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APRESENTAÇÃO
O Curso de Letras da Universidade de Passo Fundo realizou, de 

19 a 21 de outubro de 2016, o IX Seminário de Ensino de Línguas 
Estrangeiras (SELES) e o V Seminário de Ensino de Língua 
Materna (SELM), eventos já tradicionais no Curso. Com o intuito 
de ampliar as discussões relacionadas à área das linguagens, códigos 
e suas tecnologias, aconteceu conjuntamente ao SELES/SELM, com 
o apoio e a participação dos Cursos de Artes Visuais e de Edu-
cação Física, o I Seminário Nacional Integrado da Área das 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, 
Literatura, Língua Estrangeira Moderna, Educação Física e 
Arte (SENI).

Foram momentos de discussão dos processos de ensino e de 
aprendizagem da área envolvida, promovendo a atualização e a quali-
ficação de professores e estudantes, os quais estiveram envolvidos com 
o tema “Desafios contemporâneos no ensino das linguagens, códigos 
e suas tecnologias”, num verdadeiro diálogo interdisciplinar entre os 
componentes curriculares da área das linguagens – Língua Portugue-
sa, Literatura, Língua Estrangeira Moderna, Educação Física e Arte. 
Entre Mostra de Materiais Didáticos, conferências, minicursos e ses-
são de comunicações, foram muitas experiências construídas e muitos 
saberes compartilhados.  

Sendo assim, apresentamos os Anais do evento, divididos em 
dois tomos: no tomo 1,  constam artigos produzidos a partir de comu-
nicações apresentadas no grande eixo que envolve discussões acerca 
da Língua Materna; no tomo 2, constam artigos produzidos a partir 
de comunicações apresentadas no grande eixo da Língua Estrangeira. 
Como podemos perceber, trata-se de um grande conjunto de trabalhos 
cujas temáticas revelam-se atuais e necessárias.

Agradecemos a todos os participantes, autores e apoiadores. Em 
especial, as Vice-Reitorias de Graduação e de Extensão e Assuntos 
Comunitários da UPF, a Direção do IFCH, o Colegiado do Curso de 
Letras, dos Cursos de Artes Visuais e de Educação Física, as Editoras 
e demais empresas parceiras, sem os quais esse evento não seria pos-
sível. Nosso reconhecimento especial ao apoio recebido da CAPES, que 
muito colaborou com a viabilidade dos Seminários, bem como destas 
publicações.

As Organizadoras



(RE)AÇÃO E REFLEXÃO NA 
FORMAÇÃO DOS DISCENTES  

DO CURSO DE LETRAS-FRANCÊS 
DA UNIVERSIDADE DE  

BRASÍLIA – UnB

Carla Cristina Campos Brasil Guimarães*

1 Introdução

Os fundamentos que compõem o desenvolvimento e a aprendi-
zagem do francês como língua estrangeira na universidade devem ser 
objeto de discussões e reflexão dentro da Academia. Dessa forma, a 
proposta desta pesquisa é propiciar aos docentes e alunos dos cursos de 
formação de professores (licenciaturas) uma reflexão dos saberes rela-
cionados ao aperfeiçoamento das práticas de ensino destes profissio-
nais. 

Em 2002, o Conselho Nacional de Educação instituiu por 
meio das seguintes resoluções: CNE/CPI, de 18 de fevereiro; CNE/
CP2, de 19 de fevereiro; e pela CNE/CES 18, de 13 de março; novas 
diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores 
na Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura e de 
graduação plena. As referidas propostas pretendem reconfigurar 
os currículos dos cursos de letras no país e serviram de base para 
as reflexões propostas neste trabalho.

* Aluna de Graduação em Letras-Francês na Universidade de Brasília – UnB e integrante 
do Grupo de Pesquisa em Didática de Línguas e Literaturas Estrangeiras – GEDLLE.
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Na resolução CNE/CP nº 1 de 18 de fevereiro de 2002 são tra-
balhadas algumas orientações consideradas indispensáveis para 
a organização curricular de cada instituição, sobre a formação de 
professores e o projeto pedagógico (PP) de cada curso. Para nossa 
pesquisa relacionamos alguns conteúdos para desenvolvermos que 
se referem ao trabalho pedagógico. 

Essas escolhas foram pautadas em duas prerrogativas; a 
primeira diz respeito ao papel do PP nas ações desenvolvidas no 
contexto educacional; e a segunda diz respeito ao caráter episte-
mológico do projeto pedagógico. Sendo assim, o PP traz consigo um 
conjunto de “saber-ser” e “saber-como” que faz com que o conheci-
mento teórico não substitua o conhecimento prático. Exigindo uma 
reflexão constante sobre as práticas pedagógicas. 

Aproveito para citar Paulo Freire (2008, p. 39) “Na forma-
ção permanente de professores/as, o momento fundamental é o da 
reflexão crítica sobre a prática de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima prática”. Está é a minha proposta com este 
projeto, repensar às práticas pedagógicas aplicadas no contexto do 
ensino do curso de Licenciatura em Francês da Universidade de 
Brasília.  

Dentre os diversos pontos apresentados nessas resoluções 
elencamos algumas questões específicas, são elas: o desenvolvi-
mento das competências que exige que a formação contemple di-
ferentes âmbitos do conhecimento profissional do professor; a se-
leção dos conteúdos das áreas de ensino da educação básica deve 
orientar-se por ir além daquilo que os professores irão ensinar nas 
diferentes etapas da escolaridade; e a avaliação deve ter como fina-
lidade a orientação do trabalho dos formadores, a autonomia dos 
futuros professores em relação ao seu processo de aprendizagem e 
a qualificação dos profissionais com condições de iniciar a carreira

Esses três pontos encontram-se no artigo 5º da resolução 
CNE/CP Nº 1, de 18 de Fevereiro de 2002, que trata sobre os itens 
que devem estar presentes no projeto político pedagógico do curso. 
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Para Bakhtin (2004), as relações entre linguagem e sociedade são 
indissociáveis, segundo o autor, as diferentes esferas da atividade 
humana, entendidas como domínios ideológicos (jurídico, religioso, 
educacional, jornalístico), dialogam entre si e produzem, em cada 
esfera, formas relativamente estáveis de enunciados, denominados 
gêneros discursivos.

Seguindo tal perspectiva teórica, a concepção do desenvolvi-
mento de habilidades deve levar em consideração que a universi-
dade também é uma esfera da atividade humana responsável pela 
disseminação de enunciados fazendo com que a linguagem possi-
bilite a construção social da realidade e a interação entre sujeitos. 
Dessa forma, a universidade possui um importante papel, uma vez 
que é responsável pelo processo de desenvolvimento das ações de 
linguagens necessárias para o exercício da profissão de professor 
de língua estrangeira. Para tanto, é necessário refletir sobre como 
os conteúdos caracterizadores básicos do curso de Letras-Francês 
estão sendo abordados na universidade. 

Na primeira parte deste trabalho apresentaremos a funda-
mentação teórica, na qual serão trabalhados conceitos estratégicos 
como o de enunciado e esfera. Dentro da perspectiva de desenvol-
vimento da língua e das discussões acerca do ensino de uma língua 
estrangeira nos utilizaremos da teoria bakhtiniana para compre-
ender o papel da língua e a importância do espaço em que o indiví-
duo está inserido para a compreensão do idioma. Trabalharemos, 
também, com a importância da prática reflexiva como condição ne-
cessária para tratar a complexidade do real (PERRENOUD, 2002).

Em um segundo momento esclareceremos a metodologia que 
será aplicada nesta pesquisa, que é o Estudo de Caso (GIL, 2009). 
Discorreremos sobre sua escolha, adequação a proposta apresenta-
da e dos procedimentos analíticos que serão utilizados para confe-
rir significado aos dados.

E por fim, apresentaremos os procedimentos de planeja-
mento, a coleta, a análise e a interpretação dos dados propostos 
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nesta pesquisa. Espera-se que com o término deste trabalho que 
possamos identificar a necessidade do aprimoramento das práti-
cas do ensino do Francês para licenciados. Ademais, pretende-se 
contribuir para o desenvolvimento de uma ação reflexiva, em que 
o futuro professor é visto como sujeito ativo de sua formação e que 
o professor universitário compreenda seu desafio de promover a 
reflexão para fortalecer a ação. 

2 Referencial teórico

A qualidade dos cursos de licenciaturas tem sido objeto de re-
flexão do Ministério da Educação – MEC. Diversos projetos e pro-
gramas foram criados com o objetivo de aumentar os níveis de qua-
lidade e consolidar as licenciaturas. Essa discussão também deve 
estar presente no curso de licenciatura Letras-Francês, uma vez 
que estudos recentes na área de linguística aplicada demonstram 
que existe uma dificuldade por parte dos alunos em se aprimorar 
no idioma, dentro da universidade, de modo que se sintam capazes 
de transmitir esse conhecimento. 

Vários fatores podem ser tomados como motivadores desse 
problema, no entanto, nesta pesquisa nos concentraremos em de-
finir quais são as principais demandas dos alunos com o objeti-
vo de promover uma reflexão crítica acerca da prática nos cursos 
de formação de professores, de forma que o desenvolvimento dos 
aspectos linguísticos discursivos dos alunos permitam uma apro-
priação do conteúdo, bem como das habilidades que concernem sua 
profissão como educador.

Segundo Mikhail Bakhtin (2010, p. 12) “A língua não é as-
similável a um instrumento de produção” a partir desse entendi-
mento podemos compreender que a língua está presente em um 
contexto muito mais amplo que apenas o de produção e reprodução. 
A língua faz parte de um sistema composto por diversas ideologias 
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sociais em que sua concepção estará em constante mudança à me-
dida que os sujeitos interagem entre si. 

Dessa forma, o aprendizado da língua deve considerar em 
que esfera ou campo de atuação em que ela se encontra. Bakhtin 
(1981) defende que o conceito de esfera deve ser relacionado a todo 
espaço em que atividades humanas, compreendidas como domínios 
ideológicos, dialogam entre si e produzem em cada esfera de ativi-
dade formas relativamente estáveis de enunciados.

Consideraremos o emprego da língua ocorrendo sempre em 
forma de enunciados (orais ou escritos) concretos e únicos que ten-
dem a refletir as condições singulares de cada esfera de atuação. 
Por consequência, o aprendizado de uma língua estrangeira deve-
rá ser pautado nas considerações de quem, o que, onde, quando, 
porque e como é composto o espaço temporal em que o indivíduo se 
encontra inserido, para que se determine de que maneira deverá 
ser trabalhado o aprendizado e desenvolvimento da língua estran-
geira.

Sendo assim, a tese abordada durante esta pesquisa é a da 
necessidade de uma releitura do ensino de língua estrangeira (LE) 
no ambiente acadêmico baseadas nas resoluções adotadas pelo 
MEC em relação as diretrizes curriculares dos cursos de Letras e 
das opiniões dos alunos de Licenciatura do curso de Letras-Fran-
cês da UnB.

A formação de professores necessita de um novo olhar. É pri-
mordial que seja feito um trabalho voltado para o fortalecimento 
dos alunos de modo que eles consigam não só se apropriarem desse 
novo idioma mas que também apresentem novas estratégias de en-
sino. Primando sempre por uma postura de agente ativo, tanto da 
parte do professor quanto da parte do aluno. 
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3 Metodologia

A presente pesquisa foi fundamentada na metodologia estu-
do de caso proposta por Gil (2009). O estudo de caso não é apenas 
um método ou técnica de coleta de dados, pois, indica princípios 
e regras que irão respaldar o levantamento dos dados. Conforme 
Gerring (2004, p. 341) o objetivo do pesquisador que se utiliza do 
estuda de caso é elucidar características de uma classe mais ampla 
de fenômenos similares.

Um dos conceitos mais difundidos sobre estudo de caso é o de 
Robert K. Yin (2005, p. 32) para quem

Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fe-
nômeno contemporâneo dentro de seu contexto, especialmente quando 
os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidos. 

Por que fazer estudo de caso? O propósito desta pesquisa gira 
em torno da tentativa de conhecer o fenômeno do ensino do francês 
no curso de licenciatura, do ponto de vista do sujeito-aluno. Com o 
objetivo de identificar contradições e conflitos que poderiam ser so-
lucionados com a apresentação de um novo instrumento de ensino. 

Muitas vezes o pesquisador não consegue identificar de modo 
empírico fenômenos em pleno processo, uma vez que ele é muitas 
vezes agente desses processos. Dessa forma, o estudo de caso surge 
como uma importante ferramenta que por meio de coleta de dados 
que consegue identificar mudanças significativas, bem como asso-
ciá-las a determinados fatores.

Para tanto, é preciso determinar o modo como o estudo de 
caso será conduzido. Segundo Gil (2009) apesar de não precisar de 
um roteiro rígido para sua composição o estudo de caso possui qua-
tro fases que mostram seu delineamento, são elas: a) delimitação 
da unidade-caso; b) coleta de dados; c) seleção, análise e interpre-
tação de dados; d) elaboração do relatório.
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A escolha da unidade-caso foi definida na minha primeira 
aula do curso de licenciatura de Letras-Francês na Universidade 
de Brasília – UnB. Nesse momento, reflexões sobre o aprendizado 
de uma LE por parte de alguém que estaria se especializando para 
ensinar um novo idioma passou a fazer parte de toda minha for-
mação. 

Acreditava que a proposta de ensino dentro de uma aula de 
licenciatura deveria possuir características diferentes das aulas 
em que os alunos querem aprender um novo idioma apenas para 
viajar, por exemplo. Sendo assim, o estudo de caso presente neste 
trabalho tem por objetivo identificar e interpretar às experiências 
vivenciadas pelos alunos do curso de licenciatura do curso de Le-
tras-Francês da UnB com a finalidade de traçar um perfil do refe-
rido curso.

Para tanto, o percurso desenvolvido nesta pesquisa foi divi-
dido em dois momentos (questionário e entrevista dialógica) e con-
tou com a participação de duas turmas do curso de Letras-Francês 
Licenciatura (Prática do Francês Oral e Escrito 4 e Estágio 2). O 
caminho traçado originalmente previa essas duas turmas que re-
presentam, respectivamente, alunos no meio do curso e do final do 
curso com o objetivo de avaliar o desenvolvimento desses futuros 
professores durante e no final do curso. 

O segundo momento (entrevista dialógica) passou por mo-
dificações em sua concepção, originalmente, pretendia selecionar 
alguns alunos que participaram do questionário, no entanto, esse 
posicionamento não corresponderia a proposta desta pesquisa que 
é a de uma construção em conjunto com os alunos. Dessa manei-
ra, não poderia privá-los de um momento em que juntos poderiam 
refletir sobre questões que o cercam em relação ao seu processo de 
formação.

Partindo dessa perspectiva, optamos por utilizar a metodo-
logia “entrevista dialógica” implementada anteriormente em um 
projeto de mestrado da Faculdade de Educação da UnB. Com o 
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objetivo de reunir todos os participantes para um debate aberto so-
bre suas posições em relação ao curso de Letras-Francês. Aproveito 
para ressaltar que este momento foi extremamente importante e 
rico para as considerações finais deste trabalho. 

3.1 Experiência prática e análise de dados

Como apontamos anteriormente, neste trabalho a coleta de 
dados ocorreu em dois momentos. No primeiro momento foi elabo-
rado um questionário cujos principais objetivos eram delimitar o 
perfil do estudante de licenciatura Francês e elencar as principais 
questões sobre como ocorreu a opção pelo curso, as expectativas 
dos alunos, como ocorriam a reflexão sobre a formação e o mercado 
de trabalho, as considerações sobre o uso dos manuais didáticos, 
sobre as avaliações durante o curso e se sentiam que estavam pre-
parados para ministrar aulas. 

Nesse momento, tivemos a participação de oito alunos, iden-
tificados por cores, em que eram do curso de PFOE 4 e 2 do Estágio 
2. Nesse momento encontramos alguns enunciados que exprimiam 
como os alunos se posicionavam e se reconheciam no curso. 

O que nos chamou a atenção foi o interesse de todos pelo 
curso (no início), no entanto, suas expectativas não estavam sendo 
supridas. Na fala dos alunos que estavam no meio do curso “Não 
me sinto apto ainda para ministrar uma aula em Francês” e “não 
há muita assistência para o ensino efetivo do aprendizado” perce-
be-se a insatisfação quanto ao curso.

Nenhum dos alunos que estavam no meio do curso disse que 
se sentia preparado para dar aulas. Apesar das duas participantes 
na reta final do curso se sentirem aptas para entrar em sala, uma 
ressalta que ainda falta experiência em sala de aula. 

Partindo desses elementos e trazendo a legislação menciona-
da anteriormente a entrevista dialógica revela-se em um segundo 
momento em que, guiados pela nossa concepção teórica, seria im-
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portante reunir esses alunos para que eles pudessem se expressar 
de maneira espontânea.

É importante lembrar que para Bakhtin o estudo da lingua-
gem deve levar em consideração a noção dialógica da língua, ou 
seja, a interação com o outro é a base da língua como fenômeno, 
uma vez que que é através deste processo que o indivíduo se cons-
titui. Dessa maneira, trabalhar com entrevistas individuais desca-
racterizaria nossa base teórica, além de trazer resultados poucos 
reflexivos. 

A “entrevista dialógica” contou com cinco participantes, to-
dos cursando PFOE 4, por motivos diversos alguns participantes 
não puderam continuar na pesquisa.  Apesar de não termos a par-
ticipação de alguns componentes acredito que o formato elencado 
conseguiu abranger a proposta desta pesquisa.

Após uma pequena introdução sobre a pesquisa e sobre as re-
soluções do MEC que buscam melhorar os cursos de licenciatura fiz 
a primeira e única pergunta: o que vocês acham do curso de vocês? 
Foi o suficiente para os alunos se sentirem à vontade para falar.  A 
medida que cada aluno falava sobre sua opinião outro aluno lem-
brava sobre outro ponto importante.

Verificamos a ansiedade dos participantes, parecia que esta-
vam esperando por esse momento. Respaldados pela confidenciali-
dade aproveitaram para colocar todas suas questões e com a ajuda 
dos demais se identificaram, por meio de enunciados como: “O cur-
so desmotiva muito, pra continuar você tem que gostar muito” os 
alunos encontraram em si as dificuldades e algumas propostas de 
melhoria.

Instigados nesse processo era possível ver em suas expres-
sões a importância de levar essas demandas para os departamen-
tos especializados de maneira que eles possam agir ativamente e 
mais que isso, desenvolver um trabalho em conjunto “Eu sei que na 
faculdade grande parte do trabalho é em autonomia, disso eu sei. 
Mas não tudo. Como está sendo aqui. Sei que para você aprender 
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uma língua é um trabalho em autonomia, mas né... você tem que 
ter uma base uma ajudinha, um estímulo.”.

Dentre os resultados encontrados tivemos outras afirma-
ções importantes como: “O currículo não ajuda, você só tem qua-
tro práticas e as práticas não são boas como deveriam. Deveria 
ter realmente uma prática mais oral e outra realmente escrita”; e 
“Gramática tem que ser aplicada no texto, mas tinha que dar uma 
explicadinha. Porque como o Francês não exige um pré-requisito, 
tem gente que entra aqui sem saber nada.” Entre outras que são 
apresentadas no anexo 3.

Nesse momento, o importante era encontrar os pontos que 
representam esses indivíduos quanto sujeitos-ativos dentro de 
seus processos de formação. Como consequência, neste segundo 
momento, conseguimos respaldar não só os primeiros dados como 
tivemos acesso há uma diversidade enorme de elementos que con-
tribuem para a conclusão desta pesquisa. 

4 Considerações finais

O objetivo desta pesquisa era propiciar aos docentes e alu-
nos dos cursos de formação de professores (licenciaturas) de Le-
tras-Francês uma reflexão dos saberes relacionados ao aperfeiçoa-
mento das práticas de ensino destes profissionais, bem como uma 
reflexão sobre o curso e o papel do aluno como agente ativo dentro 
de sua formação. 

Por meio das reflexões propostas pelo questionário e a “en-
trevista dialógica”, ficou clara a necessidade de ampliar o diálogo 
entre docentes e discentes de maneira que o curso possa auxiliar 
na formação dos licenciandos e para que os alunos possam ter suas 
expectativas alcançadas. 

A metodologia estudo de caso foi muito importante para que 
como pesquisador agente dos processos apresentados nesta pes-
quisa, eu conseguisse por meio da coleta de dados identificar os 
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elementos necessários para determinar os fundamentos que cons-
tituem o curso de Letras-Francês na Universidade de Brasília. 

Os instrumentos de coletas de dados foram essenciais nessa 
construção, não só para apresentar de modo sistemático o perfil 
dos alunos e do curso, mas para apresentar a necessidade de ouvir 
os alunos. Apesar do objetivo do curso ser a formação deles os mes-
mos não se veem como prioridade. 

Dessa maneira, pretendo continuar as reflexões que concer-
nem às propostas apresentadas pelos alunos nesta pesquisa, além 
de ampliar a pesquisa para que possamos ter além do olhar dos 
discentes o olhar dos docentes. Partindo da compreensão de que o 
objetivo de melhorar a formação dos professores de Francês deve 
ser sempre compreendido como um objetivo que deve ser conduzido 
entre a universidade, os alunos e os professores.

5 Referências bibliográficas

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 5. ed. Tradução Paulo Bezerra. 
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.

BARBIER, R. A Pesquisa-Ação. Tradução de Lucie Didio. Brasília: Liber 
Livro Editora, 2007.

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 2. ed. São Paulo: 
Cortez, 1995.

FARACO, C. A. Lingüística histórica: uma introdução ao estudo da histó-
ria das línguas. 2. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Editora Paz e Terra, 
2008b.

GIL, A. C. Estudo de Caso. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

MARCUSHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. 
São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

PERRENOUD, P. A prática reflexiva no ofício do professor: profissionali-
zação e razão pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Gêneros orais e escritos na Escola. 3. ed. 
Campinas: Mercado de Letras, 2004.



A ANÁLISE DA CONVERSAÇÃO 
TERIA ALGO A DIZER SOBRE A 

VIOLÊNCIA NAS INTERAÇÕES DE 
SALA DE AULA?

Karina de Almeida Rigo*

Marlete Sandra Diedrich**

1 Introdução

A Análise da Conversação (AC) teria algo a dizer sobre a vio-
lência nas interações de sala de aula? Possivelmente, sim. Entre-
tanto, não da forma que vislumbramos na época em que a ideia de 
integrar a Comunicação Não Violenta a uma teoria linguística pas-
sou a existir nas primeiras construções entre orientanda e orienta-
dora. E é esse processo de articulação de ideias que se demonstra 
neste trabalho. 

O primeiro dos questionamentos de um estudante de pós-
-graduação é no que consistirá sua pesquisa final. A empreitada 
não é simples, tampouco engessada: é viva e sinuosa. Este arti-
go aborda, principalmente, inquietações que perpassam leituras, 
observações, anotações e referências. Nesta ocasião, portanto, não 
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teremos respostas concretas, mas um relato de percurso de pes-
quisa de dissertação e seus movimentos. Podemos adiantar uma 
conclusão: não haveria coerência suficiente para utilizarmos os pa-
râmetros da Comunicação Não Violenta aplicados aos pressupostos 
da AC. Os pontos que seguem visam a esclarecer os porquês rela-
cionados à conclusão. 

2 A expectativa inicial do percurso

Nossa expectativa inicial de intenção de pesquisa constituía-
-se em integrar a proposta teórica da Comunicação Não Violenta 
idealizada pelo psicólogo Marshall Rosenberg (2006) aos postula-
dos da Análise da Conversação.  Posteriormente a um longo estudo 
norteado pelas perspectivas de não violência de tradição indiana, 
o método de Rosemberg supõe como ênfase a transparência no ato 
da comunicação, mas, para tanto, supõe uma mudança de entendi-
mento dos falantes. Ela se baseia em quatro processos fundamen-
tais de expressão: de observação sem julgamento, de sentimentos, 
de necessidade e, por fim, de demanda. A CNV, há 40 anos, ex-
pande-se como modelo para metodologias alternativas de resolução 
de conflitos, mediação e diálogo em setores diversos. Um deles é o 
espaço escolar. 

Questionamo-nos, portanto, por que a escola é violenta às 
lentes da CNV. Algumas respostas: falta de diálogo; sistema pu-
nitivo - nota como única recompensa pelo “aprendizado”; falta de 
transparência em relação às necessidades de cada um (tanto do 
professor quanto do aluno); relações assimétricas de poder; e au-
sência de autoconhecimento, entre outros fatores. Marcelo Peliz-
zoli (2012), pesquisador de bioética e cultura de paz, esclarece o 
possível papel da CNV: 
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Mais do que qualquer outra coisa, a CNV é a tomada de consciência de 
nossas necessidades, nossa humanidade, nossa capacidade de conexão 
e nossa capacidade de comunicação, para além de qualquer linguagem 
rebuscada ou especulações gramaticais e lógicas. Trata-se de enten-
der e sentir profundamente que estamos no mundo da vulnerabilidade 
e que todos queremos ser felizes, todos fazemos muitas coisas boas e 
ruins em nome disso. (…) Em tempos de desagregação e crise do sujeito 
(altos índices de depressão, estresse, suicídio, ansiedade, tristeza crô-
nica, fadiga emocional, traumas de várias ordens, consumo enorme de 
psicofármacos etc.) mais do que nunca precisamos e queremos a todo 
custo nos conectar com a nossa natureza afetiva, cuidadora, de valores 
humanos, tais como amizade, generosidade, solidariedade, apoio. (PE-
LIZZOLI, 2012).

Podemos supor que a principal vantagem da CNV em meio 
às relações violentas de sala de aula seria o desenvolvimento da 
capacidade para o diálogo entre os seus interactantes com vistas ao 
autoconhecimento e à escuta ativa. Entretanto, tal suposição nos 
leva a uma observação importante: se precisamos desenvolver o 
diálogo, partimos do pressuposto de que as relações face a face em 
situações de aula estão distantes de corresponderem aos ideais não 
violentos. Entra em jogo, portanto, a necessidade de se observar de 
que forma estamos interagindo em sala de aula. Entram em jogo, 
portanto, os preceitos que nos conduzem ao movimento de pesquisa 
que nos conduziram aos conceitos da Análise da Conversação. 

3 O percurso e os seus movimentos

Antes de abordarmos as características da Análise da Con-
versação, nosso percurso partiu de um primeiro posicionamento 
teórico: a interação. Posteriormente, conduzimo-nos ao berço teó-
rico da Análise da Conversação: a etnomedologia, a qual reforça a 
impossibilidade de integrar a CNV à observação do discurso face a 
face. Por fim, chegaremos a alguns pontos fundamentais da Análi-
se da Conversação. 
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3.1 Primeira reflexão de pesquisa:  
o posicionamento teórico interacionista 

O Círculo de Bakhtin, mais precisamente Voloshinov1, em 
Marxismo e Filosofia da Linguagem, nos autoriza a observar a lin-
guagem pelo viés da interação social. O estudioso, no intuito de de-
limitar o objeto e as fronteiras da filosofia da linguagem, anuncia 
o seu posicionamento diverso às linhas mestras do pensamento fi-
losófico e linguístico de seu tempo e encarrega-se de apresentá-las 
em linhas gerais. Afinal, para que se possa propor uma concepção 
diferenciada, o teórico propõe a compreensão do caráter das duas 
grandes vertentes que balizavam o estudo da linguagem: o subjeti-
vismo idealista e o objetivismo abstrato.

O subjetivismo idealista, de acordo com Voloshinov, esta-
belece que o psiquismo individual constitui a fonte da língua. Ou 
seja, nesta primeira tendência, há a concepção de que a língua se 
materializa nos atos de fala individuais; de que a criação artística 
se compara à criação linguística e ambas são significativas; e de 
que a língua compara-se a um depósito de um sistema estável e a 
um instrumento potencialmente utilizável a qualquer tempo. Em 
contraponto à primeira orientação - linha na qual não há valoriza-
ção da estabilidade e não há conservação de identidade, a segunda 
orientação, o objetivismo abstrato, delineia que o cerne dos estudos 
da língua encontra-se no sistema, nas formas fonéticas e gramati-
cais da língua. 

Ao estabelecer um contraponto às duas orientações breve-
mente apresentadas, percebemos que a centralidade argumenta-
tiva de Voloshinov (2009, p. 96) sustenta nosso ponto de vista em 
relação ao desenvolvimento de um estudo baseado na análise da 

1 Estamos cientes do imbróglio acerca da autoria na obra, atribuída a Volochínov, também 
integrante do Círculo de Bakhtin. Neste trabalho, convencionaremos, portanto, Volochínov 
como autor dessa obra em desacordo à referência. O pesquisador Carlos Alberto 
Faraco refere-se a um consenso entre os pesquisadores do Círculo sobre a atribuição a 
Volochínov como autor da obra Marxismo e filosofia da linguagem.  
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conversação. Para o autor da obra em questão, o falante utiliza-se 
da estrutura normativa em função do sentido do que enuncia. Ou 
seja: a questão não se encontra na forma, mas “na nova significa-
ção que essa forma adquire no contexto”. Nesse ponto, Voloshinov 
(2009, p. 98) traz o fundamento mais caro ao nosso trabalho (ape-
sar de reconhecermos a proeminência do sistema linguístico abs-
trato em função da sua utilização): a relevância do contexto e da 
situação concreta para o uso da língua: “na prática viva da língua, 
a consciência linguística do locutor e do receptor nada tem a ver 
com um sistema abstrato de formas normativas, mas apenas com 
a linguagem no sentido de conjunto dos contextos possíveis de uso 
de cada forma particular”. O teórico, ademais, delineia o caráter 
ideológico da palavra: 

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, 
agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada 
de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. (BAKHTIN, 
2009, p. 99, grifo do autor).

Constatamos, portanto, que, de acordo com a perspectiva do 
Círculo, o uso prático da língua não pode ser separado de sua carga 
ideológica, que, consequentemente, é relativa à vida. O termo ideo-
logia merece um pouco mais de cuidado. A palavra “maldita”, como 
o pesquisador Carlos Alberto a define, se não definida de acordo 
com a perspectiva do Círculo, pode suscitar mal-entendidos. Se-
gundo Faraco (2006, p. 46, grifo do autor), a palavra ideologia não 
pode ser entendida como “mascaramento do real”, tampouco con-
siderada no seu sentido reduzido ou pejorativo, ela é usada “para 
designar o universo dos produtos do ‘espírito’ humano, aquilo que 
algumas vezes é chamado por outros autores de cultura imaterial 
ou produção espiritual”. O termo, portanto, é empregado pelo Cír-
culo com o escopo de abarcar as instituições que constituem os indi-
víduos: arte, ciência, filosofia, direito, religião, ética, política. 
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Em linhas gerais, no capítulo intitulado Interação verbal, 
Voloshinov prossegue sua argumentação contrária às duas orien-
tações do pensamento filosófico-linguístico para inculcar o que en-
tende por ser o ideal científico para o estudo da linguagem: a sua 
constituição social da enunciação 2 dos sujeitos – preceito que vem 
ao encontro dos fundamentos de análise da fala em situação real de 
comunicação. Tais pressupostos são convergentes com nossa pro-
posta de pesquisa, pois está posto que o fator que organiza toda 
enunciação não é interior, mas está localizado no meio social:

A enunciação humana mais primitiva, ainda que realizada por um or-
ganismo individual, é, do ponto de vista do seu conteúdo, de sua signifi-
cação, organizada fora do indivíduo pelas condições extra-orgânicas do 
meio social. A enunciação enquanto tal é um puro produto da interação 
social, quer se trate de um ato de fala determinado pela situação imedia-
ta ou pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto das condições 
de vida de uma determinada comunidade linguística. (VOLOSHINOV,  
2009, p. 126). 

O autor estabelece, pois, que a enunciação (e sua estrutura 
por meio da atividade mental), a elaboração estilística, a cadeia 
verbal e a dinâmica evolutiva da língua são de natureza social. 
Portanto, segundo Voloshinov (2009, p. 127), a verdade substan-
cial da língua não está no sistema abstrato de formas, tampouco 
na enunciação isolada, ela está no “fenômeno social da interação 
verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A in-
teração verbal constitui assim a realidade fundamental da língua”. 

A situação concreta corresponde a um elemento importante 
no entendimento do Círculo em relação aos estudos linguísticos. 
Seus teóricos não vislumbram um eficiente envolvimento científico 
(de explicação e compreensão) com a comunicação verbal se não 
no seio da situação concreta. Afinal, o indivíduo não se comuni-

2 Brait (2002, p. 140), alerta para a importância da abordagem bakhtiniana do termo 
enunciação. Nesse caso, a enunciação é configurada pelo Círculo como um produto da 
interação social, “essa distinção é muito importante, na medida em que o conceito de 
interação/enunciação bakhtiniano não coincide necessariamente com outras concepções 
interacionistas que circunscrevem a situação como instância central para a produção e 
compreensão de sentidos”.
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ca exclusivamente através da manifestação verbal, ela “é sempre 
acompanhada por atos sociais de caráter não verbal, dos quais ela 
é muitas vezes apenas o complemento, desempenhando um papel 
meramente auxiliar” (VOLOSHINOV, 2009, p. 128). 

A abordagem da interação é tratada com tanta estima no 
arcabouço de ideias de Voloshinov (2009, p. 137), que até mesmo 
o conceito de significação está a ela relacionado. O autor concebe 
que uma palavra proferida significa somente no elo entre os inter-
locutores da situação concreta. Sua significação não está nem no 
interior do falante, tampouco no interior do receptor, mas na inte-
ração estabelecida entre ambos. A saber: a significação realiza-se 
plenamente na compreensão entre os dois sujeitos envolvidos na 
situação concreta de comunicação, o que o autor considera como 
processo de compreensão ativa e responsiva.

O pensamento bakhtiniano inaugurou a perspectiva intera-
cional dos estudos linguísticos. Sua contribuição teórica, como vi-
mos, converge com a nossa intenção investigativa. Portanto, de um 
ponto de vista interacional da língua, partimos para uma referên-
cia aos estudos que originaram a pesquisa da Análise da Conver-
sação: a Etnometodologia, cuja perspectiva parece aproximar-se 
estreitamente às concepções de linguagem e interação abarcadas 
por Bakhtin e seu Círculo. A perspectiva científica da análise da 
conversação teve origem transdisciplinar. Contudo, a Etnometodo-
logia caracteriza-se por ser a corrente privilegiada na sua ascen-
dência. De caráter sociológico, a linha etnometodológica preocupa-
-se com os estudos das situações reais, naturalísticas, concretas 
do dia a dia. Eis, portanto, nosso primeiro “porém” em relação à 
expectativa de uma abordagem científica sob o prisma da CNV.
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3.2 A etnometodologia e a proeminência do dado 
naturalístico 

A autorização bakhtiniana de abordagem social da língua 
nos encaminha, pois, aos preceitos da Etnometodologia, a princi-
pal influência científica da análise da conversação. De acordo com 
Watson e Gastaldo (2015), podemos defini-la como uma “aborda-
gem naturalista das ciências sociais”. A corrente foi idealizada pelo 
sociólogo americano Harold Garfinkel no final dos anos de 1960 e o 
seu interesse basilar evidenciam-se pelos métodos utilizados pelas 
“pessoas comuns da sociedade para dar sentido às coisas do mun-
do”. O termo Etnometodologia foi cunhado pelo próprio Garfinkel e 
apresentado em seu livro Studies in Ethnomethodology (1967). Eti-
mologicamente, portanto, temos  etno/método/logia, ou seja: estudo 
(logos) dos métodos usados pelas pessoas (ethnos) em suas vidas 
cotidianas, “entendidos como processos de produção de sentido”. 
Em Coulon (1995) também podemos encontrar referências acerca 
da abordagem:

A etnometodologia é uma pesquisa empírica dos métodos que os indi-
víduos utilizam para dar sentido e ao mesmo tempo realizar as suas 
ações de todos os dias: comunicar-se, tomar decisões, raciocinar. Para 
os etnometodólogos, a etnometodologia será, portanto, o estudo dessas 
atividades cotidianas, quer sejam triviais ou eruditas, considerando 
que a própria sociologia deve ser considerada como uma atividade prá-
tica. (…) A etnometodologia analisa as crenças e os comportamentos de 
senso comum como os constituintes necessários de todo comportamento 
socialmente organizado. (COULON, 1995).

Tal ponto de vista sociológico, estabelecido principalmente 
nos Estados Unidos e na Inglaterra e oriundo teoricamente da fe-
nomenologia, coloca-se em oposição à sociologia tradicional ao as-
sumir que o olhar instaurado não dá conta de “como os atores per-
cebem e interpretam o mundo, reconhecem o familiar e constroem 
o aceitável, e não explica como as regras governam concretamente 
as interações” (COULON, 1995b, p. 19). Diante disso, temos de es-
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tabelecer um alerta importante: o fato de se prestar uma maior 
atenção aos sujeitos em sua prática social não pode servir como ar-
gumento para se negligenciar a postura científica do investigador. 
Não pode haver confusão entre a descrição do objeto pelo pesquisa-
dor e pelo ator social. 

Vale destacar que, ainda em Coulon (1995b), além da pu-
blicação basilar Etnometodologia (1995), encontramos um robus-
to arcabouço referente ao estudo dos conceitos etnometodológicos 
aplicados à educação, o que será de fundamental relevância para o 
entendimento do local de investigação em que iremos nos inserir: 
a sala de aula. Ele estabelece parâmetros de uma etnografia cons-
titutiva de sala de aula que, adaptada à nossa realidade, pode ser 
eficiente. 

Binet (2010) traz algumas ponderações pertinentes acerca do 
cunho etnográfico, herança etnometodológica, na Análise da Con-
versação. Ele estabelece, de antemão, que a AC se pode, pois, esta-
belecer a promoção de um diálogo entre analistas da conversação e 
etnógrafos, o que amplia o potencial científico de ambas as perspec-
tivas. O pesquisador português assume que a convergência entre a 
etnografia e a AC evidencia um ponto fundamental para ambas as 
disciplinas, em razão de nosso objetivo, destacaremos aqui o ponto 
de vantagem relacionado à AC: 

No quadro das ciências da linguagem, a AC opera uma mudança pa-
radigmática nesta mesma direcção, condenando a descontextualização 
dos dados na constituição dos corpora. Os analistas da conversação 
privilegiam como base empírica dos estudos da linguagem gravações 
e transcrições integrais de trocas conversacionais ocorridas em qua-
dros “naturais” (não provocadas ou modificadas pelos investigadores). 
O valor semântico-pragmático de uma forma linguística (um “sim”, por 
exemplo) é inseparável da sequência conversacional que contribui em 
compor, que só um registo completo da interação verbal considerada 
fiel à sua organização sequencial permite analisar adequadamente. 
(BINET, 2010).
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É, precisamente, essa característica de observar a troca do 
lugar, e no momento onde ela acontece, que faz com que a AC se 
preste tanto a este empreendimento investigativo da linguagem 
sob forma de imersão.  A fim de darmos início à compreensão dos 
conceitos basilares da teoria elegida, procederemos a um breve ali-
nhavo teórico com vistas a uma elucidação primária das categorias 
mobilizadas para a observação da nossa questão de pesquisa.

3.3 Dos fundamentos da análise da conversação

Propositalmente, frisamos o aspecto etnometodológico da 
AC, pois nossa perspectiva científica está conjugada aos analis-
tas da conversação que priorizam tal aspecto da teoria. O motivo: 
eles “examinam as relações que se estabelecem na conversação, 
por via do discurso, explicando-as no quadro mais amplo das ações 
e interações sociais ou das práticas sociais”. (LEITE et. al, 2010,  
p. 50). Segundo os investigadores partidários à teoria, a conver-
sação é abordada como a prática social mais corriqueira e como a 
fonte elementar de interação humana. Com vistas à reiteração da 
perspectiva de abordagem da língua nos constructos da AC, traze-
mos o apontamento de Koch, que, por seu turno, recupera a pers-
pectiva que iniciou o embasamento deste trabalho: 

Não basta estudar a língua como um código (conjunto de signos), atra-
vés do qual um emissor transmite mensagens a um receptor; nem como 
um sistema formal, abstrato, de relações entre elementos de vários ní-
veis que permitem estruturar as frases de uma língua, nem como um 
conjunto de enunciados virtuais cujo “significado” é determinado fora 
de qualquer contexto. É preciso pensar a linguagem humana como lu-
gar de interação e de constituição das identidades, de representação de 
papéis, de negociação de sentidos, portanto, de coenunciação. (KOCH, 
2012, p. 127).

A AC foi introduzida no Brasil por Marcuschi (1986) a partir 
de trabalhos em Análise da Conversa Etnometodológica articula-
dos a uma perspectiva mais linguística, a qual pretendia apreen-
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der as sistematicidades da língua e os reflexos dessas na interação.  
Segundo Leite et. al (2010, p. 50), a história da Análise da Conver-
sação, em nível mundial, pode ser dividida em dois momentos. O 
primeiro (por volta dos anos 1970) em que o interesse constituía-se 
na descrição dos mecanismos de organização da conversação e das 
relações intersubjetivas. Deste, herdaram-se os princípios de estu-
dos dos turnos conversacionais (tomada, assunção, cessão ou per-
da da palavra em uma troca) e a concepção dos tipos de interação 
e das trocas simétricas ou assimétricas. O segundo momento deu 
vazão a um maior envolvimento dos pesquisadores com os procedi-
mentos linguísticos específicos do texto falado: 

Esses procedimentos assumem funções diversas na conversação, entre 
as quais se encontra sempre a de estabelecimento de relações interpes-
soais, ou seja, de intercompreensão. Antes se examinavam as funções 
interacionais na conversação, na nova fase se relacionam procedimen-
tos linguísticos e funções interacionais. Aumentou também a preocupa-
ção com os textos assimétricos. (LEITE et. al, p. 51, 2010).

Segundo Diedrich e Valério (2011, p. 162), o texto falado se 
constrói na ação colaborativa de interlocutores, na medida em que 
vão, na alternância de turnos, abordando tópicos tematicamente 
centrados. A AC, assevera Kerbrat-Orecchioni (2006), ao olhar 
para a interação face a face, procura dar conta de um discurso que 
é ‘inteiramente ‘coproduzido’, é o produto de um ‘trabalho colabora-
tivo’ incessante – está é a ideia-força que embasa o enfoque intera-
cionista das produções linguísticas. A pesquisadora francesa desta-
ca um ponto de vista caro à nossa busca de apreensão da dinâmica 
interacional em sala de aula:

O objetivo da análise conversacional é, precisamente, explicitar as re-
gras que sustentam o funcionamento das trocas comunicativas de todos 
os gêneros; ou em outros termos, decifrar a “partitura invisível” que 
orienta (sempre lhe deixando uma ampla margem de improvisação) o 
comportamento daqueles que se encontram engajados nessa atividade 
polifônica complexa que é a condução de uma conversação. (KERBRA-
T-ORECCHIONI, 2006, p. 15).
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Ora, se o cerne da AC encontra-se na preocupação científica 
com os discursos atualizados em situações concretas de troca, e, 
neste trabalho, estamos comprometidos com a dinâmica da intera-
ção em um corpus autêntico, Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 25-35), 
lembra-nos de uma categoria de análise importante: o contexto3.  
Isso porque a pesquisadora relaciona o contexto situacional ao tex-
to conversacional e essa relação não é unilateral, mas dialética: 
“dado, na abertura da interação, o contexto é, ao mesmo tempo, 
construído pela maneira por meio da qual ele se desenvolve; defini-
da de início, a situação é incessantemente redefinida pelo conjunto 
de acontecimentos conversacionais. O discurso é uma atividade, 
ao mesmo tempo, condicionada (pelo contexto) e transformadora 
(desse mesmo contexto)”. 

A pesquisadora estabelece como ingredientes do contexto: a) o  
lugar; b) o objetivo (global ou pontual); e c) os participantes (aqui, 
consideramos o seu número, suas características individuais, suas 
relações mútuas). A noção de quadro participativo diz respeito: aos 
papéis interlocutivos (emissor/falante); aos diferentes tipos de re-
ceptores; aos papéis interacionais (professor/aluno, em nosso caso). 
Cabe a lembrança de que “o conjunto dos papéis interacionais de-
fine o contrato de comunicação, ao qual estão submetidos os parti-
cipantes em um tipo determinado de interação”.  O movimento de 
pesquisa, pois, levou-nos a um questionamento relevante: existe 
um contrato de comunicação em sala de aula que pode ser lido? 

Portanto, assumimos que o nosso escopo fundamental de 
pesquisa se estabelece em torno da observação das estruturas de 
interação, antes da pretensão de utilizar a CNV como parâmetro 
de observação. Tal posição evidenciaria uma incoerência metodoló-

3 Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 34) frisa a importância do envolvimento analítico do 
investigador em ambiente real de troca: “é indispensável que o analista tenha acesso aos 
dados contextuais: para poder descrever adequadamente o que se passa na interação, 
teoricamente ele deve ter acesso à totalidade dos saberes de que os participantes 
dispõem. Essa situação ideal evidentemente nunca é realizada e o empreendimento 
de reconstituição do contexto “total” é sempre buscado, mas nunca alcançado”. Essa 
concepção nos é cara, principalmente, porque teremos de ter cuidado redobrado com o 
material não verbal capturado.
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gica, visto que a AC visa a descrever cientificamente a troca, já a 
CNV visa a transformar a interação para que ela seja a mais trans-
parente possível. As reações defensivas dos interactantes observa-
das por Goffman, por exemplo, nos conceitos relacionados a faces 
quando se trata de preservar ou desestruturar imagens de si ou do 
outro, vão de encontro à proposta de comunicação “desnuda” em 
prol de um acordo comunicativo em situação de conflito.  Por isso, 
a priori, não podemos utilizar as categorias da AC como arcabouço 
teórico para se trabalhar com as relações de violência baseadas na 
CNV nas estruturas de sala de aula. 

4 Considerações finais:  
   uma perspectiva do percurso

Este artigo pretendeu demonstrar um percurso de pesquisa 
de um embrião de dissertação. Com ele, conseguimos demonstrar 
que mudanças de perspectivas estão (e devem estar) sempre pre-
sentes no fazer científico. Vimos, portanto, que, em razão das ca-
racterísticas etnometodológicas da AC, optamos por mudar o rumo 
de nossa pesquisa. Optamos, pois, por priorizar corpora autênticos 
em situações cotidianas e sem intervenções, justamente para des-
crever de que forma a instituição escolar se organiza por meio da 
fala. 

O escopo fundamental da dissertação posterior a esta refle-
xão, portanto, justificar-se-á pela revelação de uma problematiza-
ção no espaço onde ela se constitui. Precisamos observar a questão 
de troca interacional em sala de aula para que, futuramente, pos-
samos estudar opções possíveis de interferência. Ou seja, antes de 
seguirmos algum parâmetro que tangencia as regras sociais de co-
municação com vistas a “pacificar” o modo como se interage (mode-
lo CNV), precisamos imergir nas tramas do espaço da escola para 
compreendê-la linguisticamente. 
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Depois de um estudo etnometodológico aprofundado, a CNV 
pode ser uma das alternativas à crise de “atitude responsiva”, nos 
termos do Círculo de Bakhtin, que ocorre no cotidiano da sala de 
aula. A CNV pode – ou não, isso depende de um estudo sistemático 
exclusivo - vir a atuar como uma ruptura das amarras conversa-
cionais sistemáticas vigentes, ou seja, como um meio de olharmos 
para nós mesmos por meio da linguagem. Não somente nas rela-
ções professor/ aluno, mas nas relações entre colegas de trabalho e 
colegas de aula, relações que permeiam o e influenciam no processo 
de ensino-aprendizagem.
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1 Introdução

O interesse por este tema é fruto de expectativas e de ex-
periências tidas, particularmente, quanto à escrita e à análise de 
textos acadêmicos, por vários anos, como professoras de disciplinas 
de língua portuguesa no Ensino Superior. E é em Benveniste que 
encontramos os subsídios teóricos necessários para trabalharmos 
com a teoria da enunciação. Para Benveniste, a linguagem será 
o lugar onde o indivíduo se constitui como falante e como sujeito, 
uma vez que disponibiliza elementos dentro da língua para que isso 
aconteça. Desse modo, este trabalho tem como objetivo demonstrar 
que, a partir do momento em que é concedido ao aluno do Ensino 
Superior, um lugar enunciativo, ele, ao tornar a língua própria, 
apresenta-se como sujeito em seu discurso e, ao mesmo tempo, cria 
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situações de inversibilidade enunciativa entre eu e tu, mudando a 
sua relação com a língua e com o outro. Com isso, amplia as suas 
habilidades de ler, de compreender, de ouvir e de produzir textos 
orais e escritos de diferentes gêneros textuais no contexto univer-
sitário e fora dele, podendo adequar seu discurso em diferentes 
situações de enunciação. Para tanto, selecionamos uma atividade 
desenvolvida em uma disciplina de Leitura e Produção Textual na 
Unijuí com o intuito de verificarmos até que ponto a criação de 
situações de enunciação deram condições para os alunos se instau-
rarem nas formas complexas do discurso relacionadas à escrita.

2 A Teoria da Enunciação de Benveniste: 
pressupostos teóricos

Os estudos sobre a enunciação, em geral, principalmente, a 
teoria enunciativa proposta por Benveniste, trazem para o cenário 
das preocupações linguísticas, sem desconsiderar as proposições 
da Linguística que lhe antecede, questões relacionadas à signifi-
cação e ao sujeito inscrito na linguagem. Para Dosse (1993, p. 61), 
Benveniste foi um iniciador em “um período em que se pensava a 
linguagem abstraindo-se do sujeito”. Com a noção de subjetivida-
de, outras também emergiram – as noções de sentido e contexto 
(referente) – que juntas  possibilitaram uma nova forma de pensar 
a língua/linguagem.

Segundo Teixeira e Flores (1995, p. 20), 

Teorias da enunciação é como se conhece o conjunto de trabalhos que 
estuda os fatores e atos que comprovam a produção de um enunciado. 
Refletindo sobre questões de interlocução, intersubjetividade, tempo e 
lugar, essas teorias buscam preencher as lacunas da linguística pelo 
argumento de que o estudo semântico dos enunciados é insuficiente 
quando não se leva em conta a enunciação.

Pois é essa enunciação que leva em conta a interlocução, in-
tersubjetividade, tempo e lugar que vai servir de subsídio teórico 
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para este trabalho. Mais especificamente a enunciação de Benve-
niste, teoria onde, como já sabemos, não é possível abstrair o sujei-
to, pelo contrário, lugar de reflexão que nos leva a crer que estamos 
diante de uma teoria que considera o homem em sua indissociabili-
dade com a linguagem e como lugar de constituição do sujeito. 

Nesse sentido, primeiramente, apresentaremos reflexões 
acerca da subjetividade e da intersubjetividade presentes na Te-
oria da Enunciação de Benveniste. Em seguida, com o intuito de 
compreendermos melhor a enunciação sobre a qual nos referimos 
acima, nos deteremos à definição e aos conceitos decorrentes dela 
apresentados por Benveniste no texto “O Aparelho Formal da 
Enunciação”. 

2.1 A Subjetividade/ Intersubjetividade

Segundo Benveniste, antes da enunciação a língua é pos-
sibilidade de língua, depois da enunciação a língua é posta nas 
instâncias do discurso, isso necessita de um “eu” (locutor) e um 
“tu” (interlocutor) que por sua vez ouve e possibilita um retorno 
enunciativo. Isso posto, reportemo-nos ao texto “Da subjetividade 
na linguagem” datado de 1958, onde Benveniste se aprofunda na 
sua teoria do sujeito. Inicialmente, o linguista deixa claro o cará-
ter constitutivo da linguagem, distanciando-se do aspecto instru-
mental, pois “falar de instrumento é pôr em oposição o homem e a 
natureza” (BENVENISTE, 1995, p. 285) e não podemos conceber a 
linguagem e o indivíduo dessa forma porque “não atingimos nunca 
o homem separado da linguagem e não o vemos nunca inventan-
do-a”. De fato, essa concepção deixa o indivíduo à margem da lin-
guagem, mostrando apenas o produto dessa atividade nobre que 
é falar. O que propõe então é uma ideia de linguagem que dê ao 
indivíduo o status de sujeito e assim deve ser porque “é um homem 
falando que encontramos no mundo, um homem falando com ou-
tro homem, e a linguagem ensina a própria definição do homem” 
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(idem). Ou seja, o homem é um ser de linguagem. Mas não o é sozi-
nho, precisa do outro. E é a linguagem que viabiliza a existência de 
eu-tu, como sujeitos, mediante a condição de inversibilidade enun-
ciativa. Não há linguagem sem a alternância entre eu e tu, sem a 
possibilidade de resposta. A característica da linguagem humana é 
a interação, uma vez que ela faz a exigência do outro. Dessa forma, 
a linguagem será o lugar onde o indivíduo se constitui como falan-
te e como sujeito, uma vez que disponibiliza elementos dentro da 
língua para que isso aconteça, como é o caso da categoria de pessoa 
(da qual fazem parte os pronomes e o verbo, expressando pessoali-
dade), da categoria de tempo (com verbo e advérbios expressando 
a temporalidade) e da categoria de espaço (com advérbios e prono-
mes expressando a espacialidade). 

Assim sendo, a linguagem é a possibilidade da subjetividade 
e da intersubjetividade, se entendida como discurso. Ela, quando 
considerada como exercício assumido pelos indivíduos, é lingua-
gem posta em ação. Essa noção perpassa toda a teoria da enuncia-
ção postulada por Benveniste, a qual direciona os estudos sobre a 
linguagem para uma nova perspectiva.

2.2 A enunciação

O artigo intitulado “O aparelho formal da Enunciação”, pu-
blicado no livro Problemas de Linguística Geral II, é o único texto 
em que Benveniste traz a palavra “enunciação” e, na tentativa de 
fazer a distinção entre a descrição linguística amparada no empre-
go das formas e a descrição baseada no emprego da língua, ele traz 
um conceito fundamental à teoria: “A enunciação é este colocar em 
funcionamento a língua por um ato individual de utilização”(PLG 
II, 2006, p. 82). O emprego das formas, embora essencial na des-
crição linguística, não se equipara ao emprego da língua. São dois 
mundos diferentes, enquanto o primeiro diz respeito ao emprego 
das regras sintáticas, possibilidades paradigmáticas, regras de for-
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mação, correlações morfológicas, entre outras; o segundo trata de 
um mecanismo total e constante que afeta a língua inteira e é so-
bre o emprego da língua que Benveniste constrói sua reflexão sobre 
a enunciação, definida acima. 

Ao referir-se à enunciação como um mecanismo total que afe-
ta a língua inteira, percebemos uma certa intenção de Benveniste 
em romper com uma visão segmentada da língua, pois a enuncia-
ção não seria um nível a mais da análise linguística. Ela afeta a 
língua como um todo, uma vez que há uma extensão da análise 
enunciativa ampliando-se a todos os níveis da língua.

Ainda neste mesmo texto, Benveniste acrescenta que a enun-
ciação pode ser estudada sob diversos aspectos, a saber: 

• a realização vocal da língua  -“os sons emitidos e percebi-
dos [...] procedem sempre de atos individuais , que o lin-
guista surpreende sempre que possível em uma produção 
nativa, dentro da fala” (idem); 

• o aspecto da semantização – neste aspecto a questão é 
ver como o “sentido” se forma em “palavras”. Diz respei-
to aos “procedimentos pelos quais as formas linguísticas 
da enunciação se diversificam e se engendram” (ibidem,  
p. 83)

• o quadro formal da sua realização – segundo Benveniste, 
este aspecto seria o objeto real de seu texto e refere-se aos 
“caracteres formais da enunciação a partir da manifesta-
ção individual que ela atualiza” (idem). 

Na tentativa de apresentar um caminho metodológico para a 
análise linguística, Benveniste sugere que o linguista deve partir 
do ato, verificar a situação em que esse ato se apresenta e por fim 
analisar os instrumentos ou recursos linguísticos para a sua reali-
zação: “Na enunciação consideraremos, sucessivamente, o próprio 
ato, as situações em que ele se realiza, os instrumentos de sua re-
alização” (idem). Em seguida esclarece o que seria o ato a que se 
refere:
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O ato individual pelo qual se utiliza a língua introduz em primeiro lu-
gar o locutor como parâmetro nas condições necessárias da enunciação. 
Antes da enunciação, a língua não é senão possibilidade da língua. De-
pois da enunciação, a língua é efetuada em uma instância de discurso, 
que emana de um locutor, forma sonora que atinge um ouvinte e que 
suscita uma outra enunciação de retorno. (ibidem, p.83-84)

Desse modo, o linguista refere-se à enunciação em relação à 
língua como um processo de apropriação. O locutor se apropria do 
aparelho formal da língua, enuncia sua posição e imediatamente 
“implanta o outro diante de si, qualquer que seja o grau de pre-
sença que ele atribui a este outro. Toda a alocução é, explícita ou 
implicitamente, uma alocução, ela postula um alocutário” (ibidem, 
p. 84).

Por fim, para referir-se à situação em que o ato se realiza, 
Benveniste postula que “na enunciação, a língua se acha empre-
gada para a expressão de uma certa relação com o mundo” (idem). 
Aqui estamos falando da referência que é parte integrante da enun-
ciação. Desse modo, locutor e alocutário criam referências que são 
próprias do seu discurso. 

O ato individual de apropriação da língua introduz aquele que fala em 
sua fala. Este é um dado constitutivo da enunciação. A presença do 
locutor em sua enunciação faz com que cada instância do discurso cons-
titua um centro de referência interno. (idem)

Segundo Flores (2013, p. 167), 

Em linhas gerais, o quadro formal da enunciação é constituído pelo 
ato, no qual estão implicados locutor e alocutário, situação na qual se 
constitui a referência construída no discurso, e os instrumentos de rea-
lização, específicos e acessórios.

3 Relato de uma atividade

Com o intuito de investigarmos as questões teóricas apre-
sentadas acima, elencamos uma atividade que envolvesse oralida-
de, leitura e produção textual e que fosse aplicada nas turmas nas 
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quais trabalhamos no ensino superior, na Universidade Regional 
do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí). Não houve 
coleta de dados, tampouco aplicação de questionários, apenas ob-
servações e constatações, enquanto professoras de língua materna, 
há mais de 10 anos, em cursos de graduação.    

Na Unijuí, o componente curricular Leitura e Produção Tex-
tual é oferecido em todos os cursos de graduação, bacharelado e 
licenciatura, da instituição. Como a disciplina é disponibilizada 
a todos os cursos indiscriminadamente, o resultado são turmas 
bastante diversificadas em termos de cursos e de uma pluralida-
de riquíssima. A partir de sua ementa, o componente reflete sobre 
concepções de leitura, escrita e oralidade a partir do entendimento 
de texto e de textualidade e do domínio de tais conceitos para ler, 
escrever e falar de forma crítica, reflexiva, propositiva e argumen-
tativa por meio de diferentes gêneros de textos, portadores de te-
máticas diversas, como as sociopolíticas, culturais, étnico-raciais, 
ambientais, tecnológicas, éticas e cidadãs. Oportuniza o desenvol-
vimento da capacidade de argumentar, sintetizar e estruturar tex-
tos escritos. Aborda o conhecimento da estrutura e do funciona-
mento da língua, a partir de seu uso real como objeto de estudo, de 
interação e intervenção social. 

Dentre os objetivos da disciplina queremos destacar: convo-
car o aluno a assumir o papel de locutor/colocutor do estudante, 
através das práticas de escrita, a fim de qualificá-las. Entre as vá-
rias práticas previstas no cronograma de atividades duas são o foco 
deste artigo. Um exercício de argumentação oral que denominamos 
Tribuna Livre e o artigo de opinião que os alunos elaboram a partir 
dessa argumentação.

Tribuna Livre é uma proposta de argumentação oral funda-
mentada por um assunto de escolha do aluno. Essa atividade está 
prevista para acontecer quase na metade do semestre, mas é no 
início que ela começa a ser preparada. Já no início do semestre 
letivo, o aluno é convidado a pensar e escolher um assunto sobre 



46

A concepção de escrita na universidade: a passagem de locutor a sujeito em textos acadêmicos

o qual queira discorrer de forma individual. Uma vez que o as-
sunto será apresentado para a turma e que poderá sofrer inter-
ferências dos colegas, a sugestão é que seja um assunto que, de 
preferência, seja passível de polemização e que não tenha especi-
ficidades a ponto de dificultar o entendimento por parte da turma. 
O professor fará uma planilha onde serão anotados os assuntos 
escolhidos, assuntos repetidos não constituirá problema e serão 
agrupados para facilitar a sua discussão. Como o assunto é esco-
lhido com antecedência, é comum alunos trocarem de assunto até 
uma escolha definitiva. Antes da apresentação, serão trabalhados 
assuntos relacionados a textos de gêneros argumentativos, tanto 
escritos quanto orais, suas características, critérios para sua elabo-
ração, diferenças entre escrita e oralidade e orientações/sugestões 
de apresentação oral, incluindo utilização de mídias. O tema será 
apresentado oralmente e o uso de multimídia será permitido ape-
nas para apresentar imagens, fotos ou gráficos. Na aula anterior 
ao início das apresentações, é trabalhada a unidade 5 da apostila, 
intitulada Defendendo um Posicionamento por Meio da Expressão 
Oral - Texto escrito versus texto falado. À apresentação oral e indi-
vidual, serão destinados dez minutos, com mais cinco para interfe-
rência da turma.

Na aula seguinte ao término das apresentações, que duram 
em média três aulas, é trabalhado o gênero artigo de opinião e en-
tão os estudantes produzirão seu texto escrito sobre o assunto que 
apresentaram na tribuna e que, a essa altura, já foi apresentado, 
argumentado oralmente e, geralmente, é qualificado pelas interfe-
rências dos colegas.

4 Análises e comentários

A escrita tem sido objeto da atenção de professores e de pre-
ocupação por parte de alunos em todos os níveis, mas parece ser o 
Ensino Superior o lugar onde todas as demandas textuais se tor-
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nam verdadeira tortura para alunos e professores. Segundo Nunes 
e Flores, 2012, p. 235

A consideração de textos de gêneros tipicamente acadêmicos, produzi-
dos por alunos de graduação e de pós-graduação, apenas recentemente 
vem chamando a atenção dos estudiosos da linguagem. Se comparadas 
aos trabalhos que tomam como objeto de estudo a produção textual em 
nível fundamental e médio, as produções universitárias ocupam ainda 
um espaço bastante reduzido nas reflexões dos linguistas que se detêm 
à análise desse tipo de produção linguística. 

O trabalho com Gêneros Textuais ou do Discurso trouxe uma 
nova luz às disciplinas que trabalham com a língua materna nessa 
perspectiva de leitura e produção textual, ainda assim a impressão 
que muitas vezes se tem é de que continuamos a querer e a pro-
duzir modelos para a escrita. Quando se trata de escrever parece 
que há um caminho totalmente desconhecido a ser percorrido. A 
impressão é que teremos que começar do zero e, o mais complicado, 
parece que não teremos, professores e alunos, nem tempo nem fô-
lego para tal empreitada.

Porém, a atividade relatada acima nos trouxe uma outra vi-
são sobre o processo que conduz à produção escrita. Reportando-nos 
à teoria da enunciação de Benveniste, verificamos que o primeiro 
momento da atividade, a apresentação do assunto escolhido pelo 
aluno, é essencial, pois esse constitui o ato individual pelo qual o 
locutor se apropria do aparelho formal da língua para enunciar a 
sua posição no discurso e apresentar a referência, que possibilitará 
a outro correferir. Essa é a condição essencial da enunciação, pois, 
conforme Benveniste “antes da enunciação, a língua não é senão 
possiblidade da língua”. Mas é depois que a língua é efetuada em 
uma instância do discurso, que o aluno, enquanto locutor, atinge 
um ouvinte e esse, por sua vez, suscita uma outra enunciação de 
retorno. E é esse movimento que garante a inversibilidade enun-
ciativa, a alternância entre o eu e o tu. Essa inversibilidade enun-
ciativa é fundamental na atividade aplicada, pois o aluno que se 
enuncia no seu discurso como eu, ao receber a interferência de um 
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colega ou professor, torna-se tu, podendo essa alternância ocorrer 
por diversas vezes. Desse modo, o que percebemos é uma qualifi-
cação do seu discurso de tal forma que a produção escrita solicita-
da mais adiante será mais aprimorada, apresentando uma melhor 
competência comunicativa, condizente com o universo acadêmico. 
Dito de outra forma, as situações de enunciação criadas em sala 
de aula possibilitam aos alunos se instaurarem nas formas com-
plexas do discurso relacionadas à escrita, valendo-se de diferentes 
instrumentos da enunciação (índices específicos de pessoa, tempo 
e espaço); procedimentos diferenciados de organização de formas 
para a produção de sentidos e diferentes recursos do aparelho de 
funções (interrogação, intimação e asserção).

