e fazem parte das realidades da maioria das pessoas. 

Infelizmente, os fatores que dificultam o trabalho do professor não se resumem ao supracitado; 

situações como o grande número de estudantes em sala de aula e a dificuldade de reproduzir 
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palavras que ainda não fazem parte de seus vocabulários são algumas das dificuldades que 

podem ser encontradas. Apesar de não ignorarmos tais situações, consideramos que despertar o 

interesse dos alunos seja um dos passos mais importantes para que a situação do 

ensino/aprendizagem de língua inglesa nas escolas públicas se modifique, de maneira a propiciar 

aos alunos formas de se manter em contato com o idioma, o que entendemos ser uma maneira 

eficaz de despertar seu interesse.  

Tendo em vista as percepções descritas acima, bem como a concepção de que o interesse 

é um dos vetores principais no processo de aprendizado, selecionamos como aporte teórico de 

nosso trabalho a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC). Nela, surge a proposta de se elaborar um 

plano de trabalho docente, com o objetivo de se fazer com que os alunos entendam a relevância 

do conteúdo a ser aprendido a partir de suas interações prévias com o mundo e a sociedade e seu 

conhecimento empírico. Esses, conforme Gasparin (ano) facilitam a construção do 

conhecimento científico, cujo ensino é missão da escola.  

Para melhor atingir o objetivo esperado, optamos pela elaboração de um plano de 

trabalho docente utilizando um gênero textual que seja comum a todos os alunos e que esteja 

presente no cotidiano da maioria deles. Dessa forma, a letra de música foi escolhida pela 

capacidade de possibilitar diferentes práticas e formas de interação no que se refere ao 

aprendizado de língua inglesa e pelo fácil acesso que os alunos têm a essa categoria textual, que 

não restringe o processo de aprendizagem apenas ao ambiente escolar.  

 

1. A IMPORTÂNCIA SOCIAL DA LINGUAGEM  

 

O aprendizado é nato do ser humano e se inicia desde os primeiros dias de vida através 

da interação com a família e com o meio no qual o indivíduo está inserido. Posteriormente, a 

criança passa a interagir com uma quantidade cada vez maior de pessoas formando novas 

relações de aprendizagem, da mesma forma se desenvolve a linguagem. Para Vygotsky (1998 

apud Rabello e Passos, 2010, p. 8), 

[...] a linguagem é, antes de tudo, social. Portanto, sua função inicial é a 

comunicação, expressão e compreensão. Essa função comunicativa está 

estreitamente combinada com o pensamento. A comunicação é uma espécie de 
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função básica porque permite a interação social e, ao mesmo tempo, organiza o 

pensamento.  
 

Partindo do pressuposto de Vygotsky de que o desenvolvimento da linguagem é um ato 

social, podemos facilmente identificar sua importância nas relações entre os indivíduos e o meio. 

Uma vez que somos seres sociais, a comunicação é essencial para mantermos as relações que 

construímos ao longo da evolução. Temos domínio da língua materna da forma que nos é 

necessária para participar ativamente das esferas comunitárias em que estamos inseridos. 

 Quando pensamos nos contextos atuais do mundo e nas possibilidades de interação que a 

globalização trouxe, percebemos que a língua materna já não é suficiente e que precisamos 

aprender uma língua externa para poder participar desse novo círculo social. Para Crystal (2003 

p. 3), “[...] uma língua atinge um genuíno status global quando desempenha um papel especial 

que a torna reconhecida em todos os países”. Portanto, se analisarmos o papel da língua inglesa 

no mundo científico e tecnológico, notamos facilmente que se trata de um idioma mundial, pois 

foi adotado por muitos países que não têm, necessariamente, falantes nativos de língua inglesa. 

Tal fato é justificado por Crystal (2003 p. 4), que afirma que para se atingir um status global, a 

língua deve, também, ser adotada por países que não possuem falantes nativos e ganhar um 

papel especial nessas comunidades. Esse faz com que seja fundamental que o idioma seja 

aprendido dentro do contexto atual e justifica a necessidade de que nossos alunos aprendam o 

idioma nas escolas e possam, dessa forma, participar do mundo integralmente.  