Outro fato importante que observamos durante a atividade e 
que revela seu aspecto produtivo diz respeito à situação da enun-
ciação criada. Como as interferências dos colegas e do professor 
ocorrem constantemente, locutor e alocutário vão criando novas re-
ferências a cada vez que se enunciam e elas passam a ser parte in-
tegrante do discurso, pois, como afirma Benveniste “na enunciação 
a língua se acha empregada para a expressão de uma certa relação 
com o mundo” (PLG II, 2006, p. 84).

Por fim, constatamos que todo o processo pelo qual o aluno 
passa para chegar à produção escrita evidencia o pensamento de 
Benveniste sobre a concepção de língua e linguagem, ou seja, o 
lugar e o fundamento da subjetividade numa relação intersubje-
tiva. O sentido vai sendo construído pelos alunos na inversibilida-
de enunciativa do discurso e, quando chegam à etapa final, estão 
aptos a desenvolverem uma escrita mais qualificada, própria ao 
ambiente universitário. Tal fato é evidenciado nas impressões de 
alguns estudantes, por ocasião de conversas informais sobre a ati-
vidade, e as quais transcrevemos a seguir: 
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 “Foi muito bom... buscamos conhecimento sobre o assunto para apre-
sentar, podendo assim, transferir para a produção escrita ainda mais 
aprofundado”

“Os comentários dos colegas contribuíram para melhorar meu texto”

“Achei uma coisa muito legal: consegui entender melhor meu assunto 
depois que pesquisei e apresentei na aula, as coisas passaram a ter 
sentido”

“Não tive medo de escrever, porque já conhecia bem o assunto” 

5 Considerações finais

De maneira geral, a atividade de produzir textos não é bem-
-vinda pelos alunos, e nós, professores, temos tentado de inúme-
ras formas torná-la menos massacrante e mostrar sua finalidade e 
utilidade na vida dos acadêmicos. Por isso, é com prazer que con-
cluímos que o artigo feito após a tribuna livre, a partir do tema 
que o aluno “defendeu” oralmente, foi uma atividade encarada com 
naturalidade por eles e que obteve sucesso, uma vez que a escrita 
se qualificou de forma considerável. A grande maioria se sentiu 
motivada a produzir esse texto, demonstrando estar preparados e 
as dúvidas giraram em torno apenas de aspectos formais do texto. 
Os alunos, invariavelmente nos deram retorno positivo dessa ati-
vidade, relataram a tranquilidade de falar sobre um assunto para 
o qual se preparam e que gerou interferências do professor e mani-
festações dos colegas. 

Finalizando, concluímos que o trabalho com alunos univer-
sitários, em função de sua maturidade acadêmica, pode propor-
cionar a nós, professores, um retorno importante, tanto para ava-
liarmos nossas práticas quanto para revermos ou consolidarmos 
nosso fazer pedagógico. Nesse sentido, acreditamos que a teoria 
da enunciação, caracterizada como uma teoria da subjetividade na 
linguagem, pode contribuir significativamente no ensino da língua 
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materna, especialmente no que diz respeito à produção escrita no 
ensino superior, uma vez que novas abordagens a respeito das con-
cepções de língua, linguagem, sujeito e sentido são adotadas.
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A INTERATIVIDADE NA POESIA 
ELETRÔNICA: NOVAS  

POSSIBILIDADES DE FRUIÇÃO 
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1 Introdução

Atualmente o ato de ler não pode ser resumido ao livro im-
presso, requer o contato e habilidades para experenciar outras 
possibilidades. Dessa forma, a fim de se aproximar da vida dos 
estudantes, com aquilo que faz parte do seu dia a dia, ou seja, as 
tecnologias, surge a proposta de se trabalhar com a literatura ele-
trônica.  Esta vem a ser uma estratégia a qual o docente pode recor-
rer no ensino-aprendizagem da literatura unindo imagem, áudio, 
movimento, música, vídeos, interatividade, enfim uma variedade 
de recursos fazendo com que o estudante tenha contato e aprecie a 
literatura de forma prazerosa.

A proposta que aqui se apresenta para trabalhar com litera-
tura denomina-se eletronic literature collection, organização esta 
com poemas envolventes e interativos, no qual vários autores ex-
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põem suas publicações e neste artigo serão focados alguns deles, 
destacando autores brasileiros e portugueses.

Assim, o que se percebe é que numa sociedade tecnológica, a 
apreciação da literatura deve ser explorada cada vez mais pelo uso 
dessa ferramenta, unindo aprendizagem com fruição, independen-
te do nível escolar. A fim de compreensão deste meio sugestivo de 
aprendizagem apresentou-se primeiramente um capítulo focando 
alguns conceitos importantes e as contribuições de autores da área. 
Na sequência procedeu-se a apresentação e estrutura de alguns 
poemas bem como a análise dos mesmos. 

Nota-se que se a prioridade na educação é a leitura e em ra-
zão disso surgem as dificuldades para conquistar os leitores, aqui 
apresenta-se uma opção dinâmica e atrativa que se bem aplicada, 
poderá trazer bons resultados. Segue-se, assim, a teoria em desta-
que.

2 A tecnologia como recurso de incentivo à 
literatura

O professor que pretende proporcionar uma aprendizagem 
satisfatória a seus estudantes necessita ir ao encontro daquilo que 
estes almejam. Para isso, é de conhecimento que a maioria dos alu-
nos tem por passatempo a tecnologia, seja celular ou computador a 
fim de utilizá-las para acesso às redes sociais, jogos, entretenimen-
to, aproximando aqueles que têm afinidades pelos mesmos gostos 
de programas, formando redes de relacionamentos e abrindo um 
leque infindável de amigos virtuais. Diante desse quadro atual de 
virtualidade, o professor não pode ficar distante, continuar com 
suas aulas apenas em livros impressos, apostilas e quadro. É pre-
ciso pensar em possibilidades e rápido. 

Da mesma forma, a literatura baseada em estudos de perío-
dos literários, fragmentos de textos do livro didático e questões a 
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serem respondidas no mesmo, tornam-se obsoletas. Já não é mais 
uma opção e sim obrigação do professor mediador utilizar novos 
meios para conquistar este leitor ubíquo que se apresenta. San-
taella (2013) chama de leitor ubíquo referindo-se ao fato do leitor 
estar em determinado local e ao se locomover nas redes se encontra 
ao mesmo tempo em todo lugar, não precisa se mover.

Eis a facilidade com que principalmente os jovens adquirem 
de lidar com esses aparatos. Para essa geração que nasceu pra-
ticamente envolto por essas transformações (os nativos digitais) 
torna-se praticamente impossível ficar um dia sem ter contato com 
a tecnologia e, ainda mais, conectar-se à internet. Dadas essas cir-
cunstâncias torna-se necessário cada vez mais que as aulas sejam 
atrativas para resgatar e manter estudantes a fim de que os mes-
mos sintam encanto pelo conhecimento e em especial pela litera-
tura.

A internet está aí, muitas informações são disponibilizadas 
por meio dela e cabe ao docente direcionar seus estudantes nesta 
busca. Por isso, uma forma atraente de se aprender, de ler e de 
gostar de literatura pode ser conquistada pelos poemas eletrôni-
cos. Com relação a esse novo mecanismo de aprendizagem torna-se 
importante as contribuições de Chartier (1998, p. 93), o referido 
autor destaca que “cada vez mais a escrita em geral – e a literatura 
em particular – encontra novos e variados suportes digitais com 
características distintas e capazes, inclusive, de modificar o texto 
em si, numa revolução “com poucos precedentes tão violentos na 
longa história da cultura escrita”. É o que acontece na organização 
eletronic literature collection, por meio do acesso a esse fantástico 
ambiente virtual o estudante terá à disposição a linguagem verbal 
atrelada a outras mídias. Seguindo Katherine Hayles (2009, p. 65) 
“à luz desses avanços, parece razoável supor que os cidadãos em so-
ciedades  desenvolvidas tecnologicamente, e os jovens em especial, 
estejam literalmente sendo reformulados por suas interações com 
dispositivos computacionais”. Ainda, a autora afirma
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Esse universo de sistemas digitais tão fascinantes não consiste, con-
tudo, apenas no avanço dos procedimentos relacionados à redação, à 
leitura, à editoração, à publicação e a reprodução de textos. A ordem 
nos novos procedimentos técnicos nos campos das comunicações afetou 
diretamente outro sistema, diretamente relacionado aos sistemas digi-
tais: o sistema cognitivo do ser humano. Dispostos em intermediação 
constante, reciprocamente afetados, os sistemas subjetivos humanos e 
os sistemas tecnológicos obedecem a mútuas influências que alteram 
tanto nossa maneira de pensar quanto atualizam os sistemas infor-
matizados em novas possibilidades de atuação. (HAYLES, 2008, p. 10)

Tal pensamento vai ao encontro de Santaella (2013) quando 
esta utiliza a expressão “pós-humano” no sentido de superar o con-
ceito anterior de humano nos limites físicos, sendo uma mistura de 
homem e máquina. Ainda, a autora salienta que a revolução digital 
não está apenas transformando os formatos de comunicação, mas 
também está ocorrendo modificações mentais e corporais. Assim, o 
rápido desenvolvimento das tecnologias digitais está alterando os 
modos de expressão, comunicação e interação nas relações homem/
homem e homem/mundo.

Em contrapartida seguindo Canevacci (2005) ocorre uma di-
latação do conceito de jovem de hoje, em razão das culturas frag-
mentadas, transculturais, comunicações mass-midiáticas; virado 
do avesso as categorias que fixavam faixas etárias definidas e 
claras, assiste-se a um conjunto de atitudes que caracterizam de 
modo único nossa era: as dilatações juvenis, identidades móveis. 
Para o autor, ainda, a comunicação juvenil recusa-se a permanecer 
restrita no âmbito de rituais obsoletos, retóricas inúteis, organo-
gramas rígidos.

Para complementar o pensamento acima agrega-se as colo-
cações de Kahterine (2009, p. 65) “à luz desses avanços, parece 
razoável supor que os cidadãos em sociedades desenvolvidas tec-
nologicamente, e os jovens em especial, estejam literalmente sen-
do reformulados por suas interações com dispositivos computacio-
nais.” 

Hayles (2009) diz que evidências baseadas em relatos infor-
mais, assim como estudos com imagens do cérebro, indicam que a 
geração M (grupo entre oito e dezoito anos) está passando por uma 
mudança cognitiva significativa, caracterizada por um desejo por 
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estímulos que variam constantemente, baixa tolerância ao tédio e 
habilidade de processar múltiplos fluxos de informação simultane-
amente. Esse modo cognitivo, a autora denominou hiperatenção. 
Além disso, a referida autora (2009, p. 126) acrescenta que “assim 
como a mídia muda, também mudam os corpos e cérebros; novas 
condições de mídia fomentam novos tipos de adaptações ontogêni-
cas e com elas novas possibilidades de envolvimentos literários”.  
Outro ponto a ser destacado pela autora (2009, p. 165) refere-se aos 
dados empíricos os quais indicam que os jovens estão passando me-
nos tempo lendo livros impressos e mais tempo surfando na web, 
jogando videogames e ouvindo arquivos em MP3.

Por isso, o uso das tecnologias em sala de aula torna-se de 
suma importância, pois fora da escola esses aparatos fazem parte 
da vida do estudante. Dessa forma, os docentes responsáveis pelo 
trabalho com atividades literárias não têm como negar a falta de 
recursos, o que pode ocorrer é uma escola não ter acesso à internet, 
o que dificulta o trabalho, mas quanto aos recursos, os próprios 
estudantes carregam junto, eles podem não ter caneta ou lápis 
dentro da mochila, mas celular eles dificilmente esquecem. Cabe 
aqui destacar Hayles (2009) a qual enfatiza que “as variedades de 
literatura eletrônica são ricamente diversas, abarcando todos os 
tipos associados com a literatura impressa e acrescentando alguns 
gêneros únicos ao meio eletrônico em rede e programável. ” Para 
tanto faz-se importante que o mediador tenha os conhecimentos ne-
cessários para acompanhar os estudantes. Para Katherine Hayles 
(2009) é preciso novas formas de ensino, interpretação e execução, 
ainda acrescenta a expressão “ pensar digital” (2009, p. 43). 

Por fim, cabe destacar que 

As tecnologias digitais colocam em jogo dinâmicas que interrogam e 
reconfiguram as relações entre autores e leitores, seres humanos e má-
quinas inteligentes, código e linguagem. Os livros não vão desaparecer, 
mas também não vão escapar dos efeitos das tecnologias digitais que os 
interpenetram. Mais do que um modo de produção material (embora o 
seja), a digitalidade tornou-se a condição textual da literatura do século 
XXI. (HAYLES, 2009, p. 185)
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Na sequência descreve-se uma breve apresentação e análise 
de alguns poemas.

3 Metodologia

Com o intuito de conhecer e demonstrar a importância dos 
poemas eletrônicos, procedeu-se a leituras pertinentes ao tema “Li-
teratura eletrônica” e mais especificamente “Poesia eletrônica”, na 
sequência acessou-se a organização eletronic literature collection, 
a qual possui três coletâneas constando autores de vários países e 
seus respectivos poemas. Para esta análise foram escolhidos qua-
tro poemas, cada qual de um autor: Chico Marinho, o qual é brasi-
leiro; Rui Torres, Pedro Barbosa e Antônio Abernú, portugueses. A 
fim de melhor ilustrar o que foi discutido, realizou-se print da tela 
de alguns passos constantes na referida análise.

3.1 Análise dos dados de alguns poemas

O primeiro poema a ser analisado é “Palavrador” de Chico 
Marinho (Volume 2). Como o próprio título indica trata-se de pala-
vras. Inicia o poema em um cenário sombrio, com uma música de 
fundo, uma engrenagem se movendo representando a roda da vida 
e áudio, supõe-se que seja o autor falando. Palavras caem, voam. 
Juntamente com a voz do poeta eis que surge outra que se sobrepõe 
e diz diferentes versos como por exemplo: “a palavra passa o que a 
gente pensa”. Palavras escorrem, tudo isso acontecendo enquanto 
um dado vai girando (nele consta caricaturas) e voando por entre 
as imagens. O dado sofre mutações no decorrer desta viagem. Além 
disso, conforme o dado se aproxima do leitor aumenta o som, con-
forme se afasta o som vai diminuindo. Nas duas imagens abaixo 
aparece o dado. A primeira imagem retrata o dado como aparece 
na maior parte das vezes com asas, nas quais estão escritas pala-
vras. Na segunda tela o dado aparece com a palavra poesia. Eis que 
esses são apenas alguns dos exemplos do que aparece no poema. 
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Soma-se a essas informações o registro de que o poema permite re-
flexões acerca da vida, podendo ser lido e pausado para discussões 
no grupo. O leitor deve tentar descobrir o sentido neste cenário 
interativo em que se permite várias possibilidades, cujo espaço se 
dá em forma de game.

Figura 1: Palavrador, de Chico Marinho

Figura 2: Palavrador, de Chico Marinho
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O conto Amor de Clarice Lispector está aqui representado 
por “Amor de Clarice” do autor Rui Torres (Volume 2). Não se pode-
ria deixar de acrescentar, que esta é uma forma lúdica de trabalhar 
com este poema tão importante na literatura. Aqui o fator determi-
nante é o inesperado. Ao clicar, o participante não sabe o que vai 
acontecer, apresentando de forma surpreendente a precariedade 
da situação humana, o que não seria possível se a leitura fosse 
feita apenas no papel.

O poema inicia dançando pela tela para a direita e para a 
esquerda:

Figura 3: Amor de Clarice, de Rui Torres

É possível clicar em qualquer palavra e ela remeterá a uma 
imagem e/ou a outras palavras que dançam, mesclam-se com músi-
ca de fundo diferente para cada palavra clicada e a voz do autor fa-
lando palavras relativas às palavras clicadas, por vezes como uma 
espécie de eco. Permite que o estudante vá desvendando o poema 
e interpretando-o melhor, as animações instigam a querer desco-
brir o que aparecerá ao clicar em cada palavra, frase. Na imagem 
abaixo, escolheu-se para clicar as palavras grita horror aparecendo 
uma luz que ora acende ora apaga-se, provavelmente simbolizando 
a vida e a morte inclusive com o sentido de viver, mas sem ter obje-
tivos, sem sentido, uma vida quase morta.
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Figura 4: Amor de Clarice, de Rui Torres

Figura 5: Amor de Clarice, de Rui Torres

O próximo poema em destaque é “@gua_um conto digital”-O 
homem que queria ser água-Antônio Abernú” (consta no Volume 
3). O título pertinente para este poema, inicia pelo arroba, símbolo 
utilizado na informática, mas que também pode se referir as con-
dições em que os dados são válidos ou para denotar átomos e molé-
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culas em certas condições especiais. O poema começa em forma de 
uma antena e lentamente vai sofrendo modificações.

Figura 6: “@gua_um conto digital, de Antônio Abernú

Aqui, observa-se que quando os pontos se cruzam as pontas 
brilham, representadas pelos pontos brancos na ponta das rami-
ficações, na tela. Convém salientar, que toda a estrutura se mo-
vimenta, cruza-se, encontra-se, girando e abrindo-se a novas mo-
dificações e o barulho que se escuta é de água borbulhando que 
aumenta e diminui, vai e volta. A estrutura é representada na cor 
azul claro. Chega um momento em que a imagem vai para a direi-
ta e some da tela, ficando apenas o barulho da água borbulhando. 
Aos poucos surge novamente as pontas e vai aumentando a visão 
da imagem novamente. Interessante ressaltar que neste poema o 
estudante pode criar a sua interpretação a partir do tema propos-
to, inclusive, ao visualizá-lo transmite uma tranquilidade, calma, 
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sugestivo para ambiente escolar, que é muitas vezes agitado e pela 
doença do século: ansiedade.

Figura 7: @gua_um conto digital, de Antônio Abernú

O último poema aqui analisado trata-se de “Cyberliterature” 
de Pedro Barbosa (Volume 3). Constam seis poemas escritos em 
português e inglês. Para acessá-los basta utilizar a flechinha na 
parte superior da tela e clicar no poema desejado. Ele aparecerá 
na tela como se o autor estivesse escrevendo no momento, as le-
tras correm da esquerda para a direita. O poema aqui escolhido foi  
“Teoria do homem sentado”: 
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Figura 8: Cyberliterature, de Pedro Barbosa

Muitas atividades podem ser feitas diante desses poemas de 
Pedro Barbosa, permite que o estudante os leia, escolha e analise. 
O autor faz uma crítica interessante sobre a comodidade do homem 
atual, o qual dispõe de uma variedade de equipamentos que o fa-
zem ser sedentário, imerso em vários botões não é necessário que 
se levante da cadeira para acessar o que deseja.

Outras observações poderiam ser feitas com esses quatro  
poemas analisados neste capítulo, por isso coube aqui uma demons-
tração de que é possível e interessante trabalhar com os referidos 
poemas em sala de aula e muitas discussões, curiosidades, poderão 
ser provocadas em razão do contato com os mesmos.
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4 Considerações finais

O que se contata por meio da teoria e das análises aqui efe-
tuadas é que a atividade poética nos meios eletrônicos-digitais tem 
se mostrado como uma alternativa para atrair leitores e uma pos-
sibilidade de se trabalhar literatura. Com isso a linguagem verbal 
se expande, abrindo seus horizontes também para o texto sonoro, 
visual, digital, inclusive em outro contexto. A interatividade faz-se 
presente, mesclando tecnologia e humano, produzindo sentidos.

A liberdade de expressão, o poder de interpretação, o conhe-
cimento com novas formas de expressão cultural está à disposição 
de todos, assim a intenção aqui é disseminar esta ideia de navegar 
pela organização eletronic literature collection junto aos educado-
res, mediadores, estudantes e a sociedade.

Há que se enfatizar que os poemas aqui analisados, bem 
como outros que neste trabalho não constam, terão uma análise 
mais aprofundada em um trabalho mais extenso que será realiza-
do por estes pesquisadores.
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A LITERATURA COMO BASE 
PARA PRÁTICAS DE ENSINO 

INTERDISCIPLINARES:  
A OBRA DE MONTEIRO LOBATO

Marina de Oliveira*

1 Introdução

A interdisciplinaridade é um conceito muito discutido nos 
centros educacionais do Brasil e atualmente está contemplado 
nos documentos que regem a educação brasileira. Este trabalho 
traz uma proposta de interdisciplinaridade pelo viés da literatura. 
Antes de entrar na especificidade de um autor ou uma obra, no 
entanto, faz-se necessária uma retomada de conceitos relaciona-
dos à noção de interdisciplinaridade. Para tanto, como referencial, 
utilizam-se noções e princípios apresentados no livro Interdisci-
plinaridade: conceitos e distinções (2005), de Jayme Paviani. Após 
aborda-se especificamente a obra do autor Monteiro Lobato, conhe-
cido nacionalmente pela sua vasta produção de livros infantis e 
como sendo o criador do Sítio do Picapau Amarelo. Realiza-se uma 
reflexão, em especial, de sua obra Emília no País da Gramática 
(2009), trazendo-a para o contexto escolar e demonstrando como 
os diversos elementos do livro podem ser utilizados nas práticas de 
ensino das disciplinas de Literatura e Língua Portuguesa, sendo 

* Graduanda em Letras Português, Inglês e Respectivas Literaturas pela Universidade de 
Passo Fundo (UPF). Bolsista voluntária de Iniciação Científica no projeto “A experiência 
da criança na linguagem”. Estagiária no Centro de Referência em Literatura e Multimeios 
– Mundo da Leitura.
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que ambas fazem parte, segundo os Parâmetros Curriculares Na-
cionais (2000), da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 
Ocupa-se da obra de Monteiro Lobato, pela grande quantidade de 
obras publicadas e pelo visível diálogo que ele produz com as di-
versas áreas do conhecimento. Porém, ao se analisar um autor ou 
uma obra em específico, é necessário recorrer aos pesquisadores e 
teóricos da área. No caso específico de Monteiro Lobato, muito já se 
foi escrito sobre ele e por muitas pessoas, mas para este artigo em 
especial utilizar-se-á o livro Atualidade de Monteiro Lobato: uma 
revisão crítica (1983), organizado por Regina Zilberman. Em rela-
ção à leitura do livro literário na escola, utiliza-se como referencial 
Através da vidraça da escola: formando novos leitores (2012) de 
Ilan Brenman e Literatura infantil e juvenil: leituras, análises e 
reflexões (2010) organizado por Eliane Debus, Chirley Domingues 
e Dilma Juliano. Por fim, este encerra-se com uma observação so-
bre a utilização de livros de Lobato dentro de sala de aula, sobretu-
do através do livro, já citado, Emília no País da Gramática.

2 Interdisciplinaridade, conceitos e 
princípios

O conceito de interdisciplinaridade surgiu há não muito tem-
po, e, talvez por isso, tal conceito é utilizado para denominar ações 
que podem ser consideradas erroneamente interdisciplinares. Na 
sociedade em que vivemos, as pessoas têm experiências separadas 
por “áreas” ou “segmentos”, tal delimitação acontece na escola. A 
escola divide e segmenta o ensino em disciplinas, professores são 
responsáveis pelas disciplinas que lhes foram designadas e nesse 
contexto é muito mais fácil fazer “o seu trabalho” individualmente 
do que colaborativamente com os demais professores. Mas, queren-
do ou não, a experiência humana fora da escola se dá em um todo, 
de forma que precisamos mobilizar diversas áreas e experiências 
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para as tarefas cotidianas, sendo assim, a interdisciplinaridade 
está a fazer-se, queira-se ou não. 

Há muitos significados para a expressão “interdisciplinari-
dade”: a colaboração entre professores, proposta metodológica, etc. 
Segundo Paviani (2005, p. 14), “nem os que teorizam nem os que 
praticam a interdisciplinaridade oferecem uma definição satisfató-
ria de interdisciplinaridade”. Em grande parte isso acontece por-
que o termo hoje tem sido usado indiscriminadamente para deno-
minar as mais variadas ações e metodologias educacionais. Para 
Fiorin, no artigo Linguagem e interdisciplinaridade (2008, p. 38), a 
interdisciplinaridade “pressupõe uma convergência, uma comple-
mentaridade, o que significa, de um lado, a transferência de concei-
tos teóricos e de metodologias e, de outro, a combinação de áreas”. 
Esse será o conceito de interdisciplinaridade que fundamentará o 
presente artigo.

A escola, como instituição, segmenta o ensino em disciplinas 
(português, matemática, literatura, filosofia, etc.), cada uma des-
sas disciplinas advém de uma ciência específica, mas é importante 
ressaltar que “disciplina” e “ciência” não são sinônimos, embora 
muitos os considerem como. Paviani (2005, p. 26) diz que se en-
tende por ciência “um tipo de saber, qualificado como científico, 
em vista de seus processos metodológicos”, sendo assim, alguns 
exemplos de ciências são: Física, Antropologia, Linguística, etc. 
Enquanto “entende-se por disciplinas sistematizações ou organi-
zações de conhecimentos, com finalidades didática e pedagógica, 
proveniente dessas ciências”. No entanto, as disciplinas, assim 
como as ciências, precisam do apoio de outras áreas para existi-
rem como tal. Paviani (2005, p. 40) ressalta: “nenhuma ciência é 
absolutamente autônoma para realizar de modo pleno e exclusivo 
o ideal de unidade”. A delimitação do objeto de estudo de uma ciên-
cia, por exemplo, decorre da comparação entre os possíveis objetos 
de investigação à outras ciências. Se não um ciência constitui-se 
desvinculada das demais ciências que coexistem, porque na esco-
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la as disciplinas mostram-se tão desvinculadas uma das outras? 
Tal fato demonstra que muitas vezes a escola alimenta uma “falsa 
autonomia”, quando persiste em trabalhar de forma segmentada 
disciplinas que complementam-se. Percebe-se a necessidade de es-
tabelecer disciplinas que não podem ser reduzidas a simples siste-
matização de conhecimentos produzidos.

3 Literatura infanto-juvenil e Monteiro 
Lobato

Ao retomar as origens da recente história da literatura infan-
to-juvenil produzida no nosso país, logo percebe-se a importância 
advinda do nome Monteiro Lobato. No início do século XX, a litera-
tura direcionada à crianças no Brasil era uma cópia ou adaptação 
dos contos de fadas europeus, que nada tinham de semelhança com 
a cultura brasileira. Nessa época, quando Lobato escreveu suas 
primeiras aventuras vividas no Sítio do Picapau Amarelo logo teve 
aceitação dos leitores e dos críticos, pois foram as primeiras obras 
a representarem a identidade nacional para a leitura de crianças e 
jovens. Mas, para Domingues (2010, p. 73), não é somente origina-
lidade que consagra Lobato, o mérito do autor “está, sem dúvida, na 
qualidade de seus escritos, que, na opinião de críticos renomados, 
agradam às crianças, sobretudo por apresentarem um vocabulário 
simples, um estilo direto e uma linguagem próxima da fala”. Pode 
observar-se pelas obras do autor, que essa era uma de suas grandes 
preocupações, escrever obras realmente acessíveis as crianças, com 
uma linguagem próxima do seu cotidiano, ou seja, ele não permitia 
que a linguagem pudesse se tornar um empecilho para a leitura.

Em pesquisas e estudos sobre Monteiro Lobato, percebe-se 
a clara preocupação desse autor com a formação de leitores. O au-
tor não estava preocupado apenas em produzir obras, ele sabia 
que era necessário uma formação leitora adequada para que as 
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crianças gostassem de ler e não lessem apenas por obrigação ou 
necessidade. Para despertar esse interesse Lobato defendia que 
uma produção de livros infantis deveria prezar sobre a fala que as 
próprias crianças se comunicam e no mundo que elas vivem. Acer-
ca disso Brenman (2012, p. 83) afirma que “os formalistas russos, 
como Jakobson, diziam que a literatura não se define pelo seu texto 
ficcional, mas pelo fato de a linguagem utilizada na sua criação 
ser muito peculiar”, é nesse fator que Monteiro Lobato se desta-
ca, além de uma obra de ficção, com crianças vivendo aventuras 
mágicas, bonecas falantes, porcos humanizados, Lobato produziu 
acima de tudo uma obra em que a criança conseguiria se apropriar 
e vivenciar.

A literatura lobatiana também destacou-se, principalmente 
em obras específicas, pelo seu caráter de “literatura escola”. Fato 
que fez com que seus livro fossem aceitos amplamente dentro da 
escola e, assim, lidos pelos alunos. Os livros de Lobato podem ser 
divididos em categorias: alguns têm um características predomi-
nantemente informativas, ainda que de modo fantástico, preen-
chendo dúvidas e questionamentos dos próprios personagens do 
Sítio, voltando-se para conhecimentos específicos e objetivos; de 
outro lado há obras predominantemente de cunho ficcional, onde 
as crianças vivem aventuras e solucionam situações-problemas 
através de sua própria perspicácia. Segundo Filipouski (1983,  
p. 103), essas obras predominantemente informativas “revelam 
um caráter descritivo, colado ao real, cuja intenção pedagógica é 
evidente”. Apesar da clara intenção pedagógica, esses livros ainda 
continuam tendo uma linguagem acessível e apresentam as infor-
mações de uma maneira diferenciada e divertida, uma vez que as 
crianças do Sítio descobrem as respostas as suas perguntas viajan-
do à lugares fantásticos, à países, dando voltas ao mundo, e conver-
sando com seres “inanimados” e animais. É especificamente dessas 
obras, de caráter informativo, que advém a proposta desse artigos 
pois “o maravilhoso é a forma de aproximar a criança da ciência” 
(FILIPOUSKI, 1983, p. 105), ou seja, não se trata apenas de assi-
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milação de conteúdos, mas fazer com que as crianças se interessem 
por determinados assuntos e queiram aprender mais sobre eles.

4 Emília no País da Gramática e o que ela 
encontrou por lá

O livro Emília no País da Gramática (2009) começa com Dona 
Benta pedindo que Pedrinho faça uma revisão de alguns conteúdos 
que ele aprendeu na escola na aula de Língua Portuguesa, mas 
claro que o menino acha chato ter de estudar um monte de nomen-
claturas gramaticais descontextualizadas. Então Emília resolve 
chamar todo a turma para ir passear pelo País da Gramática: por-
que não “em vez de ficarmos aqui e ouvir falar de gramática, não 
havemos de ir passear no País da Gramática?” (LOBATO, 2009,  
p. 14, grifo do autor). Então as crianças montam no rinoceronte 
Quindim, um “grandessíssimo gramático”, e vão ao País da Gramá-
tica viver aventuras sem par. 

Ao folhear o livro, o leitor ou professor perceberá que o obje-
tivo claro do autor foi apresentar conceitos gramaticais de forma a 
tornar o aprendizado desses conceitos mais fácil e prazeroso. Ape-
sar do evidente objetivo didático, ensinar regras e classificações 
gramaticais, Lobato o faz com humor e diversão, conceitos antes 
chatos e inanimados, ganham vida pela narrativa das crianças do 
Sítio. Pensando de fato que a obra em questão não é totalmente 
ficcional, mas predominantemente informativa, uma das pergun-
tas que podem surgir é “Seria Emília no País da Gramática um 
substituto para o livro didático?”. Na verdade não, Lobato escreve 
literatura, e, como em praticamente todas as suas obras, esse livro 
tem fortes traços do fantástico. O que acontece porém é que, muitas 
vezes, o professor, tendo o livro didático como auxilio e principal 
referência, restringe-se ao uso (por vezes indiscriminado) desse. 
Fato é que o livro didático pode e deve ser considerado e utilizado 
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ao elaborar-se planos de aula, mas não apenas ele, pois isso limita-
ria o professor fazendo com que ele se torne dependente. Segundo 
Aguiar (1983, p. 141) “as soluções prontas que encontramos nesses 
manuais limitam a dinâmica do processo de leitura em sala de aula 
em termos de escolha de material e abordagem dos textos”. Por 
isso livros, como Emília no País da Gramática, devem ser utili-
zados, tanto como leitura literária como suporte para aprendiza-
gem de conteúdos específicos. A proposta apresentada compreende 
um trabalho conjunto entre os professores de Língua Portuguesa 
e Literatura, de modo a promover um completo aproveitamento 
do conteúdo da obra, pois contempla elementos literários (fantásti-
co, humanização de seres inanimados, metáforas, etc.) como a ex-
planação de conceitos gramaticais (fonemas, verbos, substantivos, 
etc.). Como exemplificação e justificativa da abordagem proposta, 
abaixo serão explorados alguns trechos específicos do livro. 

É necessário ressaltar também que a presente edição do livro 
Emília no País da Gramática é comentada, sabe-se que alguns con-
ceitos gramaticais mudaram após o livro ser escrito originalmente 
por Lobato, e essa edição apresenta através dos comentários o que 
ainda se mantém e o que mudou das regras e princípios contidos na 
narrativa, além de comentários explicativos sobre diversos termos 
utilizados nas falas.

Após as crianças aceitarem a proposta de Emília de conhecer 
o País da Gramática pessoalmente, todos montam no rinoceronte 
Quindim e se deslocam até a esperada terra da gramática. Quan-
do já estavam andando a algum tempo, os meninos começaram a 
ouvir alguns zumbidos estranhos, Emília logo indagou Quindim 
sobre que som era aquele, ele explicou: “É que já entramos em ter-
ras do País da Gramática. Estes zumbidos são os Sons Orais, que 
voam soltos no espaço” (LOBATO, 2009, p. 16). Então esclareceu 
que sons orais são aquele produzidos pela boca, como as vogais A, 
E, I, O e U. Ao caminhar mais os sons aumentavam, logo na frente 
se uniam formando Sílabas, Palavras e enfim chegaram a entrada 



71

Marina de Oliveira

do País. O paquiderme declarou: “São as cidades do País da Gra-
mática. A que está mais perto chama-se PORTUGÁLIA, e é onde 
moram as palavras da língua portuguesa. Aquela bem lá adiante 
é ANGLÓPOLIS, a cidade das palavras inglesas” (LOBATO, 2009,  
p. 18, grifo do autor). Haviam também outras cidades como “Galó-
polis”, “Italópolis”, cada uma representando palavras originárias 
de uma língua. Logo no começo do livro pode-se perceber que, antes 
de apenas transmitir conteúdos específicos, Monteiro está preocu-
pado com a diversão, ou seja, o que faz uma criança começar a ler o 
livro e continuar a lê-lo. É muito diferente dos textos que as crian-
ças leem por obrigação nos livros didáticos na escola. O fato de que 
os protagonistas da trama são as próprias crianças do Sítio faz com 
que os pequenos leitores se identifiquem com os personagens, suas 
dúvidas e aquilo que acham chato e divertido.

Em diversos momentos, o rinoceronte (guia) esclarece e ex-
plica diferentes conceitos às crianças. Mas como se sabe a boneca 
Emília tem um pensamento crítico que gosta de transpor, por isso 
ela faz críticas ao ensino da gramática, principalmente quando 
este centra-se em nomenclatura e memorização, críticas que corro-
boram com a própria opinião do autor sobre o ensino de gramática:

– ...Mas os senhores gramáticos são uns sujeitos de nomenclaturas re-
barbativas, dessas que deixam as crianças velhas antes do tempo. Por 
isso dividem as palavras em Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxíto-
nas, conforme trazem o Acento Tônico na última Sílaba, na penúltima 
ou na antepenúltima (Quindim sobre o Acento Tônico e sua divisão). 

– Nossa Senhora! Que “luxo asiático”! – exclamou Emília. – Bastava di-
zer que o tal acento cai na última, na penúltima ou na antepenúltima. 
Dava na mesma e não enchia a cabeça da gente de tantos nomes feios. 
PROPAROXÍTONA! Só mesmo dando com um gato morto em cima até 
o rinoceronte miar... (LOBATO, 2009, p. 21, grifos do autor).

Ao chegar em Portugália, as crianças percebem que ela era 
uma cidade “como todas as outras”, gente importante mora no cen-
tro, gente de baixa condição nas periferias. Percebe-se neste e em 
outros fragmentos a sutil crítica em relação as relações e divisões 
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econômicas do país. O primeiro bairro que visitaram foi o “Bair-
ro do Refugo”, onde “viram grande número de palavras velhas, 
bem corocas, que ficavam tomando sol à porta de seus casebres”  
(LOBATO, 2009, p. 21). No universo criado pelo autor, as palavras 
ganham vida, são pessoas que vivem tranquilas até serem chama-
das para compor algum texto. As palavras velhas que eles encon-
tram, Quindim esclarece: “- Essas coitadas são bananeiras que já 
deram cacho. Ninguém as usa mais, salvo por fantasia e de longe 
em longe. Estão morrendo. Os gramáticos classificam essas pala-
vras de Arcaísmos. Arcaico quer dizer velha, caduca” (LOBATO, 
2009, p. 22). Mas essas não são as únicas palavras que moram 
nas periferias da cidade, há também palavras novas demais: “- Em 
matéria de palavras a muita mocidade é tão defeito como a muita 
velhice. O Neologismo tem de envelhecer um bocado antes que re-
ceba autorização para residir o centro da cidade” (LOBATO, 2009, 
p. 23). 

A viagem continua até que eles chegam ao centro da cida-
de, no “Bairro dos Nomes”, onde moram todos os Substantivos. Os 
Substantivos próprios que moram por ali estão sempre trabalhan-
do, pois de quando em quando são chamados para batizar uma 
criança recém nascida. Um dos nomes que mais corre é José, afinal 
quantos pais não escolhem justo esse nome para os bebês? Justo no 
momento em que José passa na rua, a boneca consegue falar com 
ele:

- Venha cá, Senhor Nome JOSÉ! – chamou Emília. 
O nome JOSÉ aproximou-se, arquejante, a limpar o suor da testa.
- Cansadinho, hein?
- Nem fale, menina! – disse ele. – A todo momento nascem crianças que 
os pais querem que eu batize, de modo que vivo numa perpétua correria 
de igreja em igreja, a grudar-me em criancinhas que ficam josezando 
até a morte. Eu e MARIA somos dois Nomes que não sabem o que quer 
dizer sossego... (LOBATO, 2009, p. 30, grifos do autor).

Uma das principais caraterísticas da narrativa, como pode-se 
perceber pelos trechos citados, é o humor. Monteiro Lobato explora 



73

Marina de Oliveira

o humor como uma das principais ferramentas para prender os lei-
tores e para que a história não se torne maçante, mesmo no caso de 
histórias como essa, predominantemente informativa. Através dos 
exemplos expostos, percebe-se que literatura e língua portuguesa 
não são disciplinas opostas, mas constroem-se em conjunto. Uma 
aula de língua portuguesa estuda diferentes signos e tais só têm 
sentido dentro de um contexto e situação específica, a literariedade 
dos textos constroem contextos necessários. Assim língua portu-
guesa e literatura não são duas disciplinas, mas um todo destinado 
a compreender os sentidos produzidos na e pela linguagem. Outro 
fato que deve ser observado pelos professores é a inadequada uti-
lização do texto literário somente como pretexto para o ensino de 
gramática, uma vez que o texto literário é uma produção rica e deve 
ser explorado em sua totalidade. Em muitas escolas, as disciplinas 
são trabalhadas por diferentes professores, nesse caso há um para 
Língua Portuguesa e um para Literatura, mas não se pode haver 
linguagem apenas com conceitos gramaticais, pois estes explora-
riam somente a função metalinguística, o discurso como um todo 
mobiliza outras inúmeras funções e recursos ao construir sentido. 
Não há literatura sem um uso de diversos mecanismos linguísticos 
e gramaticais, da mesma forma para se analisar esses não se deve 
perder a essência literária do texto ficcional e a singularidade des-
sa linguagem.

Os conteúdos e conceitos gramaticais abordados na narrativa 
são: termo gramática, fonemas, vogais, consoantes, sílabas, pala-
vras, signo (significado e significante), prefixos e sufixos, palavras 
de origens em diferentes idiomas, sílaba tônica (oxítona, paroxítona 
e proparoxítona), arcaísmos, neologismos, gírias, estrangeirismos, 
substantivos (próprios e comuns, concretos e abstratos, simples e 
compostos, coletivos, masculinos e femininos, comum de dois gêne-
ros, plural e singular, aumentativo e diminutivo), adjetivos (articu-
lares, demonstrativos, etc.), numerais (ordinais, cardinais, fracio-
nários e multiplicativos), pronomes (possessivos, relativos, pessoas 
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caso reto e obliquo, demonstrativos, etc.), verbos (três conjugações: 
ar, er e ir), conjugações verbais (futuro, pretérito, presente, modo 
indicativo, subjuntivo e imperativo), verbos auxiliares, verbos ir-
regulares, transitividade do verbo, advérbios (tempo, lugar, modo, 
etc.), preposições, conjunções, interjeições, etimologia, prosódia, 
derivação das palavras (raiz e desinência, justaposição, aglutina-
ção, hibridismo), orações (coordenadas e subordinadas), sujeito e 
predicado, núcleo do sujeito e núcleo do predicado, objeto direito 
e indireto, termos acessórios, complementos, próclise e mesóclise, 
figuras de linguagem (pleonasmo, elipse, etc.), vícios de linguagem,  
voz ativa e voz passiva, pontuação, acentos, entre outros.

O livro Emília no País da Gramática não é para ser lido em 
uma semana, mas é um trabalho a longo prazo que deve ser lido e 
trabalhado em partes pelos professores. Em sua totalidade, a obra 
comporta 147 páginas, o que pode ser um empecilho para um alu-
no ler autonomamente. A obra deverá ser trabalhada através da 
busca dos diferentes sentidos dentro do texto, na percepção dos 
elementos utilizados pelo autor para construir uma linguagem que 
atendesse aos seus propósitos de forma a perceber a língua como 
uma mobilização tanto denotativa quanto conotativa, ou seja, não 
há fronteiras entre literário e gramatical. Além disso, esses profes-
sores poderão explorar uma narrativa qualificada, com humor, lin-
guagem de fácil acesso dos alunos e explorar o pensamento crítico 
dos estudantes. Lobato construiu uma obra vasta, sendo assim não 
somente os professores dessas disciplinas podem utilizar-se desse 
recurso, como também professores de história, geografia, matemá-
tica, sociologia, etc.: 

Conceitos sistemáticos de língua, história, geografia, matemática, são 
passados à criança, mas Lobato não se limita à transmissão de conheci-
mentos. Suas personagens aprendem observando, questionando o adul-
to, tirando conclusões e aproveitando o que é válido em novas situa ções. 
Sua atuação é crítica e transformadora (AGUIAR, 1983, p. 140).
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Muitos professores têm receio de usar livros de Lobato em 
sala de aula, por considerar ultrapassado, pensar que os alunos 
acharão chato, pelas questões raciais, etc. Mas toda leitura orien-
tada, como deve ser a leitura literária na escola, não é prejudicial 
aos estudantes, ao contrário, só tem a acrescer conhecimentos, au-
tonomia e pensamento crítico aos alunos.

5 Conclusão
Após a fundamentação teórica relacionada à interdisciplina-

ridade e literatura, e, após ler diversas obras de Monteiro Lobato, 
incluído a utilizada neste artigo, pode-se perceber não somente a 
possibilidade, mas a necessidade de um trabalho interdisciplinar 
entre os professores. Muitas vezes pode não ser fácil, mas o texto 
literário é uma ferramenta dinamizadora desse trabalho e serve 
como aliado do professor independente da disciplina que lecione, 
pois a literatura humaniza. Ainda é necessário ressaltar que mes-
mo após a morte de Monteiro Lobato ele continua sendo um dos 
principais autores de literatura infanto-juvenil e referência para 
o trabalho com literatura em sala de aula nos anos iniciais. Suas 
obras continuam formando leitores, encantando crianças e adultos 
e influenciando todos os demais escritores de literatura infanto-ju-
venil contemporâneos. 
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1 Introdução

Os preocupantes números do nível da educação brasileira são 
motivos suficientes para chamar a atenção da sociedade como um 
todo e, especialmente, os professores em geral e, com mais ênfase, 
os docentes em formação. Atualmente, questionam-se as práticas 
educativas que, centradas apenas na forma/no conteúdo, deixam 
de abarcar o lado social da educação e do ensino. 

Partindo desse pressuposto, qualquer ato pedagógico deve 
ser previamente planejado, pensado e baseado na ciência, fugindo 
da prática denominada por Freire de “educação bancária”. Contri-
buindo para que o/a educando/a passe de mero receptor a produtor/
ator do conhecimento. É fundamental que se pense a prática peda-
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E-mail: priscilastrenzel@hotmail.com 
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gógica voltada para eles/as, criando um ambiente favorável para 
a construção de sujeitos críticos e autônomos, tirando de foco as 
práticas que se concentram apenas em conteúdos decoráveis como 
datas, regras gramaticais, estruturas etc. É necessário introduzir 
à prática pedagógica um ensino previamente pensado, baseado em 
etapas sequenciais que busquem à construção do conhecimento de 
forma interativa, incluindo o/a educando/a no processo de ensino e 
aprendizagem. 

Restringindo o ensino à área das linguagens, mais especifi-
camente a da Língua Portuguesa, faz-se necessário um estudo de 
estratégias didáticas que busquem a articulação do conhecimento 
científico ao uso cotidiano da linguagem nas mais diversas relações 
sociais, interagindo junto ao educando/a e tornando-o produtor do 
conhecimento. Dessa forma, torna-se necessário incluir no ensino 
da Língua Portuguesa os gêneros textuais, contextualizando sua 
esfera de circulação bem como a situação sociocomunicativa em 
que são utilizados.

2 O texto como objeto de ensino nas aulas 
de Língua Portuguesa

2.1 A Linguística do Texto e a concepção de texto

Os estudos relacionados ao texto são relativamente recentes 
quando se leva em consideração a história da Linguística. Ante-
riormente, o ensino da Língua Portuguesa desenvolvia-se por meio 
de gramáticas construídas a partir de estudos do signo linguístico 
e, posteriormente, da frase como elemento central. Todavia, cons-
tatou-se que essas unidades não davam conta de todos os fenôme-
nos relacionados à linguagem, dando espaço, então, a uma nova 
ciência: a Linguística do Texto, cuja
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hipótese de trabalho consiste em tomar como unidade básica, ou seja, 
como objeto particular de investigação, não mais a palavra ou a frase, 
mas sim o texto, por serem os textos a forma específica de manifestação 
da linguagem. (FÁVERO, KOCH 2014, p. 15) 

A forma como a linguagem era abordada anteriormente dei-
xava lacunas que só podiam ser explicadas por meio da abordagem 
do texto como um todo, ou levando em consideração um contexto 
situacional. Questões como a pronominalização, a correferência, o 
uso adequado dos artigos e entre tantos outros, não eram abarcados 
nesses estudos (FÁVERO, KOCH, 2014). Porém, essa passagem da 
frase ao texto não se deu repentinamente, muitos estudos foram 
necessários para que se chegasse a Linguística do Texto como é 
hoje. Para tanto, destaca-se três momentos: a análise transfrás-
tica; a tentativa de elaboração de uma Gramática do Texto; e, por 
fim, as teorias do texto.

O primeiro momento parte da frase e das relações transfrás-
ticas em direção à construção dos sentidos. Esse movimento ocorre 
a partir do momento em que se observou a existência de fenômenos 
linguísticos que já não mais podiam ser explicados pelas teorias 
sintáticas e semânticas advindas do estruturalismo e da gramática 
gerativa, as quais eram vigentes até então. O texto, nesse momen-
to, segundo diversos autores citados por Fávero e Koch (2014), era 
conceituado como uma “frase complexa”, na qual se buscava a ex-
ploração da coesão, dos elementos de conexão entre as frases.

O segundo momento, a tentativa de criação de uma gramá-
tica do texto, surgiu a partir da percepção de que o texto se sobre-
punha a frase. Na tentativa de criação dessa gramática, buscou-se 
descrever as regras de combinação de um texto em determinada 
língua, o que possibilitou a verificação da textualidade de uma uni-
dade textual fomentando o estudo de elementos responsáveis pelas 
tipologias textuais. O movimento que antes era feito da frase em 
direção ao texto, passa do texto à frase – da macroestrutura à mi-
croestrutura.
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Além disso, esses estudos passaram a considerar o sujeito e 
sua capacidade de produção e reconhecimento de um texto –com-
petência textual- já que “todo falante de uma língua tem a capaci-
dade de distinguir um texto coerente e um aglomerado incoerente 
de enunciados, e esta competência é também, especificamente, lin-
guística.” (FÁVERO, KOCH, 2014, p. 19). Porém, percebeu-se que 
não seria possível categorizar todos os fenômenos devido à imensi-
dão de gêneros textuais existente. 

No terceiro momento, surge a Linguística do Texto que deli-
neia outro movimento: do texto e suas condições de produção em 
direção aos seus constituintes. Segundo Marcuschi (2012), nesse 
momento “surge a linguística do texto propriamente dita, preocu-
pada com os fatores de produção, recepção e interpretação de tex-
tos” (p. 12), introduzindo em seus estudos o contexto pragmático, 
levando em consideração condições externas ao texto. O contexto 
sociocultural em que o discurso é produzido e recebido passa a ser 
um fator determinante para a construção dos sentidos, o falante 
que, na fase anterior, possuía uma capacidade textual de produ-
zir e compreender textos, agora possui competência comunicativa 
para adequar-se as mais diversas situações de comunicação. Os es-
tudos dessa terceira fase continuam sendo desenvolvidos, abrindo 
espaço para abordagens mais amplas e interdisciplinares. 

O ponto de partida para o ensino e aprendizagem da Língua 
Portuguesa, segundo os documentos oficiais que orientam as prá-
ticas escolares, acompanhou essas transformações teóricas. Para 
tanto, é preciso chegar ao conceito de texto que depende das con-
cepções de linguagem e de sujeito.

Segundo Geraldi (2011), é na interação em diferentes insti-
tuições sociais que o sujeito aprende e internaliza as formas de fun-
cionamento da língua e os modos de manifestação da linguagem e, 
ao fazê-lo, vai construindo seus conhecimentos relativos aos usos 
da língua e da linguagem em diferentes situações. A língua é vista 
como uma forma de ação social e histórica em que o sujeito consti-
tui-se por ela e nela, agindo sobre o mundo e constituindo-se como 
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sujeitos críticos. Logo, o texto e sua concepção também passaram 
por modificações dentro da Linguística do Texto.

Na primeira fase, “o texto era considerado uma frase com-
plexa ou signo linguístico” (GOMES-SANTOS et. al. 2010, p. 317), 
cuja atividade linguística envolvia a simples identificação e classi-
ficação de fenômenos, tomando como objeto questões de coerência e 
coesão; na segunda fase, houve certa mudança quanto à concepção 
desse objeto: passou-se a considera-lo como um ato de fala com-
plexo, ampliando os estudos de coerência por incluir questões de 
ordem cognitiva como a produção e compreensão dos textos. De-
pois da década de 1980, a terceira fase da Linguística do Texto, 
influenciada por esses estudos cognitivos, “fez ver o texto como o 
resultado da ativação de processos mentais, e passou-se a adotar a 
noção de modelos cognitivos, herdados da Inteligência Artificial e 
da Psicologia da Cognição” (GOMES-SANTOS et. al. 2010, p. 318). 
A partir de então, com a “virada discursiva” e a adoção das teorias 
de Bakhtin em relação à dialogicidade da língua e os gêneros do 
discurso, o texto passa a ser o espaço de interação.

O texto, para os fins desse artigo é tomado, segundo as acep-
ções de Koch (2015) como

(...) lugar de interação de sujeitos sociais, os quais, dialogicamente, 
nele se constituem e são constituídos; e que, por meio de ações linguís-
ticas e sociocognitivas, constroem objetos de discurso e propostas de 
sentido, ao operarem escolhas significativas entre as múltiplas formas 
de organização textual e as diversas possibilidades de seleção lexical 
que a língua lhes põe à disposição. (p. 7).

No que concerne ao ensino de Língua Portuguesa na escola 
básica, é possível perceber que, tanto os professores como as orien-
tações curriculares e metodológicas para o ensino de língua, já há 
alguns anos, tem dado prioridade ao ensino do texto, orientando 
sua desvinculação do foco centrado apenas em categorias grama-
ticais e suas normas. O que não significa dizer que o professor não 
deva ensinar gramática, pelo contrário, a exploração dos itens da 
gramática deva se manter no ensino, porém, sendo vista dentro de 
práticas concretas e contextualizadas de linguagem, sem tomá-la 
como um fim em si mesma.
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Ao tomar o texto como objeto de estudo, o movimento perce-
bido em aulas de abordagens tradicionais – que vai da gramática e 
suas categorizações ao texto como pretexto- acontece ao contrário: 
parte-se do estudo do texto, de sua análise, compreendendo-o no 
todo e em cada uma das partes, até que se chegue à compreensão 
de que as noções gramaticais e lexicais corroboram na construção 
dos sentidos. Proporcionando, assim, um ensino reflexivo.

O professor de Língua Portuguesa, baseando-se nos avan-
ços teóricos da Linguística do Texto relacionadas à coerência, pode 
revisitar sua prática em sala de aula e reavaliar sua metodologia 
de ensino, de produção e compreensão de textos. Assim, ao adotar 
uma perspectiva textual-interativa é possível integrar os diferen-
tes aspectos do funcionamento da língua conforme a intenção co-
municativa e o contexto de sua utilização, além de proporcionar ao 
professor a libertação da tradição metodológica ainda tão presente 
em práticas docentes (KOCH e TRAVAGLIA, 2012, p. 102).

Quando se aceita que o objetivo principal do ensino de língua 
é a formação de um usuário competente, que saiba manusear a lin-
guagem tanto para fins práticos, quanto para fins reflexivos, é bem 
fácil perceber a necessidade de uma teoria do texto para o ensino. 
A Linguística do Texto, ao tomar o texto como ponto de partida e de 
chegada (MARCUSCHI, 2012), tem feito progressos consideráveis 
na constituição de um corpo teórico e vem oferecendo aos professo-
res caminhos para essa orientação do ensino de língua.

Koch (2015) propõe que se entenda que o interesse maior da 
Linguística do Texto é o texto e tudo o que lhe diz respeito: seu modo 
de produção, de recepção e de interpretação, envolvendo, também, 
escritor e leitor, ou seja, quem produz e quem recebe o texto. O ato 
de conscientizar o aluno de que a produção de um texto implica 
na utilização dos recursos linguísticos que permitem demonstrar 
a intenção comunicativa que se tem, fomenta a reflexão acerca da 
linguagem e de seus usos, como nos processos de referenciação, por 
exemplo.
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2.2 O trabalho com a Retextualização e a perspectiva 
dos gêneros textuais

Percebe-se que, atualmente, mesmo com o avanço dos estu-
dos relacionados aos gêneros textuais em sala de aula, as práticas 
não são incorporadas a essa metodologia. Trabalha-se com gênero 
textual, porém sem a exploração de suas dimensões comunicativas, 
usa-se com a finalidade de exploração estrutural ou formal, geral-
mente, para retirar e identificar classes gramaticais e observar a 
sintaxe. Dessa forma, perde-se a articulação entre o objeto de ensi-
no e sua finalidade comunicativa. 

Seguindo os Parâmetros Curriculares Nacionais de 2002, 
percebe-se o importante papel dos gêneros textuais nas aulas de 
Língua Portuguesa, propondo que, por meio deles, os alunos utili-
zem e reconheçam os mais diversos textos, tanto orais quanto es-
critos, trabalhando leitura, produção textual e análise linguística 
de forma conjunta e contextualizada. 

Dessa forma, percebe-se a importância do trabalho com gê-
neros textuais, pois partimos deles, em seus múltiplos contextos de 
uso, para nos adaptarmos às mais diversas situações comunicati-
vas. Assim, a cada ambiente, através de cada veículo de comuni-
cação, para cada tipo de interlocutor, nos expressamos de formas 
distintas produzindo diversos gêneros. 

Na atualidade, busca-se dissolver a ideia de que o gênero é 
vinculado somente à literatura e isso propicia o entendimento de 
que é multidisciplinar, uma vez que o 

gênero textual refere os textos materializados em situações sociodis-
cursivas comunicativas recorrentes. Os gêneros textuais são textos que 
encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões socioco-
municativos característicos definidos por composições funcionais, ob-
jetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração 
de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. (MARCHUSCHI, 
2008, p. 155) 
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Segundo Bakhtin (1982), três elementos caracterizam o gê-
nero: o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. O 
estudo de um gênero em específico na escola contribui com a sedi-
mentação desses conceitos a cerca dessa organização da fala e da 
escrita em virtude de uma finalidade. 

Paulatinamente, o ambiente escolar vem agregando e indi-
cando o trabalho com gêneros textuais em sala de aula. Os Pa-
râmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002) sugerem que os 
conteúdos sejam abordados por meio dos gêneros, tanto orais quan-
to escritos e, isso se dá, devido às várias possibilidades de enfocar 
os gêneros, tornando múltiplas as abordagens que se subordinam 
ao conteúdo linguístico e a finalidade desejada.

Seguindo essa linha de pensamento, acredita-se ser impor-
tante introduzir a prática da retextualização de gêneros em sala 
de aula, uma vez que essa prática já está presente na vida diária 
de qualquer pessoa (DELL’ISOLA, 2007). Em vários momentos re-
textualizamos gêneros sem nem mesmo nos darmos conta disso: 
ao ouvirmos uma reportagem na televisão a contamos aos amigos 
e parentes por meio de um conversa informal. Esse processo de re-
textualização se mostra como um excelente recurso para o trabalho 
com gêneros, pois por meio dele é possível que o educando reflita 
sobre as diversas funções da língua, pondo-se em uma situação de 
interação linguística real, tendo que adequar a língua e a lingua-
gem ao gênero a ser produzido. 

A prática de retextualização envolve muito mais do que a 
leitura e escrita, exige dos alunos-escritores que usem da modali-
dade escrita e/ou oral da língua perpassando por vários desafios, 
dentre eles cognitivos, linguísticos, interacionais e, até mesmo, so-
ciais. Dell’Isola (2007) conceitua retextualização como “o processo 
de transformação de uma modalidade textual em outra, ou seja, 
trata-se de uma refacção e reescrita de um texto para outro, pro-
cesso que envolve operações que evidenciam o funcionamento so-
cial da linguagem” (p. 10), dessa forma, leva-se a reflexão sobre a 
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língua, a linguagem, o texto e os gêneros textuais como agentes 
sociais para dentro da sala de aula, evidenciando que toda a comu-
nicação possui uma finalidade prática. Enfim, dá-se foco a promo-
ção de condições favoráveis a um ensino que almeja a apropriação 
dos atuais estudos oriundos da Linguística Textual e da Teoria dos 
Gêneros Textuais para que se formem leitores e produtores críticos 
que atuem ativamente no ambiente social em que estão inseridos. 

Os estudos relacionados à Linguística do Texto ancoram mui-
to bem a prática proposta por tomar “como objeto particular de in-
vestigação não mais a palavra ou a frase isolada, mas o texto, con-
siderado a unidade básica de manifestação da linguagem” (KOCH, 
1991, p. 14), e, além disso, constituir uma unidade semântica. Para 
tanto, enfatiza-se seus constituintes linguísticos na busca da per-
cepção de que esses devem aparecer integrados, permitindo que 
seja percebido como um todo coeso.

3 Pesquisa-Ação na escola básica: 
resultados de uma intervenção

3.1 Metodologia

As atividades para qualificação da produção textual de alu-
nos foram desenvolvidas em uma turma de 8º ano de ensino fun-
damental. Essa prática embasou-se na Pesquisa-Ação porque acre-
dita-se que o docente, engajado em seu meio, toma a posição de 
pesquisador ao assumir que há a necessidade do diagnóstico das 
particularidades da clientela para, posteriormente, agir, refletir e 
aprimorar a própria prática. Esses passos não seriam diferentes 
na área das Linguagens, especificadamente, no ensino de língua 
materna.
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A Pesquisa-Ação foi utilizada, em um primeiro momento, 
no campo das Ciências Sociais e pode ser definida, nos termos de 
Thiollent (2008), como:

(...) um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou tom a resolução de 
um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2008, p. 16).

Assim, conforme o autor, concorrem dois objetivos – um prá-
tico e um de conhecimento. Essa associação entre pesquisa e ação 
é que difere esse tipo de pesquisa da denominada convencional. 
Thiollent (2008) atenta que nesta não há participação dos pes-
quisadores junto com usuários e pessoas da situação observada. 
Assim, os usuários não são considerados atores, são informantes 
(nível da pesquisa) e executores (nível da ação).

Nesse sentido, nossa primeira ação foi a investigação das de-
mandas de nossos sujeitos de pesquisa quanto as necessidades em 
relação a produção textual. O trabalho se deu pelos seguintes pas-
sos: a) primeiramente foi solicitado aos alunos que produzissem um 
texto do gênero textual reportagem para que pudéssemos traçar 
um ponto de partida; b) as produções dos alunos foram analisadas, 
constatando-se de que não possuíam o conhecimento satisfatório 
em relação a estrutura do gênero, além de apresentarem equívocos 
quanto a progressão textual; c) realizou-se a intervenção, as ações 
projetadas para amenizar as fragilidades encontradas na etapa an-
terior.

A intervenção iniciou com a visualização de uma reportagem 
televisiva propondo a sua retextualização em uma reportagem es-
crita (acrescentar Marcuschi da fala para a escrita). Para chegar 
até a produção textual escrita final seguiram-se os seguintes pas-
sos: a) assistimos a uma reportagem televisiva sobre agricultura 
familiar; b) foram elaborados questionários para investigação do 
tema nas famílias nos alunos; c) dentro do grande tema agricul-
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tura familiar, cada aluno selecionou o tema para sua reportagem, 
levando em consideração as demandas de seu contexto familiar; 
d) realizaram a primeira produção textual escrita; e) constatou-se 
que os alunos necessitavam de mais informações sobre o assunto, 
o que nos levou a pesquisa no laboratório de informática; f) após a 
pesquisa, houve a primeira reescrita da reportagem; g) com as fra-
gilidades linguísticas encontradas na primeira e na segunda escri-
ta, realizamos a intervenção trabalhando com a análise linguística; 
h) e, por fim, houve a segunda reescrita, finalizando o trabalho 
proposto.

Dessas produções, damos destaque aqui para apenas uma, 
que será apresentada na seção que segue. Nosso critério de escolha 
foi a participação em todas as aulas, o envolvimento da família na 
atividade, bem como do educando no decorrer do processo.

3.2 Análise dos dados

Segundo Koch (2014), tópico discursivo é aquilo sobre o que 
se fala, ou sobre o que se diz algo. Para a manutenção de um mes-
mo tópico em um texto, destaca duas propriedades que garantem a 
progressão tópica: a centração e a organicidade. A primeira respon-
sável pela articulação do tópico com seus respectivos sobtópicos e 
segunda a manutenção do tópico central ao longo do texto.

Além de Koch, Jubrán et. al. (2005) também se preocupa em 
teorizar sobre as propriedades do tópico, dentro dessas proprieda-
des destacamos aqui a articulação tópica que é a estratégia de for-
mulação textual, um princípio organizador que permite delimitar 
os segmentos tópicos e observar como se distribui, podendo ser de 
ordem linear ou hierárquica. A primeira responsável pela progres-
são dos tópicos e a segunda pelo espraiamento do tópico.

Vejamos como o sujeito de pesquisa V desenvolveu a questão 
do tópico discursivo:
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Na primeira produção do sujeito V o tópico discursivo desen-
volvido, agricultura familiar, progrediu por meio do espraiamen-
to do tópico pragas na plantação de tabaco, desenvolvendo uma 
relação de organicidade com os temas piores pragas, época mais 
propicia à proliferação de pragas na lavoura e uso dos agrotóxicos 
que espraiou-se por meio de uma relação de centração com os in-
vestimentos necessários para a manutenção de uma boa lavoura.

Agora, observemos a última produção do Sujeito V, após a 
realização de duas intervenções e uma reescrita:
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Já na última produção, o sujeito V ampliou os tópicos antes 
desenvolvidos por meio da propriedade organicidade, o que mini-
mizou as lacunas de informações e possibilitou que o texto man-
tivesse uma linearidade, atendendo ao fator de textualidade pro-
posto por Beugrand e Dessler (1983, apud Costa Val, 1999). Além 
disso, a introdução de novas informações não pode ser feita de 
qualquer forma, para isso deve-se articular numerosos exemplos 
de percursos progressivos para que esses elementos, chamados 
por Charolles (2002) de “novidade semântica”, articulem o tema 
à rema de maneira programada, fazendo com que o texto progrida 
somando ideias novas às já postuladas. Koch (2014) aponta três 
procedimentos que concorrem, cada um a seu modo, para a efetiva-
ção da progressão textual: progressão/continuidade tópica, relacio-
nada à manutenção do tópico discursivo; progressão/continuidade 
referencial, relacionada à referenciação; e progressão/continuidade 
temática, relacionada à distribuição de temas e remas e às novas 
predicações sobre os elementos temáticos. Apesar dessa divisão, a 
autora atenta que há relação de inclusão, sendo necessário encarar 
essas diferentes progressões e continuidades como resultados de 
estratégias postas em ação pelos sujeitos sociais que tem por obje-
tivo a construção textual dos sentidos.

4 Conclusões

Essas estratégias enteriormente mencionadas devem ter um 
lugar especial no ensino básico pela grande potencialidade no de-
senvolvimento das competências em leitura e produção de textos. 
Quanto à leitura, o estudo dessas estratégias de progressão tópica 
permite a reflexão acerca da organização textual presente à mate-
rialidade linguística, deixando evidente que, que todo o texto, tan-
to oral quanto escrito, necessita de planejamento considerando as 
particularidades de cada gênero textual. Quanto à produção, tanto 
oral quanto escrita, é importante que o sujeito envolvido na situ-
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ação de ensino e aprendizagem reconheça as especificidades dos 
diferentes gêneros do discurso, sabendo adequar à organização do 
texto, bem como os mecanismos linguísticos, em prol da construção 
dos sentidos desejados no texto.

Para essas finalidades, a prática da retextualização mostrou-
-se de grande valia, uma vez que proporcionou a reflexão acerca 
dos gêneros textuais em diferentes mídias, nesses caso, o jornal 
televisivo e o jornal impresso, fomentar a interação entre a comu-
nidade escolar e extraescolar e, o que mais damos ênfase, na quali-
ficação da produção textual e da leitura.
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A MORTE DA PRIMEIRA DAMA:  
UM PLANO SEM DESFECHO 

Sabrina Zamin Vieira*

1 Introdução 

Em uma pequena cidade, possivelmente do interior gaúcho, 
poderiam ter acontecido alguns fatos. Pessoas agiriam do seguinte 
modo: chegara a cidade fictícia o DDD, dispensando a antiga tele-
fonista responsável por todas a ligações da cidade. Apesar de as 
pessoas não precisaram mais dos serviços de uma tal Deolinda, na 
pequena cidade, sua figura não desapareceu no pequeno das comu-
nicações do município. A tal Deolinda ganhara ainda mais poder. 
De alguma forma, o ingresso do DDD dentre as inovações da tele-
fonia no Brasil permitira à tal Deolinda antigos procedimentos de 
vigilância sobre a vida alheia. A telefonista, da época das centrais 
telefônicas, saberia de informações e segredos da população por 
meio das escutas telefônicas, gerando consequências dramáticas e 
um estado de beligerância na cidade.

A morte da primeira é um esboço de um possível romance ide-
alizado por Josué Guimarães, que não chegou a ser textualizado, 
nem publicado. Este manuscrito revela o contexto de uma pequena 
cidade planejada e organizada pelo escritor gaúcho, a qual retrata-
ria e proporcionaria uma reflexão sobre a sociedade brasileira no 
ano de 1978, data anotada autografamente por Josué. As anota-
ções, planos, mapas e esquemas presentes nos manuscritos deste 

*  Sabrina Zamin Vieira é acadêmica do curso de Letras na Universidade de Passo Fundo 
e bolsista voluntária do Acervo Literário Josué Guimarães. E-mail: sabrinazamin@gmail.
com 
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esboço, as quais, de acordo com a crítica genética, pertencem a fase 
pré-redacional da escritura, orientaram a análise desta pesquisa.

Devido à necessidade de ampliação da fortuna crítica do es-
critor, de mostrar a relevância das pesquisas em crítica genética e 
o trabalho em acervo literário esta pesquisa investigará o manus-
crito A morte da primeira dama, obra não publicada por Josué Gui-
marães, a fim de refletir sobre sua escrita criativa literária. O seu 
processo criativo, tanto pelas imposições de seu tempo, quanto por 
características da sua escrita, implica autocensura e descontinui-
dades, as quais se revelam nos poucos manuscritos deixados pelo 
autor, todos com reduzidas marcas de revisão e com número não 
excessivo de rasuras, resultado tanto de uma escrita influenciada 
pela dinâmica do jornalismo, quanto de um sentimento de urgên-
cia, da necessidade de produzir, em tempo, uma obra que pudesse 
influenciar a realidade. No ALJOG/ UPF, dentre os itens que com-
põem a memória do autor, há obras publicadas e não publicadas, 
entre essas últimas, os esboços de A morte da primeira dama. 

A pesquisa em crítica genética realiza-se em acervos literá-
rios, os quais, de acordo com Rettenmaier (2008), tem como foco a 
pesquisa literária relacionada à memória e aos estudos identitá-
rios. Em específico, o Acervo Literário Josué Guimarães (ALJOG) 
preserva os documentos do escritor gaúcho, que foram doados pela 
viúva de Josué, Nídia Moojen Guimarães, em 1995. A constituição 
deste acervo literário contribui para que os registros, guardados e 
protegidos, forneçam uma reflexão sobre a história, política e pro-
dução literária. 

A partir dessas considerações, o presente trabalho pretende 
ressaltar também a importância de Josué Guimarães no sistema 
literário brasileiro e sul-rio-grandense, bem como a relevância do 
trabalho com manuscritos, em específico de uma obra não publi-
cada, no sentido de que podem revelar sobre as hipóteses da não 
efetivação do trabalho, os motivos de ordem contextual, política, 
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cultura e as possíveis explicações à autocensura do escrito que le-
vou a descontinuidade do projeto inicial. 

2 Crítica genética   

Os estudos de crítica genética valorizam e preservam os 
documentos dos escritores, ou seja, os manuscritos, publicações, 
arquivo pessoal, entrevistas, fotos, cartas, entre outros materiais, 
que forneçam subsídios para o desenvolvimento destes estudos. O 
pesquisador, que se dedica à crítica genética, quer descobrir, conhe-
cer e compreender o processo criativo artístico a partir dos regis-
tros deixados pelo escritor. Nas palavras de Salles (2008, p.21) “é 
que o ato criador sempre exerceu e exercerá certo fascínio sobre os 
receptores das obras de arte e sobre os próprios criadores”. 

O objeto de estudo da crítica genética, o manuscrito, é porta-
dor do processo de criação de uma obra literária, um documento, 
no qual encontramos os traços de um processo criativo. Os manus-
critos, por sua vez, são diferentes de uma versão publicada, pois 
apresentam rasuras, hesitações, marcas de criação do autor. Na 
definição de Louis Hay, “o manuscrito é de uma extraordinária di-
versidade [...]. Mas, desde que o pensamento ou a imaginação os 
tocaram [...] encontram-se dotados de vida e convocados a desem-
penhar seu papel num projeto de escritura (2007, p. 17).

Para estudos de crítica genética é essencial para o pesquisa-
dor ter acesso aos manuscritos do escritor e a todos os documentos 
que compõe uma obra: todo o material disponível que apresente 
relação com o recorte de pesquisa. O pesquisador reunirá todo o 
material desejado, constituindo um “dossiê de pesquisa” e, a partir 
desse dossiê o geneticista faz um caminho de hipóteses e etapas 
que talvez o autor seguisse, buscando uma origem para o proces-
so criativo. Esse dossiê deve ser específico ao recorte de pesquisa 
escolhido, que isola alguns movimentos de escrita de acordo com a 
importância que determinada parte do documento representa para 
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o pesquisador. Esse, portanto, mimetiza o escritor e passa pelos 
mesmos obstáculos de criação. Tudo isso ocorre a partir da leitura 
que faz a relação entre pesquisador e manuscrito. 

[...] constituir um dossiê será sempre atribuir artificialmente uma uni-
dade a um conjunto de documentos sem unidade. [...] a maioria dos 
registros de criação não está em nenhum dossiê, mas na memória do 
próprio escritor, à qual em geral não temos acesso. (PINO; ZULAR, 
2007, p. 137)  

Segundo Amigo Pino e Zular, o termo “dossiê” é confundido 
com “prototexto”. Prototexto tem seu conceito cunhado por Jean 
Bellemin-Noël (1972) e é definido como “o conjunto de rascunhos, 
manuscritos, provas, variantes sob o ângulo daquilo que precede 
materialmente uma obra e que pode fazer sistema com ela”. O pro-
totexto dessa pesquisa discutiu sobre a ordem contextual e razões 
subjetivas que originaram a descontinuidade do projeto A morte da 
1ª dama, mediante a leitura e estudo do esboço e do planejamento 
presentes no manuscrito autógrafo de Josué Guimarães. 

3 O plano 

3.1 Josué Guimarães, vida e escrita 

As obras literárias refletem um determinado ciclo histórico 
e artístico. Nelas o autor toma uma posição a respeito dos proble-
mas sociais. Antônio Candido (1985) concebe que a produção lite-
rária recebe a influência dos fatores externos, ou seja, dos aconte-
cimentos da sociedade, pois “a literatura é, pois um sistema vivo 
de obras, agindo umas sobre as outras e sobre os leitores; e vive só 
na medida em que estes a vivem, decifrando-a, aceitando-a, defor-
mando-a” (CANDIDO, 1985, p. 84). 

Josué Marques Guimarães nasceu a 7 de janeiro de 1921 no 
município de São Jerônimo. Viveu até os nove anos em Rosário do 
Sul, onde presenciou violência e atrocidades marcadas pelo caudi-



97

Sabrina Zamin Vieira

lhismo gaúcho. Com a Revolução de 1930, a família instalou-se em 
Porto Alegre. No colégio Cruzeiro do Sul fundou o Grêmio Literário 
Humberto Campos e passou a escrever no jornal da escola, uma 
das marcas que representa um homem dedicado ao jornalismo des-
de cedo, ingressando na profissão aos 19 anos.

Em 1939 viajou para o Rio de Janeiro, iniciando a carreira 
jornalística na revista O Malho e Vida Ilustrada. Dez anos depois, 
lançou o jornal D. Xicote, nome de seu pseudônimo, com recursos 
próprios. Um dos grandes momentos da sua vida jornalística ocor-
reu em 1952, quando viajou em visita à União Soviética, com a pri-
meira delegação de jornalistas correspondentes. O resultado dessa 
viagem foi o livro As Muralhas de Jericó, que seria o primeiro livro 
de Josué Guimarães, se não fosse “censurado”. De revisor à cronis-
ta, envolvera-se com a política nas origens de sua produção jorna-
lística, sendo, um ano antes, em 1951, eleito, pelo referido PTB, o 
vereador mais votado de Porto Alegre, ocupando a vice-presidência 
da Câmara. 

Josué sofreu perseguições políticas em 1964, que o obriga-
ram a viver na clandestinidade, em Santos, com um novo nome: 
Samuel Ortiz. Descoberto pela repressão, readota o próprio nome 
e inicia carreira literária no começo dos anos 1970.  A escrita lite-
rária de Josué Guimarães, em toda a produção que segue, possui a 
mesma visão sociopolítica de um homem que evoluiu com as pres-
sões que incidiram na sociedade, transformando esse reflexo em 
uma literatura marcada pela crítica e pela denúncia, encobertas 
frequentemente pela ironia, pela alegoria, ou ainda revestidas com 
fortes tonalidades de melancolia. Sua escrita possui um caráter 
ético, estético e político. 

Embora tenha participado da antologia Nove Sul em 1962, 
o momento inicial de Josué Guimarães como escritor foi em 1970, 
quando lançou a coletânea de contos Os ladrões, após ser premiado 
no II Concurso de Contos do Estado do Paraná, pelo conto Mãos 
sujas de terra. A primeira obra do escritor, As Muralhas de Jericó 
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que foi censurada, teve publicação póstuma em 2001. Nesse livro, 
o autor traz a sua experiência como primeiro jornalista brasileiro, 
correspondente do jornal Última Hora, a ingressar na China e na 
antiga URSS. O escritor, fascinado pelo socialismo, narra um relato 
de viagem com manifestações de seu pensamento político. “Escrito 
com alguma ingenuidade fascinada pelo socialismo, o primeiro li-
vro de Josué Guimarães foi presa fácil, foi silenciado, só vindo a ser 
publicado em 2001, com a organização e prefácio de Maria Luíza 
Remédios” (REMÉDIOS; RETTENMAIER, p. 120, 2005). 

Para Josué Guimarães (2006) nenhum livro é universal an-
tes de ser regional. Em suas obras não retrata o homem gaúcho 
tradicionalista, mas o homem gaúcho inserido no espaço urbano 
com os conflitos sofridos na sociedade. Declarou que a sua lingua-
gem na literatura não era gaúcha por não ter vivido apenas no Rio 
Grande do Sul. 

Minha temática é sul-americana: o subdesenvolvimento, a miséria, o 
caldeamento de raças, a insegurança política e social, o caudilhismo, a 
passividade diante do destino, a ignorância, a doença, a crença de que 
ninguém muda nada, “estava escrito”. O bugre, o português, o caste-
lhano, o alemão, o italiano – enfim, o homem que saiu desse cadinho 
(GUIMARÃES, 2006, p. 15).   

Apesar de admirar Erico Verissimo, pelo seu estilo próprio e 
caráter profissional, considerava Graciliano Ramos, Machado de As-
sis e Jorge Amado suas influências literárias por causa da temática 
popular trabalhada na ficção desses autores. Sua literatura é vista 
de forma realista por retratar uma sociedade objetiva e real sem 
idealizações, tratado das injustiças sociais para o texto literário. 

3.2 Escrever é um ato de amor 

Um livro não é feito apenas de seu texto. Atrás desse livro 
e desse texto, encontramos outra textualidade, uma tessitura, 
presente no texto e nos planejamentos do autor, conservada em 
acervos literários: os manuscritos do autor, os esboços, as notas, os 
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registros de pesquisa feitos para a construção da história, mapas 
do espaço ficcional. O escritor gaúcho sempre planejava suas histó-
rias, como ele próprio confessava:

Primeiro eu construo a história apenas na cabeça. Não anoto nada. Dei-
xo que a coisa se sedimente na memória. Quando eu acho que a coisa 
está pronta, definida, passo para a escolha do nome. Acho importante 
saber o nome do romance ao começar escrevê-lo. Faço árvore genealógi-
ca, levantamento da época e busco relacionar nomes para personagens. 
Nunca parto de um plano acabado. Tenho a linha geral. (GUIMARÃES, 
2006, p. 12)

As ficções planejadas por Josué Guimarães representam uma 
“imagem da história brasileira, crítica do autoritarismo e alego-
rias de episódios marcantes na formação da nacionalidade sul-rio-
-grandense” (MARTINS, p. 20, 1997). Essa característica, que ficou 
cunhada em toda a produção literária do autor, também está pre-
sente no manuscrito A morte da primeira dama. Faz-se necessário 
destacarmos os depoimentos de Ivan Pinheiro Machado e Carlos 
Reverbel, para compreendermos as características presentes neles 
e abordar a ordem contextual do projeto. 

Josué Guimarães tinha o costume de contar sobre os roman-
ces planejados em sua mente, antes de escrevê-los. Dessa forma 
consta nos depoimentos de Machado (1997) e Reverbel (1997), con-
cedidos para o livro Josué Guimarães: o autor e sua ficção, informa-
ções sobre o romance, e corpus desta pesquisa, A morte da primeira 
dama. O editor de Josué comenta que 

Com exceção de A ferro e fogo I e II, ouvi praticamente todos os roman-
ces e novelas de Josué Guimarães, e mais três que a morte impediu-
-lhe de escrever, mas não conseguiu evitar que ele contasse aos seus 
amigos. [...] A morte da primeira dama, um romance picaresco, em que 
a telefonista da cidade tem o domínio total sobre as pessoas e seus se-
gredos. Até que um dia instala-se o DDD na cidade (MACHADO, 1997,  
p. 160, grifo do autor). 

E nas palavras de Carlos Reverbel:

Algumas dessas criações jamais deixariam de me acompanhar, repro-
duzidas nas suas próprias palavras e se tivesse de apontar a obra-pri-
ma desse acervo não-escrito, indicaria a história da telefonista de um 
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pequeno local interiorano, onde, tendo havido a introdução de insta-
lações automáticas, ficou desocupada, passando, então a ocupar seu 
tempo com a criação de intrigas, captadas junto a população do lugar 
no tempo em que ela trabalhava como telefonista. Foi uma revolução 
no pequeno lugar, passando a respectiva a entrar em incrível estado de 
beligerância. Chegou a haver mortes de verdade. (1997, p. 150) 

Com a leitura desses fragmentos, levantamos as seguintes 
possibilidades: o contexto histórico da obra se daria quando ocor-
reu a implantação do DDD, desativando o serviço das centrais te-
lefônicas, pois as pessoas fariam ligações de longa distância sem a 
intervenção de uma telefonista. Outra hipótese é que o telefone foi 
colocado como alegoria por Josué Guimarães. Por ser um novo meio 
de comunicação entre as pessoas e por levar informações a qual-
quer lugar do Brasil, transforma-se em alegoria da cidade fictícia 
de A morte da primeira dama porque será o elemento de delação 
utilizado pela telefonista que tinha acesso as informações pesso-
ais dos personagens da cidade. Tanto quanto no caso da ideia de 
A morte da primeira dama, a questão da comunicação, envolvida 
em um cenário político de repressão, vem à tona em um roman-
ce publicado em 1977, Os tambores silenciosos. Nessa narrativa, 
a cidade de Lagoa Branca torna-se uma prisão em decorrência do 
autoritarismo do prefeito, o Coronel João Cândido Braga Jardim. 
Ele recolhe os jornais e os aparelhos de rádio da cidade, garantindo 
à população que é uma forma de protegê-los, quando, na verdade, 
é uma maneira de evitar que circulem outros temas e informações, 
como o comunismo e ideias revolucionárias, as quais seriam perigo-
sas para o seu governo. Dessa forma, ocorre uma intertextualidade 
entre A morte da primeira dama e Os tambores silenciosos, porque 
ambos os personagens, o prefeito e a telefonista, detém a informa-
ção, utilizando os meios de comunicação, como um benefício para 
si mesmos, como uma maneira de se protegerem da oposição, da 
violência e da repressão política.

Um romance político com elementos do realismo maravilho-
so e alegorias que têm a intenção de combater a repressão sofrida 
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pela sociedade durante um regime militar. Essas características 
remetem a uma esperança de revolução política e social que con-
ceda a liberdade e a justiça. “Os tambores silenciosos dialoga com 
uma realidade política que maculou seriamente a história latino-a-
mericana” (RETTENMAIER, 2011, p. 59).

  Assim, em uma narrativa publicada e em uma ideia de his-
tória, está a relação entre literatura e história, quando o país ain-
da enfrentava o regime militar, quando as comunicações eram ou 
dificultadas ou controladas pela ditadura cívico-militar. De 1930 
a 1985, período compreendido como a Segunda República, o Rio 
Grande do Sul passou por grandes mudanças em consequência do 
regime político e econômico do país, que imbricaram na reestrutu-
ração local e regional, visto que, as transformações na tecnologia 
e infraestrutura “[...] desenharam novo mapa das redes técnicas 
do estado. A formação das redes técnicas, em especial as de tele-
comunicações, foram as que mais evoluíram ao longo da história” 
(UEDA, 2007, p. 169). 

Portanto, a expansão da telefonia sul-rio-grandense ocorreu 
devido às inovações tecnológicas, o desenvolvimento econômico, in-
dustrial, comercial e também por ser “a forma de se falar e relacio-
nar com as pessoas através de um meio de comunicação” (UEDA, 
2007, p. 185).  O telefone é o meio de comunicação entre as per-
sonagens do projeto de Josué Guimarães e também de trabalho, 
distração e maledicência para a telefonista da cidade do interior. 

Com a leitura do manuscrito e dos depoimentos de Machado 
(1997) e Reverbel (1997), podemos compreender as duas possíveis 
fases que a narrativa teria: para realizar ligações as pessoas de-
pendiam do trabalho da telefonista e esta tinha “o domínio total 
sobre as pessoas e seus segredos” (MACHADO, 1997, p. 160) e a 
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segunda fase que ocorre com a instalação do DDD deixando a per-
sonagem sem tarefas a serem realizadas, então ela começa a fazer 
intrigas, chantagear e divulgar segredos. 

4 A morte 

4.1 O corpus d’ a morte 

A pesquisa em crítica genética valoriza e preserva os docu-
mentos dos escritores, os quais fomentam a prática desta ciência 
moderna. Estes documentos são portadores do processo de criação 
de uma obra literária, uma peça teatral, ou como no nosso caso, o 
planejamento inacabado de um romance. A análise deste corpus 
configura-se em duas etapas: a organização do dossiê de pesquisa 
e a construção de hipóteses sobre o caminho percorrido pelo autor.

De acordo com Claudia Amigo Pino e Roberto Zular (2007), 
organizar um dossiê de pesquisa é um processo de “dar a ver”, pois 
o geneticista irá reunir os manuscritos, classificar, decifrar, trans-
crever e editar, para depois tentar mimetizar o processo de criação 
do autor, identificando as rasuras, acréscimos e descontinuidades. 

O dossiê de pesquisa deste trabalho é composto pelo esboço 
do romance A morte da primeira dama que está redigido em um 
caderno de Josué Guimarães, o qual é considerado, pela crítica ge-
nética, um suporte de escrita que registra as ideias iniciais do pro-
cesso de criação. Neste caderno o escritor também planejou outros 
romances, como por exemplo, as obras Depois do último trem e A 
ferro e fogo II e II.

De forma geral, o esboço apresenta apenas a criação do pro-
jeto de uma história, com título, personagens, os possíveis títulos 
para capítulos e planejamento sobre a quantidade de páginas e ca-
pítulos do romance, não havendo nenhum tipo de desenvolvimento 
da narrativa.
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Neste esboço Josué nomeou seu projeto, A morte da primeira 
dama, anotação que está na margem superior da folha 43 de seu 
caderno, e acima colocou o ano: 1978. 

Figura 1: Detalhe do esboço presente no caderno de Josué Guimarães.

Fonte: ALJOG

Nesta página ele descreveu o trabalho da central telefônica e 
criou as personagens da narrativa, colocando a profissão, o nome, 
a relação familiar com as demais personagens e, por último, um 
número que, possivelmente, já seria a criação dos códigos da tele-
fonista. No verso desta folha, que não apresenta numeração, estão 
listados os estabelecimentos públicos e comerciais que teriam no 
local, juntamente com um número, os possíveis códigos da telefo-
nista. 

Já na página 45, frente e verso, ele descreve detalhadamente 
cada personagem criado para o romance, dando-lhes característi-
cas pessoais, idade, localização da residência, relações familiares, 
as quais já constituem a árvore genealógica da personagem, rela-
ções sociais e, em alguns casos, a profissão exercida. Nessa descri-
ção aparece a palavra “fone” e um número ao lado, que está cir-
culado, dando ênfase para a informação que confirma a hipótese 
levantada na leitura da primeira página do esboço. 

A análise destes documentos foi guiada pelas informações 
que eles nos ofereceram. Salles (2008) afirma que o objeto de traba-
lho do geneticista oferece um caráter material limitado, entretanto 
as possibilidades de interpretação são ilimitadas. 

Para tanto, é necessário estabelecer um recorte de pesqui-
sa, pois, como ressalvam Amigo Pino e Zular, “quanto maior for 
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a quantidade de documentos utilizada, mais objetos deverão ser 
descritos e mais movimentos deverão ser interpretados, o que com-
promete a profundidade da reflexão” (2007, p. 105).  O recorte de 
pesquisa para análise do corpus deste trabalho foi retirado do es-
boço presente no caderno de anotações de Josué Guimarães. Ele se 
refere a folha de número 45 do plano intitulado A morte da primei-
ra dama, na qual o escritor projetou as personagens que teriam o 
protagonismo de sua narrativa. 

Com a leitura da descrição das personagens foi possível per-
ceber que o intuito do autor seria mapear o contexto político bra-
sileiro do momento, o ano de 1978, ao mesmo tempo em que traz 
aspectos políticos do passado, como por exemplo, as revoluções de 
1923 e 1930. A cidade criada por Josué Guimarães seria fortemen-
te marcada pela política e os moradores estariam divididos entre 
os dois partidos do regime militar: MDB e ARENA. Em algumas 
personagens, o escritor já deixa apontado qual seria a posição polí-
tica durante a narrativa. 

Conforme já citado, na construção de cada personagem, o es-
critor definiu a idade, profissão, localização da residência, as rela-
ções familiares, sociais, posição política e o código da linha telefôni-
ca. A nossa transcrição abordará esses elementos e tentará definir 
como seria o contexto dessa narrativa. Os personagens seleciona-
dos para transcrição e análise do manuscrito apresentam ligação 
com os partidos políticos do contexto da ditadura cívico-militar, 
ARENA e MDB. Nesse trabalho analisaremos três personagens, os 
quais considerou-se importante para descrever o cenário político 
que a obra planejada por Josué poderia ter.

– Prefeito Dr. Raul Fontauive (MDB), advogado e ruralista, 
54 anos, casado com D. Elvira Medeiros (parente de Bor-
ges de Medeiros). Filhos: Alzira, 24 anos, casada com o Dr. 
Régis Braga, advogado em Porto Alegre; Manoel, 21 anos, 
estudantes; Lutero, 16 anos, idem em Porto Alegre. Os 
netos se chamarão: Leonel, Neuza, João e Getúlio. Casa 
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na Rua Marechal Deodoro (Igreja), esquina com a Praça 
dos Açorianos. Fone: 12. 

– Dr. Djalma Timm (ARENA), delegado de polícia. Boas re-
lações com a telefonista. Anticomunista ferrenho. Fone: 9. 

– Dr. Arildo Lemos, juiz de direito. Filho: Antônio Augusto, 
12 anos (homenagem a Borges). 

É desta forma que ele constrói A morte da primeira dama, 
uma narrativa que se desenvolveria numa pequena cidade do in-
terior, fortemente marcada pela oposição política, dividida entre 
ARENA (Aliança Renovadora Nacional) e MDB (Movimento Demo-
crático Brasileiro). Dr. Gastão Rolim e o delegado de polícia Djal-
ma Timm, são as personagens de ligação política com a ARENA, 
partido que tinha a liderança política do país durante o regime 
militar. O MDB era a oposição, que teve grande crescimento duran-
te o governo de Ernesto Geisel. Isso mostra porque a maioria das 
personagens criadas por Josué alia-se ao MDB. O ano seria 1978 
e as pessoas queriam a mudança, precisavam se livrar do regime 
militar, da tortura, da censura e da falta de liberdade. 

O delegado Djalma Timm era ligado a ARENA, o que não po-
deria ser diferente, pois era um militar. Josué Guimarães o descre-
ve como “anticomunista ferrenho”, que nos concede a concepção de 
um personagem controlador, ditador como os militares do regime 
e detentor de informações perante a pequena cidade. Nessa retra-
tação o escritor coloca, entre hifens, os nomes de Médici e Falcão. 
Este personagem teria o retrato de Pinochet na sala de casa. 

Emílio Garrastazu Médici assumiu a presidência do país no 
fim de 1969, após os membros do exército declararem o grave esta-
do de saúde do então presidente Costa e Silva. Durante o governo 
de Médici, conhecido como os “Anos de Chumbo”, os instrumen-
tos de repressão e tortura estavam em seu auge. Nessa época os 
“porões da ditadura” tinham o aval do Estado para promoverem 
a violência contra os opositores. Houve também a repressão dos 
órgãos de imprensa, pois o governo queria a censura e o controle de 
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informação. Os meios de comunicação eram utilizados para promo-
ver uma visão positiva da ditadura cívico-militar. A campanha pu-
blicitária do governo Médici espalhava pelo país a frase de ordem: 
“Brasil, Ame ou deixe-o”. Foi um período marcado pela violência, 
repressão, tortura e nenhuma manifestação contra o governo era 
permitida. Por isso seria um personagem anticomunista e contra 
qualquer pensamento revolucionário. Além disso, era um policial 
violento como o Major Juca Raimundo, General Firmino de Paula, 
o prefeito Capitão Ernesto Salgado e o inspetor Paulinho Cassales, 
criados por Josué Guimarães em Tambores Silenciosos.  

Este personagem construído por Josué Guimarães teria a 
grande possibilidade de ter atitudes e personalidade comparada ao 
General Médici e Pinochet. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte 
governou o Chile entre 1973 e 1990, depois de liderar o golpe mi-
litar que derrubou a democracia do país. Seu governo também foi 
marcado pela censura, tortura e violência. Ele não combatia ape-
nas o comunismo, mas tudo o que representasse democracia.

Já Armando Falcão foi Ministro da Justiça durante a presi-
dência de Ernesto Geisel. Ele criou a Lei Falcão, em detrimento da 
derrota da ARENA frente ao MDB em 1974, que limitava o aces-
so dos políticos ao rádio e televisão, com o propósito de proibir a 
campanha política da oposição. Nessa comparação, Djalma Timm 
controlaria as informações do mesmo modo que fez Armando Fal-
cão ao criar sua lei.  Conforme planejado por Josué Guimarães, o 
delegado teria boa relação com a encarregada da central telefônica 
Deolinda Barcellos Camozatto, com 62 anos e de caráter duvidoso. 
Ficou viúva de Lidovino Camozatto, três anos depois do casamento 
e desperdiçou a herança com maus negócios. 

Conforme se pode projetar, na leitura do planejamento ma-
nuscrito, a telefonista seria um elemento alegórico da obra A morte 
da primeira dama, porque é responsável pelo denuncismo, intri-
gas, confusão e dominadora das informações a respeito dos mora-
dores da cidade, porque, segundo Rettenmaier (2011), os elementos 
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responsáveis pela denúncia nascem de um mundo em conflito. Ela 
caracteriza a fragilidade, o medo, a censura da sociedade frente a 
um governo militar. 

Nessa perspectiva, Deolinda seria responsável pela delação, 
pois, como telefonista, ela controlava as ligações e tinha acesso aos 
segredos, as informações políticas e pessoais dos moradores da ci-
dade. Por esses motivos teria bom relacionamento com o delega-
do, contando a ele tudo o que ouvia e que seria do interesse dele. 
Assim, delegado e telefonista, representes da ARENA, exerceriam 
controle e poder no local, na linha do que se representava, na obra, 
quando, no País, no contexto em que se produzia o romance, o Es-
tado burocrático-autoritário fazia da comunicação uma ferramenta 
de vigilância ideológica.

No esquema que parece desenhar-se como um esboço da polí-
tica daquele tempo, em uma representação esquemática, uma das 
forças opostas ao autoritarismo da ditadura cívico-militar poderia 
ser represando pelo populismo trabalhista. É o caso do personagem 
Raul Fountauive, advogado e ruralista, prefeito da cidade fictícia 
pelo MDB. Ele era casado com Elvira Medeiros, parente de Borges 
de Medeiros, no que se demonstra de uma história de forças que 
se recombinam, ressintetizando-se initerruptamente. Deste casa-
mento nasceram três filhos: Alzira, Manoel e Lutero, nomes que, 
possivelmente, fazem uma homenagem a família de Getúlio Var-
gas. No planejamento, o escritor faz uma projeção da árvore gene-
alógica de Raul Fontauive, colocando o nome dos futuros netos do 
personagem: Leonel, Neuza, João e Getúlio, uma homenagem aos 
políticos Leonel Brizola, João Goulart e Getúlio Vargas. Já Neuza 
corresponderia ao nome da esposa de João Goulart. Na narrativa 
o prefeito teria 54 anos, portanto sujeito à hipótese deste perso-
nagem ter participado da Revolução de 1930 e do movimento da 
Legalidade. Pelo que se pode inferir, Raul Fontauive é um político 
da oposição que desde cedo lutou pela democracia.
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O grande mistério sobre a narrativa jamais publicada, contu-
do, está no fato de que no planejamento do manuscrito de A morte 
da primeira dama não há nenhuma referência à referida morte. A 
hipótese sobre a possível morte deste personagem se dá a partir de 
todo o mapeamento político levantado com a leitura do dossiê de 
pesquisa. A morte misteriosa da primeira dama pode ter sido uma 
decorrência das circunstâncias políticas da época. Como o prefeito 
pertencia ao MDB, a narrativa se construiria a partir, talvez, das 
delações feitas pela encarregada da central telefônica, a qual tinha 
acesso as informações por meio das escutas telefônicas. Informa-
ções e segredos políticos seriam delatados, o que geraria revolta, 
tirania e ódio dos personagens ligados a ARENA, fazendo com que 
planejassem a morte da primeira dama como forma de chegar ao 
poder. Essa morte seria a representação da tortura e violência na 
sociedade brasileira durante o regime militar.

A morte da primeira dama não se trataria de um romance 
histórico, mas “alcança[ria] uma reflexão sobre a vida política do 
país, alargando os horizontes da representação da tradição e do 
presente nacionais” (ZILBERMAN; Regina, 1982, p. 103). Josué 
Guimarães retraria e refletiria nessa obra sobre um país dividido, 
a partir da construção de uma cidade fictícia, na permanência de 
antigas contraposições, as quais redundaram em violência, tortura 
e morte. Os elementos alegóricos, a telefonista, o telefone e a comu-
nicação, perante uma sociedade reprimida por um regime militar, 
seriam uma patrulha ideológica como forma de controle do estado 
pelo poder.  

De certa forma, esta pesquisa permitiu a “ressurreição” de 
Josué Guimarães, porque de acordo com Salles, “esses estudos [em 
crítica genética], ele [o escritor] volta, inevitavelmente, a viver” 
(2008, p. 107). Existiu uma forte relação entre este projeto e o au-
tor. A realização deste trabalho nos possibilitou imaginar os efeitos 
que Josué gostaria de causar, a partir da análise deste corpus, no 
seu público com a publicação de A morte da primeira dama.
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5 Considerações finais 

Por acreditarmos que a produção literária de Josué Guima-
rães precisa ser mais conhecida e reconhecida, decidimos inves-
tigar o projeto A morte da primeira dama, o qual não apresenta 
textualização, nem publicação. Os planejamentos do autor, conser-
vado em acervo literário, e a realização desta pesquisa permitem 
que sejam possíveis as reflexões sobre como seria, se tivesse acon-
tecido, a versão publicada deste esboço.

Essa pesquisa possibilitou o conhecimento sobre uma obra 
não publicada a partir da leitura e estudo sobre os planejamentos 
de Josué Guimarães. Esses planejamentos são marcados por fortes 
elementos, históricos, políticos e sociais, que permitem a compre-
ensão da realidade. No esboço do escritor os elementos históricos 
sobre a política fazem parte da história do processo criativo. Es-
crever uma história tem, em si uma história, mesmo quando não 
se publica esse material. Este trabalho permitiu resgatar o que 
parecia morto, mas que ganhou vida pelas mãos da pesquisadora. 
Também colaborou para que se comprovasse o quanto é importante 
um acervo literário.

Os resultados aqui apresentados são inéditos por ser a pri-
meira pesquisa relacionada ao manuscrito do projeto A morte da 
primeira dama. Além disso, são relevantes por ampliarem a fortu-
na crítica do autor, por mostrar a necessidade e a urgência do escri-
tor em produzir uma obra que levasse a reflexão sobre a sociedade 
e por evidenciar o trabalho em crítica genética no Acervo Literário 
Josué Guimarães. Assim, acreditamos ter atribuído importância 
para a produção literária de Josué Guimarães, às pesquisas em 
crítica genética e ao trabalho em acervo literário. 
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1 Introdução

O projeto de pesquisa aqui descrito surge a partir de vivên-
cias de professores, tradutores/intérpretes de Libras e alunos sur-
dos da Universidade Federal de Pelotas – UFPel, nos diferentes 
espaços de ensino/aprendizagem em que a Língua Brasileira de 
Sinais é produzida/expressa, sejam eles, nas salas de aula, espa-
ços de encontros, palestras, reuniões. Assim como, em discussões 
com profissionais da área de Libras e alunos de outras IES1 do Rio 
Grande do Sul, os quais relataram a ampla variedade de sinais 
emergenciais utilizados nos diferentes contextos acadêmicos fre-
quentados pela comunidade surda.

* Doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. 
Mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Graduada em 
Educação Especial Pela Universidade Federal de Santa Maria. Professora Assistente de 
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1 IES – Abreviação para Instituição de Ensino Superior.
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Isso ocorre porque na prática de sala de aula, tanto nos pro-
cessos de ensino/aprendizagem quanto nos de tradução/interpre-
tação de conteúdos acadêmicos, os profissionais encontram certa 
dificuldade em explicar conteúdos, termos e palavras que ainda 
não possuem um sinal convencionado na Libras. Estes profissio-
nais então, em parceria com os alunos surdos criam sinais emer-
genciais, ou sinais que serão usados por eles durante a aula. Caso 
não criem sinais para utilizar no meio acadêmico, terão de usar a 
datilologia, ou alfabeto manual e/ou classificadores2.

Se o profissional optar por usar o alfabeto manual, poderá de-
sencadear dois problemas nesse processo de ensino/aprendizagem: 
o primeiro é o aluno surdo não conhecer o termo ou palavra soletra-
da e esta não fazer sentido para ele; a segunda é o profissional ter 
de explicar o significado do termo soletrado, desviando o assunto 
do conteúdo trabalhado em aula, e até mesmo, para os tradutores/
intérpretes de Libras, perdendo a concentração e consequentemen-
te o conteúdo que o professor está ensinando. Na tentativa de aju-
dar os profissionais envolvidos com a educação de surdos, assim 
como os próprios surdos, é que surge este projeto de pesquisa. 

2 Compreendendo a Língua de Sinais: 
historicidade, conquistas e importância 
para a educação de surdos

A língua de sinais é uma língua em que sua produção e re-
cepção é de modalidade visuo-espacial e, apesar de ser uma língua 
muito antiga, recebeu seu status de língua a partir da década de 
60, após estudos linguistas que comprovaram que esta língua pos-

2 Classificadores na Libras são formas que estabelecem um tipo de concordância em uma 
língua e ajudam a construir sua estrutura sintática, através de recursos corporais que 
possibilitam relações gramaticais altamente abstratas. Têm por objetivo mencionar a 
classe a que pertence o referente sinal, para descrevê-lo quanto à forma de tamanho, 
ou para descrever a maneira como esse referente se comporta na ação verbal. Podem 
manifestar várias formas (substantivos, adjetivos, verbos, etc…).
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sui todos os componentes pertinentes às línguas orais. Mas antes 
de receber esse status, em várias partes do mundo, já havia pesso-
as que se comunicavam até então pela “linguagem de sinais3”.

Até a década de 60 o estatuto linguístico das línguas de si-
nais enquanto línguas era muito questionado em função da produ-
ção de significado se dar por meio das mãos e expressões faciais e 
corporais, contrapondo-se a produção das línguas orais, em que se 
dá por meio da voz. Assim, “sinal não era visto, mesmo pelos sina-
lizadores, como uma língua verdadeira, com sua própria gramáti-
ca” (SACKS, 1990, p. 76). Mas o trabalho do linguista americano 
William Stokoe, apresenta-se como um marco histórico nos estudos 
das línguas de sinais, quando demonstra que estas possuem todos 
os componentes pertinentes às línguas orais, preenchendo assim 
os requisitos científicos para ser considerada uma língua de fato.

A pesquisa de Stokoe se deu com base na ASL (Língua Ame-
ricana de Sinais), demonstrando que assim como esta, outras lín-
guas de sinais poderiam ser analisadas utilizando as mesmas fer-
ramentas de aplicação metodológica e teórica das línguas orais. A 
partir de então outros linguistas empenharam-se em estudar esta 
língua e sua gramática, aprofundando-a (ROBBIN e BATTISON, 
1974; EDWARD S. KLIMA; URSULLA BELLUGI, 1979). Com es-
tas pesquisas comprovou-se que a língua de sinais possui níveis 
estruturais similares as línguas orais, sendo formadas a partir de 
unidades mínimas ou simples que, ao combinarem-se vão forman-
do unidades maiores e mais complexas:

os sinais eram compostos por um conjunto limitado de elementos mí-
nimos que se recombinavam para a produção de um número ilimitado 
de sinais, constituindo um sistema de contrastes altamente produtivo 
e econômico (LEITE e QUADROS, 2014, p. 15).

3 Linguagem de sinais - Esse era o termo que a sociedade usava para se referir a atual 
“Língua de Sinais”, quando esta ainda não possuía o status de Língua. Como até então 
não haviam pesquisas da linguística sobre a língua de sinais, consideravam-na uma 
linguagem, ou seja, uma capacidade de comunicação e expressão de pensamentos, sem 
um conjunto de vocábulos e de regras gramaticais.
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Anteriormente aos estudos de Stokoe as línguas de sinais 
do mundo inteiro não eram reconhecidas pela academia e nem 
pela sociedade como língua natural dos surdos em função dessa 
deficiên cia em pesquisas na área. Mas, após esse episódio, várias 
outras línguas de sinais foram conquistando seu status de Língua.

Claro que, anteriormente a década de 60 já havia línguas 
de sinais, assim como a Língua de Sinais Francesa, língua esta 
considerada mãe da Libras e da Língua Americana de Sinais. As 
línguas de sinais originam-se de línguas de sinais mais antigas, 
de línguas de sinais criadas por grupos minoritários e da difusão 
entre línguas de sinais diferentes que entram em contato.

Com a Língua Brasileira de Sinais não foi diferente. Há re-
gistros históricos que mostram a possibilidade de uma Língua de 
Sinais nativa do Brasil, anteriormente a vinda da Língua de Sinais 
Francesa. Com a vinda de um professor surdo francês, Eduardo 
Huet, a pedido de Dom Pedro II para fundar uma escola para sur-
dos, em 1855, as duas línguas entraram em contato, transforman-
do-se na Língua de Sinais Brasileira.

Mas a Libras só foi reconhecida como língua no século XXI, 
em função da promulgação da Lei 10.436, de 24 de Abril de 2002, 
que a reconhece “como meio legal de comunicação e expressão”, 
assim definindo-a como “a forma de comunicação e expressão, em 
que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutu-
ra gramatical própria, constitui um sistema linguístico de trans-
missão de ideias e fatos”. E pela sua complementação através do 
Decreto 5.626, que regulamenta a lei de Libras e dá outras provi-
dências a seu respeito.

A Libras é considerada uma língua nova, e em função disso, 
está em constante construção e reconstrução de seus sinais e sua 
gramática. Nesse contexto, muitos termos e palavras ainda não 
possuem sinais convencionados. Também, somente a partir do De-
creto 5.626, de 22 de Dezembro de 2005, é que houve garantias de 
um ensino para surdos em que a primeira língua seria a Libras 
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e garantias de acesso dos surdos aos sistemas de ensino desde a 
educação infantil até a superior. A seguir, um trecho do Decreto:

As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às 
pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos 
processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desen-
volvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde 
a educação infantil até à superior. (Decreto 5.626, de 22 de Dezembro 
de 2005).

É a partir, principalmente desse momento que as atenções 
aos surdos tomam outras proporções, assim como o aumento do 
número de estudantes surdos em cursos técnicos e nas universi-
dades. Como esse aumento de surdos no ensino superior, surge um 
problema: conceitos, termos técnicos e palavras relacionadas aos 
cursos de graduação, que até então não eram utilizadas pela comu-
nidade surda, passa a fazer parte do cotidiano desses sujeitos, e em 
função de não conhecerem os termos e não haver sinal para eles, 
os surdos passam a enfrentar dificuldades nas disciplinas, assim 
como os profissionais da área de Libras enfrentam a dificuldade do 
ensino e da interpretação dos conteúdos.

Para garantir o acesso dos alunos surdos e a permanência 
destes nas Universidades, algumas IES têm criado estratégias e 
materiais didáticos de ajuda ao surdo. Muitos profissionais desta 
área têm criado com seus alunos sinais rudimentares, emergen-
ciais para dar conta do conteúdo das disciplinas. O que ocorre é que 
muitas vezes, um termo tem vários sinais emergenciais em várias 
instituições de ensino, dificultando uma convenção do sinal.

Em relação aos materiais didáticos, estes são quase que es-
cassos e o acesso a eles nem sempre é viável. Muitos surdos ma-
nifestam as dificuldades de encontrar materiais como dicionários, 
glossários e vídeos que os auxiliem na aprendizagem desses sinais 
já convencionados. Ainda, alguns materiais existentes trazem ape-
nas o sinal referente ao termo ou palavra, não trazendo uma ex-
plicação do conceito desse termo ou exemplos de como utilizar esse 
sinal. Além disso, muitos dos materiais didáticos já produzidos são, 
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na sua maioria, do sudeste, norte e nordeste do Brasil, dificultando 
seu uso em decorrência das variações linguísticas4 da Libras nas 
diferentes regiões do Brasil.

Apesar disso, algumas universidades já fizeram trabalhos de 
pesquisa e a produção de material didático para alguns cursos de 
graduação. Dentre elas, destacamos a pesquisa da UFSC, que tra-
duziu materiais acadêmicos e termos especializados da área acadê-
mica de Letras e Linguística, gerando uma extensa lista bilíngue 
(Português Libras). Para tanto, criaram um repertório lexicográfi-
co de termos utilizados no Curso de graduação em Letras-Libras, 
denominado “Glossário Letras-Libras”. Outro trabalho que me-
rece destaque é o elaborado pela FENEIS do Rio Grande do Sul 
com o Fórum de Estudos Surdos na Área de Informática – FESAI, 
onde buscam criar e convencionar sinais da área da informática e 
posteriormente divulgar este trabalho a nível nacional. Apesar de 
existirem alguns materiais como os demonstrados acima, há uma 
escassez de repertórios em áreas específicas, como por exemplo, a 
área do Direito, Física, Química, Filosofia, Engenharias, etc.

É perceptível a necessidade da produção deste projeto de pes-
quisa, visando à produção de material didático que atenda as ne-
cessidades dos alunos e profissionais ligados à área da educação de 
surdos. Esse projeto tem se tornado uma oportunidade de produção 
e difusão de sinais que poderão ser utilizados nas IES como forma 
de tornar cada vez mais acessível os conteúdos programáticos das 
disciplinas em que os surdos vêm encontrando dificuldade por não 
haver sinais convencionados. O material produzido proporcionará 
uma ampliação do vocabulário de Libras, principalmente dos ter-
mos ainda inexistentes em Libras, desenvolvendo os aspectos lin-
guísticos e comunicativos da língua de sinais e consequentemente 

4 "Ao estudarmos as línguas de sinais, estamos tratando também das relações entre 
linguagem e sociedade. A linguística, ao estudar qualquer comunidade que usa uma 
língua, constata, de imediato, a existência de diversidade ou de variação, ou seja, a 
comunidade linguística (no caso aqui investigado, a comunidade de surdos) se caracteriza 
pelo emprego de diferentes modos de usar a língua de sinais. A essas diferentes maneiras 
de fazer sinais, utiliza-se a denominação de “variedades linguística”" (Karnopp, s/d, p. 6-7).
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uma melhor interpretação de textos em Língua Portuguesa. Como 
comenta Stumpf, Oliveira e Miranda (2014, p. 148) “a proposta de 
novos sinais para conceitos acadêmicos busca aproximar-se da co-
municação diretamente em sinais visando garantir um espaço de 
conforto para as pessoas surdas também no ambiente acadêmico”.

3 Metodologia

Buscando o aprimoramento e eficiência no trabalho a ser 
realizado, a metodologia utilizada pela pesquisa é de abordagem 
quantitativa e qualitativa, com a intenção de uma lógica diferen-
ciada da que presenciamos atualmente, buscando romper com a di-
visão entre os saberes acadêmicos e saberes do cotidiano em favor 
da articulação de diversas áreas do conhecimento atuando interli-
gadas. Ou seja, a articulação das áreas da linguística, da educação, 
da tradução/interpretação, e demais áreas que estarão inseridas 
no glossário de sinais, assim como a articulação dos profissionais 
dessas áreas, como professores, alunos, tradutores/intérpretes de 
Libras, entre outros.

Nosso enfoque metodológico consistirá na Pesquisa-Ação, 
pois é entendida como:

um dos inúmeros tipos de investigação-ação, que é um termo genérico 
para qualquer processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática 
pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a 
respeito dela. Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma 
mudança para a melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr 
do processo, tanto a respeito da prática quanto da própria investigação 
(TRIPP, 2005, p. 445-446).

Consideramos esta metodologia oportuna para a pesquisa 
em função do ciclo que a pesquisa-ação traz na sua prática de pes-
quisa, ou seja, ela necessita da ação tanto da prática quanto da 
pesquisa, levando-nos a uma reflexão ética de nossas práticas de 
pesquisa, construindo novos saberes. Por ser o objetivo maior a 
produção e difusão de novos sinais convencionais de cunho acadê-
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mico para as IES do Rio Grande do Sul num sentido de padronizar 
a Libras, a pesquisa-ação torna-se de extrema importância para 
nossa reflexão crítica enquanto pesquisadores em relação às ações 
produzidas.

A primeira ação da pesquisa foi o levantamento de materiais 
didáticos com sinais emergenciais e Instituições que os produzi-
ram, tanto em formato impresso quanto digital. Após essa busca, 
fez-se uma análise dos materiais coletados, assim como a tentati-
va de contato com estas instituições a fim de compreender melhor 
como esses materiais e os sinais foram produzidos. Também entra-
mos em contato com as principais IES do Rio Grande do Sul onde 
há surdos em seus cursos de graduação e pós-graduação a fim de 
buscar sinais utilizados no cotidiano como emergenciais, e que se 
disponham a participar da pesquisa.

Após levantamento inicial chegamos ao número de vinte 
e uma Instituições de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, as 
quais são reconhecidas no Estado por seu ensino e também são as 
que possuem ou já possuíram em seu quadro, discentes surdos e 
profissionais da área de Libras. Após contato com as vinte e uma 
instituições, seis delas aceitaram participar da pesquisa e assina-
ram termos de autorização para participarem da pesquisa, bem 
como termo de consentimento livre e esclarecido. 

Atualmente, estamos na fase de conversar com as Institui-
ções, marcando dias e horários para visitá-las, bem como a coleta 
dos sinais e entrevistas com o público-alvo envolvido. Nesta fase, 
temos encontrado um pouco de dificuldade no deslocamento para 
as Instituições e em função disso, temos marcado algumas coletas e 
entrevistas por meio digital, mais especificamente pela ferramenta 
Skype.

Posteriormente, estudaremos os sinais recolhidos, analisan-
do linguística e gramaticalmente cada um deles, a fim de estabele-
cer um único sinal padronizado para os termos ou palavras a que 
se referem. Neste momento, acreditamos que será de extrema im-
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portância a colaboração de professores de disciplinas e cursos es-
pecíficos para que os conceitos e significados dos termos não sejam 
perdidos no momento de fazer a sinalização em Libras.

O próximo passo será a filmagem desses sinais, bem como a 
elaboração de um glossário digital mostrando o sinal em questão e 
seu significado em cada contexto que poderá ser usado. Os sinais 
do Glossário serão separados respectivamente por curso.

Após a finalização do Glossário, este será distribuído para 
cada Instituição participante da pesquisa, a fim de que os acadê-
micos e profissionais da área de Libras utilizem esses sinais no 
contexto acadêmico e avaliem se os sinais correspondem de fato 
ao termo e ao significado apresentado. Esta avaliação servirá para 
a conclusão do projeto e a difusão do Glossário em rede virtual e 
digital para todas as Instituições de ensino do Rio Grande do Sul 
que tenham interesse em utilizá-lo.

Destacamos que a avaliação do material produzido será rea-
lizada tanto por professores, por tradutores/intérpretes de Libras 
quanto por alunos surdos dos cursos de graduação das IES. Essa 
avaliação consistirá em assistir o glossário e tentar usar os sinais 
no decorrer das aulas. Após um determinado período, farão um 
relatório descrevendo as experiências que tiveram com os novos 
sinais. O objetivo dessa avaliação é verificar se os sinais convencio-
nados serão de fácil aceitação e utilização por meio dos usuários da 
Libras, e se os mesmos conferem um entendimento do significado 
trazido pelo sinal.

A partir dessa avaliação, será elaborada a versão final do 
Glossário, no intuito de melhorar a versão anterior. Assim, a ver-
são final será enviada às Instituições que tiverem interesse em ad-
quiri-lo.

Com base no que foi apresentado até aqui, podemos perce-
ber o porquê de esta pesquisa ser considerada uma pesquisa-ação, 
pois ela não se limita a uma simples divulgação de informações, 
mas empenha-se em ser proativa, assumindo uma postura de to-
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mada de decisões partindo do aprendizado interativo e colabora-
tivo que requer e necessita da mobilização social e construção de 
conhecimentos sobre o que está sendo pesquisado em direção a um 
processo de aprendizagem mútuo, reflexão crítica e transforma-
ção da realidade. Por isso, esta pesquisa parte do pressuposto da 
pesquisa-ação que “é considerada um sistema aberto, isso porque 
diferentes rumos podem ser tomados no decorrer do seu desenvol-
vimento em função das demandas encontradas”, havendo “um pon-
to de partida, que é a fase exploratória, e um ponto de chegada, 
referindo-se à divulgação dos resultados, mas no intervalo haverá 
uma multiplicidade de caminhos em função das diferentes situa-
ções diagnosticadas ao longo do processo” (TOLEDO e JACOBI, 
2013, p. 159-160).

3.1 Alguns resultados

Pensando na complexidade da pesquisa, e principalmente 
no envolvimento das Universidades de todo o estado do Rio Gran-
de do Sul, buscamos entrar em contato e desenvolver a pesquisa 
com as principais instituições de ensino superior do Rio Grande do 
Sul. Para o andamento da pesquisa, dividimos nosso grupo maior 
de pesquisa em oito grupos menores de acordo com as regiões do 
estado em que estão localizadas as IES. Cada um desses grupos 
menores ficou responsável por uma região e por contatar as IES da 
respectiva região.

As IES foram divididas em: região central (2 universidades); 
região norte (1 universidade); região nordeste (1 universidade); re-
gião metropolitana (8 universidades); região noroeste (1 universi-
dade); região da serra (1 universidade); região da fronteira oeste (2 
universidades); e região sul (4 universidades). 

Após contato com as Instituições, neste momento, em torno 
de seis delas estão participando da pesquisa. Ainda estamos es-
perando resposta das outras Instituições convidadas. Aquelas que 
aceitaram já enviaram os documentos necessários para o início do 
processo de coletas de dados.
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Para a realização da pesquisa estão sendo utilizados alguns 
procedimentos para a coleta de dados: a entrevista com os alunos 
e profissionais da área de Libras, e a filmagem dos sinais emer-
genciais, onde se dará a coleta de dados. Estamos neste momento 
dividindo a equipe em duplas para a realização da coleta dos da-
dos, bem como organizando um cronograma com as datas e Insti-
tuições que cada dupla irá visitar. Estamos em contato com as IES 
para agendamento das datas das coletas de dados. Em função de 
contratempos, algumas de nossas viagens não poderão acontecer. 
Para solucionar esta questão, algumas entrevistas e coletas de ma-
teriais serão feitas via internet por meio de videoconferências. As 
entrevistas e coletas de dados iniciarão em Agosto e tem previsão 
de término em Outubro.

O que temos percebido em conversas via e-mail com as Ins-
tituições participantes é que muitas delas já produziram algum 
material com os sinais emergenciais criados nos seus diferentes 
contextos. A partir da coleta dos materiais e entrevistas partire-
mos para a próxima etapa da pesquisa que é a análise linguística 
desses sinais e posterior convenção dos sinais.

4 Considerações finais

Nesta pesquisa, nos propomos a entender como se dá a cria-
ção dos sinais emergenciais nos espaços de ensino/aprendizagem 
das Instituições de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, analisar 
esses sinais e posteriormente convencioná-los em um Dicionário. 

O que podemos perceber até o momento é que por a Libras 
ser uma língua respectivamente nova e, principalmente, por ha-
ver formado os primeiros professores de Letras/Libras apenas em 
2010, ela aos poucos tem conseguido espaço nos diversos contextos 
educacionais de nível superior do Brasil. Anteriormente a isso mui-
tos surdos terminavam os Ensino Médio e não conseguiam entrar 
numa faculdade em função de muitos de seus direitos ainda não 
serem garantidos por Lei.



122

A produção de sinais emergenciais nos espaços de ensino/aprendizagem das instituições de...

A partir de 2005, com o Decreto de número 5.626, os sur-
dos conquistaram vários direitos, dentre eles o acesso à educação 
em sua língua materna, a Libras, bem como a obrigatoriedade das 
Instituições Federais em garantir, às pessoas surdas o acesso tan-
to à comunicação, quanto à informação e educação, desde a edu-
cação infantil até à superior. No mesmo Decreto diz-se que para 
a garantia do atendimento educacional especializado aos surdos, 
as instituições federais de ensino devem adotar mecanismos de 
avaliação coerentes com o aprendizado do português escrito para 
surdos como segunda língua, principalmente nas provas escritas, 
valorizando sua singularidade linguística e também adotar meca-
nismos alternativos para a avaliação de conhecimentos expressos 
em Libras, desde que sejam registrados devidamente em vídeos ou 
em outros meios eletrônicos ou tecnológicos. 

Com essas conquistas legais, muitos surdos que não conse-
guiam uma vaga no ensino superior, passam a adentrar essas ins-
tituições por meio de provas adaptadas e recursos que atendam à 
sua singularidade linguística. Da mesma forma, profissionais da 
área de Libras como professores, pesquisadores e tradutores/intér-
pretes também passam a conquistar esses espaços.

Neste momento surgem outros problemas no ensino superior, 
dentre eles, a falta de sinais para termos e palavras que até então 
não faziam parte do contexto e vocabulário desse público. Como 
estratégia urgente, criam-se sinais emergenciais para dar conta 
do conteúdo das disciplinas, mas estes sinais não são estudados e 
muitas vezes não são registrados.

Pensando na diversidade linguística da Libras, em especial 
no Rio Grande do Sul, e buscando uma padronização dos sinais a 
fim que esses sinais possam ser utilizados por toda a comunidade 
acadêmica do Rio Grande do Sul e até mesmo a comunidade surda 
em geral, essa pesquisa vem se desenvolvendo e encontra-se na 
fase da coleta de dados. Com isso, facilitar-se-á o processo de ensi-
no/aprendizagem dos acadêmicos nos diferentes cursos da IES. Da 
mesma forma, poderá ser uma ferramenta de ajuda para os tradu-
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tores/intérpretes de Libras, facilitando o processo de interpretação 
dos conteúdos.

Esses sinais buscam a potencialização cada vez maior do 
ingresso de alunos surdos nos cursos de graduação, assim como 
a aprovação nas diferentes disciplinas dos respectivos cursos fre-
quentados por esses alunos. Também, proporcionará mais pesqui-
sas no campo da linguista da Libras e a fomentação para a pro-
dução de materiais didáticos com outros termos ainda sem sinais 
convencionados.
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A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NO 
LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA DO 2º CICLO DO 
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Mirely Christina Dimbarre*

1 Introdução 

A língua portuguesa, considerada a língua oficial do Brasil, 
não se revela de maneira uniforme, única, mas sim, apresentando 
variações de acordo com a região geográfica, com as condições que 
cada sujeito apresenta e caracteriza-se como, por exemplo, através 
da idade, do gênero, da escolaridade, do nível social, das questões 
políticas e culturais. Ou seja, a população brasileira é constituída 
por variações linguísticas, pois a língua está em constante evolu-
ção, em constante transformação, adquirindo valores e com isso, é 
falada nos “quatro cantos do país” de maneira diferente. 

Sobre as evoluções constantes que uma língua sofre, Correa 
(2014) afirma que as vivências contemporâneas colocam o sujeito 
diante de práticas linguísticas que estão sendo cada vez mais ino-
vadoras. Faraco (2008), em seus estudos, destaca que os grupos 
sociais se diferem um dos outros pelas formas de uso da língua, 
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ainda mais a sociedade brasileira que é estratificada e diversifica-
da linguisticamente.

Com isso, sabendo-se que a língua materna não é uniforme, 
como será que os livros didáticos a tratam? Como destacam e apre-
sentam as variações linguísticas para os discentes? Qual a con-
cepção de gramática é enfatizada? Será que destacam a variação 
que existe entre a fala e a escrita? Sobre essas os questionamentos 
a respeito das variações linguísticas e norma culta, Faraco (2008 
apud CYRANKA, 2015) informa que os livros didáticos tratam de 
maneira rara, a variação social no que diz respeito aos contrastes, 
aos conflitos entre as aproximações e distanciamentos existentes 
na variedade de um português denominado de popular e de um 
português culto. 

Sendo assim, a proposta para o presente trabalho é analisar 
dois livros didáticos de Língua Portuguesa do 2º ciclo do Ensino 
Fundamental I, mais precisamente um do 4º e 5º ano, da Coleção 
Eu gosto, observando como destacam a variação linguística, como 
a tratam, qual a concepção de gramática enfocam. Justifica-se os 
livros didáticos serem da mesma editora, pois há o intuito de veri-
ficar em qual ano as variações linguísticas são apresentadas ou são 
apenas expostas no último ano (no 5º ano). Enfim, verificar como a 
variação linguística é direcionada nesses materiais. 

Dessa forma, o presente trabalho organiza-se da seguinte 
maneira: primeiramente apresenta o ensino de língua materna e 
as variações linguísticas, como também, a variação linguística e 
as concepções de gramática no livro didático. Em seguida, apre-
senta-se a metodologia adotada, a apresentação e a discussão dos 
dados. Por fim, as considerações finais a respeito das análises em 
confronto com a teoria e as referências utilizadas para o desenvol-
vimento deste. 
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2 Revisão de literatura

2.1 O ensino de língua materna e as variações 
linguísticas

No Brasil, alguns anos atrás, perpetuava o ensino monolín-
gue, a visão de uma língua homogênea, única, uma língua vista e 
considerada como “correta”, voltada para o ensino da norma culta, 
a qual era e é vista como “prestígio social”. A respeito disso, Faraco 
(2008, p. 71) destaca que a expressão norma culta, comum ou até 
mesmo standard, “designa o conjunto de fenômenos linguísticos 
que ocorrem habitualmente no uso dos falantes letrados em situa-
ções mais monitoradas de fala e escrita”. Ainda, o mesmo ressalta 
que os falantes, quando possuem vínculos com as práticas de cul-
tura escrita, atribuem valores sociais positivos e recobrem a língua 
com o que ele chama de “capa de prestígio social”.

Entretanto, a questão e o mito do Brasil ser visto e classi-
ficado como um país monolíngue, segundo Faraco (2016) precisa 
ser quebrado. Essa imposição do monolinguismo, conforme esse 
autor cita, faz com que haja uma perturbação na capacidade do 
sujeito perceber nosso país como sendo multilíngue e multicultu-
ral, dificultando a compreensão em reconhecer e compreender “a 
heterogeneidade do português que aqui se fala: suas histórias, sua 
polarização, suas reconfigurações” (p. 152). Antunes (2007) traz 
em seus estudos que esse “mito” de língua materna uniforme, não 
possuindo variação e que não necessita de adequação às situações 
conforme é usada, sendo considerada melhor que as outras, é algo 
desconstruído pela ciência da linguística, a qual defende “que o 
bom uso da língua é aquele que é adequado às condições de uso” 
(p.104). Com isso, grupos sociais são diferentes e se distinguem, 
pelas formas de línguas que lhes são de uso próprio. Em relação a 
isso, Oliveira (2000, p. 5) destaca que “somos um país pluricultu-
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ral e multilíngue, não só pela atual diversidade de línguas faladas 
no território, mas ainda pela grande diversidade interna da língua 
portuguesa aqui falada”.  

Dessa forma, o multilinguismo e a multiculturalidade aten-
dem às necessidades dos sujeitos, pois muitas pessoas não possuem 
o conhecimento da escrita (leitura e escrita), mas são falantes da 
língua materna (oralidade), dentro de suas variedades. É através 
da oralidade, fazendo uso de suas variedades linguísticas que o su-
jeito transmite suas histórias de vida, de imigrações e migrações, 
de suas culturas, modulando a sua fala, conforme o contexto de 
comunicação.

As variações linguísticas que uma língua possui, devem ser 
apresentadas e estudadas, nos livros didáticos de Língua Portu-
guesa, enfatizando que as mesmas estão associadas à fala e à es-
crita, assumindo um caráter heterogêneo e não homogêneo. Mas, 
mesmo havendo um “reconhecimento” de que a língua é heterogê-
nea, pois conforme Correa (2004, p. 19) há estudos sociais, ideoló-
gicos, pedagógico, voltam-se para uma visão homogênea “abalizada 
pela norma padrão, sem considerar as especificidades da norma 
culta e das variedades linguísticas”. 