 

2. A MOTIVAÇÃO E O APRENDIZADO 

 

Ao tomar consciência de que o aprendizado é inerente ao ser humano, notamos que há, 

fundamentalmente, uma busca pelo aprendizado, que é mais perceptível durante os primeiros 

anos de vida, quando tudo desperta a curiosidade das crianças. Esse desejo de aprender, que 

Pezzin e Szymanski consideram como sendo “[...] próprio de seres inacabados” (2015, p. 1), faz 

parte da construção do ser humano e precisa estar presente durante o processo de aprendizagem 

da língua inglesa em sala de aula. Para Kupfer (1995, apud Pezzin e Szymanski, 2015 p. 2), “[...] 

o processo de aprendizagem depende da razão que motiva a busca de conhecimento”. Desse 
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modo, é preciso despertar o interesse dos alunos de forma que o aprendizado deixe de ser uma 

obrigação formal exigida pela instituição escolar e passe a ser objeto que desperte o desejo dos 

alunos Ainda segundo as autoras, 

 

[...]uma maneira prática de incentivar os alunos a buscarem conhecimento é o 

desenvolvimento da autonomia, que pode ser encarada ao mesmo tempo como 

capacidade a ser desenvolvida pelos alunos e como princípio a ser adotado 

pelos professores. É gerando ações e vivenciando-as com os alunos através de 

temas estimulantes e buscando sempre o sentido daquilo que se faz, criando 

atitudes, valores e normas, que o professor terá condições para uma situação 

geradora de autonomia e segurança, não só para os estudos, mas também para a 

vida. (Pezzin e Szymanski, 2015. p.3) 

 

Considerando essa proposição, podemos buscar formas de desenvolver o aprendizado 

autônomo dos alunos, possibilitando atividades que os estimulem através de situações familiares 

nas quais o conhecimento acerca do idioma passa a ser inserido de forma natural até ser 

assimilado e posto em prática no ambiente escolar e social dos alunos. 

 

3. A PEDAGOGIA HISTÒRICO-CRÍTICA E A CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO AUTÔNOMO 

 

A Pedagogia Histórico-Crítica proposta por Demerval Saviani surge a partir do princípio 

de que a educação, tal como o trabalho, são características próprias e exclusivas dos seres 

humanos. Para esse pesquisador, “[...] trabalho e educação são atividades especificamente 

humanas. Isso significa que, rigorosamente falando, apenas o ser humano trabalha e educa” 

(SAVIANI, 2007 p. 152). Dessa forma, essa corrente tem como objetivo disponibilizar o saber 

sistematizado de modo que esse seja internalizado pelos alunos de forma emancipatória. 

Segundo Saviani, 2007 (apud Gasparin, 2008) a concepção de Pedagogia Histórico-

Crítica nasceu das necessidades postas pela prática de muitos educadores, pois as pedagogias 

Tradicionais, Nova e Tecnicista não apresentavam características “historicizadoras”, faltava-lhes 

a consciência dos condicionantes histórico-sociais da educação, sendo assim, a PHC afirma que 

a educação só é libertadora se traz consigo a capacidade de analisar criticamente o saber 

construído historicamente. Para Gasparin, a PHC atua na vida dos alunos, visto que: 
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[...] seu método de ensino visa estimular a atividade e a iniciativa do professor; 

favorecer o diálogo dos alunos entre si e com o professor, sem deixar de 

valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente; levar em conta os 

interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento 

psicológico, sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, 

sua ordenação e gradação para efeitos do processo de transmissão-assimilação 

dos conteúdos cognitivos (Gasparin, 2008 p.4). 

 

Assim, a teoria pedagógica de Saviani se adequa perfeitamente à proposta de se 

estimular a autonomia dos alunos na medida em que possibilita a internalização do saber 

científico a partir das experiências histórico-sociais dos alunos, de forma que o conhecimento 

adquirido altere a percepção do indivíduo e de seu papel na sociedade.  

 

4. A MÚSICA E O PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 

A música está presente na vida da maioria, senão de todos os seres humanos e sua 

origem parece ser tão antiga quanto a própria humanidade. Para Zimmermann, 1996 (apud 

Gobbi, 2001 p.16) “[...] o som precede a criação do homem, A natureza foi o primeiro elemento 

sonoro”. Essa pesquisadora defende a ideia de que a música possui quatro níveis diferentes em 

sua evolução: a música enquanto linguagem de comunicação entre deuses e homens; a música 

como ciência; como oração, através da religiosidade; e a música enquanto forma artística 

possibilitando a diversão.  