Apesar os estudos mostrarem a concepção de que a língua 
não é homogênea, que a mesma é constituída por um conjunto de 
variedades, por um conjunto de normas deve ser ensinada na lín-
gua materna, pois são as variedades linguísticas que uma língua 
possui que a constituem. Através dessa concepção, o ensino de lín-
gua materna e suas variações deve ser constituído pela escrita e 
pela oralidade, ou seja, a língua falada e a língua escrita, valori-
zando as variações linguísticas existentes. Neves (2006) destaca 
que a escola precisa ensinar e valorizar todas as modalidades da 
língua, a falada e a escrita, a padrão e a não padrão, observando 
as similaridades e as diferenças das variações dentro da língua 
materna. 
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Dessa forma, quando o professor ensina e o livro didático 
apresenta as variações linguísticas dentro de uma língua materna, 
mostra-se ao discente que o uso das mesmas é considerado, inevi-
tavelmente, normal, pois há diferentes situações sociais em que o 
uso da língua também será utilizado de maneira diferente. 

Ou seja, existem variações linguísticas não porque as pessoas são igno-
rantes ou indisciplinadas; existem, porque as línguas são fatos sociais, 
situados num tempo e num espaço concretos, com funções definidas. E, 
como tais, são condicionados por esses fatores. Além disso, a língua só 
existe em sociedade, e toda sociedade é inevitavelmente heterogênea, 
múltipla, variável e, por conseguinte, com usos diversificados da pró-
pria língua (ANTUNES, 2007, p. 104). 

Quando se trata do ensino de língua materna, essa mesma 
autora traz em seus estudos, que a escola apresenta uma língua 
descontextualizada, artificial, inventada e ensinada para dar 
exemplos em frases soltas, como algo oco. A língua e suas variações 
não são mostradas como referência dentro de uma situação ou em 
relações comunicativas entre sujeitos. 

Ao ensinar língua materna, é necessário apresentar aos alu-
nos as variações existentes e inseridas em uma língua, em uma 
cultura e em um país. Isso fará com que os mesmos observem as 
diferenças e as variações que uma língua possui, respeitando-as, 
percebendo que não há uma linguagem considerada certa ou er-
rada, uma linguagem feia ou bonita, uma linguagem dos cultos e 
não cultos, mas que uma nação é feita de multilinguismo. Por fim, 
essa conscientização de que há variações em uma língua materna, 
devem ser inseridas no livro didático de língua portuguesa, pois, 
na maioria das vezes, é o único material concreto e disponível que 
o aluno possui em aula. 
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2.2 A variação linguística e as concepções 
de gramáticas no livro didático

As instituições de ensino sempre se preocuparam em ensinar 
e, de certa forma, “impor” a norma culta, a norma-padrão para os 
seus discentes como uma regra a ser cumprida e até mesmo como 
algo voltado para a ascensão social. 

Entretanto, a norma culta, como afirma Antunes (2007,  
p. 104) “não deve ser endeusada, absolutizada, como um recurso 
suficiente ao sucesso da interação, nem tampouco ser rechaça-
da, como algo que se deve evitar para não parecer pernóstico, por 
exemplo”. A norma culta pode e deve ser usada de maneira ade-
quada, mas quando a situação e o contexto em que o sujeito está 
inserido, exigir. Pode-se ensinar a norma culta, a norma-padrão, 
mas deve-se considerar que uma língua sempre terá variações e 
isso precisa ser ensinado também aos alunos, pois a grande maio-
ria aprende uma língua na escola muito distante e diferente da que 
habitualmente utiliza em sua casa, em suas rodas de amigos. 

Assim, o “ensinar” língua materna, na maioria das vezes, 
tem como suporte para o ensino-aprendizagem, o(s) livro(s) didáti-
co(s) de Língua Portuguesa, o(s) qual(i)s busca(m) abordar o ensino 
das variações linguísticas, mas geralmente, apresenta(m) um bre-
ve conceito e um/ou alguns exemplos. 

O ensino das variações linguísticas apresentadas no livro 
didático de língua portuguesa, segundo os estudos de Cyranka 
(2015), é proposto conforme as orientações inseridas nos PCNS 
(Parâmetros Curriculares Nacionais) e o PNLD (Plano Nacional do 
Livro Didático), mas centram-se ainda, em atividades de descrição 
gramatical da língua padrão. O PNLD (2016) traz em seu texto, no 
item 3.1 intitulado de “Letramento e Alfabetização – Língua Por-
tuguesa”, em Princípios Gerais, sobre os assuntos que devem estar 
inseridos nos livros didáticos de língua portuguesa, que o Ensino 
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Fundamental I deve propiciar aos alunos, durante os cinco anos 
iniciais, que os mesmos desenvolvam “atitudes, competências e ha-
bilidades envolvidas na compreensão da variação linguística e no 
convívio democrático com a diversidade dialetal do País, de forma 
a evitar o preconceito e valorizar as diferentes possibilidades de 
expressão do português brasileiro” (p. 51). 

O PNDL (2016) enfatiza que é necessário o trabalho com as 
variações e a heterogeneidade linguística. Entretanto, alguns ou a 
maioria dos livros didáticos reservam pouco espaço para o traba-
lho com as variações linguísticas, tratando-a de maneira superfi-
cial. Observa-se que em alguns livros didáticos, o trabalho com a 
variação linguística é proposto utilizando, na maioria das vezes, 
tirinhas do Chico Bento (personagem do cartunista Mauricio de 
Sousa), textos de Luís Gonzaga ou até mesmo de Patativa do As-
saré. As propostas, geralmente, são direcionadas para que o aluno 
passe a frase ou o trecho dos exemplos citados anteriormente, para 
a norma culta. Esse comando pode e traz uma ideia de que ape-
nas a norma culta é aceitável, não considerando a diversidade e 
as marcas identitárias culturais que cada região brasileira possui. 

Passar para outra norma, por exemplo, a letra das canções de Luís 
Gonzaga ou os poemas de Patativa do Assaré é apagar desses textos a 
marca de seu enraizamento cultural. É tirar-lhes seu sabor, seu gosto 
da terra; sua graça. É desfazê-los afinal. O “assum preto” não canta 
tão bonito a não ser na letra com que ganhou “a mata frô” do Brasil 
(ANTUNES, 2007, p. 108). 

Ainda, o personagem Chico Bento quando utilizado nos exer-
cícios e propostas, é apresentado com uma caracterização precária 
(descalço), com o protótipo de um homem da roça, do campo, ru-
ral, representando de maneira infiel ou até mesmo, controvérsia, a 
imagem das pessoas que vivem na zona rural, nos campos. O que 
se percebe no livro didático, é que há apenas um trabalho com a 
norma culta, a norma-padrão, deixando para um segundo plano 
as variações. Na maioria desses materiais, os conteúdos e as ati-
vidades apresentados abrangem apenas a gramática normativa, 
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com situações mecânicas, marcadas. Em relação ao ensino da nor-
ma culta, Travaglia (2006) traz em seus estudos que é não se deve 
apresentar a norma culta como a única possibilidade da língua, 
mas também, as suas variações. 

Assim, inserir, apresentar, abordar e desenvolver conteúdos 
e atividades que sejam direcionadas para as variedades linguísti-
cas no livro didático, oportuniza debates entre professores e alunos 
sobre as variedades de falares existentes em uma língua materna, 
em um país, desconstruindo o conceito de que existe apenas uma 
língua, a qual deve ser falada e escrita conforme as normas gra-
maticais. Entretanto, que mesmo havendo variações linguísticas 
em uma língua, todo sujeito tem consciência da existência de nor-
mas gramaticais, pois “ninguém aprende uma língua para depois 
aprender a sua gramática, qualquer pessoa que fala uma língua, 
fala essa língua porque sabe a sua gramática, mesmo que não te-
nha consciência disso” (ANTUNES, 2007, p. 26). 

Quando se fala em gramática, logo se pensa em regras, em 
normas, em “sujeito, verbo e predicado”, em uma língua perfeita, 
ideal, ou seja, em uma gramática normativa. Essa conscientização 
acontece pelo motivo de que todo falante, inserido em determinado 
contexto, aprende a sua língua, a sua gramática e são capazes de 
comunicarem-se através do conhecimento linguístico que possuem. 

Possenti (2001) conceitua gramática como, primeiramen-
te, um conjunto de regras, as quais devem ser seguidas, também, 
como um conjunto de regras, as quais são seguidas e por fim, um 
conjunto de regras que um sujeito, falante da língua, domina.

Assim, verifica-se que nos livros didáticos de língua portu-
guesa, a gramática normativa é a utilizada e desenvolvida, quase 
que por unanimidade. A gramática normativa é a mais conhecida 
utilizada nas instituições de ensino e por isso é adotada pelos li-
vros didáticos, sendo que os autores que produzem esses materiais 
a destacam como a maneira correta do falar e do escrever.  Ela é 
considerada uma língua idealizada, uma língua tradicional, uma 
língua padrão, língua de ascensão social.



132

A variação linguística no livro didático de Língua Portuguesa do 2º ciclo do Ensino Fundamental I

3 Metodologia

Ter como objeto de estudo e análise para o desenvolvimento 
deste trabalho o livro didático, é em função do mesmo ser um ins-
trumento, uma ferramenta de apoio ao ensino-aprendizagem que 
pode auxiliar o professor em suas práticas pedagógicas, ainda mais 
quando se discute as variações linguísticas. 

Assim, esse trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa 
de análise documental. Qualitativa se dá pelo motivo de não se 
preocupar com representação numérica, mas no que diz respeito ao 
“aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma or-
ganização, etc.” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 31) e por procu-
rar “entender, interpretar fenômenos sociais inseridos em um con-
texto” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 34). Também, por verificar 
de maneira detalhada como as variações linguísticas e a concepção 
de gramática são apresentadas e desenvolvidas nos dois livros di-
dáticos. Por análise documental, Silva, Almeida e Guindani (2009) 
destacam que a mesma faz uso de métodos e técnicas para apreen-
são, para a compreensão e análise de documentos diversificados, 
nesse caso, o livro didático. 

Dessa forma, foram analisados dois livros didáticos de Lín-
gua Portuguesa, do 4º e 5º Ano do 2º ciclo do Ensino Fundamental 
I, os quais foram indicados pelo Ministério da Educação, através 
do PNLD – 2016, ambos da coleção Eu gosto (2016-2018), Editora 
Ibep, tendo como autoras Célia Maria Costa Passos e Zeneide Al-
buquerque Inocêncio da Silva, publicados no ano de 2014. Esses 
livros foram escolhidos pelos professores da Rede Municipal de En-
sino no ano de 2015. 
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4 Resultados e discussão

4.1 Apresentação dos resultados

Os dois livros didáticos de Língua Portuguesa, anteriormen-
te referenciados, do 4º e do 5º ano, são compostos por sete capítulos 
cada um, divididos e nomeados.

Primeiramente, tem-se “Leitura 1”, que corresponde ao gê-
nero discursivo a ser desenvolvido na unidade, considerando os co-
nhecimentos prévios que o aluno tem sobre o gênero e a temática 
do mesmo. Após, “Um texto puxa o outro”, com comparações 
de gêneros discursivos, estruturas, estilos, temáticas. Em seguida, 
“Estudo da língua”, onde são destacadas questões sobre o fun-
cionamento da língua portuguesa (gramática). Após, “Leitura 2”, 
em que outro texto do mesmo gênero discursivo trabalhado na uni-
dade. Na sequência, “Estudo da língua”, onde novamente, são 
abordadas questões sobre o funcionamento da língua portuguesa 
(gramática). Em seguida, “Produção de texto” que propõe uma 
proposta de produção textual sobre o gênero discursivo em ques-
tão, considerando a forma, o tema e os recursos linguísticos que são 
utilizando para compor a sua escrita. Por fim, “Leia mais”, ode 
são apresentadas sugestões de livros relacionados aos conteúdos e 
aos temas que foram trabalhados no capítulo em questão. 

Observou-se que os dois materiais analisados, sempre ini-
ciam o capítulo com questionamentos, com o objetivo de induzir os 
alunos sobre o gênero discursivo a ser apresentado e desenvolvido 
no decorrer do mesmo. Em seguida, trazem interpretações textuais 
sobre o tema abordado nos gêneros e questões relacionadas a au-
tor, narrador(es), personagem(ns), tempo e espaço. No decorrer dos 
materiais, os estudos são direcionados para apresentação e análise 
gramatical, tendo em destaque a gramática normativa. 

Verificou-se que nos dois livros didáticos há em todos os ca-
pítulos um subtítulo intitulado de “A linguagem do texto”. Nesse 
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subtítulo são trabalhadas atividades voltadas para questões gra-
maticais e algumas (ressalta-se que poucas) sobre a língua mater-
na e a variação linguística existente. 

No livro didático do 4º ano, verificou-se que somente em dois 
capítulos, há uma breve apresentação sobre linguagem formal e 
linguagem informal, apresentando algumas expressões da orali-
dade e justificando ao aluno que as mesmas são modo que as pes-
soas utilizam para falarem em algumas situações. No capítulo 2, 
é desenvolvido um trabalho com o gênero discursivo “história em 
quadrinhos” (HQs) enfatizando de maneira breve, a oralidade dos 
personagens inseridos nos quadrinhos em questão. Ainda, através 
de um exercício, solicita ao aluno que indique nas frases, as pala-
vras que são de uso informal (linguagem informal). No capítulo 6, 
o trabalho é voltado para o gênero discursivo “texto teatral” e traz 
uma breve explicação sobre “linguagem mais formal e linguagem 
menos formal”, enfatizando que “os falantes de uma língua a uti-
lizam de acordo com a situação que se encontram (mais formal ou 
menos formal)” (PASSOS; SILVA, 2014, p. 127). Em seguida, pro-
põe uma atividade comparativa entre os sentidos das expressões 
orais e escritas. 

No livro didático do 5º ano, após as análises, verificou-se que 
dos sete capítulos existentes, apenas em três são apresentados e 
desenvolvidos, de maneira breve, sobre o que as autoras denomi-
nam de linguagem formal e linguagem informal. No capítulo 2, o 
gênero discursivo em questão é “Entrevista”, e há uma atividade 
de análise sobre a linguagem utilizada no texto inicial, para que o 
aluno localize as marcas da oralidade, as quais indicam a informa-
lidade da linguagem. No capítulo 4, o gênero em destaque é o “ar-
tigo de divulgação científica” e nesse viés, as autoras trazem uma 
atividade sobre a linguagem informal, solicitando que o aluno “co-
pie” trechos do uso da linguagem formal inseridas nesse gênero. No 
capítulo 7, o gênero discursivo em estudos é o “artigo de opinião” e 
através dele, as autoras solicitam usando dois fragmentos textuais  
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(uma narrativa popular e um artigo de opinião) que os alunos ob-
servem a linguagem empregada nos dois textos e expliquem as “di-
ferenças de linguagem” existentes nos mesmos. 

4.2 Discussão dos resultados

Em geral, verificou-se que os dois livros didáticos trazem de 
maneira breve, de maneira superficial, o trabalho com as variações 
linguísticas. Também, não há uma trabalho significativo, diferen-
ciado, detalhado sobre a variação existente entre a fala e a escrita. 
Nota-se ainda, que os textos apresentados e utilizados no decorrer 
da cada capítulo têm um cuidado em trazer somente a variedade 
culta, a norma padrão. 

Entretanto, nos dois livros, ao final, as autoras destacam um 
capítulo denominado de “Orientações ao professor”, no qual trazem 
fundamentações e orientações para o docente em relação ao desen-
volvimento do trabalho com a Língua Portuguesa e enfatizam, em 
relação as variações da língua que 

Assim como a escrita, a comunicação oral expressa as variantes da 
língua, associadas a regionalismos e ao círculo social do aluno. Para 
ambos vale a orientação de esclarecer o aluno sobre a adequação da 
variante ao contexto em que é usada e ensinar as normas urbanas de 
prestígio, sem desqualificar sua forma de escrever e falar, caso sejam 
diferentes dessas normas. Falar e interagir adequadamente com o 
outro exige que o locutor/interlocutor tenha o domínio competente da 
língua materna e perceba a situação em que se dá a comunicação (PAS-
SOS; SILVA, 2014, p. 173).

Mesmo as autoras enfatizando nos dois livros didáticos o 
trabalho com as variações linguísticas e indicando referências aos 
docentes, não há um tratamento de maneira concreta e detalhada 
sobre o tema, deixando uma lacuna entre a teoria (fala-se de va-
riações) e a prática (não se trabalha as variações linguísticas de 
maneira efetiva e significativa).
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Verifica-se que nos dois livros didáticos, não há uma apre-
sentação no 4º ano sobre as variedades linguísticas existentes em 
nosso país e nem uma continuidade da mesma no 5º ano. Raríssi-
mas vezes são apresentadas questões sobre a linguagem informal 
e quando são, tem o objetivo de direcioná-las para a linguagem 
formal, para o trabalho com a norma culta, a norma-padrão. Até 
mesmos nos gêneros discursivos trabalhados, percebe-se um cuida-
do em selecionar textos “corretamente escritos” e quando há frag-
mentos ou frases com uma linguagem mais informal, com palavras 
escritas dentro de uma variedade linguística, os mesmos são dire-
cionados em exercícios para que sejam transcritos para a lingua-
gem formal. Ou seja, isso corrobora com o que Faraco (2008), em 
seus estudos destaca, que a norma culta prevalece nos discursos 
escolares e que a mesma é colocada como uma variedade melhor, 
uma variedade superior às outras.

Essas apresentações no livro didático, pode fazer com o alu-
no “acredite” e tome como “uma verdade”, que existe apenas uma 
língua materna, sem variedades, uma língua de norma culta, uma 
língua “correta’, de prestígio. Essa observação refere-se ao que An-
tunes (2007) enfatiza sobre a norma culta veiculada pela escola, 
como sendo algo “correto”, um falar de maneira exemplar, não con-
tendo erros, seguindo regras que são estipuladas nas gramáticas 
normativas, uma língua prestigiada socialmente. 

A norma padrão, a gramática normativa é concentrada do 
início ao fim dos materiais, com conceitos e exercícios que apresen-
tam uma “forma correta” ou a maneira como essa gramática enfati-
za o “correto” na língua materna. Essa normatização ou normaliza-
ção da língua corresponde aos estudos de Travaglia (2006, p. 101), 
o qual enfatiza que o ensino de gramática apega-se a regras, a uma 
gramática normativa com regras e exemplos repetitivos “anos a 
fio como formas ‘corretas’ e ‘boas’ a serem imitadas a expressão do 
pensamento”. Esse mesmo autor comenta que há uma ausência de 
atividades nos materiais que a desenvolva(m) a(s) competência(s) 
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comunicativa(s) dos alunos. Ainda, observou-se que nos dois mate-
riais analisados, as propostas de produção textual não são voltadas 
para o uso das variações, bem como, não há exemplificações ou até 
mesmo, apresentações sobre jargões e gírias. 

Por fim, o que se percebeu é que os dois livros didáticos não 
abordam de maneira significativa as variações linguísticas exis-
tentes na língua materna, tratam apenas a norma padrão, a gra-
mática normativa como algo certo, uma única verdade. Com essa 
afirmação, não ampliam o conhecimento do aluno em conhecer e 
aprender que uma língua não é única, mas que possui variações. 

5 Considerações finais

A pretensão deste trabalho foi de analisar, verificar e mos-
trar como os dois livros didáticos de Língua Portuguesa, do 4º e do 
5º ano do Ensino Fundamental I, da Coleção “Eu gosto”, ambos do 
ano de 2014, abordam a língua materna, as variações linguísticas 
e qual concepção de gramática embasam esses os materiais. Se há 
uma continuidade ou um aprimoramento no trabalho com as varia-
ções linguísticas nesses materias de um ano para o outro. 

Assim, mesmo as variações linguísticas fazendo parte da 
vida cotidiana dos alunos, os quais são sujeitos que participam 
de interações linguísticas constantemente, nos mais variados e 
diversificados contextos. Mesmo esses sujeitos estarem de manei-
ra constante envolvidos em atmosfera(s) de discursos infinitos e 
esses discursos serem marcados culturalmente, sociologicamente, 
geograficamente, os dois volumes analisados abordam as varia-
ções linguísticas de maneira extremamente superficial. As propos-
tas que os dois materiais trazem são direcionadas apenas para a 
identificação e a substituição de uma variedade linguística, que 
são nomeadas de linguagem informal para a norma culta, a nor-
ma-padrão, nomeada de linguagem formal. Ainda, esses direcio-
namentos induzem para o trabalho com a gramática normativa, 
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destacando regras a serem seguidas, classificações gramaticais, o 
e um escrever de “maneira correta”. Em outras palavras, solicitam 
ao aluno a substituição da forma coloquial pela culta, dando ênfa-
se apenas para língua escrita, deixando em um segundo plano a 
oralidade, não fazendo uma relação mais detalhada entre as duas. 

Por fim, o que se observou nessas análises que em nenhum 
dos dois livros didáticos há o trabalho com a variação linguísti-
ca de maneira significativa, trazendo exemplificações concretas, 
apresentando que uma língua materna possui suas variações, as 
quais são construídas culturalmente, geograficamente, sociologica-
mente. Os dois materiais trazem e tratam as variações de manei-
ra superficial, vaga, enfatizando a norma culta, a norma-padrão, 
destacando a gramática normativa. Esse tratamento com a língua 
materna, unificando-a e destacando uma norma considerada “cor-
reta”, não acrescenta conhecimentos linguísticos que os alunos pre-
cisam entender e aprender para que usem a língua, adequando-
-a aos contextos e situações que quais participam, desenvolvendo 
suas competências comunicativas, interagindo com a multiplicida-
de de discursos existentes. 

Dessa forma, após as análises, percebeu-se que é necessário 
que os professores verifiquem como as variações são destacadas 
nos livros didáticos de Língua Portuguesa, para buscarem outros 
exemplos que sejam significativos e concretos aos alunos, para 
aprimorarem os que estão inseridos nele. Enfim, ensinar realmen-
te que uma língua tem variações linguísticas, que as pessoas falam 
ou escrevem conforme o contexto em que estão inseridas e partici-
pam geograficamente, historicamente, linguisticamente. 
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1 Introdução

Os meios de comunicação no Brasil, em especial aqueles que 
produzem conteúdo em formato audiovisual, pensam e produzem 
a sua programação, em sua maioria, com o intuito de alcançar o 
público ouvinte e não minorias linguísticas como os surdos. Ao fa-
lar deste tipo de produção, é inevitável pensar no universo da te-
levisão, que desempenha um papel fundamental na veiculação de 
mensagens a diversos públicos. Nesse contexto, com o advento de 
inúmeras tecnologias, também deve-se refletir e discutir o papel da 
Web TV, uma televisão produzida na (e para a) internet.

Tais meios de comunicação participam da (e na) construção 
dos sujeitos, registram fatos, repassam informações. Relatos siste-
matizados como entretenimento, ensinamentos e, até mesmo, um 
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híbrido de linguagens sem delimitações entre o real e o ficcional, 
são por eles transmitidos. Atribui-se a importância desses meios à 
necessidade que o homem possui de se comunicar.

E é essa comunicação que permite a interação entre os ho-
mens e, ao mesmo tempo, faz com que o indivíduo integre-se ao seu 
ambiente e ao seu tempo. A consequência de tal processo é a infor-
mação e é da incessante e insaciável necessidade do conhecimento 
que o homem desafia a si próprio de maneira a conquistar e criar 
as melhores formas de propagação e intercâmbio dessas informa-
ções, dessa comunicação (PATERNOSTRO, 1999).

Nesse cenário, analisar a televisão na internet implica em 
discutir sua importância social, cultural e política e, por isso, é 
fundamental a busca pela compreensão de suas mensagens, bem 
como definir o público a que pretende atingir de acordo com seus 
propósitos. É preciso considerar, no entanto, que a TV nem sempre 
consegue transmitir o que almeja, devido a implicações diversas, 
incluindo as necessidades especiais, pois a emissão é livre mas a 
recepção está condicionada à capacidade interpretativa das audi-
ências. Tudo isso relacionado diretamente com a linguagem. Já a 
Web TV surge como uma possibilidade de romper algumas dessas 
barreiras nesse processo de compreensão das mensagens, devido 
ao seu alcance e a sua pluralidade.

Considerando tais fatores, este artigo busca discutir o papel, 
o conteúdo e as produções da TV Ines como ferramenta de promo-
ção linguística e cultural. Parte-se do pressuposto de que ela, por 
se tratar de uma ferramenta bilíngue, ao transmitir o conteúdo em 
Português e Libras, possibilita a divulgação cultural e aprendizado 
de língua de sinais para as comunidades surdas e ouvintes. Para 
isso, na primeira parte deste trabalho, buscar-se-á analisar alguns 
artefatos históricos e culturais do surdo e a importância das narra-
tivas audiovisuais para compreender o papel da Web TV como meio 
de comunicação utilizada para o lazer e a informação desse público.
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Já na segunda parte, serão observadas características da 
TV Ines, bem como apresentados alguns questionamentos a fim 
de certificar se ela está apta a atender algumas demandas, tais 
como a transmissão de mensagens às comunidades surdas e ouvin-
tes. Para isso, a metodologia utilizada parte do método dialético, 
compreendido a partir da descrição e tensionamento de uma série 
de conceitos sobre a Web TV e seu processo de alcance à(s) audiên-
cia(s).

2 O surdo e a experiência visual

Analisar a surdez e seus aspectos implica considerar duas 
variáveis: a relação do surdo com o mundo ouvinte e do ouvinte em 
relação à minoria linguística. São necessários novos olhares para 
ambos os discursos, a fim de entender e aprofundar a relação entre 
eles. Apesar deste trabalho não ter o intuito de descrever e contar 
as histórias e lutas da comunidade surda, para melhor compreen-
dê-lo, é preciso contextualizar alguns aspectos que envolvem este 
público específico, como, por exemplo, acerca de sua linguagem. 

Inúmeros fatores podem ser considerados em relação às difi-
culdades e/ou limitações que os surdos enfrentam diariamente. O 
primeiro relaciona-se à própria forma de comunicação que, para os 
ouvintes, dá-se de forma oral-auditiva e, para os surdos, ocorre de 
forma visual-espacial. Apesar da Língua Brasileira de Sinais ter 
conquistado o reconhecimento de seu carácter linguístico em mea-
dos da década de 60, a sensação ainda é de necessidade para afir-
mar sua legitimidade perante o contexto da comunidade surda in-
serida em uma comunidade ouvinte. Importante ressaltar também 
que a Libras só foi reconhecida legalmente no país em 2002. Dessa 
forma, Guesser (2009) acredita que “tornar visível a língua desvia 
a concepção da surdez como deficiência – vinculadas às lacunas na 
cognição e no pensamento – para uma concepção da surdez como 
diferença linguística e cultural” (p. 9-10).
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É preciso destacar, ainda, que a língua de sinais não é uni-
versal. Embora seja natural que os indivíduos queiram comuni-
car-se, assim como no universo ouvinte, cada região possui suas 
características e seus códigos específicos. No caso do sujeito surdo, 
a linguagem é espaço-visual. E, é dentro dessas imagens, sejam 
elas interpessoais ou transmitidas por algum aparato técnico, que 
a mensagem é compreendida (REICHART, 2006). Além disso é pre-
ciso considerar a forma como tal língua constrói a(s) identidade(s) 
do sujeito surdo. A comunicabilidade da Libras dá-se pelo seu valor 
perante à comunidade surda como instrumento de comunicação, de 
troca, de reflexão. É inviável pensar em uma linguagem específica 
sem pensar na importância que ela tem dentro do cotidiano dos 
indivíduos que dela dependem para conviver e se posicionar diante 
da sociedade.

Mesmo considerando que o aspecto linguístico não é o único nem o prin-
cipal aspecto na construção da(s) identidade(s) dos surdos, friso que a 
identidade de um indivíduo se constrói na e através da língua. A língua 
é uma atividade em evolução, assim como o é a identidade. A despeito 
de envolver uma cultura, a experiência da surdez não se baseia numa 
exigência de “lugar”, mas, certamente o uso da lingua de sinais é uma 
característica identitária da maior importância (SÁ, 2002, p. 105)

Nesse contexto, todo ser humano detém seu modo de perce-
ber, analisar e modificar o universo ao seu redor. De acordo com 
inúmeros autores do campo dos Estudos Culturais, essas atitudes 
compõem a produção do sujeito, seu modo de ser e de entender 
o mundo. No aspecto cultural, essas ações são conceituadas como 
artefatos e, na comunidade surda, um de seus principais artefa-
tos culturais é a experiência visual, visto que a comunicação dessa 
minoria linguística, justamente, desenvolve-se de forma visual-es-
pacial. 

Tal conceito é válido também nas produções audiovisuais, 
onde a imagem possui um papel extremamente importante. É pre-
ciso ressaltar que as imagens não existem sozinhas e que progra-
mas como os de televisão são pensados e produzidos para o público 
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ouvinte pois, as mesmas são, na maioria das vezes, acompanhadas 
de sons que correspondem à ação captada, o que interfere (e preju-
dica) a recepção da mensagem da comunidade surda. O sujeito sur-
do percebe o mundo através de seus olhos devido a sua ausência de 
audição e, por isso, a importância da imagem. “Não se faz TV sem 
imagem, mas a palavra tem lugar garantido” (PATERNOSTRO, 
1999, p. 76). E, por isso, a importância de considerar as experiên-
cias visuais.

Experiência visual significa a utilização da visão, (em substituição to-
tal a audição), como meio de comunicação. Desta experiência visual 
surge a cultura surda representada pela língua de sinais, pelo modo 
diferente de ser, de se expressar, de conhecer o mundo, de entrar nas 
artes, no conhecimento científico e acadêmico. A cultura surda com-
porta a língua de sinais, a necessidade do intérprete, de tecnologia de 
leitura (PERLIN; MIRANDA apud STROBEL, 2009, p. 41).

3 Caracterizando a TV Ines

Criada em 24 de abril de 2013, a TV Ines é a primeira (e úni-
ca) Web TV em Língua Brasileira de Sinais (Libras) com legenda 
e locução em Língua Portuguesa no Brasil. Fruto de uma parceria 
entre o Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines) e a As-
sociação de Comunicação Educativa Roquette-Pinto, tal meio de 
comunicação visa integrar os públicos surdos e ouvintes através de 
uma programação diversificada, gratuita e 100% bilíngue. O fato 
de estar disponível na internet, permite o acesso da programação 
24 horas por dia, de qualquer lugar do mundo. 

A equipe de produção do conteúdo da TV Ines é composta 
por surdos e ouvintes. Essa composição mista colabora para que 
a mensagem seja direcionada para ambos os públicos, apesar de 
sempre tentar trazer à tona discussões do universo da cultura 
surda. Com temáticas diversas, envolvendo cultura e informação, 
a grade de programação inclui 27 programas. São eles: A galeria 
de Arte de Massinha, A Louca OlimPiada, A Vida em Libras, Dr. 
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Ânimo, Aula de Libras, Brasil Eleitor, Café com Pimenta, Centro 
de Apoio aos Surdos, Cinemão, Comédia da Vida Surda, Festival 
Charlie Chaplin, Gera Mundos, Hopla, Interesse Público, Larva, 
Ligado em Saúde, Manuário, Minuscule, Momento Ambiental, Pa-
norama Visual, Piadas em Libras, Plonsters, Salto Para o Futuro, 
Super Ação, Tecnologia em Libras, Via Legal, Visual.

Importante destacar aqui que a TV Ines possibilita em suas 
produções muito mais do que uma mera tradução de narrativas da 
Libras para o Português e vice-versa. Mais do que apenas traduzi-
dos, os programas são pensados audiovisualmente para ambos os 
públicos. Além das legendas em Português para aqueles que não 
compreendem a Língua Brasileira de Sinais, todos os programas 
possuem locução na Língua Portuguesa, o que facilita na compre-
ensão, recepção e interpretação de diversos públicos, dentre eles 
aqueles com baixo grau de escolaridade e até mesmo deficientes 
visuais – embora estes não sejam foco deste trabalho. Essas con-
siderações visam destacar que o objeto de pesquisa trabalha na 
busca constante de uma comunicação acessível a diversos públicos, 
em especial os surdos, muitas vezes esquecido pelos veículos tradi-
cionais de comunicação.

Devido ao limitado espaço disponível para discutir todos os 
programas, neste artigo será analisado apenas um, o Aula em Li-
bras. A escolha se deu por dois motivos: o elevado número de visu-
alizações se comparado com os outros programas da mesma grade 
e o assunto específico a que se trata.

3.1 Aula em Libras

O programa Aula em Libras é apresentado pelo pedagogo e 
teólogo Heveraldo Ferreira, um dos pioneiros na área de ensino de 
Libras no Brasil que, inclusive, participou do grupo que criou a TV 
Ines. Além disso, ele foi o primeiro surdo a conseguir um registro 
profissional de apresentador no Brasil. 
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Este programa tem o intuito de ensinar, através de narrati-
vas audiovisuais, surdos e ouvintes que almejam aprender a Lín-
gua Brasileira de Sinais. Para Bruner (2002) “a narrativa, a inven-
ção de histórias, é o modo de pensar e sentir que ajuda as crianças 
e as pessoas a criar uma versão do mundo no qual, psicologicamen-
te, elas podem vislumbrar um lugar para si – um mundo pessoal”. 
O autor entende a narrativa como um modo de pensamento, como 
um veículo de produção de significados e como uma tentativa de 
comunicação. A importância da narrativa para a coesão de uma 
cultura é tão grande quanto o é para a construção da história de 
um indivíduo.

Assim, o programa não apenas ilustra e apresenta a Libras, 
mas produz narrativas surdas com o auxílio de animações, locuções 
e legendas, ao passo que o professor e apresentador se comunica 
através da Libras sobre temas específicos de interesse comum a 
surdos e ouvintes como, por exemplo, família, escola, língua, dias 
da semana, meios de transporte e etc. Tudo isso em lugares que fa-
cilitam a compreensão ao mostrar contextos e diálogos importantes 
para o entendimento.

3.1.1 Aula em Libras – Verbos I

Neste espaço será analisado o vídeo denominado Aula de Li-
bras – Verbos I, onde Heveraldo Ferreira apresenta o programa na 
Biblioteca Parque Estadual e na Biblioteca Nacional, para melhor 
ambientar os telespectadores. Esta edição fala sobre verbos - im-
portantes elementos na comunicação de surdos e ouvintes. Produ-
zido em 9 de junho de 2014, o programa de 14 minutos alcançou 
21646 visualizações até a produção deste artigo.

No começo do vídeo, o professor de Libras explica o que são 
os verbos e diferencia a categoria na Língua Brasileira de Sinais e 
na Língua Portuguesa, principalmente em relação a sua flexão de 
tempo. Olhando e sinalizando diretamente para a câmera, o apre-
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sentador é traduzido com locução em Português e acompanhado 
de legendas na mesma língua. Com a explicação, ele traz diversos 
exemplos para ilustrar o conteúdo. Ao entrar na Biblioteca Parque 
Estadual, ele também contextualiza o ambiente contanto a história 
do prédio e relacionando o ambiente ao conteúdo que será traba-
lhado ao longo do programa.

Figura 1: Frame Aula em Libras – Verbos I

Fonte: TV Ines (www.tvines.com.br/?p=3304)

Depois, aparece a simulação de um diálogo para mostrar 
como os verbos podem estar presentes em conversas comuns. No 
caso, o assunto tratado pelos personagens é a própria biblioteca. 
Para explicar, o apresentador mostra novamente alguns trechos 
da conversa para falar sobre cada verbo especificamente, de forma 
a chamar a atenção do telespectador para a conversa, enfatizando 
os tempos verbais, diferentes na Libras e no Português. Ilustrações 
também auxiliam durante as explicações.
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Figura 2: Frame Aula em Libras – Verbos I

Fonte: TV Ines (www.tvines.com.br/?p=3304)

Figura 3: Frame Aula em Libras – Verbos I

Fonte: TV Ines (www.tvines.com.br/?p=3304)

Dessa forma, com a interação do apresentador, as imagens, 
a locução, as legendas e os assuntos pertinentes, o programa Aula 
em Libras, assim como outros programas da grade da TV Ines, ca-
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tivam o telespectador de forma não só a despertar o interesse pela 
Libras mas, também, sobre a cultura surda. Mostrando, assim, que 
a TV Ines pode ser entendida não somente como uma Web TV Edu-
cativa e sim uma Web TV Cultural, capaz de transcender os limites 
de produção restrita de material didático para o ensino de Língua 
de Sinais, dando voz a uma minoria linguística que, a partir dela, 
interage e produz narrativas através do audiovisual na internet.

4 Por uma comunicação acessível

Com o slogan TV Ines – Acessível Sempre, a Web TV suscita 
o diálogo a respeito de uma comunicação horizontal, onde todos 
possam compreender e produzir narrativas. Para viabilizar tal ta-
refa, a TV possibilita a interação com o intuito de se fazer melhor 
a cada dia. Além de assistir todo o conteúdo bilíngue produzido e 
exibido pelo canal, o usuário ainda pode oferecer e enviar vídeos 
colaborativos, comentar as publicações e avaliar a grade de progra-
mação – seja através do portal ou do perfil da TV nas redes sociais. 
Dessa forma, permite o desenvolvimento de uma outra possibilida-
de de comunicação, mais acessível.

Para Bakhtin; Volochinov (1929), a comunicação da vida cotidiana, par-
te importante da comunicação ideológica, deve ocorrer por meio das 
relações estabelecidas entre sujeitos socialmente organizados. A lín-
gua, carregada de ideologia, é o veículo de transmissão cultural para 
a estrutura e experiência do pensamento e saber social (LODI, 2005,  
p. 418-419).

Através de informação, cultura, entretenimento, esporte, do-
cumentários, desenhos animados, tecnologia, aulas de Libras, re-
vistas eletrônicas, filmes com legendas descritivas e um talk show 
em língua brasileira de sinais, a Web TV possibilita a troca e a pro-
pagação de culturas tão próximas e muitas vezes tão distantes no 
Brasil. Surdos e ouvintes, a partir de canais de comunicação como 
este, podem descobrir novas maneiras de usar as línguas e, mais 
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do que isso, mudar conceitos na busca pelo real papel dos veículos: 
comunicar.

Em muitas narrativas audiovisuais, de um modo geral, 
pode-se observar que, sem a presença da Libras, a compreensão 
das mensagens pelos surdos, se fossem comparados a um gru-
po de ouvintes, seria recebida e interpretada de forma limitada.  
“A narrativa não é, contudo, apenas enredo estruturador ou dra-
matização. Não é apenas “historicidade” ou diacronia. Ela é tam-
bém é um meio de usar linguagem” (BRUNER, 1997, p. 57). Para 
Bruner, a narrativa é um processo organizador, é construída em 
torno de expectativas canônicas estabelecidas e é um processo de 
“produção de significados”.

Dessa forma, este estudo mostra um exemplo possível para 
(re)utilizar os recursos visuais de maneira a (re)estruturar os pro-
gramas audiovisuais feitos para a internet e (re)direcioná-los tanto 
para a comunidade ouvinte quanto para a surda, de maneira igual 
e acessível, para que a transmissão da informação possa ser rece-
bida e compreendida com maior qualidade.

5 Considerações finais

O objetivo deste trabalho, através da análise e discussão do 
conteúdo e das produções da TV Ines, é trazer a tona a importância 
do papel de produções audiovisuais, especialmente desta Web TV, 
como ferramenta de promoção linguística e cultural para as comu-
nidades surda e ouvinte. É a partir dessa produção de imagens e 
significações, que podemos considerar que a mídia influencia na 
constituição dos sujeitos. Através dessa participação cotidiana, co-
munica saberes de forma a moldar e educar as pessoas e isso ocorre 
pois ela propõe, indica e mostra modos de ser e estar na cultura 
(FISCHER, 2006).
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Por outro lado, essa importância deve ser questionada a par-
tir do momento em que tais produções não fazem parte de cotidia-
nos específicos devido a determinados fatores, como é o caso da 
relação entre os meios de comunicação tradicionais e o surdo. Por 
isso, ainda é preciso refletir a cerca de novas possibilidades de co-
municação, com base em exemplos como a Web TV do Instituto 
Nacional de Educação de Surdos, objeto central deste estudo.

Dessa forma, o programa de televisão na internet é “um es-
paço de reformulações de valores, significados, crenças e conceitos 
que variam conforme as diferenças das situações, posições, experi-
ências” (REICHERT, 2006, p. 69). Devido a sua forte e constante 
influência na vida cotidiana, interferindo no sujeito e em seu dis-
curso e/ou linguagem, os programas produzidos e veiculados pela 
TV Ines atingem os mais diferentes sujeitos e, por isso, a importân-
cia de compreender seus mecanismos de comunicação.  

Analisar como se dá a receptividade de informações no pró-
prio grupo em questão é essencial para aprofundar os estudos na 
área, bem como para alertar que o acesso a esses meios é direito 
de todo o cidadão. Este trabalho é apenas o primeiro passo para a 
análise e construções de meios de comunicação capazes de suprir 
as carências e necessidades de minorias linguísticas como os sur-
dos. No entanto, comprova que é possível pensar um outro tipo de 
comunicação capaz de abranger e propagar narrativas que consti-
tuem inúmeros sujeitos que utilizam tais ferramentas para apren-
der e compreender melhor a sua própria cultura.
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ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS 
PARA PRODUÇÃO  
TEXTUAL NA EJA

Juçara Benvenuti*

1 Introdução: contextualizando a  
atividade e o público-alvo

Este trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa rea-
lizada para verificar o desenvolvimento de atividades propostas 
para alunos do Ensino Médio (EM) na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). A proposta inclui a elaboração de pro-
duções textuais semanais nos três semestres que correspondem ao 
EM da EJA entre outras atividades como exercícios de leitura, de 
reescritura, debates, apoio gramatical para correções dos textos 
sempre que necessário. O diferencial da proposta reside no fato de 
organizar as tarefas em portfólios1 nos dois primeiros semestres e 
na produção de um fanzine2 no terceiro semestre.

Para tanto, no início de cada semestre letivo, converso com os 
grupos de alunos3 sobre a proposta de trabalho que inclui avaliação 

* Doutora pela Universidade Federal do RS, mestre em Letras pela Universidade Católica 
do RS e graduada em Letras pela Universidade de Passo Fundo/RS. É professora da 
área de Língua Portuguesa na UFRGS e desenvolve estudos na linha de “Educação de 
Jovens e Adultos”. E-mail: benvenuti@ufrgs.br

1 Portfólio: é o instrumento avaliativo constituído por uma pasta em forma de arquivo com 
sacos plásticos para armazenar os trabalhos dos alunos de forma organizada, sequencial, 
com estrutura determinada (folha de rosto, introdução, sumário, desenvolvimento e 
conclusão).

2 Fanzine: é o instrumento avaliativo constituído por uma montagem em forma de jornal, 
dobrado a partir de folhas de ofício, com cópia dos textos produzidos pelos alunos. 

3 No Colégio de Aplicação da UFRGS, temos tido três turmas semestrais permanentes, as 
quais equivalem aos três anos do Ensino Médio.
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permanente, sem realização de provas de conteúdos gramaticais 
ou literários e compreende ainda uma exposição do portfólio para 
a comunidade no final do semestre e a distribuição do fanzine para 
os convidados dos formandos no cerimonial de formatura.

O objetivo de realizar formatos distintos para as turmas não 
decorre de estratégia avaliativa, mas da intenção de manter os 
alunos interessados nas atividades. Do primeiro para o segundo 
semestre percebo a necessidade de manter a mesma proposta para 
dar um pouco mais de segurança ao grupo que está retornando 
à escola e encontra metodologias e estruturas de funcionamento 
completamente diferentes das escolas tradicionais antigas.

Nossas turmas de alunos, como de praxe em cursos de EJA, 
são heterogêneas no que diz respeito à idade, etnia, conhecimento 
de mundo, escolarização anterior e motivação para estudar. Dessa 
diversidade surge o grande desafio da EJA que é propor atividades, 
avaliar e principalmente atingir os objetivos propostos pelos com-
ponentes curriculares.

Com esse entendimento, elaborei a proposta de composição 
dos portfólios e do fanzine, a qual me permite verificar o desenvol-
vimento dos educandos para avaliá-los com mais segurança. Além 
disso, esse material que os alunos carregam consigo, constitui um 
documento para que eles mesmos acompanhem sua trajetória in-
dividual. 

Com esta metodologia tenho a garantia de avaliá-los de acor-
do com os objetivos e diretrizes formulados na Resolução CNE/
CEB nº 1, de 5 de julho de 2000, a qual estabelece as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. A 
Resolução anuncia em seu Art. 5º o seguinte:

Os componentes curriculares consequentes ao modelo pedagógico pró-
prio da educação de jovens e adultos e expressos nas propostas pedagó-
gicas das unidades educacionais obedecerão aos princípios, aos objeti-
vos e às diretrizes curriculares tais como formulados no Parecer CNE/
CEB 11/2000, que acompanha a presente Resolução, nos pareceres 
CNE/CEB 4/98, CNE/CEB 15/98 e CNE/CEB 16/99, suas respectivas 
resoluções e as orientações próprias dos sistemas de ensino.
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II- quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da alteridade 
própria e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formati-
vo, da valorização do mérito de cada qual e do desenvolvimento de seus 
conhecimentos e valores;

III - quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos 
componentes curriculares face às necessidades próprias da Educação 
de Jovens e Adultos com espaços e tempos nos quais as práticas peda-
gógicas assegurem aos seus estudantes identidade formativa comum 
aos demais participantes da escolarização básica (BRASIL, 2000).

Assim, atendendo às indicações da Resolução, optei por fazer 
uma sondagem do ponto de partida e de chegada de cada aluno 
para realizar a avaliação. Esta metodologia me permite observar 
o desenvolvimento de cada discente, pois posso comparar o seu 
trabalho do início com o do final do semestre, acompanhando seu 
crescimento gradual, apontando se houve crescimento individual 
e não comparar alunos entre si; pois, seus pontos de partida são 
diferentes, e como consequência, seu conhecimento final não vai 
obedecer a um padrão linear.

2 Fundamentação: ensinar a produzir 
textos: uma tarefa da escola 

Temos a necessidade de nos expressar com clareza e de acor-
do com cada setor ou ambiente que frequentamos, por isso, se não 
agirmos (falando ou escrevendo) conforme essas premissas, não 
alcançaremos sucesso na nossa comunicação. A escola tem que ins-
trumentalizar o aluno para reconhecer que tipo de linguagem deve 
usar em cada situação, seja oralmente ou por escrito.

Esse é um compromisso de todas as disciplinas ou componen-
tes curriculares, conforme nos afirmam os autores das obras “Ler 
e escrever: compromisso de todas as áreas” (NEVES, et al, 2007) e 
“Ler e escrever: compromisso de Ensino Médio” (PEREIRA, et al, 
2008). Compondo uma das obras, Traversini e Bello apresentam a 
seguinte argumentação em seu texto:
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Aprender poderá depender das atividades propostas pelo professor 
para ensinar, mas isso só não basta. Para que o processo de ensino mi-
nistrado pelo professor transforme-se em “aprendizagem” para o aluno, 
o que se diga, se escreva ou se leia sobre, precisará ser subjetivado, tra-
zido para si, e isso só poderá acontecer se tornarmos a atividade uma 
experiência, (...) É nesse processo que a escola torna-se um dos espaços 
importantes de aprendizagem, ou melhor, de constituição de saberes, 
pois aqueles “aprendidos” pela experiência lá vivida (re)constituem e 
transformam nossas subjetividades (p. 52, 2008).

Assim, a leitura e a escrita trabalhadas nas aulas de Língua 
Portuguesa e Literatura podem proporcionar a ampliação do letra-
mento dos alunos, já que o conhecimento dessa área é básico para o 
aperfeiçoamento das linguagens. Para corroborar esta ideia trago 
uma citação de Guedes também da obra já citada: “Os PCNs colo-
cam a leitura e a produção de textos como as atividades centrais 
da aula de Língua Portuguesa, subsidiadas pela reflexão a respei-
to da linguagem” (2008, p. 222) e, mais adiante no mesmo texto, 
acrescenta outra razão que justifica a preocupação com a leitura e 
escrita: “a prova do ENEM, a porta de entrada do povo brasileiro 
na universidade, é uma prova que avalia justamente a capacidade 
de ler e escrever” (2008, p. 222).

Sendo assim, procuro elaborar atividades que, além de propi-
ciarem o aprendizado das diferentes linguagens, códigos e gêneros 
textuais, levem o aluno a realizar a escolha acertada quando tiver 
necessidade de usar cada um deles.

A minha preocupação inicial é mostrar aos meus alunos a im-
portância de se comunicar com clareza e a necessidade de escolher 
as formas mais adequadas de se manifestar nas diferentes situa-
ções do dia a dia. A experiência de muitos anos de magistério, com 
variadas propostas de trabalho, realidades escolares e comunitá-
rias incrivelmente diferentes entre si, me mostraram que a escola 
nem sempre ajuda o aluno a aprender a escrever e adequar sua 
linguagem ao contexto social. 

Isso parece apontar para a situação de que a escola produz um 
aluno que escreve em âmbito privado, do qual o leitor foi excluído.  
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Geralmente o processo ocorre da seguinte forma: o professor indica 
um tema, oferece alguma leitura como subsídio e orienta a escrita 
da redação; o aluno lê o texto oferecido e realiza a tarefa. O aluno 
escreve, o professor corrige e dá nota. O aluno recebe o seu texto de 
volta, olha a nota, dobra a folha e põe no meio do caderno ou dentro 
de uma pasta. Na próxima oportunidade, que pode até levar alguns 
meses, o fato se repete. Por quê? Por que o aluno não aprendeu 
nada, essa metodologia não produz conhecimento.

Sem a preocupação com os significados e seus efeitos de sen-
tido sobre o leitor, o aluno escreve apenas para cumprir uma tarefa 
e receber a nota mínima para aprovação. O professor não é visto 
como um interlocutor, apenas como um avaliador da disciplina que 
propõe a escrita.

Diante dessa situação, Guedes argumenta:

A desconstrução dessa atitude diante da língua escrita consolidada 
pela história escolar desses alunos para que passem da produção de re-
dações escolares para a produção de discursos, isto é, textos que fazem 
uso consciente dos recursos expressivos da língua com a finalidade de 
produzir deliberados efeitos de sentido sobre bem determinados leito-
res começa com a introdução do leitor no processo de produção de texto 
(2004).

Assim, tendo em vista as particularidades apontadas, penso 
que um professor pode lançar mão de variados recursos para mo-
tivar seus alunos a escrever, mas só quando eles perceberem que 
há um público para ouvir ou ler o que eles escreveram é que vão 
realmente querer ser entendidos e se preocupar com a forma de 
dizer o que pensam. 

Com as pesquisas que realizei, “reafirmei minha convicção 
de que é muito difícil fazer um trabalho com Língua Portuguesa e 
Literatura sem vinculação com a leitura” (2004, p. 149). E, como 
leitura, não me refiro a somente uma decodificação pura e simples, 
mas a percepção dos sentidos depreensíveis para determinado lei-
tor no momento do ato de ler. 
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Esta compreensão só é possível ao indivíduo que já alcan-
çou determinado patamar no seu letramento. Por isso, considero 
de suma importância ter clareza no conceito de letramento para 
entender a dimensão do alcance do fenômeno da leitura e da escri-
ta. Segundo Soares (2003), a alfabetização é o processo pelo qual 
o indivíduo adquire o domínio de um código e das habilidades de 
utilizá-lo para ler e escrever, enquanto que o letramento refere-se 
à aquisição dessas habilidades e o seu uso competente nas práticas 
sociais de leitura e escrita. 

Para haver compreensão do texto, a leitura deve ser crítica e 
levar à percepção das relações entre o texto e o contexto. Quando 
isso não acontece, o aluno não atingiu um grau de letramento que 
o qualifique a realizar a tarefa. Assim, afirmo que não é a quanti-
dade de textos lidos ou interpretados, mas a qualidade do trabalho 
com a leitura que realmente traz conhecimento. É mais produtivo e 
interessante levar os alunos a descobrirem diferentes significados 
de uma mesma leitura do que ler muitos textos superficialmente.

Algumas pesquisas realizadas no Brasil e apontadas pelo In-
dicador de Alfabetismo Funcional (INAF)4 indicam que pessoas com 
baixa ou nenhuma escolaridade apresentaram alto desempenho no 
teste, enquanto que outras com alta escolaridade, nível superior 
completo e incompleto, não se saíram bem5. Soares (2003) aponta 
uma hipótese: a escola realiza atividades de leitura e escrita des-
vinculadas do contexto social, ou seja, a interpretação de textos até 
busca explorar os gêneros textuais do cotidiano do aluno, mas as 

4 O INAF mede os níveis de alfabetismo funcional da população brasileira adulta. Seu 
objetivo é oferecer à sociedade informações sobre as habilidades e práticas de leitura, 
escrita e matemática dos brasileiros entre 15 e 64 anos de idade.

5 Os casos que surpreenderam por suas relações inesperadas, receberam análise 
detalhada das professoras Marta Kohl de Oliveira e Cláudia Lemos Vóvio, publicadas 
no livro Letramento no Brasil de Vera Masagão Ribeiro de 2003, e compreendem oito 
pessoas que se autodeclararam analfabetas ou que afirmaram ler e escrever sem 
ter frequentado a escola, as quais alcançaram os dois níveis mais altos no teste. Em 
contrapartida, dos cinco casos que ficaram no nível mais baixo de alfabetismo, dois 
declararam ter nível superior incompleto e três, completo (RIBEIRO, 2003). Os dados 
referidos são das pesquisas de 2001 e 2003.
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leituras são encaminhadas por cópias em folhas soltas ou em livros 
didáticos, dificilmente textos na íntegra ou contextualizados.

Essa hipótese pode ser reforçada com o depoimento de Ben-
venuti (2012) ao afirmar:

o letramento não ocorre apenas no período da alfabetização ou na esco-
la, ele se estende por toda a vida da pessoa e de acordo com as práticas 
sociais que os indivíduos têm, pode ir mudando. O letramento, portan-
to, é um processo contínuo que faz parte de sociedades letradas, e como 
tal leva as pessoas a participarem, direta ou indiretamente, de muitas 
práticas letradas no cotidiano, proporcionando-lhes aumento no nível 
de letramento (p. 80).

Para entender melhor o que foi dito é preciso conhecer os 
conceitos de eventos e práticas de letramento. O primeiro foi pro-
posto por Heath, o segundo por Street, e se constituem “chaves 
para a compreensão do letramento como fenômeno social”6 (HEA-
TH, 1982, p. 48).

Com seu trabalho, Heath nos mostra que cada comunidade 
tem sua própria história de letramento e que não há um modelo a 
ser seguido. As características de letramento de cada comunidade 
são as responsáveis pelas diferenças no desenvolvimento do letra-
mento de cada indivíduo.

Como as práticas de base cultural das comunidades originam 
habilidades específicas, a escola pode ou não reconhecê-las. Um 
fato que se observa é que os alunos que dominam as habilidades 
privilegiadas pela escola são avaliados diferentemente daqueles 
que não as possuem. Assim, o que marca o aluno é o que lhe falta, 
isto é, o seu déficit. 

O letramento, portanto, está vinculado às práticas sociais de-
senvolvidas pelos indivíduos, como salienta Heath (1982) com sua 
pesquisa. A aprendizagem é orientada muito mais por contextos 
particulares do que pela instrução intencional e ocorre através da 
exposição ao uso da linguagem cotidiana. Sabemos que as comuni-

6 [Tradução minha]: “key to understanding literacy as a social phenomenon” (HEATH, 1982, 
p. 48).
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dades, mesmo sendo alfabetizadas, usam mais a comunicação oral 
do que a escrita.

Observando uma comunidade por um período de dez anos, 
Heath criou o termo “eventos de letramento” para nomear as situa-
ções de uso da escrita nas interações sociais. 

Conforme ensina Heath, as combinações e os sentidos cons-
truídos nas comunidades variam de grupo para grupo e também de 
acordo com as finalidades de seu uso. A apropriação desses senti-
dos e combinações, internas às comunidades, são apreendidas des-
de cedo pelas crianças em práticas do cotidiano, não são escolari-
zadas. Dessa forma, quando práticas escolarizadas com outros pa-
drões culturais são impostas, educadores e pesquisadores alheios 
àquela comunidade pensam em déficits cognitivos e/ou linguísticos 
dos indivíduos.

Outro estudo fundamental para entendermos esse tema é o 
conceito de “práticas de letramento”. Brian Street (1984) diz que se 
referem a uma concepção cultural mais ampla de formas particula-
res de pensar e ler, e de escrever em contextos culturais e incluem 
os modelos sociais de letramento utilizados pelos participantes e os 
significados atribuídos a esses eventos.

Portanto, essas categorias, práticas e eventos de letramento, 
permitem compreender que o indivíduo só se torna leitor ou escri-
tor quando vincula a capacidade de leitura e de escrita diretamen-
te aos eventos de letramento dos quais participa, mediados pelas 
práticas de letramento; caso contrário, a leitura e a escrita não 
possuem significação, uma vez que não farão parte dos objetivos 
socialmente determinados. 

A partir dessas colocações creio não ser exagero dizer que 
o desconhecimento da orientação de letramento do grupo social a 
que pertencem os alunos, que participam da escolarização, dificul-
ta a compreensão das necessidades por eles apresentadas.

Com essas constatações desenvolvi a proposta que tenho le-
vado aos meus alunos nos últimos semestres, a qual relato a seguir.
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3 Metodologia: qual é a proposta, afinal?

O trabalho de Língua Portuguesa e Literatura na EJA do 
colégio em que atuo tem um viés interessante: o planejamento pode 
ser feito de forma interdisciplinar. Assim, o professor tem a chan-
ce de elaborar propostas que vão da leitura à produção textual, à 
discussão das ideias explícitas ou implícitas do texto, à reescritura, 
a qual pode garantir visível melhora na qualidade dos textos dos 
alunos. 

No entanto, gosto de salientar que as propostas de trabalho 
devem ser pensadas para cada aula. A continuidade da mesma ati-
vidade em aulas posteriores pode ser comprometida, devido a fato-
res como assiduidade às aulas e interesse dos alunos. Por isso, eu 
penso que um planejamento que inclua várias aulas sequenciais, 
em que a próxima se baseia na anterior, como pré-requisito, está 
invariavelmente fadado ao fracasso. Assim como dar tarefas para 
que os alunos façam ou terminem em casa, igualmente não alcan-
çam sucesso, pois o aluno de EJA já disponibiliza todo o tempo que 
pode para vir à escola e dificilmente disporá de mais tempo para se 
dedicar ao estudo em detrimento de seus afazeres domésticos ou da 
convivência com sua família.

Em vista dessas conclusões, meu planejamento semestral de 
aulas para EJA divide-se em subunidades, as quais incluem um 
conjunto de três encontros. Um inteiramente voltado à leitura e 
discussão do tema, outro para produção escrita individual e o ter-
ceiro para reescritura do texto, corrigindo-o e/ou ampliando-o. Nes-
te último, também procuro realizar pequenos exercícios bem diri-
gidos e pontuais sem levar ao grupo regras e conceitos, apenas à 
prática em seus próprios textos para solucionar os problemas gra-
maticais que vou detectando nas redações. Vale dizer que o aluno 
que não comparece a todos os três encontros ainda consegue reali-
zar a tarefa nos demais ou em horário posterior, como recuperação.
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Trabalho com três níveis de escolarização (primeiro, segundo 
e terceiro semestres que equivalem aos três anos do Ensino Médio), 
por isso faço a seguinte diferenciação no planejamento: a primeira 
turma desenvolve textos com a temática “Identidade”, a segunda, 
com “O Mundo do Trabalho” e a terceira, com “Comunidades”. Para 
a primeira e para a segunda levo as propostas de temas previamen-
te selecionadas por mim. No primeiro semestre enfatizo a escrita 
sobre si mesmo (autobiografia), sobre as coisas que são conhecidas 
do aluno (o lugar onde mora, as pessoas com quem convive), as 
histórias que relatam suas experiências de vida. No segundo se-
mestre, direciono as propostas para o “trabalho”, levando os alunos 
a produzirem anúncios de compra, venda, de oferta de serviços, 
de procura de emprego, preparação para entrevistas, resposta de 
anúncio de emprego em sites, carta de apresentação de curriculum, 
confecção do curriculum vitae etc. 

Toda a produção textual é precedida de uma produção oral, 
esse fato dá uma ideia clara ao aluno do que ele pode escrever na 
sua redação, ao mesmo tempo em que trabalha a oralidade de for-
ma descontraída. Os textos, após a reescritura, são organizados no 
portfólio individual que fará parte da exposição ao final do semes-
tre na biblioteca do Colégio.

Na turma de nível três, desenvolvo uma proposta que inclui 
a participação ativa dos alunos desde a escolha das temáticas a 
serem abordadas em aula até a montagem de uma publicação, em 
forma de fanzine, com os textos de todos os alunos, em cada semes-
tre letivo. 

Essa proposta abrange todas as etapas que julgo necessárias 
para produção de conhecimento: leitura crítica, discussão, levan-
tamento de diferentes pontos de vista, argumentação, elaboração 
de texto, releitura, reescritura, todas realizadas individualmente 
e em grupo para que o aluno sinta seu crescimento e valorize cada 
etapa, motivando a escolha dos textos para o fanzine.
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Para iniciar a atividade de cada semestre, realizo com os alu-
nos da última turma, logo no primeiro encontro, a discussão sobre 
a questão das comunidades, conceituando e elencando as várias 
comunidades que os alunos conhecem e aquelas a que pertencem. 
Em seguida, listamos no quadro as comunidades e permito ao gru-
po se manifestar livremente sobre a participação nas comunidades 
sugeridas pelos colegas. A seguir, cada aluno vota em duas comu-
nidades, e as que forem mais votadas pela turma são as que serão 
trabalhadas no semestre.

Essa metodologia permite que a cada semestre a mesma ati-
vidade se torne diferente, pois cada grupo de alunos tem caracte-
rísticas únicas e as comunidades dificilmente se repetem na ínte-
gra, às vezes uma ou duas delas. 

Com as comunidades determinadas, organizo as unidades de 
trabalho. Para isso, seleciono vários textos que possam ter signi-
ficado para o grupo específico de alunos, pesquisando em jornais, 
revistas, livros, internet. Procuro apresentar textos com diferen-
tes pontos de vista para promover uma discussão enriquecedora o 
mesmo tempo em que instrumentalizar os alunos, preparando-os 
para a escritura.

Também faço questão de escolher diversos gêneros textuais 
para cada uma das unidades e procuro, sempre que possível, levar 
a todos os alunos cópias de todos os textos, mesmo que divida a 
turma em grupos e para cada um faculte a escolha de um ou outro 
texto para leitura. Isso permite que o aluno que ouviu o que o co-
lega falou sobre o texto que leu, possa realizar a leitura em outro 
momento, se o texto lhe interessar. 

Todas essas atividades são acompanhadas de discussões, 
análise crítica sobre o tema abordado, sobre o gênero textual e so-
bre a produção do próprio aluno.
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4 Considerações finais: a valorização do 
trabalho realizado

A proposta de atividades que envolve o aluno, ajuda a garan-
tir sua permanência na escola, uma vez que a evasão de alunos na 
EJA ainda é o grande obstáculo para o sucesso total dessa modali-
dade de ensino.

O trabalho de Língua Portuguesa e Literatura, desenvolvido 
com a proposta acima explicitada, tem ampliado o letramento dos 
estudantes através de práticas que unem a escrita e a oralidade, 
por meio de produção textual, leituras, debates, transformando o 
aluno de ouvinte a interlocutor, de passivo a ativo no seu próprio 
processo de aprendizagem. 

Assim implementado, o trabalho traz conhecimento para o 
aluno e para a professora, que precisa preparar as leituras, que 
ouve diferentes pontos de vista nos debates. Todos, professora e 
alunos ampliam seu letramento a cada unidade trabalhada. O pro-
fessor Paulo Guedes diz:

 Trata-se, pois – tanto para o professor quanto para o aluno –, de 
ensinar(-se) a

(a) escrever com a finalidade de submeter o texto escrito a uma leitura 
pública, isto é, de produzir efeitos de sentido sobre bem determina-
dos leitores e 

(b) ler o que foi escrito com o ânimo de dialogar com o texto lido em 
confronto com a sua história de leitor e de cidadão e de ser humano 
solidário (2004, p. 81).