Ao pensar na utilização da música em sala de aula, utilizamos o último nível proposto 

por Zimmermann, não por desconsiderarmos os demais, mas porque o objetivo pelo qual o 

gênero foi escolhido é seu papel como forma de entretenimento que desperta o prazer nos seres 

humanos, seja pela apreciação do belo, seja pela sensação de euforia que a canção pode incitar. 

Além da sensação descrita acima, a música aliada ao ensino de línguas é conveniente na medida 

em que possibilita ao professor trabalhar as quatro habilidades: leitura, escrita, compreensão oral 

e auditiva. Para Gobbi: 

[...]cada habilidade pode apresentar novas subdivisões. Por exemplo: a 

compreensão auditiva inclui quesitos de pronúncia, fonologia, compreensão 

discriminatória e interpretação; a compreensão escrita, por sua vez, envolve 

tópicos gramaticais e vocabulário (2001, p.79). 
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Dessa forma, a letra da canção, enquanto gênero, oferece ao professor uma gama de 

possibilidades em sala de aula, além de funcionar como impulso à vontade de aprender dos 

alunos, tendo em vista sua capacidade de atingir os mais diversos públicos. Neste trabalho, opta-

se por trabalhar com a música dentro da perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, utilizando, 

para tanto, a proposta didática elaborada por João Luiz Gasparin (2002), em Uma didática para 

a Pedagogia Histórico-Crítica.  

Partindo do processo de iniciativa do professor em trabalhar a música em sala de aula, 

propõe-se um plano de trabalho docente (PTD) voltado para o gênero letra de música conforme 

proposto por Gasparin (2009).  Esse plano apresenta-se como uma sequência de aulas, composta 

por cinco passos ou níveis, tendo por objetivo levantar o conhecimento já obtido pelos alunos, 

teorizá-lo, transformá-lo em conhecimento científico e então finalizar em uma nova prática 

social. Nesse processo, o professor age não como um transmissor de conteúdo, mas como um 

mediador entre o aluno e o gênero, estimulando a autonomia dos aprendizes e levando em 

consideração seu conhecimento de mundo, para então remodelar o conhecimento já obtido em 

um conhecimento teorizado e científico.  

Assim sendo, o primeiro nível a ser trabalhado, a Prática Social Inicial, consiste, 

primeiramente, na apresentação do conteúdo a ser trabalhado, pois isso serve como uma 

definição de campo em que a discussão tomará forma, centrando a atenção dos alunos para os 

seguintes passos; o segundo passo a ser dado nesse nível é a discussão sobre as vivências 

cotidianas dos estudantes e as do professor acerca do gênero proposto, possibilitando assim que 

o aluno exponha seu conhecimento e cultura acumulada historicamente, de forma a se mesclar e 

contrastar com o conhecimento dos demais, gerando assim uma aprendizagem mais ampla e 

aberta a novas questões, partindo então para o terceiro passo, que constitui-se em ouvir dos 

alunos aquilo que eles gostariam de aprender em relação ao gênero, para que então seja possível 

acrescentar questões de interesse dos estudantes ao conteúdo pré-estabelecido pelo orientador, 

visando assim tratar o gênero de forma ainda mais atrativa. Abaixo, sintetizamos os passos a 

serem trabalhados nesse primeiro nível: 

● Listar e apresentar os conteúdos e o gênero a ser trabalhado, nesse caso, letra de música. 
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● Ouvir e debater o que o aluno já sabe a respeito do gênero, bem como sua vivência 

cotidiana com o mesmo, através de questões como: 

Você costuma ouvir música no seu dia-a-dia? Qual gênero musical? 

Você já teve contato com letras de música antes? 

Onde as encontrou? Você costuma buscar letras de música com frequência? Onde? 

●  Perguntar e anotar aquilo que os alunos esperam aprender acerca do gênero, e então 

traçar os objetivos a serem atingidos com as aulas. 