Com a realização desse trabalho por alguns semestres, senti 
a necessidade de averiguar o seu alcance por meio de uma pesquisa 
de opinião. Elaborei algumas perguntas que solicitei para alunos 
de turmas diferentes, inclusive já formados, que visitaram o colé-
gio, responderem. A pesquisa inclui uma conversa informal e o pre-
enchimento de um questionário. Como precisava saber o alcance 
de duas atividades distintas, elaborei o questionário com algumas 
perguntas diferentes.
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Para os alunos das turmas que fizeram a pesquisa sobre o 
portfólio, realizados nos dois primeiros semestres, foram as se-
guintes perguntas: 1) Foi difícil/trabalhoso produzir textos para o 
portfólio? 2) As leituras anteriores à produção escrita ajudaram a 
ter ideias para escrever? 3) Os debates/discussões dos temas em 
aula e os relatos dos colegas sobre os temas propostos auxiliaram 
na escrita? 4) O que você sentiu ao ver o portfólio pronto? Você foi 
à exposição? 5) Para concluir, dê sua opinião sobre o trabalho com 
o portfólio: achou válido, produziu conhecimento ou não significou 
muito como atividade escolar.

Apresento as respostas obtidas em ordem sequencial, por alu-
no pesquisado. Os alunos serão identificados apenas por suas ini-
ciais, conforme o termo de consentimento esclarecido e informado, 
assinado na data da pesquisa. AMC, aluno que realizou portfólio 
nos dois semestres anteriores, ainda estuda no colégio e frequenta 
a turma equivalente ao terceiro semestre, respondeu às perguntas 
do questionário da seguinte maneira:

1) Foi uma experiência que me realizou e uma etapa de grande apro-
veitamento, aprendi com todos os textos e estudos (poemas, contos, 
etc.). 2) Sim, sempre a leitura nos proporciona “abrir” o entendimen-
to e, ajuda sim, a ter ideias para escrever. 3) Sim, ajudaram por que 
nos debates se aprende muito, aí existe a sabedoria de cada um e 
isso somado é melhor para escrever. 4) Eu me senti realizado com 
o trabalho de grande importância e organizado, dando um exemplo 
de documentos bem feitos e agradáveis. 5) Foi válido sim. E trouxe 
grandes conhecimentos da leitura e das atividades realizadas, muito 
proveitosas todas atividades desenvolvidas com os alunos.

JSBC, aluno que frequenta o colégio desde o primeiro semes-
tre de 2015, concluinte do curso, respondeu:

1) Fácil por que o trabalho era muito bom e a primeira experiência 
desse tipo. Ótimo trabalho! 2) Sim, muito por que os textos ajudam 
a ter ideias. 3) Sim, por que pegamos a experiência de cada colega. E 
sua história. 4) Achei o máximo ver meu trabalho em exposição, me 
incentivou muito. 5) Portfólio é ótimo e é válido por que nos ensina a 
organizar os trabalhos.
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MSF, aluna que ingressou no colégio em agosto de 2015, está 
terminando o segundo semestre, portanto realizando o portfólio 
pela segunda vez, respondeu:

1) Não foi nada difícil, foi uma ótima aprendizagem para mim. 2) Sim, 
ajudou muito, a escrita se tornou muito mais fácil. 3) Sim, bastante. 
Os temas foram bem debatidos e explicados. 4) Não fui à exposição, 
mas gostei muito de ver meu trabalho pronto, pois valeu muito a 
pena tudo. 5) Foi muito importante para mim. Acho que evoluí bas-
tante com esta aprendizagem e a professora torna tudo melhor e 
claro de entender e aprender. Só tenho que agradecer, e muito.

PS, aluna do terceiro semestre, estuda no colégio desde o pri-
meiro semestre de 2015, respondeu:

1) Não, na verdade foi muito bom, pois me ensinou a usar as palavras e 
fazer textos que eu nem imaginava usar e fazer. 2) Ajudaram muito 
a ter certa segurança. 3) Sim, pois abriam um leque de opções. 4) 
Não fui, mas gostei do resultado, pois nunca havia imaginado fazer. 
5) Achei muito válido, pois toda forma de conhecimento é válida e eu 
gosto de coisas diferentes.

LWO, aluna do segundo semestre, realiza o portfólio pela se-
gunda vez, respondeu:

1) Não considero difícil, mas se queremos fazer algo bom e bem feito dá 
um pouco de trabalho. 2) Com certeza, deixa a cabeça com um leque 
de ideias. 3) Sim, bastante, ao ouvir os debates facilita na hora da 
escrita. 4) Fiquei muito feliz, ver o portfólio pronto foi gratificante. 
Não fui à exposição. 5) Com certeza muito válida. Desperta vontade 
de ler mais. Significa muito para o conhecimento em sala de aula.

MBN, aluna do segundo semestre da EJA, estuda desde 
2015/2 no colégio, respondeu:

1) Não. 2) Sim, dá uma luz para sabermos de onde partir. 3) Sim, ajuda 
a ter ideias. 4) Senti aliviada, pois vi meu dever cumprido. Não. 5) 
Acho muito válida a ideia, pois assim temos tudo em dia.

A observação atenta das respostas desses seis entrevistados 
nos mostra que há pontos comuns nas declarações dos alunos como 
também respostas que expressam pensamentos individuais. Quan-
to à primeira pergunta, nenhum aluno disse ter sido difícil produ-
zir os textos para o portfólio; das seis respostas, apenas uma não 
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respondeu diretamente, isto é, falou somente da experiência com 
os textos, as demais afirmaram que foi fácil ou responderam de 
modo a corroborar essa ideia.

Nas questões dois e três, houve unanimidade nas respostas 
afirmativas, inclusive com justificativas que valorizaram as leitu-
ras anteriores e os debates. 

Na questão quatro, composta por duas perguntas, as respos-
tas apontam positivamente quanto aos sentimentos, ou seja, ver 
o trabalho pronto foi gratificante, trouxe felicidade, alívio. Já, a 
pergunta sobre a exposição, mostra que quatro dos seis alunos não 
foram ver a exposição, mesmo tendo ficado felizes em vê-lo pronto, 
um deles não respondeu diretamente a questão e apenas um de-
clarou ter ido à exposição. Sabemos que inúmeros fatores incidem 
sobre essa questão, entre eles a disponibilidade de tempo dos alu-
nos, o acesso à biblioteca (em outro prédio que não o das aulas). No 
entanto, como a exposição ficou durante dez dias na biblioteca, com 
acesso à noite, no horário das aulas, que ainda estavam ocorrendo, 
não encontrei justificativa para a falta de visitação. Uma hipótese 
do que ocorreu, que pretendo futuramente analisar melhor, é a fal-
ta de valorização do resultado do trabalho feito. Penso que se isso 
realmente ocorreu poderei realizar um trabalho de conscientização 
com os próximos grupos. 

As respostas da questão 5 são unânimes em afirmar que o 
trabalho é válido para as turmas e produtivo individualmente, pois 
trazem conhecimentos, aprendizagens; ensina organização, e in-
clusive um aluno afirmou que lhe despertou a vontade de ler mais.

A seguir, apresento as perguntas feitas aos ex-alunos que re-
alizaram a pesquisa, falando sobre o fanzine, produção da turma 
do último semestre: 1) Foi difícil/trabalhoso produzir textos para 
o fanzine? 2) As leituras anteriores à produção escrita ajudaram 
a ter ideias para escrever? 3) Os debates/discussões dos temas em 
aula sobre os temas propostos auxiliaram na escrita? 4) O que você 
sentiu ao ver o fanzine pronto? 5) Faça um breve relato do que 
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aconteceu quando você ofereceu o fanzine aos seus convidados na 
sua formatura. 6) Para concluir, dê sua opinião sobre o trabalho 
com fanzine: achou válido, produziu conhecimento ou não signifi-
cou muito como atividade escolar.

As respostas ao questionário, respondidas individualmente 
foram as seguintes:

JBCS, que estudou no colégio no segundo semestre de 2014 e 
nos dois semestres de 2015, respondeu:

1) Não, pois se tratou de escrever sobre momentos do meu passado e do 
meu presente. 2) Sim, me ajudou na definição de autobiografia e de 
como fazer um texto descritivo. 3) Muito, pois me tiraram algumas 
dúvidas. 4) Um pedaço meu que vai ficar para a história. 5) Muita 
emoção minha e de meu convidado. 6) Foi um trabalho muito bom, 
me auxiliou a conhecer um pouco mais a vida de meus colegas.

IGV, que iniciou seus estudos no colégio em agosto de 2013 e 
terminou em dezembro de 2015, tendo feito Ensino Fundamental 
e Médio, realizou o fanzine no último semestre em que estudou no 
CAp, respondeu: 

1) No início foi difícil produzir textos, com esforço e dedicação e a pa-
ciência da professora conseguimos terminar o fanzine. 2) Sim. Os 
trabalhos em grupo foram muito importantes. 3) Os debates e dis-
cussões são importantes. Nos estudos sempre tem alguém com no-
vas ideias. 4) Fiquei emocionado e quase chorei. Sou fraco para elo-
gios. 5) Foi uma experiência muito gratificante e importante, pois 
recebemos elogios de nossos familiares e dos amigos. 6) Para mim, o 
fanzine foi o primeiro sonho realizado. Eu queria mostrar o trabalho 
feito para outras pessoas.

TMM, ex-aluna do colégio, terminou seus estudos em 2013/2, 
respondeu:

1) Não foi, porque desta forma tivemos contato com textos de vários co-
legas. 2) Sim, as referências de leituras nos ajudaram a fazer a pro-
dução de nossos textos. 3) Eram debates, em que cada um defendia 
o seu ponto de vista e de maneira rica trocávamos opiniões, cada um 
defendendo a sua. 4) Deve ser a mesma satisfação que um autor tem 
ao escrever um livro. No fanzine tinha um pouco de cada um de nós. 
5) Ficaram encantados com o trabalho desenvolvido por alunos de 
uma turma de Jovens e Adultos. 6) Excelente atividade escolar. Com 
o fanzine tivemos acesso a vários tipos de literaturas, de um jeito 
simples, acessível, trocávamos textos, informações, conhecimentos.
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O grupo pesquisado para a opinião sobre o fanzine foi me-
nor devido à dificuldade de encontrar os alunos já formados que 
não frequentam mais a escola com regularidade. Os ouvidos foram 
aqueles que vieram visitar o Colégio ao longo desse semestre. Dos 
três alunos entrevistados, dois realizaram o fanzine no mesmo se-
mestre enquanto o outro pertencia a turma de dois anos anteriores 
com a qual desenvolvi a proposta pela primeira vez.

Suas respostas para a primeira questão evidenciam que dois 
deles não acharam difícil produzir os textos e um deles relatou cer-
ta dificuldade que foi superada ao longo do semestre por esforço 
próprio e assistência da professora. Quanto a segunda e a terceira 
questão, foram unânimes em afirmar que as leituras e debates fo-
ram válidos por que trouxeram novas ideias e apontaram pontos de 
vista diferentes. As respostas para as questões quatro e cinco nos 
mostram a importância atribuída ao trabalho através da demons-
tração de emoção e da comparação com a publicação de um livro. 
As respostas da pergunta número seis apontam para a satisfação 
do resultado e validam o reoferecimento da proposta no próximo 
semestre.

Após ler a opinião dos alunos entrevistados na pesquisa, con-
sidero exitosa a proposta, uma vez que os depoimentos destacam 
aspectos positivos das atividades. Outro ponto relevante para mim 
é o relato de satisfação pessoal em realizar a tarefa. As respostas 
dos alunos e ex-alunos refletem o efeito alcançado no grupo pes-
quisado.
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1 Introdução

Este texto traz os primeiros passos na investigação do desen-
volvimento do léxico utilizando o corpus de duas turmas do terceiro 
ano do Ensino Fundamental I da cidade de Votuporanga (noroeste 
paulista). Respectivamente, uma delas se localiza no Centro da ci-
dade enquanto a outra pertence à área periférica deste município.

Para tanto, essas primeiras folhas traz o percurso teórico so-
bre a Linguística de Corpus. Metodologicamente versará sobre a 
descrição dos dois grupos analisados, assim como a composição do 
corpus de estudo. Na realização das análises, utilizaremos o Sof-
tware WordSmith Tools (SCOTT, 2012), versão 6.0 – a fim de facili-
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tar o manuseio dos dados e possibilitar a verificação dos itens com 
maior precisão.

A pesquisa é pertinente devido à limitação de projetos lin-
guísticos sobre a variação lexical de redações de crianças. A maio-
ria dos trabalhos acadêmicos desta faixa etária ora pautam-se na 
descrição de desvios ortográficos e gramaticais dos estudantes; ora 
focalizam gêneros textuais específicos e também aspectos fonológi-
cos e fonéticos da língua.

Consequentemente, outro motivo relevante diz respeito às 
contribuições deste tema para a disseminação da linha de pesquisa 
Pedagogia do Léxico e da Tradução Baseada em Corpora – visto 
ser impossível dissociar o ser humano de seu tempo, sua realidade 
cronológica ou cultural.

2 Linguística de corpus 

Segundo Sinclair (1997, p. 31) “A linguagem não pode ser 
inventada; só pode ser capturada”1. Esta frase icônica de Sinclair 
nos chama a atenção para o caráter “analítico e questionador” do 
arcabouço teórico linguístico que orienta esta pesquisa. 

Segundo Laviosa (2002):

A Linguística de Corpus dos anos 80 e 90 é definida como um ramo da 
linguística geral que envolve a análise de grandes corpora de textos, 
legíveis por computador, usando uma variedade de ferramentas com-
putacionais feitas especificadamente para análises textuais2. (p. 6)

Surge da necessidade que os pesquisadores tinham em in-
cluir o uso real da língua nos estudos linguísticos. Tal área de pes-
quisa está associada ao uso do computador por meio de ferramen-

1 No original: “Language cannot be invented; it can only be captured”. Todas as traduções 
são de responsabilidade das autoras.

2 No original: “Corpus Linguistics of the 80s and 90s can be defined as a branch of general 
linguistics that involves the analysis of large machine-readable corpora of running text, 
using a variety of software tools designed specifically for textual analysis.”
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tas eletrônicas, de forma que, ao compilar os corpora, seguimos 
com a descrição e interpretação de dados autênticos.

A partir da associação com a informática e o uso de ferramen-
tas eletrônicas, os dados compilados permitem a pesquisa e o estu-
do sistemático das informações, possibilitando análises objetivas e 
mensuráveis de interpretação. 

Por esse motivo, esta teoria da linguagem analisa a língua 
por um viés empírico, assumindo padrões demonstrados por es-
truturas identificáveis nos dados coletados. Seu objeto de estudo, 
assim, é o corpus linguístico (autêntico e capaz de atestar a repre-
sentatividade da língua).

Assim como as demais vertentes linguísticas, esta também 
sofreu modificações, principalmente após o boom da Era Digital. 
Textos antes compilados manualmente (comprovados pelas infin-
dáveis fichas catalográficas armazenadas em caixas, quartos e es-
critórios) cederam espaço aos arquivos informatizados – facilitan-
do exponencialmente o arquivamento dos dados. 

2.1 Corpora de Aprendizes na investigação do léxico

Um aspecto metodológico diferenciado da Linguística de 
Corpus diz respeito às análises de diversos gêneros textuais. Em 
conjunto com as ferramentas computacionais, é possível descobrir 
padrões lexicais, o uso de determinadas construções sintáticas, 
identificação de estilos, dentre outros aspectos relevantes. 

Paralelo ao gênero, o estudo do léxico também é destaque na 
corpora de aprendizes. Deve-se considerar a relevância desta área 
na articulação de materiais que ofereçam subsídio para o ensino, 
pois considerar as produções escritas de acordo com os paradigmas 
da linguística denota um trabalho riquíssimo dentro da sala de 
aula.

Chamado Corpora de Aprendizes, possui inúmeros trabalhos 
expressivos, reconhecidos e apreciados em diversos países, confor-
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me seguem as citações ao longo deste artigo. A análise das pro-
duções textuais podem nos dizer muito sobre o desenvolvimento 
lexical dos alunos.

Historicamente, Tribble (1990) foi um dos precursores na 
utilização de pequenos corpora de aprendizes ao investigar a re-
lação de verbos usados na fala de seus alunos. Em suas análises, 
recomenda a exploração das linhas de concordância pelos próprios 
estudantes, como forma de ajudá-los a reformular as sentenças es-
critas por eles, incentivando-os, assim, a ampliação do vocabulário 
outrora escrito.

Outro estudo seminal baseado em corpora de aprendizes 
com incursões para práticas pedagógicas é o de Granger e Tribble 
(1998): eles confrontaram o sub-corpus francês do ICLE e um sub-
-corpus de 1 milhão de palavras do BNC. Ainda sobre este tema no 
exterior, cito o trabalho de Römer e Wulff (2010) voltado a exami-
nar dados do MICUSP (Michigan Corpus of Upper-Level Student 
Papers).

Tais investigações e estudos comprovam as afirmações de 
Trask (p. 68, 2004), “a partir de corpora, podem-se fazer observa-
ções precisas sobre o real comportamento lingüístico de falantes 
reais, proporcionando informações altamente confiáveis e isentas 
de opiniões e de julgamentos prévios sobre os fatos de uma língua”.

Outra contribuição importante ainda vem dos autores 
Shepherd, Zyngier e Viana (2006), que analisaram produções tex-
tuais de crianças de dois grupos (o primeiro pertencente a área ru-
ral de Minas Gerais e outro localizado na região urbana do Rio de 
Janeiro), para extrair prováveis perfis de escrita e feixes lexicais – 
caracterizando-a como uma pesquisa voltada a análise do discurso. 
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3 Acerca das redações coletadas: 
metodologia e análise

Este trabalho coletou 240 redações que já foram digitaliza-
das do grupo escolar já citado anteriormente. Após esta etapa, os 
textos foram manuseados no programa WordSmith Tool (SCOTT, 
2012) para o desenvolvimento de análises (está etapa ainda está 
em desenvolvimento).

Antes de efetuar uma análise prévia de um aluno por escola 
estudada, é pertinente efetuar uma breve caracterização da unida-
de escolar onde os discentes se instruem e explicitar brevemente a 
metodologia utilizada na coleta de dados.

3.1 Caracterização da escola A – localizada em um 
bairro central da cidade

A escola A localiza-se na zona oeste do município, em um 
bairro de classe média alta, atendendo, no entanto, alunos de mui-
tos bairros circundantes e também da Zona Rural. Assim, a ins-
tituição oferece atendimento a estudantes de diferentes padrões 
socioeconômicos (desde educandos carentes até aqueles de poder 
aquisitivo elevado).

Outro dado interessante refere-se ao grau de escolaridade 
dos pais ou responsáveis dos alunos. Com base nos questionários 
respondidos pelos familiares no momento da matrícula escolar, 
compreende-se que: 18% dos pais (ou responsáveis) possuem nível 
superior; 58% cursaram até o Ensino Médio; 15% possuem o Ensi-
no Fundamental Completo; 9% não completaram o Ensino Funda-
mental e 0% não frequentou a escola.
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3.2 Caracterização da escola B – localizada em um 
bairro periférico da cidade

Neste subitem tem-se a descrição da escola B. Situada na 
zona sudoeste do município, está próxima à rodovia Péricles Belini 
em uma vizinhança de classe econômica baixa. Atende também, 
alunos de um bairro feito pela administração municipal para aten-
der pessoas que se encontravam em moradias de risco na cidade 
(Residencial Noroeste Monte Verde), além da Zona Rural. Tanto 
os alunos do Residencial quanto os sitiantes possuem transporte 
gratuito para frequentarem a UE.

A clientela é itinerante devido a grande procura de famílias 
vindas do nordeste para trabalhar em serviços temporários. O flu-
xo de alunos matriculados e que se transferem para outros bairros 
ou cidades é grande ao longo do ano. O nível escolar destes pais ge-
ralmente é de Ensino Fundamental completo; poucos com Ensino 
Médio e ou Ensino Superior. As profissões mais encontradas dentre 
os familiares dos alunos são: funcionários de indústrias, usinas, 
comércio e autônomos.

3.3 Coleta de dados

A coleta de dados para a presente pesquisa foi realizada em 
duas salas de 3º ano (uma em cada escola já caracterizada no subi-
tem anterior). Cada turma é composta por 30 alunos, com idades 
entre 7 a 9 anos.

Para a elaboração da pesquisa, a professora solicitou que os 
discentes redigissem uma redação inicial, com fins diagnósticos. To-
dos os estudantes escreveram a redação com o tema proposto, sem 
interferências acerca de questões ortográficas, regências nominais 
e verbais, exatamente para preservar a integridade do corpus.

Assim, os estudantes escreveram produções textuais com te-
mas variados, desde propostas mais lúdicas (relato sobre algum 
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tema trivial) ou mais formais (opinião sobre a cidade de Votupo-
ranga), dentre outras.

3.4 Análise

Após a coleta de dados, todas as composições foram digita-
lizadas em formato txt (texto sem formatação) de forma a serem 
manuseadas no Software WordSmithTools, Versão 6.0. A fim de 
exemplificar o trabalho elaborado, as informações a seguir mostra-
rão as análises prévias de dois alunos (um por escola), dentre as 
240 redações coletadas. 

Segue um dos temas trabalhado com os alunos, duas amos-
tras de redações.

Figura 1: Proposta de redação número 04

Fonte: Corpus coletado pelas autoras
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 Figura 02: Amostra da Escola A – Centro

Fonte: Corpus coletado pelas autoras

Figura 03: Amostra da Escola B – Periferia

Fonte: Corpus coletado pelas autoras

Após serem manuseados no programa WordSmith Tool 
(SCOTT, 2012), a análise iniciou-se com a observação da densida-
de lexical a partir do número total de palavras (nomeado tokens) e 
também do número de palavras diferentes (designada types). A par-
tir da elaboração de Wordlist com as redações da Escola A e Escola 
B, é possível elaborar uma tabela que contempla os itens citados:

Tabela 01: Dados gerados pelo Software – ferramenta Wordlist

Fonte: Print Screen das Telas do Software WordSmith Tools
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Os resultados apontam várias particularidades nas escritas 
dos discentes. Apesar do Aluno 03 ter escrito mais palavras em sua 
redação (183), muitas foram repetidas – resultando em um baixo 
escore no item Type/token ratio = 38. Como visto na digitalização 
deste texto, a palavra “EU” ocorre quatro vezes no mesmo parágra-
fo, reafirmando os resultados apresentados neste Software.

Já o Aluno 04 redigiu menos da metade dos vocábulos da 
redação anterior analisada, contudo, o número de lexemas repe-
tidos foi bem menor. Neste caso, a relação Type/token ratio está 
muito mais elevada = 69.62. Observando o texto referente a estes 
números, é relevante citar a forma como é construído – e a escolha 
lexical feita por este estudante. Conforme postula Berber Sardinha 
(1999):

Na prática, a razão forma/item indica a riqueza lexical do texto. Quan-
to maior o seu valor, mais palavras diferentes o texto conterá. Em con-
traposição, um valor baixo indicará um número alto de repetições, o 
que pode indicar um texto menos ‘rico’ ou variado do ponto de vista de 
seu vocabulário.

De acordo com o léxico apresentado, o aluno da Escola A 
(Centro) conta sua história a partir do ponto de vista do Doador 
do brinquedo, assumindo ser este o personagem principal de sua 
tessitura. As orações comprovam esta escolha em: “Eu tenho vá-
rios brinquedos”; “eu vou perguntar (...) se eles deixam eu doar pra 
você”. 

O doador atua como ator principal deste processo (conforme 
frisado sobre a presença exacerbada do pronome pessoal do caso 
reto EU). Além disso, o favorecido pela ação é citado apenas duas 
vezes – sempre na posição de coadjuvante, enquanto agente pas-
sivo. 

Já o discente da Escola B (Periferia) assume outra perspecti-
va. Ao contar a narrativa sob o ponto de vista de um mendigo, seu 
léxico descreve de que forma esta pessoa vive (“sem abrigo e com 
fome enrolado no papelão”).  
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No desenrolar da história, aparece o linguajar próprio do 
Conselho Tutelar – “abrigo”; “juiz” e “guarda temporária da crian-
ça”. Dessa forma, tem-se a descrição de outra realidade social, de-
notando a preocupação em mostrar a realidade daquele que neces-
sita receber atenção e ajuda da sociedade.

A análise preliminar demonstrou que, apesar de redigirem 
sobre o mesmo tema, crianças provenientes de diferentes contextos 
refletem seu local social em sua escrita. Colocar-se no lugar do doa-
dor de brinquedos (Escola A – Centro), expressar a realidade e o lu-
gar em que se encontra, afirmada pela reiteração da palavra “eu”. 

O inverso também foi mostrado na redação do aluno da pe-
riferia. A maneira como descreve a realidade social do ‘mendin-
go’ (apontado posteriormente como uma criança de rua), chama a 
atenção por se tratar de um texto escrito por uma criança – que 
desde a infância, consegue se colocar empiricamente no lugar do 
outro para abordar esta triste realidade.

4 Considerações finais
Neste trabalho, foi relatada apenas uma faceta das inúmeras 

possibilidades e relevância na utilização de corpora de aprendizes 
para investigações sobre o léxico. Ao privilegiar as unidades pa-
drões de léxico-gramática nas escritas de alunos em língua ma-
terna, pode-se quantificá-las e aferir reflexões sobre estes dados 
graças às análises com corpora. Por isso, salienta-se a importância 
de trabalhos com a utilização da língua em uso.

Afinal, tais temas corroboram para o entendimento do pro-
fessor no tocante às hipóteses que os educandos formulam para 
expressar o seu léxico e consequentemente como relaciona as esco-
lhas lexicais para escrever em língua portuguesa.

Haja vista que traz à comunidade de investigadores o conhe-
cimento sobre pesquisas em Linguística de Corpus (e ainda sobre 
corpora de aprendizes), ainda demonstra mais uma perspectiva 
científica desta vertente linguística, em termos de investigação 
acadêmica e pedagógica.
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1 Introdução 

A busca de explicações para o fenômeno de aquisição da lin-
guagem desperta o interesse de leigos e pesquisadores. Compreen-
der a maneira como o indivíduo estabelece relações com a língua 
move investigadores de diversas áreas do conhecimento, a exemplo 
do campo da Psicologia, Linguística, Fonoaudiologia, entre outros. 
Assim como estes, também buscamos investigar tal fenômeno ao 
propormos aqui nossa reflexão a respeito das especificidades que 
envolvem o processo de aprendizagem da linguagem1.

* Mestrando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduado em Letras pela 
mesma Universidade. Desenvolve estudos na linha de pesquisa “Análises textuais, 
discursivas e enunciativas”. Possui Pós Graduação Lato Sensu com especialização em 
Psicopedagogia Clínica pela Escola Superior Verbo Jurídico. E-mail: andrebernhard@
yahoo.com.br

** Mestranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduada em Letras pela 
mesma Universidade. Desenvolve estudos na linha de pesquisa “Análises textuais, 
discursivas e enunciativas”. E-mail: raiany.tomazzi@gmail.com

1 Neste trabalho, apoiamo-nos nas considerações de Machado (2013) a respeito dos termos 
aquisição e aprendizagem: “Em nosso ver, tratam-se de dois termos sinônimos usados 
para referir ao mesmo processo, que pode acontecer tanto em situação de sala de aula 
quanto em contextos em que há uma exposição mais ‘natural’ à língua (...)” (p. 39).
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O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre o ensino-
-aprendizagem de língua materna e de língua estrangeira2, ambos 
situados no contexto escolar. Acreditamos que os dois processos 
apresentam características distintas e, a fim de melhor compreen-
dê-las, buscamos suporte teórico na perspectiva aquisicional enun-
ciativa desenvolvida por Silva (2009), que propõe o diálogo entre a 
Teoria Enunciativa de Émile Benveniste e o campo de Aquisição da 
Linguagem.  Dessa forma, consideramos a singularidade do sujeito 
em aquisição – além de sua inserção na sociedade e na cultura – 
como pontos essenciais em nosso estudo. 

A pesquisa assume a seguinte configuração: primeiro, desen-
volvemos a concepção do fenômeno de aquisição da linguagem sob 
o ponto de vista aquisicional enunciativo ao abordar rapidamente 
o dispositivo de análise desenvolvido por Silva (2009) e as três ope-
rações implicadas no ato de aquisição de língua materna também 
propostas pela autora; em seguida, operamos o deslocamento de 
tais noções para o campo de ensino-aprendizagem de: a) língua ma-
terna; e b) língua estrangeira. A partir do percurso descrito, pre-
tendemos investigar as especificidades que envolvem os dois pro-
cessos de ensino-aprendizagem no contexto de sala de aula. Vale 
ressaltar que nosso objetivo é o de analisar os princípios teóricos; 
por esta razão não utilizaremos dados na presente pesquisa. 

2 O fenômeno de aquisição da linguagem 
sob a perspectiva aquisicional enunciativa

Iniciamos a discussão aqui proposta buscando compreender 
o fenômeno de aquisição da linguagem a partir da breve apresen-
tação do dispositivo e das operações enunciativas criadas por Silva. 

2 Para nós, aprendizagem de língua estrangeira “(...) refere-se à aprendizagem de uma 
língua que não é a primeira, a qual ocorre em um contexto que é o da L1/LM [primeira 
língua/língua materna]. Isso acontece, por exemplo, quando há alunos brasileiros 
aprendendo inglês, espanhol, ou qualquer outra língua no Brasil, isto é, no seu país de 
origem.” (MACHADO, 2013, p. 37).
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Tais concepções filiam-se à teoria benvenistiana, e constituem o 
ponto de vista aquisicional enunciativo.

2.1 O dispositivo enunciativo (eu-tu/ele)-ELE

A pesquisa de Silva (2009) propõe um olhar inovador ao cam-
po de estudos referente à aquisição de língua materna ao associá-lo 
ao quadro pertencente à Linguística da Enunciação de Émile Ben-
veniste3. A autora concebe o fenômeno de aquisição da língua ma-
terna como um ato de enunciação, o que resulta em um dispositivo 
de análise que se configura na composição (eu-tu/ele)-ELE, com-
portando, respectivamente, as pessoas que se constituem alterna-
damente na enunciação (eu-tu), as referências atualizadas em seus 
discursos (ele) e, ainda, o sistema cultural (ELE) inscrito na língua. 

Tal dispositivo abrange a relação constitutiva das pessoas 
(eu-tu) que fundamenta a noção de intersubjetividade, constitu-
tiva da natureza da linguagem, já que o locutor (eu), ao se enun-
ciar, propõe-se como sujeito, instaurando obrigatoriamente diante 
de si um alocutário (tu), capaz de enunciar-se diante da enuncia-
ção de (eu). Ao pensar a aquisição de língua materna, o locutor se 
presentifica no papel assumido pela criança, enquanto o espaço do 
alocutário geralmente é preenchido por adultos de seu convívio.

Além da relação eu-tu que indica as posições de pessoa do 
discurso, há “enunciados de discurso [...] que escapam à condição 
de pessoa, isto é, remetem não a eles mesmos, mas a uma situação 
‘objetiva’” (BENVENISTE, 2005, p. 282). É o domínio daquilo a 
que Benveniste nomeia como não-pessoa. Desta maneira, o locu-
tor-criança se instaura no discurso a partir de um tu para produ-
zir enunciados a respeito do que está fora da alocução eu-tu, ex-
pressando sua relação com o mundo. Trata-se, aqui, da não-pessoa 
ele, que opõe-se às pessoas do discurso por não possuir a marca de 

3 Principalmente em se tratando dos estudos presentes nas edições de Problemas de 
Linguística Geral I e Problemas de Linguística Geral II.
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pessoalidade, e sim, a propriedade de constituir a referência no 
discurso. 

A configuração do dispositivo em (eu-tu/ele)-ELE é estrutu-
rada na concepção de que a cultura abrange as questões de inter-
subjetividade e de referência. De acordo com Benveniste, “(...) toda 
criança (...) aprende necessariamente com a língua os rudimentos 
de uma cultura. Nenhuma língua é separável de uma função cul-
tural” (2006, p. 23-24). Dessa forma, o sistema cultural – e com ele 
todo o sistema de valores e costumes característico de determinada 
sociedade – está fortemente impresso na língua, e se revela à crian-
ça ao passo em que esta se apropria dela. 

O recorte pelo qual este trabalho propõe observações a respei-
to do fenômeno de ensino-aprendizagem da linguagem estabelece-
-se pelo dispositivo acima mencionado. Apesar de Silva utilizar-se 
dele ao tratar especificamente do estudo de língua materna, pode-
mos deslocá-lo para pensar a aquisição de língua estrangeira, uma 
vez que esta também funciona sob essa estrutura pois ela mostra 
a singularidade do processo de aquisição de uma outra língua que 
não a materna ao mesmo tempo em que mostra a regularidade da 
língua (cf. MACHADO, 2013, p. 102). 

O dispositivo (eu-tu/ele)-ELE conjuga-se em três operações 
enunciativas, sendo elas: 1) operação de preenchimento de lugar 
enunciativo; 2) operação de referência; e 3) operação de inscrição 
enunciativa na língua-discurso. A fim de que o dispositivo e a refle-
xão proposta fiquem claros, apresentaremos cada uma das opera-
ções, conforme estabelecidas no trabalho de Silva (2009) para, em 
seguida, deslocá-las em direção a questões de ensino-aprendiza-
gem de língua materna e de língua estrangeira, para então visuali-
zar como a cultura relaciona-se nos e pelos processos de aquisição.  
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2.2 As operações enunciativas

Introduzimos agora as operações enunciativas propostas por 
Silva sob o ponto de vista aquisicional enunciativo. Ressaltamos 
com a autora que a divisão disposta respeita apenas fins didáticos: 
a anterioridade das operações é lógica, não cronológica. 

2.2.1 Primeira operação: preenchimento de lugar enunciativo

Silva aborda tais questões no que determina como primeira 
operação enunciativa realizada por uma criança em fase de aquisi-
ção de língua materna. Nesta primeira operação, segundo a auto-
ra, o locutor-criança se encontra em dependência ao dizer do outro; 
“assim, o preenchimento de lugar na estrutura enunciativa se dá a 
partir do tu, na dependência do tu (...)” (SILVA, 2009, p. 232). Isso 
se deve ao fato de a criança, no início de seu processo de aquisição 
da linguagem, produzir sons que são sustentados apenas na inte-
ração com o “outro”, responsável por preenchê-los de significação. 

Segundo o ponto de vista aquisicional enunciativo, “a criança 
deve ocupar um lugar na estrutura da enunciação para que venha 
a enunciar. Esse lugar é, primeiramente, atribuído pelo outro. (...) 
Se nenhuma palavra lhe é dirigida, é-lhe dificultado acesso a um 
lugar na estrutura da enunciação” (SILVA, 2009, p. 233). Diante 
disso, opera-se a relação de disjunção entre eu/tu, pois é a pessoa 
linguística do eu que institui a pessoa do tu no discurso em que 
temos eu como pessoa subjetiva e tu como pessoa não subjetiva. 
A criança no papel de eu “carrega o tu em seu apelo e instaura a 
‘falta’ de si próprio na sua presença mesma” (SILVA, 2009, p.178; 
grifos nossos). A criança preenche o lugar enunciativo não se refe-
rindo como o eu do discurso, disso decorre a “‘falta’ de si próprio”, 
porém o lugar é preenchido porque o “outro”, isto é, o tu é deman-
dado a interagir com a criança em um espaço simbólico não pleno 
de significação, mas sim passível de ser significado. Estabelece-se, 
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neste momento a passagem da relação de disjunção eu/tu para a 
relação constitutiva entre eu-tu – uma relação dialógica de comple-
mentaridade. Por isso, segundo Silva, a cada interação interpreta-
tiva do adulto com este mundo simbólico a ser preenchido de sig-
nificação, estabelecem-se cenários que possibilitam novas relações 
de significação – temos aqui a criança instaurando-se e adquirindo 
a linguagem por um processo intersubjetivo, pois trata-se de uma 
“falta” que só pode ser sustentada por um tu. 

Em resumo, é por intermédio da relação de intersubjetivida-
de estabelecida entre eu, locutor-criança, e tu, adulto-alocutário, 
que se dá o reconhecimento da criança de si como locutor e do outro 
como alocutário no diálogo (cf. Silva). A partir do preenchimento do 
seu lugar enunciativo, a criança percebe a língua como possibilida-
de de atualização no discurso e, “de convocada pelo outro, (...) passa 
a convocar o outro” (SILVA, 2009, p. 234), sendo também capaz de 
estabelecer relação com o mundo via discurso.

2.2.2 Segunda operação: referência

A segunda operação constitui-se pelo processo do locutor-
-criança fazer referência a objetos do mundo por meio da língua, 
representada no dispositivo pela forma ele. No diálogo enunciati-
vo travado com o adulto (alocutário – tu), a criança (locutor – eu) 
estabelece relação com o mundo ao seu redor por intermédio da 
língua ao fazer referência a objetos e situações que não fazem parte 
da alocução eu-tu, mas que ao mesmo tempo se presentificam no 
enunciado de eu. Assim, cabe ao locutor referenciar; ao alocutário, 
diante da referência que a criança produz, cabe fazer a co-referên-
cia. Nas palavras de Silva “(...) Nesse momento, o ele (não-pessoa) 
aparece por meio das referências dêiticas do locutor (criança) e das 
co-referências no discurso de seu alocutário (adulto)” (SILVA, 2009, 
p. 234; grifos no original).
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Conforme a autora, a segunda operação mostra “o movimen-
to de atribuição de referência na enunciação como inseparável da 
intersubjetividade: enunciar é sempre co-enunciar; referir é sem-
pre co-referir” (SILVA, 2009, p. 245). Percebe-se que, enquanto a 
primeira operação concede um lugar enunciativo a ser preenchido 
pela criança, a segunda operação permite à criança estabelecer sua 
relação com o mundo via discurso, fundamentando “a possibilidade 
de discurso sobre alguma coisa, sobre o mundo, sobre o que não é 
alocução” (SILVA, 2009, p. 163). 

2.2.3 Terceira operação: inscrição enunciativa na língua-discurso

A terceira operação traz o sujeito e sua inscrição no discurso. 
Salientamos que a forma ELE apresentada no dispositivo compor-
ta o sistema cultural inscrito na língua, porque o locutor-criança já 
consegue, através do “aparelho formal da enunciação”: a) referir a 
si mesma por formas disponíveis na língua (as chamadas “formas 
vazias/índices específicos”4); b) referir objetos do mundo (no cená-
rio enunciativo de referência e co-referência); e c) produzir um dis-
curso próprio através do agenciamento particular das formas que 
estão dispostas na língua e que são utilizadas no ato enunciativo. 

Pela terceira operação, a criança instaura-se no mundo pela 
língua e, consequentemente, traz nela impressa a cultura. Como 
decorrência disso, uma particularidade desta operação se consolida 
na capacidade do locutor-criança de conseguir trazer em seu discur-
so outros discursos (que já estão na cultura); em outras palavras, 
a criança consegue carregar em sua enunciação outros enuncia-
dos.  

4 Ambos os termos fazem alusão ao artigo O aparelho formal da enunciação de Benveniste, 
publicado em 1970. São consideradas formas vazias os signos cuja referência é dada na 
situação particular do ato da enunciação e que se torna pleno na instância de discurso 
em que o locutor se enuncia. Já os índices específicos, termo mais claramente explicitado 
no Dicionário de Linguística da Enunciação (FLORES et al., 2009, p.140), “ são formas 
disponíveis na língua utilizadas para convertê-la em discurso, cujo o emprego remete à 
enunciação”. 
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3 O fenômeno de aprendizagem da 
linguagem sob a perspectiva aquisicional 
enunciativa: deslocamento de campos

A presente seção destina-se ao deslocamento de campos5 que 
operamos nesta pesquisa: buscamos aliar o estudo de Silva acima 
exposto – que já propõe o diálogo entre a teoria benvenistiana e o 
campo de aquisição de língua materna – aos estudos pertencentes 
à área de ensino-aprendizagem. Dessa forma, deslocamos as três 
operações enunciativas derivadas do dispositivo de Silva para pen-
sarmos situações e atividades em sala de aula: em 3.1, desenvolve-
mos as questões associadas ao ensino de língua materna; em 3.2, 
as associadas ao ensino de língua estrangeira.

3.1 Ensino-aprendizagem de língua materna e as 
operações enunciativas

3.1.1 Primeira operação e o ensino-aprendizagem de língua 
materna

Diante da relação constitutiva entre as pessoas do discurso 
(eu-tu), mas ao mesmo tempo disjuntiva entre elas, uma vez que 
eu é sempre transcendente a tu (eu/tu), podemos deslocar a pri-
meira operação ao fenômeno de ensino-aprendizagem da lingua-
gem em língua materna, observando que o preenchimento do lugar 
enunciativo pelo locutor-aluno acontece também por uma relação 
de “falta”, ou seja, por uma relação que se estabelece com o outro, 
no caso com o alocutário-professor. 

5 Ressaltamos que, ao operarmos tal deslocamento, não pretendemos invalidar nenhuma 
das áreas envolvidas, e sim produzir contribuições que sejam positivas para os dois 
grandes campos de estudo.
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O locutor-aluno é provocado a se enunciar (pela oralidade, 
pela escrita, pela leitura, etc.) diante da presença de seu alocutário, 
o professor, que se configura como o tu da alocução e sustenta, em 
sua presença, a enunciação do locutor-aluno. Todavia, é necessário 
que o professor ceda lugar à enunciação do aluno para que, neste 
espaço, o discente desenvolva suas competências e habilidades no 
processo de aprendizagem: eis aqui uma relação dialógica de pre-
sença e ausência que deve ser contínua. A enunciação do professor 
deve convidar, provocar o aluno a se enunciar, mas ela também 
deve ceder lugar a essa enunciação. Terminado o turno de fala do 
locutor-aluno, o alocutário-professor volta a enunciar, reiniciando 
o ciclo de diálogo.

3.1.2 Segunda operação e o ensino de língua materna

A segunda operação enunciativa é vislumbrada dentro da 
distinção entre os pares eu-tu/ele. Diante dessa díade estabelece-
-se a possibilidade, nas enunciações de eu-tu, de referir pela língua. 
É a cena enunciativa da referência e da co-referência no diálogo em 
que temos a relação discurso e mundo. 

Pode-se pensar uma atividade oral em sala de aula em que 
são debatidas narrativas de aventuras ou de contos de fadas com 
foco nos personagens que fazem parte da história. Nesses tipos de 
narrativas temos as figuras de heróis, vilões, princesas, monstros, 
magos, entre outro. Será na cena enunciativa de referência e de 
co-referência entre aluno e professor (em relação aos personagens) 
que elementos determinantes como “corajoso”, “maligno”, “bonita”, 
“horripilante”, “poderoso”, serão significados pelo aluno, levando-o 
a apreender cada um dos respectivos personagens e, por sua vez, 
simbolizá-los pela língua. A ideia de “corajoso” se vincula à ideia 
de herói, a de “maligno”, à ideia de vilão, e assim sucessivamente.
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3.1.3 Terceira operação e o ensino de língua materna

Ao deslocarmos a terceira operação enunciativa ao ensino de 
língua materna, percebemos que na instância linguístico-discur-
siva6 o aluno se instaura no mundo pela linguagem. Vimos que 
na primeira operação o locutor-aluno instaura-se no processo ensi-
no-aprendizagem, ancorado na relação dialógica com o alocutário-
-professor; na segunda operação o locutor-aluno, no diálogo com o 
professor, significa a narrativa (no caso os personagens que são os 
elementos envolvidos no exemplo citado). Já na terceira operação, 
o aluno produzirá narrativas inserindo nelas personagens, aconte-
cimentos, desfechos, agora, frutos de sua ficcionalização. Todavia, 
essa produção estará baseada em outras já existentes na cultu-
ra. Afinal de contas, aquele que enuncia não o faz aleatoriamente. 
Conforme afirma Benveniste, “produzimos a língua dentro de cer-
tos quadros, de certos esquemas mentais que possuímos” (BENVE-
NISTE, 2006, p. 27-28).

3.2 Ensino-aprendizagem de língua estrangeira e as operações 
enunciativas

3.2.1 Primeira operação e o ensino de língua estrangeira

Pensando o processo de ensino-aprendizagem em sala de 
aula de língua estrangeira7, também temos um locutor – expresso 
no papel de aluno – apropriando-se da língua a partir da interação 
que estabelece com o outro. De acordo com Machado, “a comunica-
ção intersubjetiva [se constitui] como um dos requisitos fundamen-
tais para que o aluno (...) aproprie-se gradativamente da língua.” 
(2013, p. 48). Assim, torna-se essencial que o tu mantenha-se aber-

6 Instância assim denominada por Silva (2009) porque as formas da língua são agenciadas 
e colocadas no discurso.

7 Vários estudos têm sido desenvolvidos a respeito do assunto, a exemplos de NAZZARI, 
J. G. (2011 e 2016); FARIAS, B. S. (2014); MACHADO, V. P. (2013).
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to às interlocuções de eu, atualizando-as e atribuindo-lhes sentido. 
É apenas na comunicação intersubjetiva estabelecida com o outro 
da fala do aluno que será possível que ele seja introduzido na lín-
gua estrangeira e então integrar uma outra sociedade e cultura. 

De acordo com Benveniste, “o que em geral caracteriza a 
enunciação é a acentuação da relação discursiva com o parceiro 
(...)” (2006, p. 87; grifos no original). Ao analisarmos o processo de 
aquisição de língua materna, percebe-se que o alocutário postulado 
pelo locutor-criança normalmente se presentifica em pessoas adul-
tas e/ou do convívio familiar; na sala de aula de língua estrangeira, 
o alocutário do aluno constitui-se no papel do professor e, em de-
terminadas atividades, dos colegas. Nesta situação, assim como na 
aquisição de língua materna, o locutor-aluno precisa certificar-se 
da existência do outro, do tu, para preencher seu lugar enunciativo 
no discurso em língua estrangeira. Se na condição de sala de aula 
o professor apresenta-se como o detentor de conhecimentos e não 
possibilita situações de diálogo, o locutor-aluno não conseguirá pro-
por-se como eu e, consequentemente, a condição de inversibilidade 
não se realizará. Tal concepção influencia diretamente a atitude do 
professor de língua estrangeira em sala de aula, que 

a) deve mostrar-se “como uma figura ativa e inversível 
que atribui  dá sentido às produções do locutor aluno”  
(MACHADO, 2013, p. 78);

b) deve propor atividades de interação em língua estrangei-
ra que promovam a comunicação intersubjetiva entre os 
alunos, para que sejam concebidos como locutores e alocu-
tários em relação intersubjetiva.

Em síntese, a aprendizagem de uma língua estrangeira de-
pende fortemente da relação de intersubjetividade. O locutor-aluno 
consegue apropriar-se de uma outra língua, preenchendo o lugar 
enunciativo de eu no discurso dessa nova língua, ao enunciar em 
conjunto com seus pares. Dessa forma, é possibilitada ao aluno a 
condição de que estabeleça relação com o outro e com outra socie-
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dade e cultura. Ressaltamos com Machado que a responsabilidade 
pela apropriação da língua estrangeira “não reside no locutor-alu-
no nem no alocutário-professor, mas na relação constituída por am-
bos” (2013, p. 71). 

3.2.2 Segunda operação e o ensino de língua estrangeira

A operação de referência em sala de aula de língua estran-
geira também nasce da necessidade de estabelecer relação com o 
mundo, com o que está fora da alocução, mas que se presentifica 
nos enunciados de locutor-aluno e alocutário-professor. Temos, des-
sa forma, eu em relação intersubjetiva com tu falando sobre ele, 
havendo a possibilidade de discurso sobre alguma coisa, sobre o 
mundo.

Em aquisição de língua materna, o indivíduo está se consti-
tuindo como sujeito falante ao esmo tempo que sujeito do mundo, e 
a referência está muito implicada nesse processo, como já mencio-
namos. No processo de aprendizagem de língua estrangeira, o lo-
cutor-aluno já é sujeito do mundo, integrando a sociedade e cultura 
da sua língua materna. Como consequência, vemos o impulso do 
aluno ao querer referir em sala de língua estrangeira utilizando a 
sua língua materna, o que consideramos ser um fator complicador 
no processo de aprendizagem.  

Concordamos com Machado quando afirma que na aula de 
língua estrangeira, “(...) o professor há de provocar, incitar, uma 
situação de discurso, a fim de que o aluno mobilize a língua e atri-
bua referência (...) O professor também é colocado ora como locutor, 
ora como alocutário” (2013, p. 85-86). Devemos ressaltar que a sala 
de aula de língua estrangeira (da maneira que concebemos neste 
trabalho) lida com duas realidades: a) a que envolve a sociedade e 
cultura da língua materna, em que o aluno já está inserido; e b) a 
realidade da sociedade e cultura da língua alvo, que o aluno busca 
apropriar-se. Dessa forma, acreditamos que o alocutário-professor 
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deva utilizar-se de recursos que envolvam materialidade (tais como 
áudios, imagens e vídeos originais da língua alvo), possibilitando 
ao locutor-aluno sua inserção na sociedade e cultura de língua es-
trangeira. Isto porque o aluno precisa experienciar o sentimento 
de estar na língua estrangeira, de enunciar e evidenciar a relação 
subjetiva que estabelece com o mundo para, assim, ao realizar as 
operações de intersubjetividade e referência, apropriar-se da lín-
gua como locutor e como sujeito também dessa língua que ele está 
se apropriando. 

3.2.3 Terceira operação e o ensino de língua estrangeira

A terceira operação envolve a instauração do sujeito na lín-
gua-discurso. Em língua estrangeira, da mesma forma que no pro-
cesso de ensino-aprendizagem de língua materna, o locutor-aluno 
consegue apropriar-se do aparelho de formas da língua alvo a par-
tir da relação intersubjetiva entre locutor-aluno e professor-alocu-
tário. Na necessidade de referir pelo discurso e estabelecer relação 
com o mundo, o aluno instaura-se no discurso da língua estrangei-
ra. Nesse processo, o discurso funciona como modo de ação. Isso 
nos leva à pergunta: em que momento esse processo acontece em 
sala de aula? Quando o locutor-aluno precisa produzir discurso 
como modo de ação na sala de aula?

A sala de aula de língua estrangeira deve ser considerada 
como uma espécie de “simulação” da realidade da língua alvo, uma 
vez que estamos considerando o processo de aprendizagem de alu-
nos aprendendo uma língua sem estar inseridos em sua socieda-
de e cultura. Assim, o alocutário-professor deve propor atividades 
que estimulem o locutor-aluno a enunciar-se de maneira a agir no 
mundo. Um exemplo de como isso pode ser feito é a utilização de 
role-plays como dinâmica em sala de aula: a partir de determinada 
situação, o aluno assume um papel (que traz características sociais 
e culturais) e, na relação com os demais alunos, devem criar diálo-
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gos intersubjetivos que permitam que o locutor-aluno se inscreva 
como sujeito na língua estrangeira. Do contrário, se tais atividades 
de simulação não forem incentivadas, o locutor-aluno só será capaz 
de agir por intermédio do discurso em situações relacionadas ao 
contexto escolar, dificultando sua inscrição como sujeito na socie-
dade e cultura da língua estrangeira. 

4 Considerações finais

Com essa vista d’olhos proposta a partir do deslocamento da 
perspectiva cultural-enunciativa para se observar o ensino de lín-
gua materna e estrangeira em sala de aula, percebe-se que, apesar 
das decisões de atividades propostas em sala de aula dependerem 
em grande parte do planejamento do professor, a realização do 
processo de aprendizagem de língua materna/estrangeira não é de 
inteira responsabilidade dele, nem do aluno, e sim da relação in-
tersubjetiva que ambos estabelecem, ora por relação de conjunção 
entre eu-tu, ora por disjunção eu/tu.

Além disso, a necessidade do aluno referir pelo discurso, e 
do alocutário de co-referir, está presente no aprendizado tanto de 
língua materna quanto na de estrangeira: na primeira, o aluno 
atualiza as referências que já possui na interação com o outro; em 
língua estrangeira, o aluno é capaz de constituir novas referências 
pelo uso de uma língua que não a sua materna, e que esse processo 
é facilitado com o uso de recursos que proporcionem ao aluno expo-
sição a materiais originais na língua alvo.

Por fim, vale ressaltar que as questões relacionadas à socie-
dade e cultura das determinadas línguas que estão imbricadas no 
processo de ensino-aprendizagem moldam as relações intersubje-
tivas, as referências atualizadas no discurso e permitem que os 
alunos se inscrevam como sujeitos que são ativos no mundo na e 
pela língua. Dessa forma, acreditamos que mais do que atualizar 
formas linguísticas na sala de aula de língua materna, ou adquirir 
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formas novas em língua estrangeira, o locutor-aluno se apropria do 
mundo do homem, sendo capaz de atuar como sujeito nas determi-
nadas sociedades e culturas.
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ÁREA DE LINGUAGENS:  
O QUE SIGNIFICA TRABALHAR 

POR ÁREA DO CONHECIMENTO? 

Hermes Talles dos Santos*

1 Introdução

Este trabalho é resultado de reflexões provenientes de nossa 
atuação profissional enquanto formador de aproximadamente 70 
professores da área de Linguagem, dos componentes curriculares1 
de língua portuguesa, inglesa e espanhola e de artes, em uma ins-
tituição privada de ensino do Estado de São Paulo, por meio de um 
sistema de coaching (cf. PÉREZ, 2008). Nesse sentido, a temática 
deste trabalho é resultado de nossos estudos com o fito de apri-
morar nosso trabalho como formador de docentes. As discussões 
teóricas e as sugestões práticas presentes neste trabalho são uma 
tentativa de contribuir não só com os professores da área de Lin-
guagens, mas também com os formadores de docentes. 

Embora, por um lado, saibamos que os conceitos aqui discuti-
dos já tenham sido amplamente explorados no nível acadêmico, por 

* Doutorando e mestre em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Atualmente é formador de docentes do 
Sistema SESI-SP de Ensino. E-mail: hermao87@yahoo.com.br.

1 O Conselho Nacional de Educação (CNE) emprega a expressão componente curricular 
para conceituar o conjunto de elementos que constituem o currículo dos cursos, 
designando como curricular o que tradicionalmente é entendido por disciplina ou matéria 
de estudo. Nos documentos oficiais do CNE, a mencionada expressão compreende 
não apenas disciplinas, mas também práticas, estágios, atividades complementares e 
trabalhos de conclusão de curso. Nesse sentido, este termo amplia a noção de disciplina 
escolar. Por isso, neste trabalho, optamos por empregar majoritariamente a expressão 
componente curricular a disciplina curricular.
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outro, devido a nossa experiência profissional, oriunda do acompa-
nhamento in loco de docentes, percebemos que tais conhecimentos 
ainda são dúbios no contexto da Educação Básica, principalmente 
quando os professores se propõem a desenvolver ou compartilham 
práticas de ensino que envolvam a interação dos componentes cur-
riculares. 

Por isso, nossos objetivos com este trabalho são: (a) princi-
palmente, deslindar a crença que circula entre os docentes de que 
trabalhar por área do conhecimento significaria reduzir o número 
de professores; (b) conceituar e diferenciar as formas de trabalho 
multi/inter/trans/disciplinares; e (c) sugerir alguns pontos de ar-
ticulação para o trabalho entre os componentes curriculares que 
compõem a área de Linguagens.

Precisamos ainda pontuar que, apesar de procurar construir 
um texto com um discurso que perpasse os componentes curricula-
res da área de Linguagens, nossa formação e atuação profissional é 
majoritariamente em Língua Portuguesa (ou, mais especificamen-
te, em Linguística e Ensino de língua materna). Nesse sentido, 
demarcamos que muitas de nossas pontuações partirão ou serão 
construídas com base nesses pontos de nossa experiência profissio-
nal e acadêmica.

Dessa forma, apresentaremos inicialmente um breve percur-
so histórico, visando a contextualizar o trabalho dos componentes 
curriculares de maneira disciplinar. Na sequência, conceituare-
mos e discutiremos as diferentes formas de trabalho – disciplinar, 
multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Depois, busca-
remos compreender como os componentes curriculares da área de 
Linguagem se relacionam, a partir de seus objetos de estudo e esta-
belecer algumas relações que podem promover o desenvolvimento 
de práticas inter-relacionadas de ensino na área de Linguagens.
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2 Breve histórico sobre o trabalho 
disciplinar e as propostas de 
desenvolvimento de trabalho sistêmico

Historicamente, o modelo disciplinar de conteúdos de en-
sino através de componentes curriculares isolados e delimitados 
está associado, por um lado, à Revolução Científica, ocorrida ini-
cialmente no século XVI, e que tem suas raízes no pensamento de 
três cientistas, de tal época, exponenciais para o Ocidente: Nicolau 
Copérnico, Galileu Galilei e Isaac Newton (cf. SOUSA SANTOS, 
2006); e, por outro, à Revolução Burguesa e Industrial ocorridas no 
século XVIII e que influenciaram a consolidação da instituição es-
colar, semelhantemente ao modelo prototípico que perdura atual-
mente nas sociedades ocidentais (cf. PILETTI & PILETTI, 2010).

 Do lado da Revolução Científica, no plano da produção de co-
nhecimentos, tal revolução buscou dissociar a Ciência da Filosofia, 
por meio da proposição de elaboração de conhecimentos científi-
cos de forma estruturada, sistematizada e experimental, uma vez 
que, naquele período, a segunda exercia forte influência sobre a 
primeira. Para construir satisfatoriamente os conhecimentos cien-
tíficos, separando-os dos filosóficos, a Ciência (denominada como 
Moderna), baseou-se na visão empirista de Galilei, o que, de certa 
forma, conduziu-a à adoção de métodos, técnicas e produções de 
conhecimento disciplinares. Baseando-se nesse modelo cinetífico, 
os cientistas, a partir de então, tenderam à especialização de seus 
conhecimentos, métodos e técnicas, de forma que apurassem ou 
disciplinassem sua observação sobre as singularidades e especifici-
dades dos fenômenos ou objetos analisados cientificamente. 

Do lado da Revolução Burguesa e Industrial, a educação, até 
então relegada à Igreja e tida como privilégido de nobres, clérigos 
e de alguns burgueses ricos, passou a ser uma obrigação do estado 
e não mais restrita apenas às classes dominantes. Aqui, vale res-
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saltar que tal irrestrição do acesso à educação, não significou aber-
tura completa a todos, principalmente às crianças não abastadas 
socioeconomicamente. A universalização da educação e sua obriga-
toriedade a todos os cidadãos será uma exigência e uma demanda 
própria do século XX. A abertura do acesso à educação, no século 
XVIII, garantia a possibilidade de que também os filhos dos ope-
rários, lavradores, ou, de modo amplo, dos pobres tivessem a pos-
sibilidade de estudar, mas não as mesmas garantias e qualidade 
dos filhos da elite e dos financeiramente abastados (cf. PILETTI & 
PILETTI, 2010). Ou seja: embora a educação fosse aberta, na teo-
ria, a todos os cidadãos, na prática, as condições de permanência 
e mesmo a qualidade eram diferentes para os diferentes estratos 
sociais.

A partir do século XIX, por conta do desenvolvimento do 
capitalistmo industrial e das demandas de mão de obra minima-
mente qualificada para atuação nas fábricas, com novos maqui-
nários, a escola necessitou de transformações. O desenvolvimento 
insdustrial demandou trabalhadores com conhecimentos técnicos 
e científicos, e não mais com erudição humanista, conforme a edu-
cação ofertada anteriormente pela Igreja (cf. PILETTI & PILETTI, 
2010). É nesse contexto que a escola e a educação se apropriam dos 
conhecimentos científicos, oriundos da Revolução Científica – sem 
abandonar completamente matérias clássicas e literárias –, orga-
nizando-os em um currículo disciplinar e em um modelo escolar 
que procurava reproduzir, por um lado, a hierarquia e a rotina das 
fábricas e, por outro, o rigor e o modelo científico.

Todavia, em meados do século XX, conforme palavras de Sou-
za Santos (2006) houve a crise do paradigma científico dominan-
te, que ocorreu, inicialmente, por conta das proposições científicas 
advindas da Teoria da Relatividade, consensualmente atribuída a 
Albert Einstein. A admissão do pressuposto de que não seria pos-
sível verificar empiricamente a simultaneidade de acontecimentos 
distantes, tal qual se faz com acontecimentos presentes no mesmo 
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lugar, propiciou a interação e, até mesmo, integração de campos 
científicos usualmente isolados para explicar certos fenômenos da 
realidade sensível. 

Tais transformações no plano científico resultaram também 
em mudanças sociais, culturais e em avanços tecnológicos. Histo-
ricamente, a partir da Revolução Industrial, a escola se consolidou 
como principal instituição de formação para o trabalho, preparan-
do pessoas para a realização de atividades específicas. Nesse con-
texto, por um lado, a formação fragmentada, alienada e estanque 
(cf. PIRES, 1998) era perfeitamente adequada às demandas me-
canicistas do mercado de trabalho e, por outro, atendia às expec-
tativas do homem daquela época. No entanto, com o processo de 
globalização das nações e o desenvolvimento e aprimoramento das 
tecnologias digitais, além do contexto marcado pela reorganiza-
ção do capitalismo, em que “os meios de produção querem agora 
trabalhadores mais qualificados, flexíveis, com nova base técnica 
e científica (constituída fundamentalmente pela informática), tra-
balhadores multifuncionais” (PIRES, 1998, p. 175), a formação das 
pessoas precisava ser sistêmica ou inter-relacionada, preparando-
-as não exclusivamente para a realização de atividades específicas, 
mas capazes de se adequarem às diferentes demandas trabalhistas 
e tecnológicas com que tivessem e viessem a ter contato, além de, 
na teoria, procurar formá-las enquanto cidadãos críticos.

Para isso, teoricamente, um currículo composto por diversos 
componentes curriculares especializados, fragmentados, isolados e 
desarticulados, precisaria ceder seu lugar a um currículo construí-
do por disciplinas que interagissem entre si, por meio de temas ou 
conhecimentos comuns, para a construção de pensamento crítico e 
formação integral (cf. PIRES, 1998). Essas mudanças demandam 
o desenvolvimento de pensamentos, estratégias e ações docentes 
condizentes e diferentes daquelas até então realizadas, para se 
promover a interação entre componentes curriculares. Nesse sen-
tido, para atender a tais demandas, a educação e a instituição es-
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colar também precisam ser reconsideradas, a fim de oportunizar a 
interação entre os conhecimentos escolares. 

Nesse contexto, um documento governamental, como os Pa-
râmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 
1999a; 1999b; 2002), que é o segumento escolar com maior interfa-
ce com o mundo do trabalho, ao agrupar componentes curriculares 
por áreas do conhecimento, indubitavelmente orienta para o de-
senvolvimento da interação disciplinar, numa visão sistêmica. Tal 
agrupamento, conforme os próprios documentos (BRASIL, 2002, 
p. 24) explicitam, ocorreu por conta de características comuns aos 
componentes curriculares afins, o que possibilitou “a articulação 
didático-pedagógica interna da área”. Embora essa discussão não 
seja recente, no cenário educacional brasileiro, sua realização ain-
da encontra dificuldades, descrenças, dúvidas ou desconhecimento. 
Por isso, a seguir, discutiremos as diferentes possibilidades de re-
alização de trabalhos em uma perspectiva sistêmica ou inter-rela-
cionada.

3 O trabalho sistêmico  
(ou inter-relacionado): conceito e 
possibilidades

O trabalho por áreas do conhecimento pretende tornar as 
fronteiras dos componentes curriculares mais flexíveis e permeá-
veis. É preciso destacar que, quando se propõe trabalhar por área, 
não se pretende extinguir ou diluir os componentes curriculares já 
existentes no currículo escolar, embora alguns educadores aparen-
temente divirjam em relação a tal consideração. Morin (2000), por 
exemplo, assevera que a educação deve romper com o ensino frag-
mentado, em que a divisão disciplinar serviria para isolar os obje-
tos de seu meio e suas partes de um todo, pois a realidade é global. 
Ao empregar o termo global, o mencionado teórico (MORIN, 2000, 
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p. 43) destaca a interação e contextualização dos saberes necessá-
rios para a compreensão da realidade, afirmando ainda que “a in-
teligência parcelada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva e 
reducionista rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntos, 
fraciona os problemas, separa o que está unido, torna unidimensio-
nal o multidimensional.”