 

No segundo nível, a Problematização, é importante levantar questões que funcionarão 

para situar o gênero como ferramenta social, sendo assim, deixando claro qual seu papel na 

sociedade. Percebendo que muitas vezes o aluno simplesmente não entende o porquê de se estar 

aprendendo determinado objeto de estudo, discutir com o aluno as funções que tais ferramentas 

tem socialmente servirá para solidificar ainda mais a atenção do estudante naquilo que lhe é 

ensinado. Para discutir sobre a prática social do gênero, é indicado levantar as seguintes 

questões: 

● Para quem esse gênero é destinado? 

● Com qual finalidade? 

● Como ele é construído? 

● Por quem? 

● Quais elementos gramaticais compõem o gênero? 

● Onde esse gênero pode ser acessado? 

  

No terceiro nível, a Instrumentalização, o professor deverá dispor dos recursos que 

possibilitem o contato do aluno com o gênero.  Ainda nesse nível, o professor poderá trabalhar 

de forma mais eficiente elementos gramaticais e estruturais que estão presentes no gênero 

selecionado, uma vez que pode ser exposto pelo professor como exemplo, para explicações, e 

ainda internalizado pelo aluno, pelo contato direto com o gênero. Dessa forma, o professor 

assume o papel de mediador entre o gênero e o aluno, conectando-os. Nesse nível, os passos a 

serem tomados são: 
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● Permitir que os alunos escutem a música Because You Loved Me, da cantora Celine 

Dion, podendo ser repetida conforme a disponibilidade de tempo e vontade dos alunos; 

● Levantar questionamentos sobre o tema que a música trata, preservando um tempo 

destinado a discussão entre os alunos, de forma a estimular o diálogo a respeito das 

opiniões pessoais e valores dos alunos; 

● Expor a letra da música aos alunos, orientando para que externem palavras e significados 

que já são de seus conhecimentos, construindo, juntos, os significados presentes no 

gênero, e ainda que tirem suas dúvidas quanto a palavras ou termos desconhecidos; 

● Trabalhar o conteúdo específico, no presente caso, elaborado para se destinar ao Simple 

Past, de forma a tornar explícito os exemplos presentes no próprio gênero trabalhado, 

explicando e detalhando aquilo que for julgado necessário para os alunos. 

O quarto nível, a Catarse, constitui-se na reelaboração do conteúdo aprendido pelo 

sujeito. A partir do momento em que se internaliza um novo conteúdo, ele passa a fazer um novo 

sentido para o aluno, dessa forma, torna-se necessário um debate relativo ao novo conhecimento 

formado pelos alunos a partir daquilo que aprenderam, tanto do gênero, quanto do conteúdo 

 

específico. Após o debate, é importante que o professor avalie, junto aos alunos, se todos os 

objetivos traçados anteriormente foram atendidos. 

No quinto nível, a Prática Social Final, deve ser analisado se houve avanço no 

conhecimento dos alunos, e para além disso, como o trabalho docente influenciou quanto a 

novas ações e atitudes dos alunos e próprio professor mudaram. Para isso, deve-se estabelecer 

contato novamente com o gênero, e visualizar e analisar a partir disso as mudanças que 

ocorreram, avaliando se o gênero foi completamente absorvido, e caso seja necessário, ser 

retrabalhado. 

 

Considerações Finais 

 

É necessário confirmar, por meio da aplicação do plano de trabalho docente em sala de 

aula, se as hipóteses inicialmente levantadas serão atestadas e se o objetivo de estimular o 
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aprendizado por meio da música será alcançado e ainda, se a capacidade reflexiva acerca do 

aprendizado será atingida por meio da proposta didática de Gasparin (2002) sob a qual foi 

formulado esse trabalho. Tomando por base a bibliografia consultada, temos boas razões para 

crer que todas as proposições deste trabalho serão alcançadas. Consideramos de vital 

importância a formação de indivíduos capazes de desenvolver o pensamento crítico a fim de que 

possam agir de forma autônoma e consciente, não só no ambiente escolar, mas na sociedade.  
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UMA REFLEXÃO INICIAL SOBRE A APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS E CHILENAS 

 

Tamires Vieira Pinheiro de Castro (G-CLCA-UENP/CJ) 

Guilherme Magri da Rocha (CLCA-UENP/CJ) 
 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo apresentar uma proposta de investigação inicial 

acerca do ensino de inglês como língua estrangeira nas escolas públicas brasileiras em 

comparação com as escolas públicas do Chile. Para a consecução desse objetivo, foram 

pesquisados dados bibliográficos relativos ao ensino dessa língua nesses países, fornecidos por 

instituições como o British Council (2015), e o Instituto de Pesquisas Plano CDE (2015), 

analisando e propondo uma discussão acerca das semelhanças e das divergências encontradas; 

para assim compreendermos melhor a situação do ensino de línguas estrangeiras, 

especificamente a língua inglesa, em nosso país. Assim, esperamos compreender melhor a 

situação do ensino de línguas estrangeiras, especificamente a língua inglesa, em nosso país. 

Além disso, busca-se discutir e refletir sobre meios que possam aprimorar o ensino da rede 

pública brasileira. 

Palavras-chave: Língua inglesa. Ensino. Escolas públicas. 

 

 

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Este artigo apresenta uma proposta de investigação sobre o ensino de inglês como língua 

estrangeira no Brasil em comparação ao Chile: ambos os países cujo inglês não é a língua 

materna. Para a consecução desse objetivo, foram pesquisados dados quantitativos relativos ao 

ensino dessa língua nesses países, com o objetivo de discutir acerca das semelhanças e das 

divergências encontradas e compreender melhor a situação do ensino de línguas estrangeiras em 

nosso país. Além disso, busca-se refletir sobre meios que possam aprimorar o ensino da rede 

pública brasileira. 

A língua inglesa é vista como uma língua global. Segundo Crystal (1997, p. 360),  

 

[...] a língua inglesa já se tornou uma língua mundial, em virtude do progresso 

político e econômico obtido pelas nações falantes desse idioma nos últimos 200 

anos, [...] O inglês é utilizado como língua oficial ou semi-oficial em mais de 

60 países e tem um lugar de destaque em outros 20. Da mesma forma, é 

dominante ou bem estabelecido em todos os seis continentes
25
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A importância de dominar tal idioma nos dias de hoje é imprescindível, pois além de ser 

uma língua que nos ajuda na comunicação com pessoas de diversas nacionalidades, saber o 

idioma possibilita novas oportunidades na carreira profissional e intelectual. Saber uma língua 

estrangeira abre novos horizontes na vida das pessoas e é de fundamental importância que seja 

aprendida na escola com qualidade. 

 Além disso, aprender uma nova língua melhora no desenvolvimento em outras matérias 

e favorece o desenvolvimento da memória, habilidades de tomar decisões com mais rapidez e 

ajudam a atrasar algumas doenças como Alzheimer (ABDO, 2016).  

De acordo com um estudo realizado pela Academia Americana de Neurologia, aprender 

novos idiomas ajuda a “proteger” a memória e atrasar doenças neurológicas. Ainda, um estudo 

da Universidade de Chicago publicado no periódico Psychological Science (data) revelou que o 

procedimento de pensar em outro idioma melhora o processo de tomada de decisão e ajuda a 

diminuir ajuda a diminuir inconsistências cognitivas. Segundo uma pesquisa divulgada pela 

Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, é possível desenvolver a capacidade 

de conciliar muitas tarefas ao mesmo tempo, uma vez que o cérebro passa pelo exercício de 

revezar diferentes estruturas linguísticas. Além disso, uma pesquisa realizada na Universidade 

de Pompeu Fabra na Espanha relatou que pessoas que falam outra língua são mais observadoras 

e capazes de manterem o foco (ABDO, 2016).  

Conforme Bárbara Wong (2005), jornalista portuguesa e especialista em educação, o 

ensino de um idioma é obrigatório em todos os países do continente europeu, exceto na Irlanda. 

Segundo a pesquisa, realizada pela rede estatística europeia Eurydice, em alguns dos 30 países 

do continente europeu são ensinadas duas línguas no 1° ciclo de escolaridade.   