Sem dúvidas, o posicionamento de Morin é válido e justifi-
cável. Entretanto, é preciso destacar que o autor não parece estar 
propondo ou defendendo o abandono total da disciplinaridade ou 
da especialização. Conforme Coimbra (2000, p. 66) destaca “os es-
pecialistas serão sempre bem-vindos; e mais, serão sempre necessá-
rios. Chegando ao âmago das questões, num processo intradiscipli-
nar, eles extrairão elementos valiosos para o tratamento interdisci-
plinar.” Ou seja: o trabalho disciplinar, focado e isolado, também 
tem sua relevância e importância, principalmente no que tange a 
questões mais específicas, pois estas certamente precisam de expli-
cações mais especializadas e aprofundadas. Assim, as disciplinas 
mesmo em um trabalho por área continuam a ter sua relevância 
dentro do currículo escolar. Assim, o trabalho por área não sig-
nificaria a dispensa de especialistas para contratação de um úni-
co, mais global, semelhante na educação a um superprofessor (cf.  
JAPIASSU, 2006).

O que se objetiva com uma proposta de trabalho por área 
do conhecimento é justamente que haja maior interação entre os 
componentes curriculares, facilitando, assim, o desenvolvimen-
to de saberes previstos no currículo, de forma contextualizada  
(cf. BRASIL, 1999). Nesse tipo de trabalho, o intento, por um lado, 
é uma postura docente capaz de ultrapassar as fronteiras de sua 
disciplina, por meio de trabalhos conjuntos e de acordo com as con-
tingências dos conteúdos curriculares e, por outro, estabelecer in-
terconexões entre os conhecimentos, uma vez que “as disciplinas 
são ‘amarradas’ pelos seus pontos de contatos e suas interfaces.”  
(cf. COIMBRA, 2000, p. 64).
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Para compreendermos com mais detalhamento o trabalho 
por área do conhecimento, faz-nos necessário entender o que seja 
trabalhar os componentes de forma isolada ou inter-relacionada, 
bem como as distintas possibilidades de estabelecer interação en-
tre eles, ou seja, as distinções entre multi, inter ou transdisciplina-
ridade2, pois, consoante Pires (1998, p. 176), “a ideia de integração 
ou de totalidade que aparentemente perpassa estes conceitos tem 
referências teórico-filosóficos diferentes e inconciliáveis.”

Por questões já explicitadas, o trabalho (intra)disciplinar é 
o mais comum no cenário escolar. Esse tipo de trabalho consiste 
em desenvolver conteúdos e atividades de maneira isolada den-
tro do âmago de determinado saber (cf. COIMBRA, 2000), isto é, 
sem interação com outros componentes curriculares. Trata-se de 
um trabalho adequado quando se tem por objetivo compreender 
determinado conteúdo do conhecimento de maneira aprofundada 
e especializada. No conteúdo escolar, o trabalho disciplinar, em si, 
não é repreensível, desde que possibilite a ampliação dos conheci-
mentos desenvolvidos.

O trabalho multidisciplinar consiste em um mesmo objeto 
ser tratado por diferentes abordagens, sem que, com isso, haja in-
teração entre os componentes curriculares. Em outras palavras: 
estabelece-se certa relação no estudo de certo objeto, mas cada dis-
ciplina parte e volta a seus próprios conhecimentos. Em relação à 
abordagem disciplinar, esta demonstra certo avanço no que tange 
à interação. Muitas vezes, no contexto escolar, esse tipo de aborda-
gem é confundido como um trabalho interdisciplinar. Entretanto, 
as fronteiras dos componentes curriculares continuam a existir, 
não estabelecendo de fato ligações entre os saberes. 

O trabalho interdisciplinar, para Japiassu (2006), se realiza 
nas fronteiras e nos pontos de contatos das disciplinas e, segundo 
Coimbra (2000, p. 51), está intimamente relacionado à “reformu-

2 Com base nas proposições de Coimbra (2002), Japiassu (2006) e Pires (1998), focamos 
nossa explicação no trabalho trans/inter/multi/disciplinar. Por isso, não teceremos 
comentários sobre o trabalho pluridisciplinar.



205

Hermes Talles dos Santos

lação do saber, do ser e do fazer, à busca de uma síntese voltada 
para a reorganização da óikos – o mundo, nossa casa”, pois propõe 
analisar e compreender determinado objeto (ou a realidade) de ma-
neira abrangente. Para isso, é preciso que as disciplinas trabalhem 
conjuntamente seus pontos de convergência, procurando desenvol-
ver explicações que atendam não apenas a uma parte, mas a todas 
as disciplinas envolvidas. Nesse trabalho, há obrigatoriamente a 
necessidade de interação entre os conhecimentos oriundos das dife-
rentes disciplinas. O objeto de análise é compreendido por meio da 
síntese de diferentes explicações. Assim, as disciplinas continuam  
a existir, mas “intencionalmente estabelecem nexos e vínculos en-
tre si para alcançar um conhecimento diversificado e unificado.” 
(COIMBRA, 2000, p. 58). Coimbra (2000) destaca que nessa abor-
dagem é essencial a manutenção da identidade das disciplinas, 
conservando sua metodologia e seus limites, porém intercambian-
do suas hipóteses, elaborações e conclusões em busca de um enten-
dimento comum.

Com relação à abordagem transdisciplinar, Japiassu (2006, 
p. 7) explica-a como o nível em que se 

[...] pode atravessar as disciplinas e visa à criação de um campo de co-
nhecimento onde seja possível existir um novo paradigma ou um novo 
modo de coexistência e diálogo entre os filósofos e os cientistas, com os 
esquemas nocionais devendo circular da filosofia às ciências naturais 
e humanas, sem que haja nenhuma hierarquia entre esses diversos 
modos de problematização e experimentação.

Essa abordagem parece propor a integração das disciplinas 
por meio da incorporação, com vistas à compreensão holística ou 
global da realidade. Pires (1998, p. 176) pondera que “a totalida-
de não se esgota na soma das partes, mas constitui-se, num outro 
patamar, na síntese histórica da realidade”. Para alcançar o enten-
dimento global almejado por tal abordagem, Japiassu (2006, p. 7) 
considera ser necessários cooperação, articulação, objeto e projetos 
comuns e afirma que diferentemente da interdisciplinaridade, a 
transdisciplinaridade “neutraliza a oposição centro-fronteira”, pois 
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“procura um recorte do saber distinto do disciplinar: por proble-
mas, por exemplo [...]” e busca, no interior da cultura, um recorte 
disciplinar, tentando encontrar um paradigma comum, que possi-
bilite a transversalidade disciplinar. Isso, segundo Coimbra (2006) 
possibilitaria um salto quali-quantitativo em relação aos conheci-
mentos e saberes capazes de serem produzidos por uma autossupe-
ração técnico-científica e humana.

Mediante apresentação das possibilidades de trabalho, des-
tacamos que a implementação de um trabalho realmente por área 
do conhecimento requer do educador abertura a um processo coo-
perativo, planejado e compartilhado. Além disso, também requer 
conhecimento dos domínios e das potencialidades dos componentes 
curriculares, para conjuntamente com outro(s) educador(es) en-
contrar possíveis intersecções e estabelecer interação entre seus 
componentes. A partir de então, analisar quais das abordagens po-
dem ser mais produtivas, de acordo com intenção de sua prática e, 
principalmente, de sua disciplina curricular. Em outros termos, o 
trabalho por área depende da intencionalidade do professor.

Entretanto, é preciso que haja minimamente na estrutura 
escolar, momentos em que os professores possam interagir com ou-
tros professores de forma a refletir sobre quais abordagens seriam 
possíveis e como estabelecê-las no cotidiano escolar. É necessário, 
portanto, que haja momentos em que os professores possam se 
encontrar e planejar conjuntamente qual(is): o recorte de conteú-
do, conhecimento e saber; ações de cada docente envolvido; mate-
riais, tempo e espaços demandados; atividades práticas, teóricas 
e avaliativas serão realizadas por cada professor e pelos próprios 
estudantes envolvidos. Sem essa estrutura, acreditamos ser mui-
to difícil que se possa desenvolver um trabalho verdadeiramente 
por área do saber, visto que, estamos considerando uma visão sis-
têmica, logo a abordagem não deve ser única ou exclusivamente 
disciplinar, mas, no mínimo, multidisciplinar e, satisfatoriamente, 
interdisciplinar.
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4 A área de linguagens

De acordo com os PCNEM (BRASIL, 1999a;1999b) e os PCN+ 
(BRASIL, 2002), a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
é composta pelas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Língua 
Estrangeira Moderna, Arte, Educação Física e Informática. No en-
tanto, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) 
(BRASIL, 2006) mencionam: Língua Portuguesa, Literatura, Lín-
gua Estrangeira Moderna - Espanhol, Arte e Educação Física. Es-
tranhamente, as disciplinas de Língua Inglesa e Informática3 não 
são citadas pelas OCEM e, além disso, são introduzidas duas novas 
disciplinas: Literatura e Espanhol.

Incongruências à parte, os PCN+ (BRASIL, 2002, p. 26) jus-
tificam a reunião de tais disciplinas por meio de um dos eixos, o 
primeiro, Representação e Comunicação, explicitando que, para a 
área de Linguagens, “[...] o grande objeto de estudo são as várias 
linguagens e os códigos por elas estruturados, nas manifestações 
particulares que delas se valem (textos) para estabelecer diferentes 
formas de comunicação”, perpassando “[...] da compreensão e do 
uso particular das linguagens específicas empregadas nas práticas 
de cada disciplina à compreensão e à análise da faculdade humana 
de construir e utilizar a linguagem – substrato comum”.

Não há muita clareza o que tais documentos (BRASIL, 
1999b; 2002) definem ser o eixo Representação e Comunicação. Há 
alguns indícios. Considerando que os PCNEM (BRASIL, 1999b,  
p. 19) definem a linguagem

[...] como capacidade humana de articular significados coletivos em 
sistemas arbitrários de representação, que são compartilhados e que 
variam de acordo com as necessidades e experiências da vida em so-
ciedade. A principal razão de qualquer ato de linguagem é a produção 
de sentido.

3 Como faltam nos conhecimentos e experiências com o componente curricular Informática, 
não lhe faremos ponderações e comentários. 
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Podemos, assim, falar em linguagens que se inter-relacionam nas prá-
ticas sociais e na história, fazendo com que a circulação de sentidos 
produza formas sensoriais e cognitivas diferenciadas. Isso envolve a 
apropriação demonstrada pelo uso e pela compreensão de sistemas 
simbólicos sustentados sobre diferentes suportes e de seus instrumen-
tos como instrumentos de organização cognitiva da realidade e de sua 
comunicação. [...]

Pelo excerto e pelo nome do eixo, podemos compreender que 
Representação estaria mais próxima da noção de significados cole-
tivos articulados em sistemas de representação; enquanto Comu-
nicação do uso e da compreensão de tais sistemas, por diferentes 
suportes e instrumentos.

Não nos parece, embora o nome do eixo possa dar tal entendi-
mento, que tais documentos compreendam a linguagem enquanto 
forma de representação de uma realidade sensível (externa à pró-
pria linguagem) ou enquanto mero meio de comunicação, restrin-
gindo-a a um caráter instrumental. Conforme verificamos no ex-
certo apresentado, em uma perspectiva semiológica ou semiótica, a 
linguagem é compreendida como sistema de construção ou produ-
ção de significados, dentro de um contexto sociocultural e históri-
co, que reflete e, concomitantemente, refrata a realidade sensível, 
construindo-a e reconstruindo-a constantemente, em cada situação 
comunicativa, por meio da interação linguageira4. Nesse sentido, a 
linguagem é compreendida não como mero meio de comunicação, 
mas como processo de interação.

Nesse sentido, o que une os componentes da área de Lingua-
gens é (de fato) a própria linguagem, entendida, aqui, como um 
meio de produção de significados por signos diferentes, que podem 
ser verbais ou não verbais, e que estabelecem interação entre as 
pessoas. Dessa forma, os componentes curriculares da mencionada 
área que trabalham com a língua (Língua Portuguesa, Espanhola, 
Inglesa e Literatura) abordam com maior profundida a realização 

4 Empregamos o termo linguageiro para demarcar que não se trata apenas de práticas 
linguísticas, ou seja, com a língua, mas com a linguagem, da qual aquela faz parte.
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da linguagem por meio de signos verbais. Enquanto, aqueles que 
trabalham com a linguagem (Arte e Educação Física) abordam com 
maior profundidade os signos não verbais.

Nesse sentido, todos os componentes da mencionada área 
trabalham com signos, os quais são sempre circunscritos histórica 
e socioculturalmente. Esses signos, para estabelecer a interação 
linguageira entre as pessoas, necessitam ser organizados em tex-
tos, que se estruturam de diferentes formas, dependendo das ativi-
dades em que se realizam: danças, músicas, quadros, resenhas, re-
portagens... Logo, no processo de ensino e aprendizagem, compete a 
cada componente curricular fazer com que os estudantes construam  
e compreendam adequada e satisfatoriamente os significados mo-
bilizados e desenvolvidos por meio de tais textos. Esse trabalho 
poderá ser desenvolvido, dependendo da intencionalidade docente, 
de forma isolada ou inter-relacionada com os outros componentes 
curriculares da área.

Considerando a linguagem enquanto produtora de signifi-
cação e processo de interação, alguns pontos, a nosso ver, podem 
favorecer o trabalho basilar entre os diferentes componentes cur-
riculares que compõem a área de Linguagens. São eles: Como cada 
componente curricular compreende, dentro de seu limite teórico, 
a concretização linguageira? Como analisar a linguagem em cada 
componente? Como componentes diferentes podem favorecer mu-
tuamente a compreensão e a análise linguageira? Como os signos 
são mobilizados para a construção de significados, de acordo com 
o limite de cada componente? De que forma as linguagens verbal 
e não verbal se inter-relacionam para a produção de significados? 
Como a linguagem não verbal estabelece a interação entre as pes-
soas? De que forma se organizam socioculturamente signos não 
verbais em textos?

Essas perguntas são sugestões nossas para que os compo-
nentes curriculares possam estabelecer, a nosso ver, uma proposta 
de trabalho mais inter-relacionada. Elas seriam questões iniciais, 
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que poderiam ser respondidas, em um primeiro momento, dentro 
de cada componente e, depois, envolvendo, conforme as preferên-
cias dos docentes e de acordo com sua intenção, um ou mais compo-
nentes, de forma multidisciplinar ou interdisciplinar. 

Seria a partir do estabelecimento e da compreensão do fun-
cionamento da linguagem em cada e entre os componentes curricu-
lares da área que se desenvolveriam propostas de trabalhos mais 
elaboradas. Sem alinhar esses pontos, parece-nos que desenvolver, 
de fato, um trabalho inter-relacionado seria difícil ou incipiente de 
ser realizado. Partindo do estabelecimento de tais conhecimentos, 
os professores poderão, considerando as demandas de ensino que 
possuem e as especificidades de seus componentes, elaborar pro-
postas de trabalhos variadas e delimitadas, internamente ou entre 
os componentes que compõem a área. 

Assim, compete aos professores estabelecer os pontos de ar-
ticulação, os objetivos e a proposta de trabalho de forma inter-rela-
cionada, sempre de modo planejado, para tornar o estudante cons-
trutor de interações e entendedor dos significados dos diferentes 
textos com que os componentes curriculares trabalham no contexto 
escolar. Somente, dessa maneira, será possível caminhar em dire-
ção a um currículo disciplinar que promova a interação e a inter-re-
lação entre os conhecimentos de seus componentes, principalmente 
daqueles que compõem determinada área do saber.

5 Algumas considerações

O trabalho por área do conhecimento é demanda da educa-
ção contemporânea, que precisa formar estudantes enquanto agen-
tes sociais, autônomos e críticos (cf. BRASIL, 1999a; 1999b; 2002;  
2006), qualidades relevantes para a vida profissional e social no 
século XXI. Embora seja uma demanda, o ensino disciplinar ainda 
encontra espaço e força no ambiente escolar brasileiro, principal-
mente, a nosso ver, por conta do aspecto histórico, em que tal mode-
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lo esteve associado à estruturação curricular dos componentes de 
ensino e aprendizagem e à própria organização escolar, mas tam-
bém por falta de momentos para que os docentes conjuntamente 
com seus pares de área planejem formas sistêmicas de trabalho.

Como vimos, trabalhar por área não deve prever a dispensa 
de professores, uma vez que o trabalho sistêmico, em que os com-
ponentes curriculares estão em constante interação, necessita de 
especialistas para que, cada um com seu conhecimento específico, 
contribua para a compreensão dos fenômenos ou objetos de estu-
dos de forma relacional, por meio dos conhecimentos basilarmente 
disciplinares.

Assim, para se trabalhar por área do conhecimento de for-
ma sistêmica é preciso encontrar ou estabelecer pontos basilares 
de convergência entre os conhecimentos elencados para o ensino. 
Nesse sentido, é necessário que haja estrutura nas instituições de 
ensino que possibilitem espaços para que os professores possam, 
conjuntamente com seus pares de área, elaborar seus planos e es-
tratégias de ensino. O planejamento conjunto, por sua vez, precisa 
ter como norte o desenvolvimento de um trabalho sistêmico, numa 
perspectiva que pode ser multi, inter, ou até mesmo, transdicipli-
nar, desde que seja algo intencional dos docentes envolvidos.

Sem esse espaço na estrutura escolar não adianta a mudan-
ça na organização dos componentes por área, nem a cobrança dos 
gestores escolares, nem a adoção de materiais didáticos com uma 
visão sistêmica do ensino, pois os professores são especialistas 
em sua formação inicial/universitária e, dessa forma, atuam, com 
segurança, dentro dos limites de seus componentes curriculares. 
Logo, no máximo, conseguirão desenvolver uma proposta multidis-
ciplinar, mas não genuinamente interdisciplinar  ou mesmo trans-
diciplinar. 

No caso da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, o 
que justifica, segundo os PCNEM (1999a; 1999b) e PCN+ (2002), o 
agrupamento dos componentes curriculares que a compõe é a pro-
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dução de significados e a interação por meio da linguagem. Nesse 
sentido, cada professor da área precisa, previamente, analisar e 
compreender como seu componente estabelece interação linguagei-
ra e como seus objetos de estudos abordam os signos e a produ-
ção de significados. A partir daí, cremos que o estabelecimento de 
pontos convergentes intra-área ficará mais evidente, conduzindo, 
assim, para que as especificidades de cada componente curricular 
contribuam com a análise, compreensão e produção textual, de for-
ma sistêmica. 

Enfim, nesse trabalho, apresentamos algumas sugestões bas-
tante incipientes para a interação e algumas disciplinas da área de 
Linguagens. Destacamos que elas foram feitas apenas com intuito 
de demonstrar algumas possibilidades. Contudo, reforçamos no-
vamente que o principal ator para que essa interação ocorra nas 
escolas são os professores, lembrando que, por se tratar de algo re-
lativamente recente, essa proposta possui ainda seus desafios, que 
precisam ser assumidos, de forma que as experiências possam con-
tribuir como embasamento e sugestões de caminhos para o desen-
volvimento satisfatório de um trabalho por área do conhecimento. 
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AS MARCAS DA SUBJETIVIDADE 
NA LINGUAGEM DO CONTO  

A CAOLHA1 

Jéssica Fernanda Mezadri* 

1 Introduzindo

A partir da teoria da enunciação o objetivo deste trabalho 
é compreender como o sujeito está marcado no conto A caolha 
(1903), de Júlia Lopes de Almeida, assim identificado marcas da 
subjetividade na linguagem. Para a pesquisa levar-se-á em conta o 
postulado de Émile Benveniste (1991) de que a linguagem está na 
natureza do homem, que não a fabricou, ou seja, é na linguagem e 
pela linguagem que o homem se constitui como sujeito e à medida 
que dela faz uso, o homem instaura a subjetividade, que é a capa-
cidade do locutor para se propor como sujeito. A narrativa conta a 
história de uma mulher sem o olho esquerdo, e que vivia a soltar 
pus do vazio em sua face. A caolha tinha um filho chamado Antoni-
co, que desde pequeno sofria humilhações por causa do defeito da 
mãe. O narrador em 3ª pessoa testemunha todos fatos vividos pela 
protagonista.

É válido ratificar que a enunciação para Benveniste é sem-
pre única e irrepetível, porque a cada vez que a língua é enunciada  
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Profª Drª. Cláudia Toldo, como requisito avaliativo final da disciplina.
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tem-se condições de tempo (agora), espaço (aqui) e pessoa (eu/tu) 
singulares. O indivíduo, ao longo de seus processos de socialização, 
engendrados nas esferas sociais de que participa, vai construindo 
a sua subjetividade (ou subjetividades), que está sempre em (re)
significação. Nesse processo, contínuo e dialético, o indivíduo vai 
se fazendo sujeito, vai-se investindo em diferentes lugares/papéis 
sociais, conforme as esferas sociais de que participa. Ao longo de 
sua vida social, o indivíduo vai construindo a sua história de subje-
tividade. A partir desses conceitos enunciativos,, buscar-se-á iden-
tificar as marcas deum sujeito na linguagem e não empiricamente.

Benveniste propõe dois planos de sentido: o semiótico e o se-
mântico. No primeiro, que confere com o pensamento de Saussure, 
está o signo significando no sistema e, no segundo, há a expressão 
do sentido resultante da relação do signo com o contexto, ou seja, o 
modo de significar do enunciado (discurso). Para o autor, essa for-
ma de significar é a língua como trabalho social. Assim, Benveniste 
vê a língua no seio da sociedade e da cultura porque, para ele, o 
social é da natureza do homem e da língua.

O entendimento de língua, mostrado por Benveniste, tam-
bém vai refletir na concepção de linguagem que defende. Esta não 
é entendida como aquela que serve de instrumento de comunicação 
ao homem. Em seu estudo Da subjetividade na linguagem2, Ben-
veniste (1991) questiona e critica essa noção de linguagem dizendo 
que falar de instrumento, é pôr em oposição o homem e a natureza, 
mostrando que não se pode mais conceber a linguagem e o indiví-
duo dessa forma porque “não atingimos nunca o homem separado 
da linguagem e não o vemos nunca inventando-a. 

A fundamentação teórica desta pesquisa corresponde à teo-
ria da enunciação de Benveniste, através de artigos publicados nas 
obras Problemas de linguística geral I (1989) e II (1991) – O apare-
lho formal da enunciação, A natureza dos pronomes e Da subjetivi-
dade na linguagem.

2 Journal de psychologie, jul-set. 1958, P.U.F.
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O caráter metodológico será qualitativo e descritivo. A esco-
lha deste corpus, o conto A caolha, se dá em razão de que a subje-
tividade é vista como uma propriedade da língua realizável pela 
categoria de pessoa. Será conceituado a teoria de Benveniste que 
marca o sujeito na língua e em seguida serão balizadas no conto em 
análise. Por fim, as considerações finais que apresentam os resul-
tados da análise a partir de um corpus literário.

2 Sobre o conto

O ato de narrar histórias é uma prática que nos acompanhar 
há milhares de anos e envolvem pessoas de diferentes culturas e 
faixas etárias, que relatam e/ou escrevem os mais variados gêneros 
textuais.  Conforme manifesta Gancho:

Narrar é uma manifestação que acompanha o homem desde sua ori-
gem. As gravações em pedra nos tempos da caverna, por exemplo, são 
narrações. Os mitos - histórias das origens (de um povo, de objetos, de 
lugares) -, transmitidos pelos povos através das gerações, são narrati-
vas; a Bíblia - livro que condensa história, filosofia e dogmas do povo 
cristão - compreende muitas narrativas: da origem do homem e da mu-
lher, dos milagres de Jesus etc. (2002, p .6).

Há diversas formas parar narrar um fato, verbal ou não ver-
bal, em prosa ou em verso, oral ou escrito. Por narrativa, enten-
da-se “discurso capaz de evocar, através da sucessão de fatos, um 
mundo dado como real ou imaginário, situado num tempo e num 
espaço determinados. Na narrativa distingue-se a narração (cons-
trução verbal ou visual que fala do mundo) da diegese (mundo nar-
rado, ou seja, ações, personagens, tempos). 

Gênero é um tipo de texto literário, definido de acordo com a 
estrutura, o estilo e a recepção junto ao público leitor ouvinte. Es-
ses se classificam em épico, lírico, dramático e narrativo. Quanto à 
tipologia, o romance, a novela, a crônica e o conto são as narrativas 
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mais propaladas. O enredo, os personagens, o tempo, o espaço, e 
narrador são os elementos essenciais das histórias.

Este trabalho deter-se-á na estrutura do conto, uma narra-
tiva mais curta, que tem como principal característica sintetizar 
conflito, tempo, espaço e reduzir o número de personagens. O conto 
é um tipo de narrativa tradicional, isto é, aderido por muitos auto-
res nos séculos XVI e XVII, como Cervantes e Voltaire.

Nesse sentido, Bosi (1975, p.31) argumenta que o conto funciona como 
uma espécie de “poliedro capaz de refletir as situações mais diversas de 
nossa vida real ou imaginária”, e por deter uma pequena extensão, ao 
ser mais curto que a novela e o romance, é capaz de expressar de forma 
breve o conflito que o envolve. Em que, segundo Cortázar, (2006, p.151) 
“o conto parte da noção de limite, e, em primeiro lugar limite físico”, no 
sentido de que sua breve extensão vem a ser uma de suas principais 
“marcas” definidoras e com o mínimo de meios, como defende Gotlib 
(1985), consegue-se o máximo de efeitos, pois tudo que não estiver dire-
tamente relacionado com o efeito, para conquistar o interesse do leitor, 
deve ser suprimido no gênero conto (GOMES; ALMEIDA, 2012, [s. p.]). 

O conto de Júlia Lopes de Almeida, A caolha (1903), narra o 
trágico em uma linguagem simples, tendo como protagonista uma 
mulher que não se encaixa nos padrões estabelecidos pela socieda-
de, vive em intensa opressão. A mulher caolha cria seu filho sem a 
presença do pai, passando por dificuldades financeiras, além as de 
exclusão social. 

O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos; não 
tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgra-
çada tinha um defeito horrível: haviam-lhe extraído o olho esquerdo; a 
pálpebra descera mirrada, deixando, contudo, junto ao lacrimal, uma 
fístula continuamente porejante. Era essa pinta amarela sobre o fundo 
denegrido da olheira, era essa destilação incessante de pus que a torna-
va repulsiva aos olhos de toda a gente (ALMEIDA, [s. p.]). 

Os aspectos detalhados possuem traços naturalistas que se 
prologam ao decorrer da obra, que relacionam-se com o momento 
histórico da Literatura Brasileira. É válido ressaltar a influência 
do meio sobre a formação identitária do filho, que ao amadurecer 
também sente repugnância pela mãe. “– Limpe a cara, mãe... Ela 
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sumiu a cabeça no avental; ele continuou: – Afinal nunca me expli-
cou bem a que é devido esse defeito!” (ALMEIDA, [s.p.]). A mãe res-
pondeu ao herdeiro sufocadamente que se tratava de um problema 
de saúde. As arcas de rejeição são evidentes na suas manifestações 
linguísticas que serão analisadas.

3 Subjetividade na linguagem postulada 
por benveniste

O presente trabalho de pesquisa alicerçou-se na perspectiva 
de Émile Benveniste (1995) de que é na linguagem e pela lingua-
gem que o homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem 
fundamenta na realidade, na sua realidade que é a do ser, o con-
ceito de ‘ego’. A linguagem, conforme o teórico, só se torna possível 
em razão de que cada locutor se manifesta como sujeito, remetendo 
a ele mesmo como eu em seu discurso, em oposição a tu e ele. Este 
ato enunciativo é irrepetível. 

Todo homem se coloca em sua individualidade enquanto eu por oposi-
ção a tu e ele. Este comportamento será julgado “instintivo”; para nós, 
ele parece refletir na realidade uma estrutura de oposição linguística 
inerente ao discurso. Aquele que fala se refere sempre pelo mesmo in-
dicador eu a ele-mesmo que fala. Ora, este ato de discurso que enuncia 
eu aparecerá, cada vez que ele é reproduzido, como o mesmo ato para 
aquele que o entende, mas para aquele que o enuncia, é cada vez um 
ato novo, ainda que repetido mil vezes, porque ele realiza a cada vez a 
inserção do locutor num momento novo do tempo e numa textura dife-
rente de circunstâncias e de discursos (BENVENISTE, 2006b, p. 68).

Assim, o homem nunca está separado da linguagem, mas 
esta ensina a própria definição de homem. Da subjetividade na lin-
guagem1 publicado em 1958 questiona e aborda a linguagem a par-
tir do pressuposto de que esta é um instrumento de comunicação, e 
quais são os contribuintes dessa propriedade.

A subjetividade de que Benveniste (1995) trata é a capacida-
de do locutor para se propor como “sujeito”, isto é, não se postula 
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por bases empíricas, mas como a unidade psíquica que transcende 
a totalidade das experiências vividas que reúne, e que assegura a 
permanência da consciência.

Ora, essa “subjetividade”, quer apresentemos em fenomenologia ou em 
psicologia, como quisermos, não é mais que a emergência no ser de uma 
de uma propriedade fundamental da linguagem. É “ego” que diz ego. 
Encontramos aí o princípio da “subjetividade” que se determina pelo 
status linguístico da “pessoa” (BENVENISTE, 1995, p. 286) (grifo do 
autor).

A partir desse apontamento benvenistiano é possível apre-
ender que a consciência de si mesmo só tem possibilidade de ser 
experimentada por contraste, ou seja, “eu não emprego eu a não ser 
dirigindo-me a alguém, que será a minha alocução um tu” (BEN-
VENISTE, 1995, p. 286). Essa categoria de diálogo é que é cons-
titutiva de pessoa, pois evoca reciprocidade, que eu me torne tu 
na alocução daquele que por sua vez se designa por eu. Por isso, 
a partir do momento que cada locutor se apresenta como sujeito, 
remetendo a ele mesmo no discurso a linguagem se torna possível. 

Logo o eu é pessoa subjetiva, interior ao enunciado e exterior 
a tu, que é pessoa não-subjetiva. Já a terceira pessoa, ele, ou não-
-pessoa, pode ser uma infinidade de sujeitos ou nenhum.  Benve-
niste (1995) destaca que a polaridade das pessoas é de suma impor-
tância na linguagem, “essa polaridade não significa igualdade nem 
simetria, ego tem sempre uma posição de transcendência quanto a 
tu; apesar disso, nenhum dos dois termos se concebe se o outro; são 
complementares, mas segundo uma oposição “interior/exterior” 
(BENVENISTE, 1995, p. 286-287), observando que também podem 
ser reversíveis.

A linguagem é a possibilidade de subjetividade, de acordo 
com o autor, pois possui as formas linguísticas adequadas à sua ex-
pressão, sugere formas “vazias” das quais cada locutor, em seu dis-
curso, se apossa, e as quais se refere à sua pessoa, determinando-a 
como eu e o outro como tu. “Uma língua sem expressão da pessoa é 
inconcebível (BENVENISTE, 1995, p. 287). Ao abordar a noção de 
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sujeito a partir do eu, deve-se levar em conta que trata-se do dis-
curso individual no qual é pronunciado, designando o locutor. Essa 
é uma das razões da subjetividade estar no exercício da língua.

Os pronomes pessoais são o primeiro ponto de apoio para a re-
velação da subjetividade na linguagem. Benveniste (1995) em Natu-
reza dos pronomes inicia argumentando sobre as categorias de pesso-
as, mostrando que os pronomes não constituem uma classe unitária, 
mas espécies diferentes segundo o modo de linguagem do qual são os 
signos. “Uns pertencem à sintaxe da língua, outros são característi-
cos daquilo a que chamaremos as “instâncias do discurso”, isto é, os 
atos discretos e cada vez únicos pelos quais a língua é atualizada em 
palavra por um locutor” (BENVENISTE, 1995, p. 277).

Sobre A natureza dos pronomes, Flores (2013, p. 96) expli-
ca que Benveniste manifesta “um reconhecimento de natureza 
antropológica que identifica, no nível da linguagem, a existência 
de lugares de pessoas e não pessoas na língua”. Assim, percebe-se 
a preocupação na teoria benvenistiana em buscar elementos que 
permitam circunscrever o objetivo (a não pessoa) e o subjetivo (a 
pessoa) na língua.

Qual é, portanto, a “realidade” à qual se refere eu ou tu? Unicamente 
uma “realidade de discurso”, que é coisa muito singular. Eu só pode de-
finir-se e termos de “locução”, não em termos de objetos, como um signo 
nominal. Eu significa “a pessoa que enuncia a presente instância do 
discurso que contém eu (BENVENISTE, 1995, p. 278) (grifo do autor).

Desse modo, o eu só pode ser identificado pela instância do 
discurso que o contém. Logo, o eu é o indivíduo que enuncia a pre-
sente instância de discurso que possui a instância linguística eu. 
“Consequentemente, introduzindo-se a situação de “alocução”, ob-
tém-se a uma definição simétrica para tu, como o “indivíduo alo-
cutado na presente instância de discurso contendo a instância 
linguística de tu” (BENVENISTE, 1995, p. 279). Portanto, essas 
determinações visam eu e tu como uma categoria da linguagem e 
mantém relação com a sua posição na linguagem. 
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A instância de discurso constitui o traço que une a eu/tu in-
dicadores, sobre isso, Fiorin (1996, p. 28) explica que “como a pes-
soa enuncia num dado espaço e num determinado tempo, todo es-
paço e todo tempo organizam-se em torno do ‘sujeito’, tomado como 
ponto de referência. Assim, espaço e tempo estão na dependência 
do eu, que neles se enuncia”. Os pronomes, advérbios e locuções ad-
verbiais estão para a enunciação, mesmo que pertençam à classes 
diferentes. Benveniste (1995, p. 279) detalha sobre tais categorias:

São em primeiro lugar, os demonstrativos: este, etc. na mesma medida 
em que se organizam correlativamente com os indicadores de pessoa, 
como no lat. Hic/hist. Há aqui um traço novo e distintivo dessa série: 
é a identificação do objeto por um indicador de ostensão concomitante 
com a instância de discurso que contém o indicador de pessoa: esse será 
o objeto designado por ostensão simultânea à presente instância do dis-
curso, a referência implícita na forma (por exemplo, hic oposto a iste) 
associando-o a eu, a tu (1995, p. 279).

Os advérbios aqui e agora fazem a mesma referência, delimi-
tando instância espacial e temporal, relacionando-os com eu. Essa 
relação entre o indicador e a presente instância do discurso são 
essenciais, porém neste trabalho não será analisada a categoria de 
tempo e espaço, somente as marcas da subjetividade do eu, tu e da 
não pessoa ele. Os pronomes pessoais são o primeiro ponto de apoio 
para essa revelação da subjetividade da linguagem.

Contudo, há enunciados fogem à condição de pessoa, não 
voltam-se a eles mesmos, mas a uma situação objetiva, ou seja, a 
terceira pessoa – a não pessoa. “Assim “terceira pessoa” são intei-
ramente diferentes de eu e tu, pela sua função e pela sua natureza” 
(BENVENISTE, 1995, p. 282) (grifo do autor).

Benveniste (1995) em Estrutura das relações de pessoa no 
verbo  salienta que há no eu/tu uma pessoa implicada e um discur-
so sobre esta. Já o ele não se referencia a nenhum sujeito ou a vá-
rios. Seguindo nessa mesma perspectiva da categoria não-pessoa, 
há o nós e o vós, que não podem ser abordados como plural do eu e 
do tu na teoria enunciativa benvenistiana. 
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Através dos suportes teóricos, apreende-se que o eu – subje-
tivo – instaura o tu –não subjetivo, este e aquele são oposto ao ele, 
que não constitui categoria de pessoa. Algumas línguas modernas 
de pronome obrigatório marcam ele, continuando eu/tu.

4 Procedimentos metodológicos

A pesquisa é de caráter descritivo e de abordagem qualita-
tiva, tendo como corpus o conto “A caolha (1903)”. Essa escolha se 
justifica pelo fato de compreender a teoria enunciativa de Benve-
niste e as marcas de subjetividade no discurso em uma narrativa 
que relata a vida de uma protagonista discriminada e humilhada 
por todos, inclusive pelo próprio filho. 

Num primeiro momento foi realizada a revisão literatura de 
Émile Benveniste, Problema de Linguísticas Geral I (1995); em se-
guida reconheceu-se as marcas da subjetividade no corpus e por 
fim considerações relativas à análise.

5 Da subjetividade na liguagem no conto  
A caolha

Neste capítulo será apresentada a análise do conto “A caolha”, 
de Júlia Lopes de Almeida. Foram selecionados alguns fragmentos 
referentes a diálogos travados entre a mãe e seu filho, Antônio. A 
análise será realizada a partir da descrição verbal do fragmento, 
assim como a análise enunciativa, relacionada a uma investigação 
semiótica e semântica, a partir dos pressupostos teóricos apresen-
tados por Benveniste. O primeiro conjunto de enunciados, relativos 
às falas da protagonista, assim se constitui: 
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– Sou muito feliz... o meu filho é um anjo! (p.3)

– Embusteiro! o que você tem é vergonha de ser meu filho! Saia! Que eu 
também já sinto vergonha de ser mãe de semelhante ingrato! (p.4)

– Foi uma doença, – respondeu sufocadamente a mãe – é melhor não 
lembrar isso!(p.5)

Como apresentado anteriormente, o conto “A caolha” revela a 
figura de uma protagonista que sofre todo o tipo de discriminação 
em virtude de sua aparência atroz, cujo aspecto “infundia terror às 
crianças e repulsão aos adultos” (ALMEIDA, ANO, p. xx). De fato, 
já no introito do conto, o leitor coloca-se diante de 

uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, bra-
ços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos; mãos 
grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho; unhas 
grossas, chatas e cinzentas, cabelo crespo, de uma cor indecisa entre o 
branco sujo e o louro grisalho, desse cabelo cujo contato parece dever 
ser áspero e espinhento; boca descaída, numa expressão de desprezo, 
pescoço longo, engelhado, como o pescoço dos urubus; dentes falhos e 
cariados (ALMEIDA, ANO, p. xx)

Além disso, possuía um “defeito horrível”, resultado da ex-
tração do olho esquerdo, o que fizera com que “a pálpebra descera 
mirrada, deixando, contudo, junto ao lacrimal, uma fístula conti-
nuamente porejante”. Obviamente, a imagem de tal forma huma-
na despertava a repulsa aos olhos de todos, trazendo grande sofri-
mento à protagonista, cuja única alegria residia na figura do filho, 
Antônio. Pelo filho, a “caolha” realizava os maiores sacrifícios, pois, 
para ela, todo o desprezo do mundo era insignificante diante da 
existência de Antônio, cujo beijo tinha o poder de pagar todas as 
amarguras sofridas pela infeliz personagem. Para a protagonista, 
“um beijo dele era melhor que um dia de sol, era a suprema carícia 
para o triste coração de mãe” (ALMEIDA, [s.d.]). 

A narrativa percorre um longo espaço temporal. Antônio, ini-
cialmente um menino afetuoso em relação à mãe, sofre uma trans-
formação de comportamento à medida que cresce. O personagem 
começa a se afastar da mãe, pois começa a ser reconhecido pelos 
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colegas de escola e por todos os moradores do local em que vivia 
como o “filho da caolha” o que era motivo de vergonha. Assim, An-
tônio, que em criança beijava a mãe à face e sentia prazer com isso, 
“depois, passou a beijá-la só na face direita, aquela onde não havia 
vestígios de doença”. Por fim, passou a beijar apenas as mãos de 
sua genitora, que, inevitavelmente, passou a sofrer com isso. 

Cabe ressaltar que o sofrimento da protagonista estende-
-se, desde sua aparência física até suas condições sub-humanas de 
existência. Em virtude de seu aspecto físico monstruoso, a “caolha” 
pareciam estar destinados os trabalhos mais árduos e as condi-
ções mais degradantes para criar seu filho. Antônio, desse modo, 
consistia em um motivo de persistência, de luta. Afastar-se desse 
importante “motivo”, estaria relacionado à desistência de toda uma 
vida de luta e sofrimento. À medida que foi crescendo e, assim, pas-
sou a ter contato com o mundo, Antônio afastou-se gradativamente 
da mãe, rejeitando até mesmo os “pobres jantares” feitos por ela, 
“manifestando na fisionomia a repugnância por essa comida”. A 
mãe, descobrindo a verdade também de forma gradativa, prefere 
resignar-se. 

Desse modo, ao analisar os fragmentos acima apresentados, 
é possível considerar as marcas de subjetividade através da cate-
goria de pessoa eu/tu. Conforme Benveniste, o signo tem a função 
“de representar, [...] de tomar o lugar de outra coisa evocando-a a 
título de substituto” (BENVENISTE, 2006b, p. 51). A vida huma-
na, desse modo, está fortemente relacionada com redes de signos, 
não havendo a possibilidade de suprimir uma dessas redes sem co-
locar outra em perigo, comprometendo, desse modo, o equilíbrio de 
toda a sociedade. A enunciação, desse modo, está relacionada com 
o momento, isto é, com a emergência enunciativa que se manifes-
ta. Torna-se necessária, a partir desse ínterim, uma reflexão sobre 
este tempo, que não se refere ao tempo físico do mundo – contínuo, 
uniforme, infinito, linear e segmentável, variável de acordo com o 
indivíduo, que o mede pelas emoções e pelo ritmo da vida interna – 
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mas o tempo linguístico, “ligado ao exercício da fala”, capaz de “se 
definir e de se organizar como função do discurso” (BENVENISTE, 
2006b, p. 74). 

Benveniste (2006b) assevera que “uma coisa é situar um 
acontecimento no tempo crônico, outra coisa é inseri-lo no tempo 
da língua” (BENVENISTE, 2006b, p. 74). Na sequência, o teórico 
defende que esse tempo tem seu centro no presente da instância da 
fala. De fato, quando a “caolha” usa as formas verbais “sou” e “sin-
to”, por exemplo, está situando sua enunciação numa simultanei-
dade entre o tempo do acontecimento e a instância discursiva, ou 
seja, a necessidade de revelar a sua felicidade diante da existência 
do filho e anunciar a vergonha perante a ingratidão de Antônio, 
que renega a própria genitora. Desse modo, o presente revelado 
neste ínterim mostra a necessidade da língua de ordenar o tempo 
a partir de um eixo, cuja existência somente é possível pela instân-
cia do discurso (BENVENISTE, 2006b, p. 75). Os tempos não-pre-
sentes (passado e futuro), diferentemente do tempo presente, não 
estão no mesmo nível do tempo presente, uma vez que são situados 
nem no tempo, de acordo com sua posição própria, nem por meio de 
uma relação que não seja a da coincidência entre acontecimento e 
discurso.

A especificidade da linguagem é revelada quando esta é re-
lacionada ao homem e à sua natureza, pois “é um homem falando 
que encontramos no mundo, em homem falando com outros ho-
mens, e a linguagem ensina a própria definição de homem” (BEN-
VENISTE, 2006a, p. 285). A subjetividade da linguagem, dessa 
forma, está relacionada à capacidade do sujeito instaurar-se como 
um eu, e, ao empregá-lo, instaura um tu. “A caolha”, portanto, ao 
fazer uso da língua, instaura-se como um eu, e ao fazê-lo, fala para 
um tu, o filho Antônio. Essa categoria de pessoa, contudo, é uma 
categoria linguística, sendo o próprio fundamento da subjetivida-
de da linguagem, que contém as formas linguísticas apropriadas 
para a expressão dessa subjetividade (FLORES, 2013, p. 102). É 
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possível aludir, ainda, na relação dos chamados pronomes de ter-
ceira pessoa, diferentes de eu e tu pela função que exercem e pela 
natureza, os quais atuam apenas como “substitutos abreviativos” 
(BENVENISTE, 2006a, p. 282).

 A linguagem, desse modo, pode ser considerada como “pos-
sibilidade da subjetividade”, devido ao “fato de conter as formas 
linguísticas apropriadas à sua expressão” (BENVENISTE, 2006a, 
p. 289). Conforme Benveniste (2006a), o discurso é responsável 
pela emergência da subjetividade. A linguagem, contudo, não pro-
põe formas vazias, que seriam apropriadas pelo locutor do discurso 
para fazer referência à sua “pessoa”, e desse modo, definindo-se 
como eu e seu parceiro como tu. A instância do discurso, segundo 
Benveniste (2006a), é “constitutiva de todas as coordenadas que 
definem o sujeito e das quais apenas designamos sumariamente as 
mais aparentes” (BENVENISTE, 2006a, p. 289).

Desse modo, é preciso ter em vista que o fundamento da sub-
jetividade reside no exercício da língua. Signos como “anjo”, “em-
busteiro” e “doença”, por exemplo, recebem sua significação a par-
tir do sentido estabelecido pelo discurso. Assim, o sentido de “anjo” 
estaria relacionado ao que o filho representava para sua mãe: uma 
espécie de consolo diante de sua difícil condição. A não aceitação da 
protagonista pelo filho, em detrimento de toda a dedicação e esfor-
ço dedicado pela desolada mãe, revela o sentido de “embusteiro”. 
Os signos, dessa maneira, assumem um sentido relacionado a essa 
enunciação, a esse momento em que língua foi colocada em ação.

A apropriação da língua introduz aquele que fala em sua 
fala, pois, assim a mãe e o filho se constituem como sujeito a partir 
da emergência da enunciação. “Limpe a cara, mãe...” (ALMEIDA,  
[s.d.]).

Compreende-se que a partir da fala do filho que emprega-se 
um eu, dirigindo-se a um tu, num processo de alocução. 

“– Embusteiro! o que você tem é vergonha de ser meu filho! 
Saia! Que eu também já sinto vergonha de ser mãe de semelhante 
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ingrato!” (ALMEIDA,  [s.d.]). É importante ponderar que o sentido 
do enunciado é determinado pelo falante, afinal, a apropriação da 
língua se dá pelo individual e não pelo social.  Na enunciação da 
mãe, percebe-se sua posição, através das marcas linguísticas, sen-
do esse sujeito fonte do dizer e do sentido.

Logo, é na instância do discurso na qual eu designa o locutor 
que este se enuncia como ‘sujeito’, e assim, constata-se a subjeti-
vidade no exercício da língua. Fica evidente no conto A caolha a 
capacidade do locutor se colocar como sujeito na inserção do eu na 
instância do discurso, observando um contraponto entre a fala da 
mãe e do filho, é a vida da linguagem em ação conforme determi-
nou Benveniste.

6 Considerações finais

Considerando a capacidade do sujeito instaurar-se na e pela 
linguagem, compreende-se que Benveniste postula a língua no seio 
da sociedade e da cultura porque, para ele, o social é da natureza 
do homem e da língua. Nessa perspectiva, a linguagem é a pos-
sibilidade da subjetividade, determinada pela pessoa e pelo seus 
status linguístico.

Para avançar na compreensão da teoria benvenistiana é im-
prescindível apreender que para o autor, a linguagem está na na-
tureza do homem que não a fabricou. Ao manifestar a noção de 
sujeito a partir do eu, compreendeu-se que o discurso é individual, 
indicando o locutor. 

Para reconhecer a subjetividade na linguagem, há os prono-
mes pessoais que são o ponto de apoio para a revelação das marcas 
linguísticas. Essas foram constatadas no corpus analisado, uma 
mãe que é amada pelo filho – enquanto criança- e esse modifica seu 
comportamento quando atinge uma idade mais madura. A mulher 
estereotipada como feia, sofre com a condições degradantes impos-
tas pela sociedade e por conseguinte pelo próprio primogênito.
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AS METÁFORAS DA CRÍTICA 
LITERÁRIA: AUGUSTO DOS ANJOS 
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1 Introdução 

Os críticos literários escrevem, basicamente, sobre os poe-
mas de Augusto dos Anjos (1884-1914), buscando razões para a 
sua linguagem e para seus temas, fazendo comparações com outros 
escritores, estudando as formas e a organização estilística de seus 
poemas. E, nesse trabalho de elaboração, os críticos, muitas vezes, 
produzem imagens, ou seja, metaforizam para expressar sua leitu-
ra da obra. É esse movimento de metaforização que constitui nossa 
curiosidade, nossa intenção de estudo, uma vez que metáforas pro-
vocam efeitos de sentidos diversos, assim como os próprios poemas 
de Augusto dos Anjos.

A curiosidade gerada em torno do uso frequente de imagens 
pela crítica literária para caracterizar a obra de Augusto dos Anjos 
motivou o interesse em compreender o funcionamento metafórico 
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no discurso, ou seja, como metáforas contribuem para a produção 
de sentidos, como atribuem um “valor metafórico” ao texto como 
um todo (FIORIN, 2008, p. 76). Entendemos que as metáforas, ao 
acrescentarem significados às palavras, ao trazerem um novo con-
texto à textualidade, funcionam como “procedimentos de constru-
ção e de organização do sentido do discurso” (FIORIN, 2008, p. 72). 

Consideramos que cada metáfora é enunciada por uma voz 
discursiva, inserida num determinado contexto, num tempo e num 
espaço, o que constitui os sentidos produzidos. Cada texto de críti-
ca literária mostra uma leitura, um discurso, acerca de determina-
do texto literário, podendo aproximar-se, complementar ou, ainda, 
opor-se aos demais discursos. Assim, entendemos que a análise do 
funcionamento da metáfora nos discursos da crítica literária nos 
permite realizar uma leitura das imagens que a crítica produz so-
bre a obra de Augusto dos Anjos. Neste trabalho, a partir do texto 
“A costela de prata de A. Anjos”, de Anatol Rosenfeld, demonstra-
mos como as vozes discursivas atuam nesse gênero discursivo.

2 Referencial teórico

Sobre os gêneros do discurso, Mikhail Bakhtin esclarece que 

uma determinada função (científica, técnica, publicística, oficial, coti-
diana) e determinadas condições de comunicação discursiva, específi-
cas de cada campo, geram determinados gêneros, isto é, determinados 
tipos de enunciados estilísticos, temáticos e composicionais relativa-
mente estáveis” (2011, p. 266). 

Depreendemos, então, que os gêneros do discurso, nessa 
teo ria, são construções relativamente uniformes de comunicação 
e estão em todas as relações discursivas, em todas as esferas da 
vida, seja familiar, profissional, científica, religiosa, entre outras. 
“Falamos apenas através de determinados gêneros do discurso, 
isto é, todos os nossos enunciados possuem formas relativamente 
estáveis e típicas de construção do todo” (BAKHTIN, 2011, p. 282, 
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grifos do autor), assim como os textos críticos que, em geral, se 
constituem da análise de determinada obra e/ou autor, com uma 
estrutura “relativamente estável”.

Bakhtin expressa a importância do conhecimento dos gêne-
ros do discurso nos processos de investigação linguística. Segundo 
o autor,

o desconhecimento da natureza do enunciado e a relação diferente com 
as peculiaridades das diversidades de gênero do discurso em qualquer 
campo da investigação linguística [...] deformam a historicidade da 
investigação, debilitam as relações da língua com a vida (BAKHTIN, 
2011, p. 264-265). 

Nesse sentido, para compreender o gênero da crítica literá-
ria, consideramos também pertinente a explicação de Adolfo Ca-
sais Monteiro, quando aponta que a crítica pressupõe a existência 
de outros gêneros anteriores a ela. Segundo o autor, para a crítica 
“ser possível é necessário existirem outros gêneros antes dela, e 
que, portanto, se tem de lhe reconhecer pelo menos um caráter 
de dependência em relação a todas as manifestações intelectuais 
e artísticas que constituem o seu tema” (MONTEIRO, 1961, p. 46, 
grifo do autor). Em outras palavras, quando estudamos a crítica 
literária, não podemos ter em vista uma construção discursiva iso-
lada. Pelo contrário, trata-se de um gênero com vinculação direta a 
outros gêneros, como o romanesco, o dramático e o poético. 

3 A linguagem como “costela de prata”

O texto “A costela de prata de A. dos Anjos”, de Anatol Ro-
senfeld, integra o livro Texto/Contexto I, do mesmo autor, cuja 
primeira edição foi publicada em 1969. Trata-se de uma seleção 
de estudos que abordam “pelo menos de leve, um problema antro-
pológico estreitamente ligado à arte, à ficção e aos fundamentos 
da comunicação humana: o problema da máscara, do disfarce, do 
cabotinismo” (ROSENFELD, 1996, p. 11). O crítico faz referência 
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ao escritor italiano Luigi Pirandello que, na obra Maschere Nude, 
expressa sua concepção quanto à angústia produzida pelas másca-
ras, formas fixas que se impõem à vida, à personalidade humana; 
são máscaras necessárias, constitutivas da vida, mas que, ao mes-
mo tempo, impedem a liberdade da personalidade (1996, p. 12-13).

A base argumentativa de Anatol Rosenfeld em Texto/Contex-
to I refere-se à leitura intersemiótica e interdisciplinar acerca de 
cada fenômeno estético. Como o autor identifica em cada período 
histórico – descontadas as peculiaridades nacionais – uma espécie 
de espírito unificador entre as artes, as ciências e a filosofia (1996, 
p. 76), compreende o problema da máscara e do disfarce em vários 
campos do saber. No ensaio sobre Schopenhauer, organizado em 
torno do alcance e dos influxos desse sistema filosófico na filosofia, 
psicanálise, literatura e música, Rosenfeld compreende a realidade 
como um jogo de máscaras e entende o conceito filosófico de repre-
sentação pela perspectiva da arte teatral:

Toda a realidade, principalmente a humana, é concebida como um jogo 
pirandelliano de máscaras, é pura aparência e “representação” (termo 
psicológico-filosófico que conserva na sua obra a conotação teatral) que 
encobrem a verdadeira realidade da irracional vontade de viver, do ego-
ísmo, do instinto boçal e animalesco (1996, p. 175). 

Nesse contexto, entendemos que Rosenfeld organizou sua 
coletânea de estudos em torno de autores que tratam, de certa for-
ma, dessa mesma angústia acerca das máscaras que prendem a 
personalidade humana e enrijecem o movimento da vida. Esse as-
sunto está presente em Augusto dos Anjos, se considerarmos que 
sua poesia é inovadora e rompe com padrões fixos de produzir arte, 
especialmente, ao inserir no discurso poético uma cosmovisão de 
um mundo em constante dissolução. 

Essa “manumissão schopenhauriana” – na expressão de Augusto dos 
Anjos que cantou este estado em termos por vezes semelhantes aos de 
Gottfried Benn – é uma verdadeira “catarse”, num sentido mais primi-
tivo que o de Aristóteles: “catarse” órfica, “desencarnação”, ascensão 
da alma depois de liberta das amarras carnais (ROSENFELD, 1996, 
p. 179).
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No texto “A costela de prata de A. dos Anjos”, o discurso crí-
tico de Anatol Rosenfeld transmite uma diversidade de relações 
dialógicas1 que nos permite depreender que a maneira encontrada 
pelo poeta do Eu para libertar-se das “máscaras” foi pela lingua-
gem. O texto tem como princípio estruturante a metáfora “costela 
de prata”, apresentada pelo autor já no título, a qual remete a essa 
ideia da linguagem como elemento de estranhamento.

A compreensão a respeito da imagem da costela de prata de 
Augusto dos Anjos vai sendo construída ao longo do texto crítico, 
por meio de outras metáforas que o crítico elabora ao dialogar com 
outros discursos, tanto teóricos como literários. O primeiro pará-
grafo do texto já traz uma carga metafórica que faz referência à 
terminologia do poeta:

Enunciado 1: Ao ler-se os poemas de Augusto dos Anjos, o que de ime-
diato chama a atenção é naturalmente a sedução dir-se-ia erótica que 
sobre ele exercem os termos científicos (ROSENFELD, 1996, p. 263).

A expressão “sedução erótica” aponta um atravessamento do 
discurso sexual no discurso crítico, remetendo a uma ideia de forte 
desejo, vinculação que ocorre entre o poeta e a linguagem da ciên-
cia. Depreendemos que Augusto dos Anjos sente um forte desejo, 
um impulso por utilizar termos científicos. Para o crítico, trata-se 
de termos “exóticos [...] de modo que se pode falar, usando uma ex-
pressão de Theodor Wiesengrund Adorno, de uma espécie de ‘exo-
gamia linguística’” (ROSENFELD, 1996, p. 263). Rosenfeld trans-
mite o discurso de Adorno para explicar que o poeta do Eu utiliza 
palavras que fazem parte da língua, mas que não são comuns no 
uso quotidiano, provocando efeito de estranheza no leitor.

1 As relações dialógicas constituem-se dos efeitos de sentidos produzidos no diálogo – 
relação entre as forças sociais, entre as vozes discursivas. Todo o discurso, segundo 
Mikhail Bakhtin, constitui-se pela presença de diversas vozes sociais, ou seja, materializa-
se na interação entre indivíduos, no diálogo, no atravessamento do outro na língua. O 
dialogismo está na linguagem humana, é constitutivo do discurso, da língua concreta 
e viva. O discurso, então, caracteriza-se por sua orientação dialógica (BAKHTIN, 2002,  
p. 88; BAKHTIN, 2010, p. 209).
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Nessa perspectiva de abordagem a respeito da linguagem, a 
poesia de Augusto é comparada por Rosenfeld ao Expressionismo, 
corrente artística figurativa que se vale da realidade empírica para 
“facilitar a expressão de emoções e visões subjetivas que lhe defor-
mam a aparência” (1996, p. 76). Conforme Gilberto Mendonça Te-
les, o Expressionismo desenvolveu-se na Alemanha (2009, p. 138) 
e baseia-se na revelação dos sentimentos interiores, “das imagens 
que vêm do fundo do ser” e que são percebidas de maneira desor-
denada, não lógica, patética (2009, p. 137). Rosenfeld apresenta 
características de três poetas expressionistas alemães que se asse-
melham muito aos traços poéticos de Augusto: Gottfried Benn, que 
publicou livro também em 1912, ano da publicação do Eu, intitulado 
Morgue (Necrotério), Georg Heym, que publicou, na mesma época, 
um poema em prosa intitulado “Autópsia”, uma “descrição de hor-
ripilante beleza, da dissecação de um cadáver”, e Georg Trakl, que 
escreveu poemas pelos quais exprimiu uma humanidade em deca-
dência, cujo destino é a putrefação (ROSENFELD, 1996, p. 264).  
O crítico reconhece que existem grandes diferenças entre esses po-
etas, “mas há, sem que se queira fazer de Augusto dos Anjos um 
expressionista (movimento do qual dificilmente pode ter tido no-
tícia) coincidências notáveis, particularmente entre este e Benn” 
(1996, p. 264). Em ambos os casos, por meio de uma terminologia 
científica, desenvolve-se uma “poesia de necrotério” (1996, p. 264).

No enunciado seguinte, de maneira metafórica, o crítico ex-
plica qual seria, no seu entendimento, a intenção desse tipo de arte:

Enunciado 2: Essa poesia sadomasoquista lança o desafio do radical-
mente feio à face do pacato burguês, desmascarando, pela deformação 
hedionda, a superfície harmônica e açucarada de um mundo intima-
mente podre. Não só o ser humano, também a palavra e a metáfora tra-
dicionais desintegram-se ante o impacto dessa poesia (ROSENFELD, 
1996, p. 265). 

Parece haver um propósito de provocar um rompimento com 
a arte do belo (com a “superfície harmônica e açucarada”), que mas-
cara as mazelas da sociedade (o “mundo intimamente podre”) e cria 
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a ilusão de um mundo harmônico. Essa concepção entrecruza-se 
com o discurso de outros críticos que também apontam Augusto 
dos Anjos como inovador, com o propósito de produzir um discur-
so poético de resistência, tanto em relação à realidade quanto ao 
próprio cânone literário. Por exemplo, o discurso de Agripino Grie-
co está em relação de complementaridade com o de Rosenfeld. Ao 
discorrer sobre as características de Augusto dos Anjos, ele explica 
que havia “certa volúpia feroz de escandalizar o burguês”, isto é, 
uma grande vontade de polemizar, de contrapor o outro (GRIECO, 
1994, p. 83). Ferreira Gullar também dialoga com Rosenfeld quan-
do afirma que há na poética augustiniana uma ruptura com a con-
cepção da literatura considerada como “sorriso da sociedade”, que 
buscava apagar a imperfeição e os problemas culturais, sociais, 
econômicos. O trabalho de Augusto é uma “ruptura radical com 
uma visão meramente ‘literária’ da poesia”, incorporando ao am-
biente poético “a realidade banal, bruta, antipoética” (GULLAR, 
1978, p. 20). E, de forma semelhante a Gullar, Zenir Campos Reis 
aponta sobre o impacto que o Eu representou no contexto da belle 
époque, com sua linguagem áspera, que mostrava a decadência da 
sociedade. (REIS, 1982, p. 6).

Por meio do enunciado seguinte, Rosenfeld explica que as 
palavras utilizadas por Augusto dos Anjos têm relação com a sua 
visão de mundo:

Enunciado 3: Da mesma forma como as palavras, o mundo de Augusto 
dos Anjos é, por assim dizer, na sua essência, proparoxítono, esdrúxulo, 
dissonante” (ROSENFELD, 1996, p. 266).

De maneira metafórica, o crítico associa a visão de mundo 
do poeta a uma terminologia que também pode ser empregada na 
análise de poemas. Tanto a vida quanto as palavras de Augusto são 
proparoxítonas, esdrúxulas, dissonantes. Há uma mistura de sen-
tidos, já que “proparoxítono” e “esdrúxulo” são sinônimos, segundo 
o Dicionário Houaiss (2009), na acepção relacionada à versificação; 
“esdrúxulo” também significa “fora dos padrões comuns e que cau-
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sa espanto ou riso; esquisito, extravagante, excêntrico”. Da mes-
ma forma, “dissonante” pode ser compreendido como elemento que 
“produz dissonância”, se tomarmos o contexto da poesia, e também 
pode ser entendido como algo “que destoa; desarmônico, discordan-
te”. Assim como os sentidos do Enunciado 3 estão misturados, tam-
bém a visão de mundo de Augusto dos Anjos está amalgamada na 
sua poesia. Esse discurso de Rosenfeld, que considera que a obra 
poética expressa a visão de mundo do poeta, tem uma relação con-
tratual com diversos outros críticos, como é o caso de Alfredo Bosi:

A crítica, depois de interpretar a cosmovisão de um artista, não lhe 
deve pedir senão uma virtude: a expressividade. E toda expressividade 
leva, quando repuxada até às raízes, à invenção, à construção, à forma-
lização. Nessa perspectiva, é que as palavras serão ou não necessárias 
esteticamente (2002, p. 291, grifo do autor). 

Nessa linha, o trabalho da crítica começa na interpretação 
da visão de mundo, a partir da qual é possível a identificação e 
a análise dos recursos estéticos utilizados pelo poeta. Em outras 
palavras, da cosmovisão decorre a expressividade, relação que a 
crítica deve focalizar, tal como o faz Rosenfeld ao tratar da cosmo-
visão de Gottfried Benn. Consoante a leitura de Rosenfeld, para 
Benn, a palavra artística, junto com as proposições matemáticas, é 
a única maneira de transcender verbalmente. Por isso, para alcan-
çar essa transcendência desejada, havia o esforço em tornar líricos 
os termos técnicos e científicos. O crítico explica que, na poesia de 
Benn, além da temática, causa espanto em seu público leitor o uso 
do estrangeirismo, pois palavras estrangeiras não são bem acei-
tas na língua alemã. A partir dessas ideias, Rosenfeld explica que 
há na poesia de Augusto dos Anjos, assim como na de Benn, uma 
“unidade dialética” entre lirismo e ciência, que corresponde a uma 
relação entre impulso místico e intelectualismo, num “verdadeiro 
sincretismo linguístico” (1996, p. 266). 

Esse sincretismo pode ser compreendido conforme Mikhail 
Bakhtin, para quem a “língua literária oral e escrita [...] é estrati-
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ficada e plurilíngue no seu aspecto concreto” (BAKHTIN, 2002, p. 
96). A estratificação é determinada pelos gêneros do discurso, que 
especificam a carga de sentido conforme a “orientação intencional” 
de cada diferente segmento. Conforme o filósofo russo, as palavras 
produzem diferentes sentidos se enunciadas, por exemplo, por dife-
rentes grupos profissionais, tais como médicos, advogados, poetas, 
romancistas.

Como resultado do trabalho de todas estas forças estratificadoras, a 
língua não conserva mais formas e palavras neutras [...]. Todas as pa-
lavras evocam uma profissão, um gênero, uma tendência, um partido, 
uma obra determinada, uma pessoa definida, uma geração, uma idade, 
um dia, uma hora (2002, p. 100).