No Brasil, de acordo com a Lei das Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 (LDB 9394/96), o 

ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna é obrigatório no Ensino Fundamental e 

no Ensino Médio. Entretanto, a escolha de qual língua a ser ensinada fica a critério da Secretaria 

Estadual ou Municipal de Ensino. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1998, p. 54), “[...] o ensino de uma língua estrangeira na escola tem um papel importante à 
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medida que permite aos alunos entrar em contato com outras culturas, com modos diferentes de 

ver e interpretar a realidade”. 

No entanto, a maioria dos alunos que frequentam a escola pública não finaliza o Ensino 

Médio fluentes no idioma (COUNTINHO, 2015). Se o aluno não buscar outros meios de 

aprendizagem, ele não consegue dominar o idioma, terminando o referido ciclo apenas com o 

básico. Nina Coutinho, diretora de Inglês do British Council, órgão internacional do Reino 

Unido, aponta que 

 

[...] no Brasil, 85% dos alunos frequentam a escola pública. Em algum 

momento eles têm aulas de inglês, mas quando se pergunta qual o 

conhecimento deles, as respostas mostram que eles não sabem falar a língua. 

Uma das motivações da pesquisa foi saber por que os estudantes chegam ao 

final do ensino médio sem saber a língua – ou sabendo apenas o básico. 

(COUTINHO, 2015, s/d). 

 
 

Assim, podemos entender que não há perspectiva de levar adiante a aprendizagem de 

uma língua estrangeira, pois a maioria dos alunos que frequentam a escola pública não termina o 

Ensino Médio com um conhecimento bom da língua. 

De acordo com a LDB (data, p. 21),  

 

[...] as condições na sala de aula da maioria das escolas brasileiras (carga 

horária reduzida, classes superlotadas, pouco domínio das habilidades orais por 

parte da maioria dos professores, material didático reduzido a giz e livro 

didático etc.) podem inviabilizar o ensino das quatro habilidades comunicativas 

(listening, speaking, reading, writing). 
 

 

 Podemos afirmar, pelas observações feitas nas escolas públicas do Brasil, que muitos 

professores não têm domínio efetivo do ensino da língua que ministram; além disso, se deparam 

com salas lotadas com alunos que não veem uma perspectiva clara no domínio de uma língua 

estrangeira, o que indica uma instabilidade no ensino do idioma, dado que essa inviabilização 

impossibilita uma aula mais interativa e dinâmica. Nina Coutinho relata que, da pesquisa “O 

ensino do inglês na educação pública brasileira”, realizada pelo realizada pelo British Council e 

pelo Instituto de Pesquisas Plano CDE, pode-se depreender que a maioria dos brasileiros passou 
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pela escola pública e teve aulas de inglês, mas quando é preciso autodeclarar o conhecimento, 

mais de 70% dizem que têm inglês básico ou não sabem nada da língua. Menos de 5% se 

declaram falantes de inglês e menos de 1% se consideram fluentes no idioma. A pesquisadora 

comenta que “[...] está todo mundo estudando inglês, mas ninguém acha que sabe falar” 

(COUTINHO, 2015, s/d), o que se configura como uma contradição, um paradoxo. 

 Por sua vez, segundo o PISA
26

 (Programme for International Student Assessment) do 

ano de 2015, ranking internacional da OCDE (Organização para a Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento), o Chile foi considerado o melhor modelo de educação na América Latina, 

estando em 44° lugar entre 72 nações, enquanto que o Brasil ocupa a 63a posição. Além disso, 

de acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano ao PNUD (Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento) (data), os chilenos passam mais tempo na escola: quase uma 

década (em média nove anos), ao passo que os brasileiros passam em média 7, 8 anos. Podemos 

inferir de acordo com a pesquisa que o Chile tem recursos melhores que o Brasil, dado as 

diferenças territoriais, socioeconômicas, entre outras. Segundo uma pesquisa realizada pela EF 

EPI (EF English Proficiency Index), o Brasil está em 40º lugar entre 70 nações enquanto o Chile 

está na 42º posição em relação à proficiência da língua inglesa (2017). Vejamos uma breve 

comparação de ambos os países em relação à educação: 

Tabela 1: comparativo de renda e investimentos em educação 

BRASIL     X     CHILE

                      Fonte: 

                                                      
26

 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes.   
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http://www.ef.com.br/epi/ 