É nesse contexto que Bakhtin também utiliza o termo plu-
rilinguismo, como a língua estratificada, dividida em diferentes 
linguagens. Ao aplicar essa noção na perspectiva da Literatura, 
o filósofo explica que “todas as linguagens do plurilinguismo [...] 
podem penetrar no plano único do romance. [...] Todas elas podem 
ser invocadas pelo romancista para orquestrar os seus temas e re-
fratar (indiretamente) as expressões das suas intenções e julga-
mentos de valor” (BAKHTIN, 2002, p. 98-99). E acrescenta que o 
aspecto plurilíngue do romance “trata-se não de uma linguagem, 
mas de um diálogo de linguagens” (2002, p. 101). Por outro lado, 
segundo Bakhtin, diferentemente do romance, a obra poética não 
contém “qualquer reflexo marcante” da estratificação da língua e 
do plurilinguismo; “o poeta desembaraça as palavras das intenções 
de outrem” (2002, p. 103). Assim, a linguagem poética é constituída 
especificamente por palavras e ideias que têm relação com o uni-
verso do poeta, com a sua concepção de mundo.

Diante dessa conceituação e a partir da ideia de sincretismo 
linguístico de Rosenfeld, podemos sugerir que Augusto dos Anjos, 
com uma cosmovisão plurilíngue, “orquestra” em sua poesia dife-
rentes linguagens, principalmente, as linguagens da ciência (ter-
minologia científica) e da espiritualidade (elementos místicos). Ao 



238

As metáforas da crítica literária: Augusto dos Anjos como Costela de Prata

mesmo tempo, também sugerimos que esse diálogo entre diferen-
tes linguagens produziu, de certa forma, uma linguagem própria, 
inovadora no cenário literário brasileiro, o que nos possibilita pen-
sar que a obra poética de Augusto dos Anjos poderia também ser 
entendida como um fenômeno de estratificação da linguagem. Em-
basamos essa ideia na seguinte explicação de Bakhtin:

As correntes literárias e outras, os meios, as revistas, certos jornais, 
e mesmo certas obras importantes e certos indivíduos, todos eles são 
capazes, na medida da sua importância social, de estratificar a lingua-
gem, sobrecarregando suas palavras e formas com suas próprias inten-
ções e acentos típicos e, com isto, torná-las em certa medida alheias às 
outras correntes, partidos, obras e pessoas (2002, p. 97).

Nessa perspectiva, um poeta como Augusto dos Anjos poderia 
estratificar a língua, por meio de uma linguagem sobrecarregada 
de sentidos peculiares, atribuindo o seu próprio acento, alheando-a 
das demais linguagens, destacando-a.

Outro elemento apontado por Rosenfeld acerca do mundo 
“proparoxítono, esdrúxulo, dissonante” de Augusto dos Anjos é 
a influência do budismo e da filosofia de Schopenhauer. Augus-
to “exalta, com Buda e Schopenhauer, o Nada, único recurso para 
escapar do ‘supremo infortúnio de ser alma’ e para não ser marti-
rizado pelo morcego da consciência” (ROSENFELD, 1996, p. 267). 
O crítico dialoga com o verso do poema “A um gérmen” (“supremo 
infortúnio de ser alma”) para ressaltar a forte angústia de viver 
expressa pelo poeta. Ser alma, ter vida, é uma infelicidade imensa 
que só é abrandada pelo retorno ao Nada, escapando do “morcego 
da consciência” (referência ao poema “O Morcego”), figura da noite, 
sombria, que fornece a compreensão (consciência) do quão degra-
dante, noturna, negativa é a existência. Rosenfeld manifesta que 
a influência de Schopenhauer é tão intensa que é preciso conhecer 
o pensamento do filósofo alemão para compreender alguns poemas 
de Augusto.

Conforme Rosenfeld, no ensaio “Influências estéticas de 
Schopenhauer”, os influxos do autor de O mundo como vontade e re-
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presentação encontram-se tão misturados aos hábitos mentais eu-
ropeus e americanos que se torna difícil distingui-los, o que explica 
sua penetração nos discursos poéticos dos expressionistas alemães 
e de Augusto dos Anjos. Rosenfeld utiliza duas metáforas para dar 
conta do alcance do sistema filosófico de Schopenhauer em vários 
campos do conhecimento, com base na argumentação do espírito 
unificador entre artes, ciências e filosofia: “amalgamando-se de tal 
forma ao hábitos de pensar e sentir europeus e americanos” e “a 
atmosfera estava de tal forma impregnada daquele pensamento 
que não se podia evitar a ‘contaminação’” (1996, p. 174). No pri-
meiro caso, utiliza-se uma metáfora do campo da linguística e da 
química, ao se referir ao amálgama do discurso filosófico de Scho-
penhauer em vários campos discursivos; no segundo, as relações 
metafóricas estabelecem-se a partir da linguagem dos campos da 
biologia e epidemiologia, quando o autor se refere à contaminação 
do discurso freudiano pelo sistema schopenhaueriano. 

Apesar de evidentes em poemas como “Na forja” e “A flores-
ta”, os anseios filosóficos expressos na poesia de Augusto dos Anjos 
não se limitam à concepção budista ou schopenhaueriana. Para o 
poeta, havia também o desejo de uma elevação (transcendência) na 
espiritualização e intelectualidade. Para Rosenfeld:

esse panteísmo místico, expressão, em última análise, do anseio pro-
fundo da unidade, pureza e inocência perdidas, se de um lado almeja a 
regressão à eterna calma do Nada, de outro lado exalta toda a evolução 
até os graus mais elevados da espiritualização e do intelectualismo” 
(1996, p. 267).

A expressão do panteísmo místico encontra-se no estrato 
imagético de “A floresta”: “enigma das folhagens”, “araucárias, tra-
çando arcos de ogivas”, “bracejamento de álamos selvagens”, “or-
ganismo florestal profundo” (ANJOS, 1994, p. 318). O panteísmo 
místico, que expressa a cosmovisão de um forte desejo por uma 
“unidade, pureza e inocência perdidas”, anteriores à “dolorosa ex-
periência do dualismo” (ROSENFELD, 1996, p. 266), representa-
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do pela máscara e pelo disfarce, revela-se infrutífero nesse poema, 
pois “todas as hermenêuticas sondagens// [...] são absolutamente 
negativas”, já que no “organismo florestal profundo” se encontram 
“ambições” – a vontade de viver considerada negativa por Scho-
penhauer – que o conduzem fatalmente ao Nada: “Porque nunca 
puderam realizar-se” (ANJOS, 1994, p. 318). 

O crítico acrescenta que “há um cansaço ‘de viver na paz 
de Buda’ [...] para encontrar [...] o nirvana na ‘imortalidade das 
ideias’” (ROSENFELD, 1996, p. 267). Isto é, para Augusto dos An-
jos, a imortalidade, a transcendência, estaria também na intelec-
tualidade, no conhecimento produzido e que permanece depois que 
o corpo se degenera, o que explica o outro ponto da dualidade refe-
rente ao desejo de unidade, pureza e inocência. Dito de outra for-
ma, se por um lado o sujeito poético deseja regressar ao Nada, por 
outro, busca a evolução aos graus mais elevados da espiritualidade 
e intelectualismo, como destacado por Rosenfeld. Para referendar 
o seu discurso crítico acerca desse dualismo, o crítico citou trechos 
dos poemas “As cismas do destino” (sobre Buda) e “O meu nirvana” 
(sobre a imortalidade).

Rosenfeld apresenta mais elementos para explicar a cons-
tituição da linguagem do poeta do Eu, de forma que a imagem da 
“costela de prata” fica cada vez mais nítida e carregada de sentido. 
O crítico afirma que a aparente contradição entre concepções filo-
sóficas (busca pelo retorno ao Nada e busca pela elevação na espiri-
tualidade e na intelectualidade) e a consequente angústia sentida 
pelo poeta se manifestam no contraste entre a língua corriqueira e 
a linguagem técnica, científica. Augusto, assim como Benn, procu-
rava uma palavra que “pudesse tanto melhor exprimir e superar 
as visões da podridão” e os dois encontraram essa palavra “na lin-
guagem científica”. Portanto, não se tratava apenas de um simples 
desejo de causar espanto e de impressionar o leitor; “não se tratava 
apenas de criar choques fascinantes através da inserção de neolo-
gismos e termos técnicos no corpo ‘mofado’ da língua poética tradi-
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cional” (ROSENFELD, 1996, p. 268)2. Pelo contrário, o uso dessa 
linguagem fazia-se necessário para expressar a visão de mundo, 
tanto de Augusto quanto de Benn.

Nesse contexto, no seguinte enunciado, Rosenfeld cita a me-
táfora que apresentou já no título do seu texto, referindo-se ao efei-
to do termo técnico na linguagem de uso cotidiano:

Enunciado 4: Sem dúvida se pode aplicar ao termo técnico o que se 
disse certa vez do estrangeirismo: é como a costela de prata que se 
introduz no corpo linguístico. Ou como o exprime Th. W. Adorno: é um 
elemento anorgânico que interrompe o contínuo orgânico da língua, ar-
rebentando-lhe o turvo conformismo (1996, p. 269).

Diante disso, depreendemos que o termo técnico é como um 
corpo estranho na organicidade da língua, rompendo com a tradi-
ção, com o que é comum. Por isso, chama a atenção, desacomoda 
e até perturba, mas, por outro lado, consegue comunicar de forma 
mais efetiva, já que a língua comum é conformada, tem os seus 
sentidos já prontos, que não exigem mais pensamento e reflexão. 
Entendemos que a ideia de Augusto, com sua “costela de prata” 
na linguagem, era mostrar o novo, para provocar um novo olhar, 
novos pensamentos. Segundo Rosenfeld, “a língua tradicional se 
transforma em prisão, mas prisão familiar e por isso despercebida 
[...] corrompe a expressão da verdade” (1996, p. 269). Já o termo 
técnico “passa a revelar a situação”, rompe com a prisão linguística 
“para que o poeta possa desencarcerar-se”, para que ele se liberte 
e expresse seu mundo, suas ideias (1996, p. 270). Podemos esta-
belecer uma relação entre essa ideia e a questão da libertação das 
máscaras, as formas fixas impostas pela vida, que prendem/encar-
ceram a personalidade, situação que o poeta quer modificar com 
sua poesia inovadora. Relacionado a isso, Rosenfeld finaliza seu 
texto com outra construção metafórica:

2 A expressão “corpo mofado” está relacionada a Hugo Von Hofmannsthal, de quem 
Rosenfeld citou a seguinte frase: “As palavras se desintegravam na minha boca como 
cogumelos mofados” (ROSENFELD, 1996, p. 268).



242

As metáforas da crítica literária: Augusto dos Anjos como Costela de Prata

Enunciado 5: À exogamia linguística de Augusto dos Anjos correspon-
de uma ‘desumana’ paixão exogâmica por tudo que não faça parte da 
corrupta tribo humana: pela monera, pela ‘numenalidade do Não-Ser’, 
pela Ideia – enfim pelo infra e transumano. Entre todos os termos deste 
grande poeta não existe um: o termo médio (1996, p. 270).

Ao afirmar que Augusto dos Anjos não teve um termo médio, 
Rosenfeld aponta a aproximação do poeta com os extremos, ou seja, 
uma busca constante por afastar-se do comum, do corriqueiro (“cor-
rupta tribo humana”), sem meio termo, sem buscar conciliações, 
somente o afastamento, a ruptura. Na metáfora “corrupta tribo hu-
mana” ressoam duas vozes: o convencionalismo de uma linguagem 
engessada, tradicional e corrompida, que se transforma em prisão 
e que se quer refutar e a introdução de elementos químico-físicos 
que traduzissem uma visão de mundo de um cosmos em dissolução. 
Perpassa a ideia de transcendência, de libertar-se do “humano”, da 
existência material e decadente, por meio da linguagem poética.

4 Considerações finais

Estudar metáforas da crítica literária permite-nos identifi-
car uma grande variedade de relações dialógicas e adentrar numa 
rede de sentidos diversos. Anatol Rosenfeld enuncia muitas me-
táforas em “A costela de prata de A. dos Anjos”, atribuindo um 
tom criativo e agradável, o que remete ao que preconiza José Luiz 
Fiorin quando afirma que a metáfora é uma maneira de dar mais 
vida ao texto (2008, p. 73). Para o autor, a metáfora é um processo 
de construção de sentido que não se refere à palavra isolada, mas 
é produzida e compreendida na “sintagmática do texto” (FIORIN, 
2008, p. 72) e, “mesmo a metáfora tendo a dimensão da palavra, o 
texto todo adquire um valor metafórico” (2008, p. 76). É o que po-
demos constatar ao analisar o texto crítico de Rosenfeld, no qual a 
ideia da linguagem inovadora de Augusto dos Anjos ressoa do iní-
cio ao fim. Desde as primeiras linhas, podemos identificar a cons-
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trução metafórica da “costela de prata” atuando como o princípio 
que estrutura o texto, como o elemento em torno do qual se organi-
zam as ideias do crítico.

Na construção dessa imagem, é construído também um diá-
logo entre discursos. Por exemplo, quando Rosenfeld explica sobre 
a vanguarda expressionista e as características desta na obra de 
Augusto dos Anjos, produz-se uma relação de complementaridade 
entre o Expressionismo alemão e o discurso poético augustiniano. 
Em outro recorte, Rosenfeld argumenta a respeito da influência do 
pensamento de Schopenhauer na cosmovisão de Augusto dos Anjos, 
o que denota a relação contratual entre os discursos do filósofo e do 
poeta. Também há uma relação contratual entre discursos críticos, 
na medida em que as ideias de Rosenfeld se aproximam a Agripino 
Grieco, Ferreira Gullar e Zenir Campos Reis quanto à percepção 
da linguagem augustiniana como impactante, que rompe com a 
tradição literária brasileira e expressa uma existência humana de-
cadente por meio da poesia. Também, por meio dos apontamentos 
críticos de Rosenfeld, foi possível identificar em Augusto dos An-
jos um movimento de estratificação linguística, conforme teorizado 
por Bakhtin, em que o poeta desenvolveu uma linguagem peculiar 
no contexto literário brasileiro, alheando-se dos demais discursos 
poéticos com sua “costela de prata” no “corpo linguístico”.
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AS REVISTAS CIENTÍFICAS  
E A CIRCULAÇÃO DO 

CONHECIMENTO LINGUÍSTICO

Caroline Mallmann Schneiders* 

1 Introdução 

No presente estudo, refletimos sobre a importância das re-
vistas científicas para a circulação e a legitimação do conhecimento 
científico1. Esse interesse deve-se ao fato de as publicações possi-
bilitarem que o conhecimento seja registrado e divulgado, poden-
do, assim, ser utilizado pela comunidade científica. Nesse sentido, 
consideramos que as publicações permitem a comunicação cientí-
fica, a qual é imprescindível para o avanço e o desenvolvimento da 
ciência. A partir disso, entendemos que não há apenas a divulgação 
do conhecimento, mas também a relação entre o conhecimento e a 
comunidade científica, e esta, por sua vez, contribui para a legiti-
mação do saber entre seus pares. 

Partindo desse pressuposto, mobilizamos, como objeto de re-
flexão, a Revista Brasileira de Filologia, uma revista representa-
tiva que circulou a partir de meados dos anos de 1950 e início de 
1960, no âmbito do contexto nacional brasileiro. Tendo em vista tal 
revista científica e a conjuntura sócio-histórica de sua circulação, 

*  Doutora e mestre em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e graduada 
em Letras Português-Literatura pela mesma instituição. É professora da área de Língua 
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Cerro Largo/RS) e desenvolve estudos na linha da História das Ideias Linguísticas e da 
Análise de Discurso de linha pecheuxtiana. E-mail: caroline.schneiders@uffs.edu.br

1 Considerações iniciais acerca do estudo desenvolvido junto ao Pós-doutorado (Bolsista 
DOCFIX- Edital FAPERGS/CAPES 09/2012).
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analisamos como essa materialidade discursiva contribui para a 
legitimação de determinados domínios de saber, como: da Filologia, 
da Linguística e da Dialetologia. Diante disso, nosso objetivo prin-
cipal é compreender como essa revista, dita especializada, influen-
cia e contribui para o estabelecimento e a constituição do conheci-
mento linguístico tanto no contexto nacional como no sul do Brasil. 

O desenvolvimento desse estudo está filiado aos pressupos-
tos teóricos da História das Ideias Linguísticas e da Análise de 
Discurso de linha pecheuxtiana, tal como ambas se desenvolvem 
no Brasil, e o enfoque de nossa reflexão volta-se para a determina-
ção histórica do processo discursivo analisado e, em especial, para 
a circulação do conhecimento, por possibilitarem a observação dos 
saberes e das filiações de sentidos que se estabelecem em dada 
conjuntura e dadas condições de produção.

2 As revistas científicas e o conhecimento 

As revistas científicas cumprem um papel fundamental tan-
to no processo de comunicação da ciência como na legitimação do 
conhecimento científico. Tratam-se de produções que começaram 
a ser publicadas no século XVII, na Europa, configurando-se como 
uma prática vinculada a determinado período sócio-histórico e ide-
ológico, com vistas a atender às demandas científicas da época.

Segundo Stumpf (1996), as revistas científicas constituem-se 
como uma “evolução do sistema particular e privado de comunica-
ção que era feito por meio de cartas entre os investigadores e das 
atas ou memórias das reuniões científicas” (s/p). Como sabemos, a 
correspondência pessoal foi um importante meio utilizado entre os 
estudiosos para a discussão de ideias. 

É importante destacar que, mesmo havendo esse movimento 
das correspondências para a publicação de revistas científicas, as 
correspondências continuaram a exercer um papel central para a 
discussão e comunicação da ciência. Aos poucos, as revistas cien-
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tíficas, ou periódicos científicos, instalaram-se por toda a Europa, 
geralmente vinculando-se às sociedades e academias científicas. À 
época (século XVIII), surgem também, mas de uma forma genera-
lizada, os periódicos científicos especializados, referentes a campos 
específicos do conhecimento. E é, sobretudo, no século XIX, que 
vemos uma intensificação na produção das revistas científicas, em 
função do crescimento do número de pesquisas e pesquisadores.

Tal intensificação permaneceu no século XX, devido ao fato 
de as revistas passarem a ser publicadas por editores comerciais, 
pelo Estado e por universidades. De acordo com Stumpf (1996), “a 
partir da segunda metade [do século XX], especialmente as publi-
cações seriadas tiveram um crescimento exponencial, intensifican-
do também o seu controle bibliográfico” (s/p.)2.

Partindo dessa importância que as revistas científicas pos-
suem tanto para a divulgação como para a legitimação do conhe-
cimento científico, interessa-nos refletir, neste estudo, sobre o fun-
cionamento discursivo da Revista Brasileira de Filologia (RBF), 
uma revista representativa que circulou a partir de meados dos 
anos de 1950 e início de 1960, no âmbito do contexto nacional bra-
sileiro. Para nós, a RBF trata-se de uma revista científica, cuja 
qualificação ‘científica’ junto ao nome ‘revista’ é devido à discussão 
existente sobre a definição que pode ser adotada acerca dessa ma-
terialidade: “periódicos científicos” ou “revistas científicas”. Segun-
do Stumpf,  

o uso dos termos “periódicos científicos” ou “revistas científicas” é di-
ferenciado pelo tipo de profissionais que os utilizam. Os bibliotecários 
preferem a denominação “periódicos científicos”, utilizando esta forma 
de expressão como termo técnico. Já os pesquisadores, cientistas, pro-
fessores e estudantes preferem a denominação “revistas científicas”. 
Este grupo muitas vezes nem se preocupa em qualificar o termo “re-
vistas” pelo adjetivo “científicas”, considerando que o próprio ambiente 
acadêmico em que estas publicações são usadas dispensa esta qualifi-
cação. (STUMPF, 1998, p. 3).

2 Um percurso histórico mais detalhado sobre o desenvolvimento dos periódicos científicos 
pode ser verificado em: “Passado e futuro das revistas científicas”, de Ida Regina Chitto 
Stumpf, In: Ciência da Informação – Vol. 25, número 3, 1996. 



248

As revistas científicas e a circulação do conhecimento linguístico

Além disso, em nossa reflexão, consideramos que há a de-
terminação institucional, conforme destaca Guimarães (2004), a 
qual particulariza a produção do conhecimento e a sua circulação. 
Para o autor, o “conhecimento é produzido por práticas específicas 
de profissionais específicos” (ibid. p. 15), que são constituídos por 
um processo histórico e ideológico e que, “para produzirem conhe-
cimento, se acham individualizados pelas instituições a que estão 
vinculados” (ibid., p. 16). Assim, embora a RBF esteja vinculada a 
uma editora e não propriamente a alguma instituição acadêmica, 
podemos dizer que há, sim, uma relação institucional constitutiva 
dessa materialidade, a qual pode ser observada a partir de quem 
funda/organiza essa revista científica e de quem publica no seu 
interior, permitindo-nos compreender as relações institucionais es-
tabelecidas e as relações entre os pares da comunidade científica.

Tendo em vista essas questões, interessa-nos, de modo es-
pecial, a circulação do conhecimento por possibilitar a observação 
dos saberes e das filiações de sentidos que se estabelecem em dada 
conjuntura e condições de produção. Pelo modo de circulação, com-
preendemos, como menciona Orlandi (2005), os trajetos dos dize-
res, os quais são igualmente carregados de sentidos, já que “os sen-
tidos são como se constituem, como se formulam e como circulam”  
(p. 12). 

Tratar da circulação do conhecimento torna-se fundamental 
para pensarmos a sua legitimação, pois, a partir do que está posto 
em circulação, podemos explicitar quais saberes podem e devem 
ser ditos em determinadas condições de produção. Para Guimarães 
(2009), o modo de circulação do conhecimento está vinculado a uma 
determinada política científica, a qual afeta o direcionamento da 
prática científica de dada conjuntura. 

O modo de circulação do conhecimento contribui, dessa for-
ma, para compreender como um domínio de saber institucionaliza-
-se por meio dos ‘trajetos dos dizeres’. Já a questão institucional, 
além de particularizar a produção do conhecimento e sua circula-
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ção, tem, igualmente, um efeito legitimador, já que são pelas re-
lações institucionais que determinados saberes são legitimados e 
colocados em circulação. Assim, é conforme as condições sócio-his-
tóricas e ideológicas que certos saberes e sentidos são instituciona-
lizados (cf. SCHNEIDERS, 2014).

Partindo da relação entre circulação e legitimação, a qual, 
por sua vez, instaura as filiações de sentidos, entendemos que são, 
sobretudo, essas filiações que permitem aos saberes se institucio-
nalizarem e circularem em dada conjuntura sócio-histórica e ide-
ológica. No entanto, é preciso considerar que a legitimação e/ou 
institucionalização configura-se através do reconhecimento entre 
seus pares; ou seja, constitui-se quando determinada prática cien-
tífica está sujeita ao que Auroux (2008, p. 130) denomina de ‘co-
munidades de conhecimento’, cuja função é validar e legitimar os 
conhecimentos (cf. SCHNEIDERS, 2014).

Diante disso, buscamos, na sequência, observar o funciona-
mento discursivo da RBF, a fim de compreender como as revistas 
científicas contribuem para a constituição e legitimação de deter-
minados domínios de saber.

3 A RBF e a circulação do conhecimento 
linguístico

A RBF foi criada em 1955, no Rio de Janeiro, por Serafim da 
Silva Neto, que passou também a dirigi-la. A RBF logo se tornou 
considerada “a mais completa e categorizada publicação do gênero 
no país” (ELIA, 1975, p. 158). Trata-se de uma revista represen-
tativa do período que envolve os anos de 1950 e 1960, como bem 
destaca Castilho (1962). Foi publicada pela Livraria Acadêmica, 
do Rio de Janeiro, editora na qual se publicaram muitas das obras 
filológicas no período, inclusive de Silva Neto. 
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A revista tinha uma periodicidade semestral, com a publi-
cação de um volume por ano, sendo que o mesmo era composto 
por dois tomos, um por semestre. Teve seis volumes, totalizando a 
publicação de onze tomos – faltando somente o Tomo II, do Vol. 6. 
Serafim da Silva Neto, além de fundar, dirigiu a RBF até o ano de 
1958, quando da publicação do volume 4. Os dois últimos volumes 
foram dirigidos pela comissão formada por Antenor Nascentes, Is-
mael de Lima Coutinho, Sílvio Elia e Mattoso Câmara. No entanto, 
com a morte de seu fundador, em 1960, a revista passou a ter me-
nos regularidade e foi publicada somente até 1961.   

A relevância da RBF, para a época, é devido ao olhar diferen-
ciado que lançava sobre os estudos em torno da Língua Portuguesa 
do Brasil, procurando fazer com que os estudos de Filologia Româ-
nica progredissem.  Elia (1975) salienta que a RBF “ [...] de núme-
ro para número vinha cumprindo o programa que se impusera. A 
Revista Brasileira de Filologia, como já tivemos a oportunidade de 
dizer, foi à época a melhor publicação do gênero” (p. 158).

No estudo empreendido por Coseriu (1976 [1968]) sobre o 
desenvolvimento da Linguística latino-americana, a RBF é consi-
derada como o principal periódico linguístico-histórico do Brasil. 
Para o autor, tal periódico, se comparado aos demais periódicos do 
contexto latino-americano, vinculava-se mais a discussões referen-
tes à Linguística, especialmente à Linguística Histórica, do que à 
Filologia, dedicando também um grande espaço ao estruturalismo. 

Considerando a estrutura da RBF, observamos que, de um 
modo geral, ela é composta da seguinte forma: primeiramente, veri-
ficam-se artigos de diferentes e importantes estudiosos que tratam 
de questões da língua a partir de um olhar histórico e filológico. Na 
sequência, é dedicada uma sessão denominada “Crônica Linguís-
tica”, cujo responsável é Joaquim Mattoso Câmara Jr. Após, há 
um espaço destinado a “Recensões críticas e notas bibliográficas”, 
a fim de divulgar estudos realizados a partir de um olhar crítico, 
no caso das “recensões críticas”, e de apresentar pontos relevantes 
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sobre bibliografias recém-publicadas, como é o caso das “notas bi-
bliográficas”. Nessa parte, observamos o comparecimento de estu-
dos tanto do domínio da Linguística quanto da Filologia, ou seja, 
o interesse é divulgar/fazer circular os estudos realizados sobre a 
língua/linguagem. 

A parte final da composição da RBF é dedicada a “notícias e 
comentários” sobre eventos, reuniões, cursos, etc. realizados à épo-
ca. Ainda, alguns tomos da revista finalizam com uma sessão deno-
minada “In memoriam”, com vistas a homenagear estudiosos que 
foram essenciais para o desenvolvimento das pesquisas linguísti-
cas no Brasil. Cabe pontuar que a estrutura e a organização des-
sa revista tiveram como molde a Revista Portuguesa de Filologia, 
dirigida por Manuel de Paiva Boléo, da Universidade de Coimbra. 
Entendemos que essa proximidade entre as duas revistas deve-se 
à relação acadêmica que existia entre Serafim da Silva Neto e Ma-
noel de Paiva Boléo, um importante filólogo português.

Diante do nosso objetivo, que é compreender a contribuição 
da RBF tanto para a circulação como para a constituição dos sabe-
res linguísticos, considerando especialmente a contribuição dessa 
revista científica para o contexto do sul do Brasil, apresentamos 
alguns possíveis movimentos analíticos, com vistas a observar o 
funcionamento da constituição dessa materialidade. Centramo-
-nos, em especial, na análise do sumário, para observar quais es-
tudiosos publicam nessa revista, e na análise da seção “Notícias e 
comentários”, espaço onde podemos verificar a difusão e circulação 
do conhecimento linguístico no Brasil, enfatizando, sobretudo, as 
questões que dizem respeito ao sul do Brasil.

A análise do sumário das revistas torna-se importante, pois, 
além de apontar para os estudiosos que publicam, o sumário expli-
cita a organização interna da revista.  Como nosso olhar volta-se, 
em especial, para a contribuição da RBF para o contexto do sul 
do Brasil, destacamos, a seguir, apenas os estudiosos do contexto 
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sul-rio-grandense que comparecem na revista. Os estudiosos que 
verificamos foram os seguintes:

– Albino de Bem Veiga, com o artigo: “Virgeu de Consola-
çon” (In: RBF, Vol. 2, Tomo II, 1956, p. 217).

– Dante de Laytano, com o artigo: “Fontes escritas para o 
conhecimento dos falares do Rio Grande do Sul” (In: RBF, 
Vol. 3, Tomo I, 1957, p. 129).

– Celso Pedro Luft, com o artigo: “Tratamento depreciativo” 
(In: RBF, Vol. 3, Tomo II, 1957, p. 193).

A presença desses estudiosos se faze relevante para compre-
endemos a filiação teórica e de sentidos que se estabelecem nessa 
conjuntura sócio-histórica e ideológica. Quanto à sessão “Notícias 
e comentários”, por se tratar de um espaço onde verificamos a di-
fusão e a circulação do conhecimento linguístico no Brasil, e, em 
especial, onde observamos questões referentes ao sul do Brasil. 
Selecionamos quatro recortes discursivos dessa seção, os quais di-
zem respeito aos eventos realizados ou que se realizariam no ano 
corrente da referida publicação. Para nós, que nos situamos no do-
mínio da História das Ideias Linguísticas, tais acontecimentos não 
são observados cronologicamente, mas sim na sua relação com a 
exterioridade, “circunstanciados a certas condições (científicas, po-
líticas, sociais, históricas, etc.)” (ORLANDI, 2002b, p. 41).

Entendemos que a seção de notícias e comentários permite-
-nos refletir sobre a constituição e circulação das ideias linguísticas 
em determinada conjuntura sócio-histórica e ideológica. Sobre a 
importância dos eventos (incluindo aí os congressos, associações, 
etc.) para a História das Ideias Linguísticas, podemos nos reportar 
ao estudo realizado por Orlandi (2002b), intitulado: “Ir ao congres-
so: fazer a história das ideias linguísticas?”, o qual explicita o papel 
fundamental que esses acontecimentos possuem para o desenvolvi-
mento do conhecimento linguístico. 

Tendo isso em vista, passamos aos recortes discursivos rea-
lizados:
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Recorte 1 

UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

No mês de maio de 1954, Serafim da Silva Neto foi Professor visitante na 
Faculdade de Filosofia, onde deu um Curso de Extensão na Cadeira de Portu-
guês regida pelo Prof. Albino de Bem Veiga. É a seguinte a súmula das aulas, 
às quais compareceram mais de cem professôres e alunos: 

(In: RBF, Vol. 1, Tomo I, 1955, p. 103)

Resumidamente, a súmula das aulas ministradas por Sera-
fim da Silva Neto teve as seguintes temáticas:

1 - CONSTITUIÇÃO DA FILOLOGIA PORTUGUÊSA
2 - O CHAMADO LATIM VULGAR
3 - ORIGEM E FORMAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUÊSA
4 -1 DIALECTOLOGIA PORTUGUÊSA – EXPANSÃO DA 

LÍNGUA
5 -  COMENTÁRIO DE UM TEXTO ARCAICO

Recorte 2

CENTRO DE ESTUDOS FILOLÓGICOS DA FACULDADE CATARINENSE 
DE FILOSOFIA

Na primeira quinzena de Outubro, realizou, a Faculdade de Filosofia e a con-
cite de seu Diretor, o Senhor Desembargador Henrique da Silva Fontes, um 
curso de extensão universitária sobre Filologia Portuguêsa e um curso de Dia-
lectologia Brasileira o Professor Catedrático de Filologia Românica da Pontifí-
cia Católica do Rio de Janeiro Serafim da Silva Neto.
Realizando a par das exposições teóricas, trabalhos práticos de dialectologia, 
foi objetivo do Prof. Serafim da Silva Neto não só informar todos os que esti-
veram interessados no assunto do que de mais recente e de melhor quilate 
científico se tem realizado nos campos da filologia e da dialectologia, como 
também preparar uma turma de pesquisadores que tomem sôbre si a tarefa 
de levantamento dialectológico do Estado. 
As aulas do Professor Serafim da Silva Neto realizaram-se na Faculdade de 
Filosofia, de manhã e à tarde, tendo frequentado os cursos professores de 
ensino primário, secundário e superior, alunos de Faculdades, folcloristas, 
etnógrafos e, de um modo geral, todos os interessados em filologia e dialec-
tologia. No curso livre de Dialectologia Brasileira foram entregues diplomas 
de freqüência a todos àqueles que assistiram a, pelo menos, dois terços as 
aulas dadas.

(In: RBF, Vol. 2, Tomo I, 1956, p. 137)
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Após um relato dos cursos realizados, verificamos o progra-
ma do curso de Dialetologia:

I –  Importância da Dialectologia. Histórico.
II –  Conceito de dialecto e de falar: necessidade e urgência 

do seu estudo.
III – A Dialectologia Portuguêsa. Bibliografia.
IV – A estrutura lingüística.
V – A Dialectologia Brasileira: apreciação dos trabalhos 

empreendidos até agora.
VI – A moderna técnica de investigação dialectal. O questio-

nário e o inquérito.
VII – Os Atlas Lingüísticos: o que são e para o que servem.
VIII – Interpretação dialectal de Santa Catarina: problemas 

que suscita, sugestão de trabalhos e programas de es-
tudos. 

Recorte 3

UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

A convite da Faculdade de Filosofia, realizou-se de 1 a 15 de agôsto p.p., 
um Curso de Dialectologia destinado a preparar o ambiente para um futuro 
Congresso de Dialectologia Brasileira a realizar-se em Pôrto Alegre. As aulas, 
que foram ministradas pelo Prof. Serafim da Silva Neto, obedeceram ao 
seguinte plano:
         - Língua comum, dialetos e falares.
         - O inquérito lingüístico. Suas técnicas.
         - Os atlas lingüísticos: o que são e para o que servem.
         - Atlas e dicionários regionais.
         - Os problemas do questionário.
Foi escolhida uma Comissão, constituída dos Professôres Elpídio Pais, Albino 
de Bem Veiga, Heinrich Bunse e Celso Pedro Luft, para elaborar um projeto 
de questionário lingüístico destinado ao futuro Atlas do Sul do Brasil.

(In: RBF, Vol. 3, Tomo II, 1957, p. 287)
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Recorte 4

I.º CONGRESSO BRASILEIRO DE ETNOGRAFIA E DIALECTOLOGIA

Na Faculdade de Filosofia da Universidade de Pôrto Alegre realizou-se, de 1 
a 7 de setembro, o Iº Congresso Brasileiro de Etnografia e Dialectologia que 
teve a participação de numerosos Professores brasileiros e alguns mestres 
de fora, como Eugênio Asensio, I. S. Révah, Luís Filipe Lindley Cintra, José 
Herculano de Carvalho, Manuel Alvar, Eugênio Coseriu, José Pedro Rona, 
J. M. Piel e Diego Catalan. Dirigiu o Congresso, como Presidente Executivo, 
o Professor Albino de Bem Veiga, Catedrático de Filologia Portuguêsa da 
Universidade do Rio Grande do Sul.

(In: RBF, Vol. 4, Tomo I-II, 1958, p. 288-289)

A partir desses dois modos de entrada para analisar a pre-
sente materialidade discursiva, entendemos que ambos são com-
plementares, uma vez que possibilitam estabelecer relações entre 
quem publica, os saberes linguísticos veiculados e a legitimação/
constituição de determinados domínios de saber. Assim, retomar 
os estudiosos, pertencentes ao contexto sul-rio-grandense, que pu-
blicaram na RBF, é fundamental para refletirmos sobre as relações 
institucionais estabelecidas entre a comunidade científica da épo-
ca, as quais são, de certo modo, corroboradas/reforçadas na seção 
“Notícias e comentários”, por tais estudiosos se fazerem presentes 
novamente.

No que se refere à constituição e circulação do conhecimento 
linguístico, as ‘notícias e comentários’ configuram-se como essen-
ciais, uma vez que nos permitem compreender que, mesmo sendo 
uma revista científica dita especializada, em sua constituição, há 
a presença de outros domínios de saber, como é o caso da Dialeto-
logia, contribuindo, portanto, para a circulação e, de certa forma, 
para a institucionalização desse domínio no contexto brasileiro.

O primeiro recorte dessa seção trata-se da notícia sobre o 
Curso de Extensão, realizado por Serafim da Silva Neto, em 1954, 
na UFRGS, na Cadeira de Português regida pelo Prof. Albino de 
Bem Veiga. Tal curso, conforme a súmula das aulas, enfatizou, so-
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bretudo, os estudos filológicos. É interessante considerar essa no-
tícia para refletirmos sobre as filiações teóricas/relações institucio-
nais estabelecidas entre o contexto sul-rio-grandense e o contexto 
nacional, as quais se evidenciam pelos nomes dos dois estudiosos 
que comparecem na notícia3.  

Nos é pertinente a questão da filiação, pois, como assinala 
Orlandi (2002a, p. 156), “quando os autores se filiam a uma teoria 
e não outra, e quando fazem um recorte do objeto de conhecimento, 
estão produzindo uma política de ciência com conseqüências para 
uma política social”. Ao inscrever-se num domínio de saber, o su-
jeito, ao mesmo tempo, filia-se a ele e aos sentidos colocados em 
funcionamento pela determinação histórica. Por meio da relação 
com os saberes que formam o campo do conhecimento a que se filia, 
o sujeito configura sua prática científica, a qual passa a circular, 
em determinadas condições, especialmente quando reconhecida e 
legitimada (cf. SCHNEIDERS, 2014).

Com relação aos outros recortes, todos dizem respeito aos 
cursos realizados sobre o domínio da Dialetologia entre os anos 
de 1956 e 1958. Essa constante divulgação de eventos/cursos de 
Dialetologia vincula-se ao fato de, na época, ter um movimento em 
favor desse campo de estudo, cujo principal nome foi o de Serafim 
da Silva Neto. Este, nos anos de 1950, em busca de garantir um 
espaço institucional e implantar uma ‘mentalidade dialetológica’ 
no Brasil, fundou, em 1953, o Centro de Estudos de Dialetologia 
Brasileira, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, e procurou difun-
dir a dialetologia brasileira através de palestras por todo o Brasil, 
inclusive no Sul, como observamos pelos recortes da seção ‘notícias 
e comentários’.

3 Essa relação institucional entre Serafim da Silva Neto e Albino de Bem Veiga também 
está marcada na Revista Organon, onde verificamos, no primeiro número publicado, a 
presença de um artigo de Serafim da Silva Neto, bem como uma apresentação desse 
estudioso, escrita por Albino de Bem Veiga, com menção ao curso que realizou. Um 
estudo sobre essa revista foi realizado por Scherer e Petri, sob o título: ORGANON: entre 
a história e a memória no institucional acadêmico-científico do Sul do Brasil, In: Organon, 
Porto Alegre, v. 30, n. 59, p. 15-39, jul./dez. 2015.
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No segundo recorte, em específico, observamos a presença de 
dois cursos realizados na Faculdade Catarinense de Filosofia, em 
1956: um de Filologia e outro de Dialetologia. Chamamos a atenção 
para esse fato, uma vez que, inicialmente, a Dialetologia, enquanto 
programa que buscava dados a respeito das diferentes variantes 
regionais do português do Brasil, foi incorporada ao programa de 
Filologia, o que lhe garantia legitimidade, por ser o domínio de sa-
ber dominante da época (ALTMAN, 2004). 

Já o terceiro e quarto recortes noticiam a realização de um 
curso e de um Congresso de Dialetologia, respectivamente. No re-
corte referente ao Curso de Dialetologia Brasileira realizado na 
Faculdade de Filosofia da UFRGS, em 1957, observamos a ênfase 
em ‘preparar o ambiente para o futuro Congresso de Dialetologia 
Brasileira’, e, segundo o plano das aulas, verificamos que se busca 
apresentar ‘as tarefas’ da Dialetologia, ou seja, apresentar o pro-
grama desse domínio de saber. A divulgação desse campo de estu-
do e de seu programa, por meio de cursos e congressos, foi funda-
mental para o seu estabelecimento e legitimação, fazendo com que 
houvesse uma crescente preocupação na elaboração e publicação 
de Atlas Linguísticos e de Guias Dialetológicos (ALTMAN, 2004). 

O quarto recorte, sobre o I Congresso Brasileiro de Etnogra-
fia e Dialectologia, já mencionado no terceiro recorte, foi mobili-
zado pelo fato de explicitar os estudiosos brasileiros e estrangei-
ros que participaram desse congresso, em 1958, na UFRGS. Esses 
nomes marcam, portanto, a relação existente entre um grupo de 
estudiosos a partir de um interesse em comum: os estudos dialeto-
lógicos. Dentre esses estudiosos, chamamos a atenção, em especial, 
para a presença de Eugênio Coseriu, uma vez que é uma referência 
constante, com a publicação de artigos, nos tomos da RBF. 

No respeitante à década de 1950, como bem nos explicitam 
os recortes, observamos uma crescente divulgação dos estudos da 
Dialetologia via cursos e congressos, apontando para o que Altman 
denomina de a “década da renovada cruzada dialetológica de Silva 
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Neto” (2004, p. 80). Desse modo, podemos dizer que os aconteci-
mentos exteriores, mais precisamente os movimentos científicos, 
afetam/determinam a constituição e o funcionamento da materia-
lidade discursiva analisada.

4 Considerações finais

Para finalizar, retomamos uma citação de Serafim da Silva 
Neto que resume, de certa forma, o papel que a RBF e os estudiosos 
tiveram à época: “são sempre mais felizes os que vêm depois de nós, 
pois encontram ambiente que preparamos e podem aproveitar-se 
do nosso trabalho e da nossa experiência” (In: RBF, v. 4, Tomo I-II, 
1958, p. 292). Ou seja, a partir de nosso olhar retrospectivo sobre 
a história da produção do conhecimento, compreendemos como o 
conhecimento linguístico se constitui e circula em dada conjuntura 
sócio-histórica e ideológica. 

Consideramos, portanto, que as revistas científicas propor-
cionam não só a circulação do conhecimento, mas também a pro-
dução do conhecimento. Partimos do pressuposto que elas não se 
situam fora da história nem das relações institucionais a que se 
vinculam e que individualizam os ‘profissionais específicos’ que 
aí publicam. Por esse viés, as revistas científicas, assim como a 
produção do conhecimento, configuram-se enquanto uma “prática 
histórica, materialmente determinada”, constituída por sujeitos si-
tuados “ideologicamente em condições históricas específicas” (GUI-
MARÃES, 2004, p. 16). 

Assim, a circulação do conhecimento, em especial em revis-
tas científicas, é essencial para observar as filiações de sentidos 
que se estabelecem em determinadas condições sócio-históricas, 
visto que, quando certos saberes passam a constituir as práticas 
científicas, compreendemos uma (de)marcação de lugar em certas 
condições de produção. Nessa reflexão, buscamos, portanto, com-
preender a maneira como a RBF contribui para a constituição e 
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circulação do conhecimento linguístico, tanto no contexto nacional 
como no sul do Brasil. Em se tratando especificamente do contex-
to sul-rio-grandense, a RBF permite-nos, igualmente, explicitar 
quais saberes linguísticos estão em circulação nessa conjuntura 
só-histórica e ideológica, bem como estabelecer possíveis filiações 
teóricas entre esse contexto e um dos principais centros de estudos 
da época, situado no Rio de Janeiro.
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cionais por meio de uma “educação funcional”, algo que se verifica 
também quanto a concepções explicitadas em documentos oficiais 
(KURTZ, 2015) sobre a relação do processo pedagógico associado às 
Tecnologias de Informação e Comunicação (doravante TIC).

Nesse cenário, é possível verificar o quase abandono de uma 
formação que contemple o futuro professor - nos cursos de licen-
ciatura - como cidadãos críticos que reflitam no universo fora da 
escola e da universidade, concebendo as TIC como instrumentos 
culturais que potencializam esse processo de empoderamento e 
criticidade. Isso reitera o que estudos como os de Freitas (2010), 
Kurtz (2015), Miranda (2007), Jonassen (2000), Maldaner (2014), 
seguindo a abordagem histórico-cultural de base vigotskiana, so-
bre ser fundamental ao indivíduo o conhecimento crítico do uso da 
tecnologia, extrapolando seu mero conhecimento funcional. Os ins-
trumentos culturais, introduzidos no fluxo de atividades humanas, 
alteram não apenas o meio cultural como o próprio funcionamento 
biológico e cognitivo dos sujeitos.

A partir desse cenário, associamo-nos a estudos que conside-
ram que as TIC carecem urgentemente de um outro olhar em meio 
ao processo educacional, e, em especial, na formação inicial docen-
te em Letras (e em demais áreas, certamente), como destaca Kurtz 
(2015), pelo fato dessas ferramentas serem parte da cultura dos 
sujeitos, porém, ainda não tão bem integradas ao processo peda-
gógico em si. O que se verifica, ainda hoje, em meio a currículos de 
Letras, é um olhar acerca das TIC como ferramentas que precisam 
ser dominadas, e não tanto como Kurtz et al (2015) observam, como 
instrumentos que devem ser “concebidos em função das mudanças 
trazidas pelo cenário social a partir da cultura humana acumulada 
e que alteram significativamente as competências e habilidades 
até então existentes” (Kurtz et al 2015, p. 236).

Por outro lado, associar tecnologia à inovação, da mesma for-
ma que, naturalmente, se associa ensino à aprendizagem, é um 
risco, partindo-se do pressuposto de que a mera introdução de re-
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cursos tecnológicos no ensino produza resultados positivos quanto 
à aprendizagem, como Miranda (2007) aponta. A simples inserção 
desses recursos tecnológicos no ensino e na formação docente não 
irá qualificar, automaticamente, as formas de ensinar e aprender.

Assim, autores (Araújo e Dieb, 2009; Araújo, 2007; Carnin et 
al., 2008; Kurtz e Thiel, 2010; Kurtz, 2015, dentre outros) desta-
cam que a falta de conhecimento técnico por parte dos professores 
é apenas a ponta do iceberg, pois o esperado não é simplesmen-
te aprender a utilizar uma ferramenta ou outra, e sim abrir mão, 
como aponta Miranda (2007) de uma visão romântica sobre ensino 
e construção de conhecimento e acreditar nas possibilidades e de-
safios propiciados pelas tecnologias.

Sem a pretensão de ditar regras ou prescrever como os pro-
fissionais devem agir, é necessário ter clareza de que, quando o 
assunto é articular ensino e tecnologia, para muitos educadores, o 
primeiro movimento é a não utilização pelo simples fato de desco-
nhecerem suas potencialidades para o ensino, ou mesmo rejeitar 
um conhecimento envolvendo o contexto social em que estão inseri-
dos, como observa Kurtz (2015), como discutimos neste texto.

2 A formação inicial docente em contextos 
digitais: mudanças necessárias?

Considerando que o aluno e o contexto social com o qual esses 
sujeitos interagem vêm sofrendo grande mudanças, é inevitável a 
ideia de mudança no papel do professor. A formação de professores 
de línguas, em meio a um contexto permeado por TIC, carece de 
uma nova concepção. Trata-se, conforme Matos (2001) já sugeria, 
há quase duas décadas, de uma formação relacionada ao uso de 
TIC que deve ser entendida sob duas vertentes: uma interna, a 
partir do olhar dos sujeitos envolvidos na formação de professores, 
e, principalmente, uma outra, externa, de forma a aprender a di-
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mensão social e política do uso das TIC no processo de ensinar e 
aprender, uma vez que a forma como as tecnologias são concebidas 
na formação inicial docente acarreta sérias implicações que deter-
minam esse processo formativo. Esta última parece ser a mais ca-
rente de atenção nos cursos de licenciatura.

Após a pesquisa realizada por Kurtz (2015), buscamos con-
duzir uma pesquisa qualitativa de base interpretativista junto a 
docentes coordenadores de cursos de Letras do Consórcio das 12 
Comunitárias (COMUNG - RS). Dentre os 12 entrevistados via 
e-mail, não obtivemos resposta alguma. Mesmo aqueles que mani-
festaram interesse na pesquisa não responderam. Assim como as 
dificuldades manifestadas em Kurtz (2015), ao conduzir pesquisa 
semelhante junto a docentes brasileiros e portugueses, percebemos 
que não há, efetivamente, disposição ou mesmo interesse por parte 
de alguns docentes da área em pesquisas sobre TIC e ensino, o que 
é lamentável.

Algumas respostas verificadas pela autora (idem) podem 
permitir essa afirmação, uma vez que muitos dos sujeitos entre-
vistados - e de docentes que se negaram a participar do estudo 
- manifestaram que não se sentiam em condições de responder as 
questões por não serem professores de disciplinas relacionadas a 
tecnologias.

Dessa forma, articulamos neste artigo elementos teóricos 
que explicitem a necessidade de se desconstruir essa concepção 
instrumental e tecnicista de mero “uso” de tecnologias na formação 
docente, enfatizando a necessidade de um processo formativo que 
contemple os aspectos sociais e políticos das TIC no contexto his-
tórico-cultural e o papel do professor na formação de seus alunos 
em meio a esse cenário. O objetivo é, em última instância, proble-
matizar e investigar até que ponto essa temática precisa ser do 
interesse ou do conhecimento de um ou outro professor, e não de 
todos os envolvidos na formação inicial docente, algo que se verifica 
na realidade de muitas instituições.
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Como destaca Kurtz (2015), futuros professores de línguas 
não podem ser concebidos sob um olhar paternalista, cuja forma-
ção é simplesmente técnica, mas sim como indivíduos capazes de 
refletir sobre o mundo em que vivem, de forma crítica e criativa, 
como prevê a própria legislação em torno da formação. Da mesma 
forma, as TIC não podem continuar sendo concebidas em um senti-
do meramente instrumental, como se fossem uma espécie de saté-
lites em órbita, fora do processo pedagógico presente na formação 
docente.

As mudanças necessárias devem iniciar pelos cursos de for-
mação de professores, em diálogo com a escola, já que esta é pau-
tada por estruturas criadas em outro contexto histórico, visível nos 
meios que utiliza e nos objetivos que visa, o que impossibilita pro-
postas que extrapolem o que está estabelecido. Dentre essas mu-
danças está a constituição de uma competência pedagógica e outra 
técnica, envolvendo modelos e metodologias como o TPACK, que 
coaduna conhecimentos necessários ao professor quanto às tecno-
logias, considerando saberes pedagógico, de conteúdo e tecnológico, 
como discutimos a seguir.

Mas de que forma tais competências e habilidades podem ser 
desenvolvidas? Pensamos que é através da abordagem histórico-
-cultural que a questão do “tomar consciência” de práticas já exis-
tentes no contexto social pode ser realizada, conforme os princípios 
destacados até então. Como Matos (2001) sugere, trata-se de um 
conhecimento constituído, por parte do professor, sobre o que ensi-
nar e por que meios.

3 Formação inicial em Letras integrada a 
instrumentos tecnológicos: o TPACK

Desde meados do século XX há um rápido e crescente de-
senvolvimento de tecnologias, transformando, por exemplo, o com-
putador e a internet em ferramentas que podem e devem servir 
não apenas como apoio ou suporte ao processo de ensino e apren-
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dizagem, mas sim como elementos que potencializam esse proces-
so (Jonassen, 2000). Passando a ser concebidas como ferramentas 
cognitivas, as TIC começaram a ser pensadas e estudadas de modo 
que sua inserção em contextos escolares e na formação docente seja 
significativa, especialmente como instrumentos que “ajudam o su-
jeito a pensar”, ou seja, como “parceiros intelectuais dos alunos”.

A partir disso, se vê a necessidade da inserção das TIC ainda 
durante o processo formativo, fazendo com que os futuros docen-
tes (acadêmicos), tomem consciência da relevância de um ensino 
pautado, também, “com” as TIC, e não meramente “sobre” elas. Tal 
como comenta Coutinho (2011), a sociedade clama por uma ade-
quação da escola à evolução tecnológica, mas, por outro lado, não 
há mudanças na escola sem professores e não há mudanças nesses 
sujeitos sem um processo formativo que os conceba como indivídu-
os que interagem ativamente com um contexto histórico-cultural 
permeado por TIC, e que as utilizam para fins particulares. Care-
cem, sim, de um processo educacional que os auxilie a compreender 
e, então, desenvolver uma prática didática que explore as potencia-
lidades (e limitações) desses instrumentos para fins educacionais.

Para Sampaio (2011), autor que discute o modelo TPACK na 
formação docente (inicial ou continuada), a apresentação de TIC 
aos futuros professores e mesmo aos já em atuação deve ser contex-
tualizada, fazer parte da realidade desses indivíduos, ou seja, deve 
começar com questões e abordagens de conhecimento do educador, 
como tecnologias com menos complexidade e mais simplificadas, 
por exemplo, e, ao longo do processo, evoluir para tecnologias edu-
cacionais mais amplas e que exigem mais conhecimento, como pro-
põem os criadores do TPACK, Mishra e Koehler (2006).  

Em termos mais específicos, o TPACK (Technological Peda-
gogical Content Knowledge) tem como origem a teoria de Shulman 
(1986), que descreve o PCK (Pedagogical Content Knowledge), ou 
“Conhecimento Pedagógico do Conteúdo”. Mais tarde, Mishra e 
Koehler (2006) incluíram “tecnologia”, tornando-o conhecido como 
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“Conhecimento Tecnológico e Pedagógico de Conteúdo”, ao propor 
uma espécie de “modelo” integrador entre conhecimentos de con-
teúdo, pedagógico e ainda, tecnológico do professor. Estudos ainda 
são feitos em torno de modelos como esse, no sentido de verificar de 
que forma e por que motivos as tecnologias são - ou não - utilizadas 
por docentes para fins educacionais (Kurtz, 2015).

Assim, fica evidente que as tecnologias (e não apenas as TIC, 
como o computador, internet, etc.) devem ser apresentadas de for-
ma gradativa e em espiral, ou seja, partir daquelas que os docentes 
(e futuros docentes) já conhecem, como o quadro ou o giz, por exem-
plo, para as mais elaboradas e complexas, como computadores, in-
ternet, etc. Essa proposta representa uma “intersecção balanceada 
de três tipos de saberes: o conhecimento pedagógico, o conhecimen-
to de conteúdo e o conhecimento tecnológico.

Mas, segundo Mishra e Koehler (2006), o TPACK é a base de 
um ensino “com” tecnologias, considerando que esses instrumentos 
não são meramente um apoio ao professor. As relações propostas 
no TPACK dizem respeito a: 

• Conhecimento de Conteúdo (CK – Content Knowledge): 
corresponde àquele conteúdo ensinado pelo professor, que 
será apreendido pelo aluno, e também à estrutura da dis-
ciplina e o modo como é organizada e como isto é eviden-
ciado (KURTZ et al 2015, p. 278);

• Conhecimento Pedagógico (PK- Pedagogical Knowledge): 
corresponde às habilidades que o professor deve ter para 
ensinar determinado conteúdo, que estratégias, meios e 
práticas ele irá usar para que o aluno de fato compreenda 
(LANG & GONZÁLES, 2014);

• Conhecimento Tecnológico (TK – Technological Knowled-
ge): habilidades que o professor deve ter para com as tec-
nologias chamadas padrão, ou seja, o quadro negro, o giz, 
a caneta, etc., como também de tecnologias mais avança-
das como computadores, celulares etc.;
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• Conhecimento tecnológico do conteúdo (TCK – Technologi-
cal Content Knowledge): remete ao conhecimento que liga 
a aplicação das tecnologias com os conteúdos específicos a 
serem estudados, mudando, assim a maneira da aprendi-
zagem;

• Conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK – Pedagogi-
cal Content Knowledge) que representa a união dos dois 
conhecimentos para uma compreensão de como os aspec-
tos da temática se organizam e se adaptam;

• Conhecimento Pedagógico Tecnológico (TPK – Technolo-
gical Pedagogical Knowledge) que representa os conheci-
mentos sobre os componentes, os recursos e as diversas 
tecnologias que existem e como estes podem e são usados 
no ambiente de ensino e aprendizagem;

• Conhecimento Tecnológico e Pedagógico de Conteúdo 
(TPACK – Technological Pedagogical Content Knowledge), 
segundo Mishra e Koehler (2006), o conhecimento base do 
ensino com tecnologias, que requer uma compreensão da 
representação de conceitos usando tecnologias, técnicas 
pedagógicas integradas às tecnologias para ensinar con-
teúdo.

Sendo assim, segundo Kurtz et al (2015),

Esse modelo se configura como boa “aposta” em termos de referencial 
para um processo formativo que atenda necessidades de alunos e pro-
fessores, integrando saberes e conhecimentos demandados na atuali-
dade. Isso se relaciona com a abordagem vigotskiana em termos de 
mediação, concebendo as TIC como instrumentos que aumentam a ca-
pacidade dos alunos e (re)direcionam seu desenvolvimento cognitivo. 
(KURTZ et al, 2015, p. 10).

Sob a perspectiva de Kurtz (idem), o TPACK, mesmo não re-
presentando um aparato teórico, serve de proposta inicial para que 
currículos de licenciatura em Letras, por exemplo, revejam de que 
forma o processo pedagógico vem sendo articulado às TIC de modo 
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a não as perceber como algo estranho, e sim um elemento que po-
tencialize o processo de ensinar e aprender línguas.

Da mesma forma que Kurtz, Salvador et al (2010) também 
discute essa questão, ao enfatizar que o conhecimento tecnológico 
integrado ao conhecimento pedagógico do conteúdo é ainda pou-
co abordado nas licenciaturas no Brasil. Professores em exercício 
ainda possuem pouco ou nenhum fundamento teórico em relação 
ao conhecimento tecnológico aplicado à educação. Em outras pa-
lavras, mesmo quando o docente possui conhecimento tecnológico, 
este é, muitas vezes, desassociado das bases de conhecimento pe-
dagógico do conteúdo, como Salvador et al (2010) destacam, e de 
um aparato teórico consistente.

Se os tipos relativamente estáveis de textos produzidos pela 
humanidade (BAKHTIN, 2002) – especialmente os digitais – não 
materializam e estruturam “modelos engessados”, uma vez que 
são profundamente influenciados pelos contextos (de situação e de 
cultura) em que ocorrem, não podem ser concebidos unicamente 
como “ferramentas a serem dominadas”. Sua utilização conduz, 
comprovadamente, ao desenvolvimento de habilidades específicas 
(WERTSCH, 1985; 2002a; 2002b), sendo, portanto, instrumentos 
culturais que, quando inseridos no fluxo das atividades humanas, 
geram impactos ao próprio desenvolvimento psicológico e biológico 
dos indivíduos.

Esta é, portanto, uma articulação teórica fundamental ao 
entendimento do papel das TIC no processo de ensino e aprendiza-
gem e, em última instância, formação docente, na área de Letras 
e que, com o TPACK, compõe uma espécie de “bloco” teórico em 
que se vislumbra uma perspectiva inovadora de se conceber tanto 
o processo de ensino e aprendizagem como o próprio currículo de 
cursos de Letras.
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4 Considerações finais

É fundamental que o futuro professor esteja, desde o início 
de seu processo formativo, envolvido com a utilização de TIC para 
diferentes propósitos educativos, para além do simples domínio 
instrumental de tecnologias, uma vez que estas devem ser concebi-
das e regidas por uma pedagogia que valorize a pessoa que apren-
de, promovendo uma atitude crítica de forma permanente (Ponte, 
2002). Certamente isso será possível se, de fato, esta questão for 
discutida e enfrentada por toda a instituição e não apenas pelos 
professores mais interessados no assunto, como Kurtz (2015) de-
fende.

As mudanças necessárias devem iniciar pelos cursos de for-
mação de professores de línguas, em diálogo com a escola, já que 
esta é pautada por estruturas criadas em outro contexto histórico, 
visível nos meios que utiliza e nos objetivos que visa, como Costa 
(2007) destaca, o que impossibilita propostas que extrapolem o que 
está estabelecido, como Maldaner (2014) também verifica.

Nesse sentido, o papel das TIC no processo de ensino e apren-
dizagem de línguas transcende a utilização técnica, ou o simples 
fato de “saber utilizar” um determinado programa, pois potenciali-
za a interação, em situações autênticas do uso da língua, por meio 
de atividades que exploram as habilidades comunicativas orais ou 
escritas. Se a agência é essencial para a aquisição de uma língua 
estrangeira, como destaca Paiva (2008), ou seja, é fundamental 
“usar a língua para fazer algo”, os aprendizes devem vivenciar e 
conhecer, sob o ponto de vista pedagógico, materiais autênticos dis-
ponibilizados na web e ter condições de buscar, de forma autôno-
ma, oportunidades de engajamento em práticas sociais autênticas, 
quando deparados com materiais tradicionais (idem).

Finalmente, é crucial que o ensino de línguas seja realizado 
de forma integrada ao contexto permeado, atravessado e trans-
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formado pelas TIC, sob um prisma crítico-discursivo, ou seja, em 
que se considerem as condições de ensino no país, para que cida-
dãos críticos sejam, efetivamente, formados, sendo esse o papel do 
professor de língua materna e estrangeira. O foco do ensino e da 
pesquisa na área de ensino de línguas – e na educação de modo 
geral – não pode ser o de ensinar os aprendizes a “fazer” algo na 
sociedade, utilizando indiscriminadamente os recursos tecnológi-
cos simplesmente porque é uma exigência do mercado, ou porque a 
maioria das pessoas o faz. 

A coerência na adoção e concepção de conceitos como lingua-
gem, texto, discurso e TIC integrados ao ensino e aprendizagem é 
fundamental ao professor de línguas; caso contrário, corre o sério 
risco de desenvolver uma prática não fundamentada em conceitos 
teórica e metodologicamente verificados, adotando o que se chama 
de sound theory, ou seja, uma teoria de ouvido, vazia, sem sentido 
para o contexto e sujeitos envolvidos. Não é este o objetivo da for-
mação docente em Letras ou em qualquer outra área.
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ATENÇÃO, LEITURA E 
COMPREENSÃO TEXTUAL

Gabrielle Perotto de Souza da Rosa*

1 Introdução

A leitura e compreensão textual estão diretamente relacio-
nadas com a atenção e concentração do leitor ao realizar a tarefa. 
Estudos como o de Smallwood (2006), mostram que, quando lemos, 
a tendência de nossa mente vagar é muito grande, principalmente 
quando as passagens do texto não interessam ao leitor. Como con-
sequência, a frequência de mente vagante causa o mau desempe-
nho na compreensão textual.

A atenção é um processo cognitivo crucial para o aprendiza-
do, pois se refere à capacidade de focalizar informações seleciona-
das por tempo suficiente (a partir da inibição de elementos que não 
são pertinentes à tarefa em execução e que possam vir a interferir 
no processo), a fim de que haja o desenvolvimento adequado de ha-
bilidades cognitivas (COMMODARI; GUARNERA, 2005). A falta 
de atenção é um dos aspectos apontados como prejudiciais para 
a qualidade de ensino, segundo os profissionais da educação, pois 
dificulta o aprofundamento de conhecimentos essenciais das disci-
plinas (SOUZA; GUARESI, 2012, p. 31).

Na leitura, isso não é diferente. A falta de foco atencional 
durante a realização dessa tarefa gera dificuldades na compreen-
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são do texto, que, consequentemente, comprometem o amadureci-
mento do aluno enquanto leitor, bem como seu desempenho escolar 
(FONSECA, 2013, p. 13). Na leitura, devem-se observar seletiva-
mente as partes mais importantes do texto durante um período de 
tempo adequado. Assim, os elementos textuais que recebem mais 
atenção garantem mais proeminência nas representações do texto 
na memória. Para que a atenção do leitor seja direcionada a uma 
determinada informação textual, quem escreve o texto dispõe de 
diferentes pistas - linguísticas, tipográficas e de estrutura textual 
-, as quais medeiam os efeitos referentes ao conteúdo e à forma 
(GADDY; VAN DEN BROEK; YOUNG-CHI, 2001).

O trabalho com leitura em sala de aula tem sido relevante 
e bastante abordado em trabalhos científicos nos últimos tempos, 
valorizado por diversas linhas pedagógicas. Sabe-se que a leitura 
tem suma importância na vida do cidadão, sendo necessário esti-
mulá-la e desenvolvê-la mais amplamente possível no período es-
colar, para que siga se aprimorando na vida adulta. Sabe-se tam-
bém que a leitura influencia na escrita, no pensamento, na opinião 
e ideias do indivíduo, bem como em sua criticidade. Porém, tem-se 
percebido que o processo de construção da leitura passa, muitas 
vezes, por caminhos tortuosos, algumas pedras que impedem a 
sua fluência, e pior, a sua compreensão plena. Muitos leitores não 
compreendem o que leem. E isso está bastante atrelado à falta de 
atenção ao que está sendo lido. Percebe-se que há muita dificulda-
de por parte da maioria dos estudantes em compreender textos e 
até os enunciados das questões, visto os altos índices de reprovação 
e mau desempenho em provas nacionais, bem como nas próprias 
avaliações escolares.

Tendo em vista as dificuldades descritas, essa pesquisa sur-
ge para constatar o quanto a desatenção na leitura influencia no 
desempenho de sua compreensão, e quais os aspectos que mais são 
prejudicados: semânticos, coesivos ou sintáticos. Para realizar essa 
pesquisa, será feita uma busca bibliográfica sobre o que os estu-
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diosos da área constataram da relação entre leitura, compreensão 
textual e atenção, e os índices de déficits que há nesses aspectos.