    Nota-se que o Chile está à frente do Brasil em tais aspectos, ou seja, um investimento maior 

na educação, maior tempo na escola e um PIB PER CAPITA maior que o brasileiro; porém está 

atrás em outros. Logo, os dois estão bem próximos quanto ao nível de inglês. Por que isso 

ocorre? Como dito, os chilenos passaram nosso país na questão do melhor modelo de ensino da 

América Latina, porém permanece atrás quanto ao nível de inglês. O Chile vem trabalhando no 

currículo nacional compulsório por mais de cinquenta anos e, desde 1996, a concepção de 

desenvolvimento curricular foi introduzido no país, com o objetivo de estabilizar o sistema; 

porém, em 2010, houve uma nova mudança no currículo escolar (BRITISH COUNCIL, 2016),  

 

enquanto no Brasil a última reforma escolar é datada em 1996 (LDB 9394/96).  

 Porém, quando se trata do ensino da língua inglesa no Chile, muitos assuntos deixam a 

desejar. Segundo María Eugenia Soto (2017), chefe de carreira da educação infantil da 

Universidad Católica de la Santíssima Concepción, a falta de profissionais preparados para 

ensinar o idioma é umas das razões pela qual a educação da língua é precária. Ainda segundo 

ela, o ensino da língua estrangeira começa somente a partir do quinto básico e com apenas duas 

horas semanais, dificultando a aprendizagem do idioma, enquanto que no Brasil o ensino do 

idioma é obrigatório a partir do 6º ano, série correspondente ao ensino fundamental II .  

 O gráfico abaixo, publicado no jornal chileno Latercera no ano de 2015, apresenta o 

índice do nível de inglês nos países da América Latina e o ranking mundial. 

  

Imagem 1: índice do nível de inglês na América Latina e no mundo 
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Fonte:http://www.latercera.com/noticia/estudio-internacional-situa-a-chile-entre-los-paises-con-bajo-dominio-del-

idioma-ingles/ 

É possível notar que o Brasil obteve um percentual de 49,96%, enquanto o Chile de 

48,45%. Podemos observar ainda que a Dinamarca ficou no primeiro lugar com 69,30%. Devido 

a fatores socioeconômicos, geográficos e sociais, a Dinamarca está sempre aprimorando o 

ensino de língua inglesa no país. O Brasil e o Chile, por sua vez, por se tratarem de países 

subdesenvolvidos, precisam investir na educação em vários sentidos, como a conscientização da 

importância de uma língua estrangeira para uma perspectiva mais atrativa para a abertura de 

novas oportunidades na vida dos estudantes.   

É possível melhorar a educação no nosso país e no Chile, porém é necessário haver 
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mudanças em ambos os países a fim de se desenvolverem. A começar por maiores investimentos 

da parte física aos novos e diferentes meios tecnológicos disponíveis. 

Em síntese, podemos observar que o desenvolvimento da língua estrangeira com 

artifícios tecnológicos facilita a aprendizagem do idioma. 

 Segundo Mercado(2002, p.131),  

 

 [...] o uso das TICs como uma ferramenta didática pode contribuir para auxiliar 

professores na sua tarefa de transmitir o conhecimento e adquirir uma nova 

maneira de ensinar cada vez mais criativa, dinâmica, auxiliando novas 

descobertas, investigações e levando sempre em conta o diálogo. E, para o 

aluno, pode contribuir para motivar a sua aprendizagem e aprender, passando, 

assim, a ser mais um instrumento de apoio no processo ensino-aprendizagem 
 

Assim, podemos concluir que a educação brasileira e chilena ainda precisa passar por 

várias mudanças no sistema educacional, tanto para os educadores quanto para as instituições de 

ensino. É necessária a inserção das novas tecnologias em sala de aula, cursos de capacitação 

para professores de língua inglesa, boa formação nas universidades de licenciatura em inglês, 

maior incentivo da parte das instituições educacionais na formação de alunos de língua inglesa, 

entre outros. Mesmo sabendo da relutância de alguns professores, escolas e alunos nas novas 

formas de ensino, através das novas tecnologias é possível motivar os adolescentes para uma 

melhor capacitação no idioma. Como professores nas redes de ensino, por meio de ferramentas 

tecnológicas, podemos propor aulas com o auxílio desses meios em sala, para que possamos  
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