2 Leitura

A leitura é constituída por meio de diversos processos que 
ocorrem no cérebro humano. Dehaene (2012) explica que nosso 
cérebro primata é capaz de aprendizagem e incorpora regras da 
escrita. A leitura é uma das atividades culturais criada pelos hu-
manos ao longo dos séculos e, por muito tempo, foi explicada por 
filósofos como sendo um produto de um cérebro maleável que não 
restringia nenhuma atividade humana. Dehaene (2012) mostra, 
através da neuropsicologia, que esse modelo simplista das relações 
entre cérebro e cultura é recusado. A aprendizagem é limitada e, 
para aprender, é necessário que ocorra a reciclagem neuronal, ou 
seja, reciclarmos nossos antigos circuitos cerebrais. Para expla-
nar como ocorre o fenômeno da leitura em nosso cérebro, explica  
Dehaene:

A visão dos primatas não funciona por reconhecimento global – muito 
pelo contrário, o objeto visual explode em miríades de pequenos frag-
mentos que nosso cérebro se esforça em recompor, traço por traço, letra 
após letra. Reconhecer uma palavra consiste, primeiramente, em ana-
lisar essa cadeia das letras e aí descobrir as combinações das letras (sí-
labas, prefixos, sufixo, radicais das palavras), para enfim, associá-las 
aos sons e aos sentidos. (DEHAENE, 2012, p. 21)

A psicologia cognitiva estuda a leitura decodificando-a passo 
a passo, desde a captação da imagem pelo olho e sua retina, a de-
codificação dos signos linguísticos e todas as demais operações so-
fisticadas realizadas pelo cérebro, até que se tenha a compreensão 
plena do que está sendo lido. Dehaene (2012, p. 53) afirma que há 
duas vias na leitura: “todos os sistemas de escrita oscilam entre a 
escrita dos significados e a dos fonemas. Essa distinção se reflete 
diretamente no cérebro do leitor”. Assim, sabe-se que, ao ler pala-
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vras novas, o cérebro decodifica-as fonologicamente e deduz sua 
possível pronúncia, para depois acessar sua significação. E ao ler 
palavras frequentes, a leitura, primeiramente, recupera a palavra 
e seu significado, e depois recupera a pronúncia.

Essa capacidade de aprendizagem que o ser humano possui é 
considerada como uma evolução do córtex cerebral. Segundo Deha-
ene (2012, p. 163) “a plasticidade do córtex nos permite aprender 
novos objetos (...)”. A identidade de um objeto é reconhecida porque 
ela cria uma configuração única de correlações entre as células. A 
reciclagem neuronal utiliza a aprendizagem já adquirida, trans-
formando-a para que preencha um novo papel. Sendo assim, nosso 
córtex não evoluiu para a leitura, mas sim, os sistemas de escrita 
que evoluíram sob a limitação de facilitarem o seu reconhecimento 
e aprendizagem pelo cérebro humano (DEHAENE, 2012, p. 169). 
A aprendizagem da leitura é possível porque o cérebro da criança 
já contém as estruturas neuronais apropriadas para ler, que se de-
senvolveram ou com a evolução da espécie, ou com uma aprendiza-
gem anterior. O fato é que o desenvolvimento linguístico e visual 
da criança colabora para a preparação do cérebro para a leitura. 
Em vista disso, então, por que durante a leitura há uma habitual 
falta de atenção que faz o leitor perder o encadeamento do que está 
sendo lido? Constatações acerca da atenção podem ser vistas na 
seção a seguir.

3 Atenção

Robert Sternberg (2010, p. 107) aprofunda as teorias sobre 
os estudos da atenção: “A atenção é o meio pelo qual se processa 
ativamente uma quantidade limitada de informação a partir da 
enorme quantidade disponível através dos sentidos, das memórias 
armazenadas e de outros processos cognitivos”.  O cérebro humano 
descarta informações pouco utilizadas ou irrelevantes, para conse-
guir armazenar grande quantidade de informações importantes. E 
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a atenção envolvida nessa seleção ajuda a priorizar o foco que será 
dado para a informação: maior ou menor atenção.

A atenção consciente monitora a relação do ser humano com o 
ambiente, o faz relacionar o passado com o presente e ainda plane-
jar ações futuras. Provavelmente, por estar pensando nessas ações 
e fazendo relações, são ações que dispensam ao indivíduo maior 
atenção. Portanto, a importância de estudar esse aspecto cognitivo 
se dá devido a influência que a atenção tem sobre a leitura, e sua 
falta, muitas vezes, a prejudica.

A palavra atenção tem vasto significado, geralmente relacio-
nado a concepções de processamentos mentais. Concentrar-se em 
uma tarefa e inibir outras é uma atividade processada por controle 
executivo. Por meio da atenção, o ser humano dedica seus esforços 
e energia intelectual para o alvo escolhido e elimina tudo aquilo 
que não se relaciona diretamente ao seu desejo. Esse tipo de aten-
ção é a seleção. A atenção seletiva é a chave de muitas modalida-
des sensoriais. O sistema visual tem sido o maior encarregado pela 
ativação da atenção, por causa do desenvolvimento detalhado da 
anatomia e psicologia do sistema sensorial do ser humano.

Para Luria (1981, p. 223), “toda atividade mental humana 
organizada possui algum grau de direção e seletividade”. O ser 
humano responde aos estímulos que são potencialmente fortes ou 
importantes e correspondem ao seu interesse particular, algo que 
o faça atingir seu objetivo imediato. Essas atividades com caráter 
direcional e seletivo nos processos mentais são denominadas aten-
ção. Talvez a maior distinção nos estudos da atenção seja entre o 
controle da atenção e a implementação da atenção. Os processos de 
controle da atenção são responsáveis por seguir as instruções de 
tarefas gerais e direcionar os feixes de atenção, e esta é implemen-
tada pela iluminação dos objetos. E os processos de implementação 
da atenção são responsáveis por assegurar que os recursos, objetos 
ou locais recebam tratamento preferencial. 
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A atenção possui alguns limites: uma tarefa secundária é pre-
judicada quando uma tarefa primária é adicionada pouco a pouco, 
quando as duas tarefas não partilham o mesmo sistema cerebral. 
Os limites surgem de nossa incapacidade de realizar ações simul-
tâneas ou lembrar estímulos de fatos que observamos. Imagens 
cerebrais, como as adquiridas por fMRI (Imageamento por Resso-
nância Magnética Funcional) permitem monitorar o processamen-
to de estímulos autônomos e talvez deem indicações mais sensíveis 
de onde surgem os limites. Estudos de fMRI feitos por Treisman 
(2009), mostram que os limites da atenção aparecem entre duas 
formas diferentes de percepção visual. Portanto, quando palavras 
auditivas são trocadas por palavras visuais, a dificuldade na tarefa 
não tem nenhum impacto na ativação visual nesta área do cérebro 
(Médio Temporal). Os limites da atenção são tipicamente encon-
trados em tarefas não praticadas, mas a maioria das tarefas que 
demandam atenção pode ser automatizada com a prática extensi-
va. Teorias sobre o limite da atenção explicam como esses limites 
podem, em muitos casos, desaparecer com a prática da atividade. 
A atenção é facilitada quando as ações oferecidas pelo estímulo são 
compatíveis com a resposta necessária. 

Sternberg (2010, p. 112) teoriza que “os processos controla-
dos são conscientes, realizados em série, um passo de cada vez, e 
levam tempo para serem executados. Já os processos automáticos 
não envolvem controle consciente. Demandam pouco ou nenhum 
esforço”. Logo, podemos concluir que os processos automáticos são 
os que processam as tarefas fáceis e os processos controlados são 
as tarefas novas e difíceis. Com a prática das tarefas, as difíceis 
se tornam fáceis. Mas mesmo considerando as tarefas automáti-
cas fáceis, podemos cometer alguns erros. Para Sternberg (2010, 
p. 118), “erros podem ser equívocos ou lapsos”. Os equívocos são 
erros na escolha de um objetivo ou do meio para fazê-lo, é um erro 
consciente. Lapso é o erro na realização do meio (durante a realiza-
ção) para atingir o objetivo, é um erro, portanto, inconsciente, um 
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esquecimento. Há diversos tipos de lapsos e eles ocorrem em maior 
constância quando mudamos algum hábito ou quando temos pen-
samento que nos distraem muito. E uma forma de diminuir a ocor-
rência de lapsos é criando situações forçadas para lembrar-se de 
algo importante, pois as tarefas automáticas nos impedem de rea-
lizar outras “desabituadas”. A partir disto, pode-se depreender que 
a leitura pode se transformar em um processo automático quando, 
pela prática, se tornar fácil. Sendo automática, o nível de atenção 
diminui, dando lugar ao vagar da mente, distrações corriqueiras e 
falta de compreensão ao que está sendo lido. E sobre a faculdade da 
compreensão leitora, será explicado na seção seguinte.

4 Compreensão da Leitura

Sternberg (2010, p. 307) constata que “a linguagem refere-se 
ao uso e não somente a um conjunto de propriedades ou a outro 
conjunto. Fornece a base para a codificação linguística na memó-
ria”. Assim, o ser humano é capaz de lembrar melhor as coisas 
porque pode utilizar-se da linguagem para a recordação ou reco-
nhecimento.

A compreensão da leitura envolve muitos processos cogni-
tivos. Kintsch e Rawson (2013) consideram que a compreensão 
depende de processos bastante automáticos, semelhantes aos pro-
cessos da percepção. A compreensão textual envolve processamen-
tos em diferentes níveis. O primeiro nível, segundo os autores, é o 
linguístico, em que ocorre o processamento das palavras. O leitor 
decodifica os símbolos gráficos apresentados na página. São envol-
vidos processos perceptivos, bem como de reconhecimento de pala-
vras e análise (KINTSCH e RAWSON, 2013). Após, há o nível da 
análise semântica, em que o significado das palavras se estabelece 
ao texto, formando ideias e proposições. As microestruturas e as 
macroestruturas textuais, relativas à coesão e coerência e as in-
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ter-relações entre os tópicos globais, formam a base textual, que 
representa o significado do texto.

As inferências também são necessárias na construção da 
base textual e desempenham um papel indispensável na forma-
ção de um modelo coerente da situação, pois os textos não são 
puramente explícitos, e sempre há lacunas a serem preenchidas 
pelo leitor. A compreensão exige inferências e as inferências exi-
gem conhecimento (KINTSCH e RAWSON, 2013). Logo, devemos 
entender como o conhecimento é usado e como é representado na 
compreensão textual. A compreensão textual não é apenas a soma 
de atividades de diversos processos, mas provém da coordenação 
entre os sistemas envolvidos para que ela ocorra.

Perfetti, Landi e Oakhill (2013, p. 246) explicam que “a com-
preensão ocorre à medida que o leitor constrói uma representação 
mental de uma mensagem textual”. O processo de compreensão 
ocorre em múltiplos níveis nas diversas unidades da linguagem: 
nível da palavra, da sentença e do texto. Esses níveis contribuem 
para diversos processos inferenciais que interagem com o conhe-
cimento do leitor, produzindo assim um modelo mental do texto. 
As habilidades relacionadas à compreensão são inferência, moni-
toramento da compreensão e entendimento da estrutura da his-
tória. (PERFETTI, LANDI e OAKHILL, 2013). Essas habilidades 
preveem a avaliação global textual. Há componentes que podem 
contribuir para o aumento da capacidade de compreensão, a saber, 
o vocabulário, QI verbal e o entendimento da estrutura da história, 
segundo Perfetti, Landi e Oakhill (2013, p. 262). Para o aumento 
na precisão da leitura, destacou-se nos estudos a consciência fonê-
mica.

Visando promover a aprendizagem e a atração pela leitura, 
estudos sobre compreensão concluíram que alguns critérios me-
todológicos auxiliam na compreensão textual, gerando resultados 
sólidos e efetivos. Esses procedimentos levam o leitor ao envolvi-
mento mais profundo do texto: monitoramento da compreensão, 
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resposta a questões feitas pelo docente, geração de questões feitas 
pelos próprios leitores, uso de organizadores semânticos, síntese de 
textos feito pelos estudantes e instrução na estrutura de histórias 
(PERFETTI, LANDI e OAKHILL, 2013, p. 263). Para que o texto 
faça sentido e o leitor chegue a um nível elevado de compreensão, 
ele deve adotar um padrão também elevado de coerência. Esse é 
um fator bastante frisado nos estudos de Perfetti, Landi e Oakhill 
(2013). Os autores afirmam que

Quando a coerência é o objetivo, fazem-se inferências para manter as 
coisas coerentes. Quando a coerência é o objetivo, as inconsistências 
entre elementos textuais e o conhecimento do leitor são resolvidas, em 
vez de ignoradas ou omitidas. Todos os leitores relaxam em seus pa-
drões de coerência ocasionalmente. Leituras indesejadas e incontáveis 
distrações alheias ao texto podem promover essa lassidão (PERFETTI, 
LANDI e OAKHILL, 2013, p. 265)

Tudo indica que adotar um padrão elevado de coerência esti-
mula o interesse em ler, aumentando consequentemente a leitura 
efetiva e a compreensão da leitura. A compreensão é complexa e 
multifacetada e, mesmo com tantos recursos para se alcançar uma 
compreensão plena de texto, há um grande grupo de crianças e 
adultos que encontram dificuldades nesse processo. 

Para finalizar a seção de Compreensão textual, abordar-se-
-ão as dificuldades de compreensão leitora do ser humano. Mas 
afinal, o que causa a má compreensão da leitura? Conforme explica 
Nation (2013, p. 271), “os maus compreendedores são selecionados 
como crianças que não apresentam uma grande discrepância entre 
sua precisão de leitura apropriada para a idade e a sua compre-
ensão de leitura abaixo da média”. Isto porque já fora constatado 
que a velocidade de leitura de palavras e a compreensão da leitu-
ra estão correlacionadas, tanto na população infantil quanto na 
adulta. Visto isso, o que causa a má compreensão da leitura em 
crianças é a consequência de processamento inadequado, a falta de 
conhecimento, ou a relação entre estes dois elementos. A população 
identificada como maus compreendedores formam um grupo hete-
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rogêneo, pois não existe só uma causa de dificuldade de compreen-
são textual. Apesar de relacionada à ineficiência da decodificação 
de palavras com a dificuldade na compreensão, nem todo leitor com 
dificuldade de compreensão possui necessariamente comprometi-
mento na decodificação básica.

Já o significado parece unificar os aspectos do processamento 
lexical que são difíceis para os maus compreendedores. Ter um en-
tendimento do significado correto das palavras é primordial para 
a compreensão textual. E os estudos de Nation (2013) mostram 
que os maus compreendedores apresentam comprometimentos no 
processo processamento lexical, mas somente quando os aspectos 
semânticos do processamento lexical estão envolvidos, que vão des-
de fraquezas no nível lexical a dificuldades em interpretar a lin-
guagem não literal.

5 Considerações finais

Como visto, a aprendizagem requer muitas habilidades e a 
atenção é um processo cognitivo muito importante relacionado à 
aprendizagem. O aprendiz necessita da capacidade de focalizar in-
formações selecionadas por tempo suficiente para que haja o de-
senvolvimento adequado dessas habilidades cognitivas. E na lei-
tura, então, a atenção é tão importante quanto. A falta de atenção 
durante a realização da leitura traz dificuldades na compreensão 
do texto, que, consequentemente, comprometem o desempenho es-
colar e de aprendizagem do leitor. É observando seletivamente as 
partes mais importantes do texto, durante um período de tempo 
adequado, que os elementos textuais garantirão maior destaque 
nas representações do texto na memória. A capacidade que o ser 
humano possui para a leitura provém da evolução do córtex cere-
bral, e sabe-se também que os sistemas de escrita evoluíram sob a 
limitação de facilitarem o seu reconhecimento e aprendizagem pelo 
cérebro humano. Sendo essa capacidade parte do organismo do ser 
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humano, a leitura e compreensão textual deveriam se dar de forma 
natural e fácil para todos. Porém, não é o que se percebe na prática 
nem nos índices de testes que verificam a compreensão leitora dos 
estudantes.

A atenção é limitada em tarefas não praticadas, porém a 
maioria das tarefas que demandam atenção pode se tornar auto-
matizada com a prática permanente. Os limites da atenção podem 
desaparecer com a prática da atividade, em muitos casos. A aten-
ção é facilitada quando as ações oferecidas pelo estímulo são com-
patíveis com a resposta necessária. Logo, em relação à leitura, a 
prática constante desta pode auxiliar na manutenção da atenção 
enquanto o leitor está executando esta tarefa. Smallwood (2006) 
contribui explicando que, muitas vezes, “a atenção se desloca para 
dentro do indivíduo e concentra-se em seus pensamentos e sen-
timentos”. Algumas atividades (tais como a leitura) envolvem a 
criação de representações reais do ambiente de tarefa externa. O 
estudo sobre mente vagando, no contexto de tarefas semantica-
mente ricas, como leitura, também é importante, porque envolve 
a investigação da experiência subjetiva em situações em que o foco 
da tarefa é a norma, e não a exceção. A mente vagante foi frequente 
durante a leitura, quando as passagens foram classificadas como 
desinteressantes (SMALLWOOD, 2006). De acordo com as hipóte-
ses sobre as relações entre mente vagante e controle executivo, a 
mente vagante leva a representações superficiais do ambiente ex-
terno atual. No contexto da leitura, a frequência da mente vagante 
deve gerar mau desempenho em medidas de compreensão de texto.

A compreensão textual depende de processamentos cogniti-
vos múltiplos de diversos níveis e, para ser efetiva, necessita-se 
de que o leitor possua certas habilidades bem desenvolvidas, como 
inferência, monitoramento da compreensão e entendimento da es-
trutura da história. Constatou-se, nas pesquisas exploradas neste 
artigo, que se deve promover a aprendizagem e a atração pela lei-
tura, por meio de critérios metodológicos que auxiliem na compre-
ensão textual, estabelecendo resultados concretos e satisfatórios. 
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Algumas variáveis contribuem para a atenção na leitura: o 
objetivo da leitura, os conhecimentos prévios do leitor, e as carac-
terísticas do texto. O objetivo da leitura ajuda o indivíduo a dar 
maior ou menor atenção ao que está sendo lido, pois depende da 
importância que dará a essa leitura, em vista de sua finalidade. Se 
for um texto para uma avaliação, a qual o leitor necessita ter um 
resultado muito satisfatório, dedicará maior atenção. Se for uma 
leitura para fins de conhecimentos gerais, o leitor não se aterá a 
todos os detalhes. Solé (1998) reconhece que eles determinam como 
o leitor se situa diante de um texto para que haja melhor compre-
ensão. Segundo a autora, parece haver um acordo geral de que os 
bons leitores leem textos diferentes de diferentes maneiras, sendo 
esse fato um indicador da competência leitora, ou seja, da capa-
cidade de se utilizar distintas estratégias em distintas leituras. 
Também, os conhecimentos prévios são importantes, pois se o tex-
to for sobre um assunto que lhe interessa, e ele já conhece, prova-
velmente dará menos atenção aos detalhes, diferente de um texto 
desconhecido, porém não menos interessante. E as características 
do texto são determinantes no processo de atenção na leitura, pois 
elas definirão se o texto é complexo ou não para o leitor. Os textos 
mais simples demandam menor atenção, enquanto os mais com-
plexos irão exigir maior concentração se o leitor quiser compreen-
dê-lo com maior eficácia.

Certamente os estudos sobre atenção na leitura são de suma 
importância, mas de forma alguma se esgota neste presente mo-
mento. Há ainda muito a ser explorado. Mas, por meio dos recur-
sos apresentados neste artigo, espera-se que se possa ajudar nos 
resultados da manutenção da atenção durante a leitura, e que haja 
aumento significativo da compreensão textual. Os critérios meto-
dológicos, bem como as variáveis que contribuem para a atenção na 
leitura, são práticos e podem surtir efeitos positivos se forem feitas 
as intervenções corretas no processo de formação do leitor.
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DICIONÁRIOS DE SINÔNIMOS 
NA LEXICOGRAFIA HISPÂNICA 
E O AUXÍLIO EM TAREFAS DE 

PRODUÇÃO

Laura Campos de Borba*

1 Introdução

 
Em seu processo de aprendizagem de espanhol como língua estran-
geira, uma das opções de materiais didáticos aos quais os estudan-
tes podem recorrer são os dicionários. A lexicografia hispânica é 
altamente produtiva, dispondo desde dicionários bilíngues espa-
nhol-português e português-espanhol a dicionários monolíngues 
pensados para falantes de espanhol como língua materna (cf. Bor-
ba (2014) para um breve panorama)1. 

Apesar da abundância de obras publicadas, é notável a ca-
rência de trabalhos que investiguem o possível auxílio de dicioná-
rios de espanhol ao ensino-aprendizagem de espanhol como língua 
estrangeira (ELE). Mais especificamente, sabe-se pouco a respeito 
da relação entre classes de dicionários de espanhol, tarefas lin-

*  Aluna de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul e bolsista de Mestrado do CNPq. Possui graduação em Licenciatura 
em Letras português-espanhol pela mesma universidade. É membro do Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Metalexicografia e Lexicografia (grupo de pesquisa certificado 
pelo CNPq). E-mail: lauracborba@hotmail.com

1 Na lexicografia hispânica há também dicionários de aprendizes. Contudo, além de ser 
uma classe de obra com poucos exemplares (apenas três dicionários publicados), as 
opções disponíveis são demasiado deficitárias em sua concepção. Para mais detalhes, 
ver outro trabalho da autora nestes Anais.
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guísticas e nível de aprendizagem de espanhol. Para os estudantes 
brasileiros de espanhol como língua estrangeira, por exemplo, a 
consideração dessas três variáveis poderia apontar quais classes 
de dicionários poderiam oferecer um auxílio mais efetivo confor-
me o seu perfil e as suas necessidades. Por exemplo: estudantes 
brasileiros de ELE de níveis iniciais poderiam buscar auxílio em 
dicionários bilíngues espanhol-português para executar tarefas de 
compreensão do espanhol, ao passo que, para tarefas de produção, 
poderiam recorrer aos dicionários bilíngues português-espanhol. 
Por outro lado, estudantes brasileiros de ELE de níveis mais avan-
çados poderiam empregar dicionários gerais de língua para tarefas 
de compreensão e dicionários de sinônimos para tarefas de produ-
ção. 

O primeiro passo para que se possa estabelecer uma rela-
ção entre classes de dicionários, tipo de tarefa linguística e nível 
de aprendizagem do estudante é avaliar a qualidade das informa-
ções oferecidas pelos dicionários. Há estudos acerca da qualidade 
de dicionários bilíngues (par de línguas português e espanhol) e 
de alguns dicionários monolíngues para falantes de espanhol como 
língua materna. No que concerne aos dicionários bilíngues, Farias 
(2011), por exemplo, aponta para a presença de diversos proble-
mas envolvendo, entre outros aspectos, informações gramaticais 
não condizentes com a língua em uso. Muitos desses problemas se 
devem ao fato de que os dicionários bilíngues deixam de considerar 
os aspectos divergentes entre o português e o espanhol e as pos-
síveis dificuldades decorrentes dessas divergências por parte dos 
estudantes brasileiros. 

Já a lexicografia monolíngue para falantes de espanhol como 
língua materna, por sua vez, apresenta diversas obras que ofere-
cem informações de qualidade, passíveis de serem aproveitadas 
por estudantes brasileiros de ELE de níveis mais avançados. Tra-
balhos como Borba (2016), por exemplo, avaliam dicionários ge-
rais de língua espanhola disponíveis na internet e apontam quais 
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poderiam auxiliar melhor o estudante de níveis mais avançados 
de aprendizagem de ELE. Na mesma esteira, Borba (2015) avalia 
a qualidade das informações fornecidas por dicionários de uso do 
espanhol. 

Cabe observar que, tanto dicionários gerais de língua como 
dicionários de uso têm por função majoritária o auxílio em tarefas 
de compreensão do espanhol. Faltam ainda investigações acerca 
de dicionários de espanhol voltados para produção. Frente a esse 
cenário, o presente trabalho buscou contribuir com uma investiga-
ção acerca de uma das classes de dicionários do espanhol voltadas 
para a produção: os dicionários de sinônimos2. Nosso objetivo foi 
explorar o possível auxílio que os dicionários de sinônimos pode-
riam oferecer a estudantes de espanhol de níveis mais avançados 
que necessitem executar tarefas de produção. O escopo da análise 
incluiu três obras: o dicionário presente no site sinonimos.com, o 
Diccionario Avanzado de Sinónimos y Antónimos (DASA, 1998) e 
o Diccionario de Sinónimos y Antónimos SM (DiSA, 2012). Nas se-
ções seguintes, antes da análise propriamente dita, serão comen-
tados aspectos acerca do conceito de sinonímia e o tratamento le-
xicográfico atribuído aos sinônimos em dicionários de sinônimos.

2 A sinonímia sob o ponto de vista 
lexicológico

Antes de tratar do modo como as informações são apresen-
tadas nos dicionários de sinônimos, é necessário compreender o 
fenômeno da sinonímia. A mais aceita é a de que “sinonímia é simi-
laridade/identidade de significado entre os sentidos [sic] associa-

2 Além dos dicionários de sinônimos, outras classes que podem auxiliar em tarefas de 
produção são os dicionários de ideias afins, como o Diccionario de Ideas Afines (1985) 
e os dicionários onomasiológicos, como o Diccionario Ideológico de la Lengua Española 
(2004).
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dos a duas ou mais formas lexicais” Cruse (2002) apud Adamska 
Salaciak (2013, p. 331), tradução nossa)3. 

Geeraerts (2010) aponta para dois tipos de sinonímia: total e 
parcial. Em casos de sinonímia total, duas unidades lexicais parti-
lham do mesmo conjunto de significados e podem ser substituídas 
uma pela outra em qualquer contexto sem que ocorram alterações. 
Vários estudiosos, como Moon (2013), afirmam, no entanto, que 
esse tipo de sinonímia é muito raro. 

Já o fenômeno da sinonímia parcial corresponde aos casos 
em que duas unidades léxicas compartilham apenas uma parcela 
de significados ou que podem ser substituídas uma pela outra em 
um ou mais contextos, mas não todos. Trata-se do tipo mais comum 
de sinonímia. Alguns estudiosos, como Cruse (2002 apud Adamska 
Salaciak (2013, p. 335), por exemplo, especificam a natureza dessa 
relação através do conceito de sinonímia próxima [near-synonymy]: 
“palavras que compartilham características centrais de significa-
do, mas podem diferir em relação a características secundárias” 
(ADAMSKA SALACIAK, 2013, p. 335, tradução nossa)4. O autor, 
por sua vez, exemplifica a sinonímia próxima mencionando a rela-
ção entre hipônimos e hiperônimos. No português, por exemplo, a 
relação de hiponímia de uivar em relação a gritar permite afirmar 
que ambos compartilham o significado central de “produzir ruído 
alto” (s.v. gritar, BORBA (2004))5. Por outro lado, uivar possui res-
trições semânticas que gritar não apresenta, como a aplicação ex-
clusiva a canídeos. 

As características secundárias de sinônimos próximos [ne-
ar-synonyms], entretanto, podem ir muito além da relação entre 
hipônimos e hiperônimos. Moon (2013), por exemplo, explicita que 
as unidades léxicas em relação de identidade semântica apresen-

3 [synonymy is ‘similarity/identity of meaning between senses associated with two (or more) 
diferente lexical  forms]

4 [words which share central features of meaning, but may differ in respect of peripheral 
ones]

5 Exemplos fornecidos ad hoc.
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tam diferenças que podem estar a nível diatópico (lugar, como em 
tangerina, mexerica e bergamota), diafásico (situações de uso, como 
em xixi (coloquial) e urina) ou diastrático (estratos socioculturais, 
como hipérbato (tecnicismo))6. 

Cabe mencionar que alguns estudiosos, como Gouws (2013), 
apontam para o fato de que as diferenças entre sinônimos podem 
se manifestar não apenas a nível semântico, mas também a nível 
sintático. Alguns exemplos dizem respeito às restrições de combi-
nação de regência, como em prescindir [de] e dispensar [Ø]7.

3 A sinonímia sob o ponto de vista 
metalexicográfico

A metalexicografia corresponde às orientações teóricas acer-
ca de como compilar obras lexicográficas. Os dicionários de sinô-
nimos possuem duas estruturas básicas. A primeira delas, a ma-
croestrutura, corresponde ao conjunto total de lemas incluídos. A 
segunda, a microestrutura, corresponde ao conjunto de designa-
ções (sinônimos) relacionadas a cada lema. Os avanços nos estudos 
lexicológicos sobre sinônimos contribuíram para a distinguir dois 
tipos de soluções empregadas por dicionários de sinônimos:

(...) Distingue-se também entre (c) dicionários de sinonímia acumula-
tiva, que simplesmente arrolam sinônimos em cada verbete, e (d) di-
cionários de sinonímia discriminativa, que fornecem as diferenças de 
significado entre os sinônimos arrolados [sc. em cada verbete] (MLS, 
2010, s.v. Synonymwörterbuch).

Um exemplo de dicionário que aplica uma solução sinoními-
ca acumulativa é o Diccionario de Sinónimos y antónimos disponi-
bilizado online pelo jornal El País (DEP, s.a.):

6 Exemplos fornecidos ad hoc. É possível perceber que Moon (2013) abarca a concepção 
coseriana de língua como um diassistema, ou seja, “um conjunto mais ou menos complexo 
de ‘dialetos’, ‘níveis’ e ‘estilos de língua’” (COSERIU, 1980, p. 112).

7 Exemplos fornecidos ad hoc.
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                                  Quadro 1: s.v. ladrido no DEP (s.a.)

ladrido
aullido
gruñido

grito
voz

insulto

                                     Fonte: DEP (s.a., s.v. ladrido)

S.v. ladrido (DEP, s.a.) não há qualquer informação que au-
xilie o consulente a diferenciar cada designação. Aullido, gruñido 
e insulto se diferenciam na medida em que os dois primeiros são 
aplicáveis a animais, enquanto que o terceiro a pessoas. Além dis-
so, aullido possui um caráter triste, enquanto que gruñido é ame-
açador.

A sinonímia discriminativa, por sua vez, consiste em um tipo 
de solução sinonímica que distingue os sinônimos conforme suas 
características semânticas e seu comportamento sintático. Estu-
diosos como Gouws (2013), por exemplo, utilizam o termo orienta-
ções contextuais para referir-se às informações de caráter semânti-
co (restrições semânticas e comportamento nos eixos diatópico, dia-
fásico e diastrático do diassistema); por outro lado, para referir-se 
às informações de caráter sintático, Gouws (2013) utiliza o termo 
orientações co-textuais. Um exemplo de dicionário que aplica uma 
solução de sinonímia discriminativa é o DiSA (2012):

Quadro 2: s.v. abdomen, fructificar e ladrido no DiSA (2012)

abdomen s.m.
vientre

panza (col.)
barriga* (col.)

tripa (col.)
estómago (col.)

fructificar
1 v. (una planta) 

dar fruto
granar

2 (una cosa)
producir
rendir

aprovechar
≠ fracasar

ladrido
1 s.m. (de un perro)

gruñido (amenazador)
aullido (triste)

gañido (quejoso)
2 col. (de una persona)

grito
bramido

rugido (col.)
bufido (col.)

Fonte: DiSA (s.a., s.v. abdomen, fructificar, ladrido)
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No verbete abdomen reproduzido acima, percebe-se que 
DiSA (2012) auxilia o consulente através da inclusão da marca de 
uso coloquial. Já s.v. fructificar, DiSA (2012) oferece distinguidores 
semânticos (una planta, una cosa) para diferenciar as designações 
relacionadas a cada acepção de fructificar. Nesse caso, os distingui-
dores semânticos apontam restrições semânticas apresentadas por 
um conjunto de designações sob uma mesma acepção.   S.v. ladrido, 
por fim, são incluídos distinguidores semânticos não apenas para 
diferenciar as acepções, mas também para estabelecer diferenças 
entre as designações. Nesse terceiro caso, os distinguidores semân-
ticos apontam restrições semânticas apresentadas por uma deter-
minada designação.

Gouws (2013) defende a inclusão de informações contextuais 
e co-textuais afirmando que, ao lidar com sinônimos, uma das mis-
sões do lexicógrafo é fornecer as orientações necessárias para que 
o consulente da obra escolha a opção sinonímica mais adequada às 
suas necessidades. De fato, os exemplos acima, em especial se com-
paramos s.v. ladrido (DEP, s.a.) e s.v. ladrido (DiSA, 2012), apenas 
confirmam o auxílio que informações secundárias podem oferecer 
ao consulente.

Após organizar as contribuições teóricas que fundamentam 
este trabalho, na seção a seguir, serão apresentados os resultados 
da análise dos três dicionários de sinônimos do espanhol elencados. 

4 Análise do DiSA (2012), DASA (1998) e 
Sinonimos.com

Cada dicionário foi avaliado sob o ponto de vista macro- e 
microestrutural. Na macroestrutura das obras, avaliou-se a fre-
quência de lemas e designações incluídas, a fim de verificar se os 
dicionários apresentavam conformidade com a língua em uso. Na 
microestrutura, avaliou-se a frequência das designações, a solução 
sinonímica empregada nos verbetes e, conforme o caso, o tipo de 
informações contextuais e co-textuais incluídas.
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4.1 Análise da macroestrutura e da frequência das 
designações

Para a análise da macroestrutura, foram selecionados alea-
toriamente três intervalos lemáticos por dicionário. Cada unida-
de léxica presente nos intervalos, entre lemas e designações, foi 
analisada com o auxílio de dois corpora: o Corpus de Referencia 
del Español Actual Anotado (CREAa, 2015), para avaliar o DASA 
(1998), e o Corpus del Español del siglo XXI (CORPES, 2016) para 
avaliar o DiSA (2012) e o sinonimos.com (s.a.)8. A escolha de cor-
pora diferentes para os dicionários justifica-se pela relação entre a 
data de publicação das obras e a data de publicação dos textos que 
formam parte dos bancos de dados. O CREAa (2015), por exemplo, 
inclui textos publicados entre 1975 e 2000, intervalo dentro do qual 
o DASA (1998) foi publicado. Já o CORPES (2016) inclui textos 
publicados entre 2001 e 2012, intervalo no qual se insere o DISA 
(2012) e dentro do qual classificamos o dicionário sinônimos.com9.

Em primeiro lugar, no DASA (1998), foram analisados 91 
lemas, dos quais poucos apresentam baixa frequência (entarqui-
nar e entibo, 1 correspondência; entibar, entibación e insulsez, 3 
correspondências). Apenas dois lemas não apresentaram respaldo 
no CREAa (2015): entalamadura e insulano. No tocante às desig-
nações, foram também encontradas unidades léxicas sem nenhum 

8 O CREAa (2015) é um corpus da Real Academia Española que já existia e que está 
passando por um processo de reedição para aumentar as opções de busca e para 
ajustar-se ao intervalo de tempo contemplado pelo CORPES (2016). Possui mais de 126 
milhões de formas, provenientes de documentos escritos. Parte do projeto de futuras 
reedições abarca a inclusão dos registros orais, disponíveis apenas na sua edição mais 
antiga. Já o CORPES (2016) ainda está em fase de construção. Possui 225 milhões de 
formas e almeja chegar a 400 milhões. Está composto de documentos escritos (90%) e 
orais (10%), provenientes de literatura, livros-texto não literários e textos veiculados na 
imprensa. 70% do corpus corresponde a documentos americanos, enquanto que 30% 
são peninsulares.

9 O dicionário sinonimos.com não apresenta qualquer informação sobre o ano de publicação 
de seu conteúdo no site ou sobre qualquer dicionário impresso que possa ter servido de 
base para a sua publicação. Pressupomos que tenha sido publicado através de um site 
na internet a partir dos anos 2000, década da ampliação do acesso à Internet. 
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respaldo no corpus, como tillado, enlegamar, tallecer, antena-
do, enmaderación e restribar.

Em segundo lugar, no DiSA (2012), foram analisados 67 le-
mas. Destes, entalegar, entecado e insubstituible apresentaram 
apenas um registro no CORPES (2016). Nas designações, houve 
pouca incidência de unidades léxicas com baixa frequência, tais 
como enguarrar (1 registro), empuercar e guarrear (4 registros) e 
marranear (5 registros).

Em terceiro lugar, no sinonimos.com, foram analisados 65 le-
mas, dos quais um (entalegar) possuía apenas um registro no COR-
PES (2016) e um (entallado) não apresentou respaldo no corpus. 
Dentre as designações, também houve pouca incidência de unida-
des léxicas sem respaldo no corpus, como tilla e amancebarse.

O problema atrelado à inclusão de verbetes cujo lema pos-
sui poucos ou nenhum registro em corpora é que essas unidades 
léxicas dificilmente serão alvo de consulta. Manter tais unidades 
no dicionário significa contribuir com um inchaço macroestrutural 
desnecessário. Por sua vez, a inclusão de designações (opções de 
sinônimos) com frequência baixa ou ainda sem registro nos cor-
pora não auxilia o consulente a escolher as unidades léxicas mais 
adequadas para sua tarefa de produção, justamente pela falta de 
representatividade da língua em uso que essas unidades léxicas 
apresentam. Afortunadamente, a incidência de lemas e designa-
ções com problemas de frequência foi baixa nos três dicionários 
analisados.

4.2 Análise da microestrutura

Além da frequência das designações, já comentada em 4.1, 
analisou-se a solução sinonímica empregada por cada dicionário e 
o tipo de informações incluídas.
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4.2.1 DASA (1998)

O DASA (1998) adota uma solução sinonímica discrimina-
tiva. S.v. chistoso, -sa e s.v. recibirse ilustram como o dicionário 
emprega esse tipo de solução:

Quadro 3: solução sinonímica adotada pelo DASA (1998)

chistoso, -sa adj. Ocurrente, decidor, gracioso, 
donoso, chusco, agudo, ingenioso, chancero. 
Los dos primeros se aplican sólo a personas. 
Gracioso, donoso y chusco, a personas, 
dichos o hechos. Agudo e ingenioso se dice 
de personas o de dichos; pero no de sucesos 
reales. 
2. Burlesco, festivo, jocoso.

recibirse prnl. Amér. 
Licenciarse

Fonte: DASA (1998, s.v. chistoso, -sa, recibirse) 

Os dois verbetes reproduzidos no Quadro 3 apresentam infor-
mações de caráter contextual. As informações fornecidas s.v. chis-
toso, após as designações em itálico, são distinguidores semânticos 
que apontam as restrições semânticas de cada designação. Já s.v. 
recibirse, é fornecida a marca de uso Amér., de natureza diatópica. 

A aplicação de uma solução sinonímica discriminativa, entre-
tanto, não é uma constante nos verbetes do DASA (1998). Há casos 
de verbetes que não apresentam qualquer distinguidor semântico 
quando, na verdade, essa informação seria necessária. No Quadro 
4, a seguir, s.v. conducir ilustra esse tipo de caso:

Quadro 4: problemas encontrados no DASA (1998)

conducir tr. Dirigir, guiar. 2 Regir, administrar, 
gobernar, llevar las riendas. 3 Llevar, transportar. 
4 prnl. Comportarse, portarse, proceder. 

abastecer tr. Proveer, surtir, 
suministrar, aprovisionar, 
avituallar, municionar, 
pertrechar. 

Fonte: DASA (1998, s.v. conducir, abastecer) 

S.v. conducir, o DASA (1998) divide as designações (sinôni-
mos) em diferentes acepções, o que demostra que há uma diferença 
de caráter contextual (semântico) entre cada grupo. No entanto, a 
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ausência de distinguidores semânticos para cada acepção não per-
mite saber qual a diferença entre cada grupo de designações.

Por fim, cabe observar que o DASA (1998) não fornece infor-
mações co-textuais. S.v. abastecer, por exemplo, há diferentes com-
portamentos sintáticos a nível de regência. O lema comporta-se 
sintaticamente através da regência abastecer de. Por um lado, as 
designações proveer, surtir e aprovisionar também são casos de re-
gência com a preposição de, tal qual o lema. Pertrechar, no entanto, 
constitui um caso de regência tanto com a preposição de como com 
a preposição con. Por outro lado, as designações suministrar, avi-
tuallar e municionar, diferente de abastecer, não constituem casos 
de regência. O caso comentado aqui ilustra a necessidade das infor-
mações co-textuais para tarefas de produção em língua espanhola.

4.2.2 DiSA (2012)

Conforme o exposto na seção 3 e ilustrado no Quadro 2, o 
DiSA (2012) adota também uma solução de sinonímia discriminati-
va. Os verbetes reproduzidos anteriormente, no Quadro 2, contém 
diversas informações contextuais, como distinguidores semânticos 
para acepções e designações e ainda marcas de uso. Entretanto, e 
da mesma forma que o Dasa (1998), o Disa (2012) não inclui infor-
mações co-textuais:

Quadro 5: problemas encontrados no DiSA (2012)

abastecer(se) v.
aprovisionar
suministrar

proveer
proporcionar

pertechar
surtir
dotar

equipar
nutrir

avituallar (de víveres)
municionar (de munición)

[...]

                           Fonte: DiSA (2012, s.v. abastecer(se)) 
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O lema (abastecer) e as designações aprovisionar, proveer, 
surtir, nutrir e avituallar constituem casos de regência verbal, 
pois são acompanhados pela preposição de. O mesmo acontece com 
pertechar, dotar e equipar, que são acompanhadas tanto pela pre-
posição con como pela preposição de. Por outro lado, suministrar, 
proporcionar e municionar não são casos de regência. Novamente, 
o consulente carece de auxílio em relação ao comportamento sintá-
tico de cada designação.

4.2.3 Sinonimos.com (s.a.)

O dicionário sinonimos.com também adota uma solução si-
nonímica discriminativa. No entanto, fornece menos informações 
acerca das designações, se comparado com os dois dicionários ante-
riores. Os verbetes reproduzidos no Quadro 6 ilustram essa ques-
tão:

Quadro 6: solução sinonímica adotada pelo sinonimos.com

base
1 pedestal: zócalo, podio, 
basamento
2 principio: origen, 
fundamento, arranque, 
génesis

confidente
1 amigo: compañero, 
camarada, compadre
2 delator: soplón, acusón, 
chivato, chismoso

abastecer
1 proveer: suministrar, 
aprovisionar, surtir, 
avituallar

Fonte: sinonimos.com (s.a., s.v. base, confidente, abastecer) 

Conforme se pode observar através do verbete base, o único 
tipo de distinguidor semântico que o dicionário inclui são os dis-
tinguidores de cada acepção. As consequências de não haver dis-
tinguidores semânticos nas designações pode ser observada s.v. 
confidente. Na segunda acepção, soplón, acusón e chivato possuem 
restrição diafásica por sua natureza coloquial; na mesma esteira, 
chismoso possui restrições no eixo diastrático por sua natureza de-
preciativa. A ausência de marcas de uso junto às designações é um 
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prejuízo ao consulente que precisa desempenhar-se em tarefas de 
produção. 

Por outro lado, a ausência de informações co-textuais se re-
pete também no sinônimos.com. O lema (abastecer), o distinguidor 
semântico (proveer) e as designações aprovisionar e surtir são ca-
sos de regência, pois são acompanhados da preposição de. Por outra 
parte, suministrar e avituallar não constituem casos de regência. 

5 Considerações finais

Os três dicionários apresentam segmentos informativos ca-
pazes de auxiliar o consulente a eleger o sinônimo contextualmen-
te mais adequado. O DASA (1998) e o DiSA (2012) são os que mais 
distribuem informações contextuais (distinguidores semânticos e 
marcas de uso) nas acepções e designações dos verbetes. O trata-
mento atribuído aos sinônimos por ambas as obras permite afir-
mar que são os dicionários com o maior potencial de auxílio para 
estudantes brasileiros de espanhol de níveis mais avançados que 
precisam desempenhar-se adequadamente em tarefas de produção. 
A ressalva que se cabe fazer diz respeito à falta de sistematicidade 
justamente na inclusão de informações contextuais.

A avaliação do Sinonimos.com, por sua vez, indicou que este 
é o dicionário com o menor potencial de auxílio em tarefas de pro-
dução. Isso porque a obra não indica as restrições relacionadas ao 
diassistema da língua (diatopia, diafasia, diastratia). 

Por outra parte, carece-se de informações acerca do compor-
tamento sintático de cada opção sinonímica apresentada. Nenhum 
dos dicionários inclui esse tipo de informação. Os casos de regência 
verbal mencionados ao longo da análise constituem apenas um dos 
aspectos referentes à relação co-textual entre unidades léxicas.

Sob a perspectiva quantitativa, há pouca incidência de lemas 
e designações com baixa frequência no DiSA (2012) e no Sinonimos.
com. Já a inclusão de designações no DASA (1998) sem respaldo no 
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corpus representa um problema para o consulente, pois não reflete 
a língua espanhola em uso. 

Em suma, os três dicionários de espanhol analisados forne-
cem um auxílio ainda parcial ao seu potencial consulente (os falan-
tes de espanhol como língua materna) e aos estudantes brasileiros 
de espanhol. Para auxiliar o consulente em tarefas de produção 
(ou seja, no uso da língua), fazem-se necessários dicionários de si-
nônimos que reflitam a língua em uso, considerando a frequência 
de lemas e designações e os aspectos contextuais e co-textuais das 
unidades léxicas envolvidas. 
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Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de Jovens e 
Adultos, a matriz curricular estava construída com base nas disci-
plinas do núcleo comum e da área técnica, mas, seu PPC previa a 
PPI como elemento integrador.

No caso da formação integrada ou do ensino médio integrado ao ensino 
técnico, queremos que a educação geral se torne parte inseparável da 
educação profissional em todos os campos onde se dá a preparação para 
o trabalho: seja nos processos produtivos, seja nos processos educativos 
como formação inicial, como o ensino técnico, tecnológico ou superior 
(CIAVATTA, 2005, p. 84).

Dessa forma, os PIs passam a ser possibilidade de articu-
lação entre as disciplinas, desencadeando um processo inicial de 
interação e cooperação entre elas, na perspectiva de buscar a in-
terdisciplinaridade. Apesar de a proposição parecer uma excelente 
metodologia para trilhar esse caminho, a preocupação presente e 
constante, devido às incertezas de que o resultado seria a constru-
ção de uma proposta interdisciplinar, concretizando, dessa forma, 
o CI. Por isso, questões acerca da garantia de estarmos propondo 
currículo integrado e interdisciplinar advinham frente ao receio de 
permanecermos justapondo disciplinas para um estudo de tema, 
embora buscássemos o que caracterizaria a multidisciplinaridade? 

Embora todos os envolvidos no processo de construção dessa 
proposta tivessem suas dúvidas, suas dificuldades, seus anseios, 
autores como Santomé (2008), nos traziam alento indicando que 
esse era o início de uma longa caminhada, mas frutífera, pois este 
afirma que a multidisciplinaridade, caracteriza-se como o primeiro 
nível propositivo para compensar a hiperespecialização disciplinar, 
ou seja, um processo inicial rumo à tentativa de um pensamento 
horizontalizado entre as disciplinas. A multidisciplinaridade insti-
tui o início do fim da especialização excessiva do conteúdo.

Diferenciar, na prática, as posturas disciplinares ou inter-
disciplinares, se torna, às vezes, difícil, pois essas diferenças, em 
alguns casos, são muito sutis. Mas, de uma questão todos tinham 
certeza, a necessidade de uma prática que rompesse com a frag-
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mentação do saber, para ter as condições necessárias para a efetiva 
concretização do CI. De acordo com Marise Ramos:

Esta concepção compreende que as disciplinas escolares são responsá-
veis por permitir apreender os conhecimentos já construídos em sua 
especificidade conceitual e histórica, ou seja, como as determinações 
mais particulares dos fenômenos que, relacionadas entre si, permitem 
compreendê-los. A interdisciplinaridade, como método, é a reconstitui-
ção da totalidade pela relação entre os conceitos originados a partir 
de distintos recortes da realidade; isto é, dos diversos campos da ciên-
cia representados em disciplinas. Isto tem como objetivo possibilitar 
a compreensão do significado dos conceitos, das razões e dos métodos 
pelos quais se pode conhecer o real e apropriá-lo em seu potencial para 
o ser humano (RAMOS, 2005, p. 116).

Essa interdisciplinaridade é imperativa, conforme Frigotto 
(1995), pois como poderemos explicar os fenômenos da realidade, 
não poderemos utilizar apenas conceituais de parte do conheci-
mento, pois os problemas do cotidiano não são disciplinares, eles 
são complexos e exigem a necessidade de explicitar a integridade 
das características de sua totalidade. E, para isso o planejamento 
coletivo se torna imprescindível.

2 O planejamento coletivo – dificuldades 
e possibilidades para a construção de 
saberes e fazeres

A construção de um planejamento coletivo apresenta uma sé-
rie de dificuldades e é, em muitos casos, dolorosa, pois fomos cons-
tituídos docentes de forma cartesiana, disciplinar, em que os con-
ceitos de cada disciplina falam por si só ou interagem levemente 
com outros conhecimentos. Enquanto docentes temos dificuldades, 
muitas vezes de pensar de forma interdisciplinar, o que prejudica a 
ação coletiva em torno de conceitos ou temas que possam resolver 
as situações problemáticas ou temáticas que surgem no cotidiano 
da sala de aula.
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No entanto, para trabalhar com os PIs na educação profis-
sional, esses exercícios de pensar os saberes e fazeres no coletivo 
se torna imperioso, uma vez que esses projetos só farão sentido 
se estiverem ligados diretamente ao mundo do trabalho (trabalho 
entendido aqui enquanto ontológico, como prática humana na qual 
o sujeito produz sua própria existência na relação com a natureza 
e os outros sujeitos e, no sentido histórico, enquanto trabalho as-
salariado ou fator econômico, como forma específica de produção 
da existência humana no sistema capitalista). O que nos remete a 
afirmar que o humano e o trabalho são indissociáveis.

O grande desafio para os docentes está, justamente, na arti-
culação dessas quatro dimensões no planejamento, na construção 
e execução dos PIs, por motivos diversos, como os já mencionados 
e, também, porque historicamente a educação no Brasil se desen-
volve de forma disciplinar e fragmentada, com alguns projetos que 
buscam a integração.

No nosso contexto (Campus Panambi) podemos verificar que 
muitos PIs atingiram para além dos objetivos propostos, e outros 
não conseguiram atingir seus objetivos por dificuldades no plane-
jamento, na organização interdisciplinar e na execução, pois não 
suscitaram a vontade de crescer, a curiosidade, a motivação para 
solucionar a problemática lançada, tanto por parte dos estudantes 
quanto dos docentes.  

Essa construção coletiva de saberes e de fazeres é um ca-
minho longo que ainda temos que perseguir, porque exige que os 
docentes rompam com alguns paradigmas de sua formação inicial 
e demonstrem a disponibilidade e o movimento da vontade de mu-
dança, da construção, do desapego e, especialmente, da potência de 
trabalhar no coletivo e com conceitos que favoreçam a interdiscipli-
naridade, sem perder a essência de cada disciplina, para o sucesso 
da articulação entre trabalho, ciência, cultura e tecnologia, para  
ter significação com a realidade social.
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3 O árduo caminho dos PIs as áreas do 
conhecimento

No PROEJA – Campus Panambi, com terminalidade em Téc-
nico em Edificações, o curso tem duração de 3 anos, onde os alunos 
cursam o ensino médio e o ensino profissionalizante, através de 
uma proposta de organização curricular embasada nas concepções 
do CI. Concepções essas que estão embasadas na legislação nacio-
nal, na legislação dos Institutos e, especificamente, na legislação 
pedagógica do Instituto Federal Farroupilha. Dessa forma, após 
a realização de um formação continuada e através de discussão 
com os docentes do curso, entendemos que para efetivar o CI, com 
experiência nos PIs, decidiu-se que no PPC do Curso o trabalho 
pedagógico seria articulado por áreas do conhecimento, buscando 
aprimorar o nosso trabalho e articular as disciplinas do núcleo co-
mum e da parte técnica através dos objetivos e princípios das gran-
des áreas, Línguas, códigos e suas tecnologias, Matemática e suas 
Tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias, Ciências 
Humanas e suas tecnologias e as disciplinas específicas da Área 
Técnica (o coletivo de docentes precisa amadurecer as questões de 
integração da área técnica, para depois construir eixos estrutura-
dores nessas área). No entanto, procuramos, no planejamento, in-
terligar a formação geral e a técnica, buscando superar uma visão 
fragmentada de sujeito e de sociedade produtiva que impunha à 
educação a tarefa de prepará-los ou para pensar (intelectuais) ou 
para trabalhar (mão de obra). 

Para que essa organização do trabalho pedagógico com os 
jovens e adultos pudesse ter contextualização, significação e cons-
trução de saberes e fazeres, é essencial que o coletivo de docentes 
possa conceber o trabalho como o princípio educativo e elemento 
integrador entre o núcleo comum e a área técnica e entre teoria 
e prática. Esse caminho que estamos trilhando na nova organiza-
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ção curricular quer oferecer aos nossos educandos o direito a uma 
educação completa, ou seja, que eles possam apropriar-se dos co-
nhecimentos científicos e tecnológicos construídos e acumulados 
pela humanidade, mas ao mesmo tempo, construir novos saberes, 
podendo essa forma incorporar ao trabalho a dimensão intelectual, 
auxiliando no processo de desconstrução da ideia de que alguns 
pensam outros executam.

Essa forma de organização curricular apresenta diversos obs-
táculos para a sua concretização plena, alguns deles são a atuação 
nos diversos níveis e modalidades de ensino, a participação em pro-
jetos de ensino, de pesquisa e de extensão, as reuniões pedagógicas 
e gerais ordinárias da instituição, o afastamento parcial de alguns 
professores para estudo e outros muitos fatores que poderíamos 
elencar. Porém, percebe-se que esse exercício diário de pensar em 
área e não em disciplina tem contribuído muito para que nós do-
centes, saiamos de nossa formação cartesiana e passemos a pensar 
em planos norteados por eixos temáticos, que não são fixos e podem 
ser redefinidos de acordo com as necessidades e o contexto, bem 
como pela experiência cotidiana que o professor vem acumulando 
com essa nova forma de organização curricular.

O exercício de romper com a disciplinaridade e com o pensa-
mento de preparação para o mercado de trabalho ou para vestibu-
lar, ainda é um entrave para essa organização, mas na medida em 
que vamos avançando em nosso trabalho podemos perceber que, 
pela participação dos alunos nas aulas, os efeitos do pensar coleti-
vo, da discussão com base em temas geradores ou eixos estrutura-
dores oriundos da realidade de nossos alunos começam a se fazer 
sentir, pois o aluno começa a argumentar usando conhecimentos 
discutidos pelas diferentes áreas e disciplinas técnicas, demons-
trando que essa forma de trabalho tem auxiliado no processo de 
ressignificação do estudar, do aprender e do próprio conhecimento, 
agora contextualizado pelo aluno, com base em suas aprendiza-
gens.



308

Do ostracismo à construção coletiva de linguagens e subjetividades na modalidade Proeja no...

É importante, nesse processo, que o estudante identifique o senso co-
mum, o núcleo de bom senso do conhecimento popular e o conhecimen-
to científico, estabelecendo relações entre eles e construindo respostas 
criativas para problemas práticos a partir da descoberta das conexões 
entre os diversos campos do conhecimento (KUENZER, p. 90, 2009).

Toda essa caminhada apresenta avanços e recuos, pois é um 
processo que exige do professor a desconstrução de muitos saberes 
de sua formação inicial, por isso, é um processo lento e que requer 
muito apoio entre os colegas, da direção de ensino, da sua equi-
pe pedagógica e da organização de um horário que possibilite que 
numa mesma noite, todas as turmas do PROEJA tenham aula da 
mesma área do conhecimento. Sabemos, no entanto, que muitas 
vezes surgem as ‘vontades’ de recuar, de trabalhar de forma disci-
plinar novamente, porque o caminho apresenta uma série de difi-
culdades por ser um caminho inteiro a ser construído pelo coletivo. 
Nada está pronto. Nada está dado.

4 Do sonho à realidade: algumas 
possibilidades

Para uma melhor organização dos planejamentos coletivos 
foi organizado um documento base, onde os professores de cada 
área registram os temas geradores ou eixos estruturadores, as 
questões norteadoras do processo de aprendizagem, os conheci-
mentos a serem trabalhados, a organização das atividades sobre 
esses conhecimentos, a metodologia de trabalho, os recursos que 
utilizarão e como procederão a avaliação. Esse documento, a cada 
nova construção é entregue à coordenação do curso, para que possa 
haver um acompanhamento pedagógico constante e cooperativo do 
processo de ensino e aprendizagem.

Na questão educacional, as disciplinas que até então eram de 
cunho formativo passam a serem mapas de conhecimento, não ape-
nas unidades fixas. Estamos na era da negociação de territórios, 
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as singularidades perpassaram o espaço privado e ainda nos deba-
temos com a dissolução de algumas instituições tais como família, 
trabalho, entre outros.

Nesse artigo apresentamos um dos planejamentos da área 
de Linguagens, códigos e suas tecnologias, onde podemos observar 
que os professores estão realizando uma caminhada, um processo 
de desconstrução de sua formação cartesiana, preocupando-se com 
uma prática pedagógica que venha ao encontro de uma formação 
integral para a educação de jovens e adultos. Chamamos de pro-
cesso, porque é no planejamento coletivo, no cotidiano do chão da 
sala de aula, através do diálogo entre os docentes e com o perfil do 
egresso, que se encontra na legislação nacional e institucional, que 
os professores conseguirão aperfeiçoar o seu trabalho.

PLANEJAMENTO POR ÁREA DO CONHECIMENTO

ÁREA: LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

TEMA: O lugar onde eu vivo.       SUBTEMA: Como eu vejo/percebo

PERÍODO: Março e Abril  TURMA: 4 CURSO: Técnico em Edificações - 
PROEJA  ANO: 2º ano  

Questões 
norteadoras do 

processo
de 

aprendizagem

Conhecimento;
Conteúdo

Organização 
do 

conhecimento: 
atividades

Recursos Avaliação

Como percebo 
o lugar onde 
vivo, através 
dos signos, 
símbolos e das 
linguagens 
digital, verbal e 
não verbal?

-Gêneros 
textuais;
-Construção de 
parágrafos;
-Imagens;
-Corporeidade;
-Cores e suas 
relações.

Dinâmicas de 
acolhida;
Explicação 
oral;
Registros 
escritos;
Construção de 
painel;
Movimentos 
e suas 

Trabalhos 
em grupo; 
Processos 
individuais 

Qua-dro;
Papel 
pardo;
Carto-lina
Giz de 
cera;
Giz.

Diag-
nósti-ca

Em uma aula da disciplina de Código, Linguagem e suas 
Tecnologias, que contempla os componentes curriculares de arte, 
educação física, inglês, português e literatura, foram propostas aos 
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Estudantes do Curso Técnico em Edificações – modalidade PROE-
JA (Programa de Educação de Jovens e adultos), um memorial, em 
que era preciso narrar para os demais colegas, em forma de semi-
nário, aspectos de sua vida pessoal e profissional. No decorrer da 
aula, cada estudante apresentava os fatos que lhe eram pertinen-
tes. Alguns chamavam mais atenção para a infância e a adolescên-
cia, marcadas pela falta de condições financeiras, pela separação 
dos pais. Outros e, esses em grande maioria, contavam sobre seus 
casamentos e nascimentos dos filhos. Esse fato chama a atenção, 
pois as maiorias dos estudantes envolvidos se casaram em idade 
entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos, argumentam que em fun-
ção da religião (que é fortemente praticada no município) – o sexo 
antes do casamento não é permitido, então, para que possa ocorrer 
o ato sexual entre os namorados, o casamento é a ‘saída’.

De todos os estudantes, houve fatos curiosos, tristes e ale-
gres. Mas foram dois encontros que provocaram afetos: o primei-
ro, narrado pelo aluno Antônio, que iniciou sua fala dizendo: “vou 
falar o que aprendi com minha vó: fio conte só as bençãs”. O outro 
encontro, proporcionado por ‘Dona Maria’, senhora com mais de 
60 anos que retoma os estudos após 40 anos, que comentou “cada 
dia que eu sair de casa e aprender uma única palavra nova já terá 
valido a pena”.  

Nos agenciamentos colocados em ação na aula, procuramos, 
provocar maneiras que desmanchassem e desnaturalizassem mo-
dos de viver e sentir e que produzissem modificações e deslocamen-
tos nos territórios constituídos. Também produzir afetos que não se 
reduzissem apenas ao encontro entre pessoas com diferentes dese-
jos, mas que esse encontro pudesse atuar para além do eixo verti-
cal/horizontal de um agenciamento, o qual, comumente, se dá na 
relação docente/aluno e que, geralmente é conduzida pela pergunta 
‘fale mais um pouco de você’, quando da realização de atividade 
sobre história de vida. 

Uma música, um filme, o nascimento de um filho, o noivado, 
a morte, um objeto, uma foto, a aquisição de um bem, uma história 
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tende a desmontar a linearidade de quem pergunta e de quem res-
ponde, desmanchar as identidades que sustentam autorias, des-
territorializar os sentidos e lugares bem definidos e ocupados. Ao 
realizar essa atividade, não se buscou um EU identitário, mas a 
possibilidade de fazer, de produção de subjetividade. E produção 
significa que nós nos fizemos de muitas formas. A questão era não 
se apegar às histórias e pontos de parada da vida de cada estudan-
te, mas prospectar modos de vida. Ocuparmo-nos menos de signifi-
car e mais de experienciar. 

Dona Maria nunca deixou de aprender. Mesmo o tempo lhe 
deixando endurecida, o desejo conservava, para ela, uma potên-
cia de vida que poderia ser reencontrada toda vez que aprendesse 
“uma palavra nova”. Era algo que Dona Maria gostaria que todos 
experimentassem, não porque era bom, mas porque a fazia sentir 
parte do mundo.

Antônio trouxe, através da fala de sua avó, o que lhe potencia-
liza. É preciso fazer um esforço permanente para que os encontros 
elevem a potência de viver ao ponto que se possam transformar as 
paixões, porque se vive no mundo das paixões, dos encontros casu-
ais. É pertinente, pelo menos, criar as condições para que se vivam 
paixões alegres, porque elas nos dão um sinal de que a singularida-
de ou, diria, o grau de potência se engrene com o aumento do poder 
de ser afetado. Quanto mais alegres forem esses encontros, mais se 
tem oportunidade de acionar uma paixão no sentido de uma ativi-
dade. Então recupera-se aquilo que é importante, que é a potência 
de agir. Essa potência de agir se espalha como potência de pensar, 
como potência de sentir e me leva a compor, nesses encontros, a 
variação da potência de existir.

Destaca-se, ainda, a relevância de discutir, nesta escrita, a 
dimensão ética a partir das proposições analisadas por Espinosa, 
que apresenta uma tipologia dos modos de existência imanentes 
que definem aquilo que se passa no encontro com outro corpo, que 
não é só o meu e nem somente eu. Assim, Espinosa (1983) quando 
estuda o seu código ético, ele o faz a partir das questões que en-
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volvem o corpo – quais os afetos compõem esse corpo? O que ocorre 
no encontro com outro corpo? Quais corpos se compõem e quais se 
decompõem em relação a ele? Dessa forma, o corpo é a natureza e os 
limites de seu poder de ser afetado. A ética de Espinosa considera, 
portanto, a potência e o poder (MACHADO, 2009, p. 73). Se a ética 
diz respeito a um modo de vida, o poder aqui não se reduz à ideia 
de violência, acredito que o grande inimigo do poder é o fascismo, 
não o fascismo de Estado, mas o fascismo que faz o corpo desejar o 
mesmo poder que o sujeita e o domina. 

A ética de Espinosa (1983) diz respeito a quem cria seu modo 
de existência em meio à vida, e eu diria seu modo de vida enquanto 
docente. Então, a pergunta é: que afetos são possíveis na modali-
dade Proeja no campus Panambi?

Até o momento apresentei os afetos que são produzidos quan-
do um corpo encontra o outro, porém, há ainda outra implicação 
que se produz quando os afetos que experimentamos são de ale-
gria. Para Espinosa (1983), o encontro com um corpo que convém 
ao nosso leva-nos a conhecer o que temos em comum e o que nos 
faz concordar com ele. Essa ideia torna-se potente para pensar, a 
partir de Espinosa, os bons encontros, pois quanto mais coisas em 
comum notamos no contato de um corpo com outro, mais apta será 
a alma a perceber adequadamente aquilo que o afeta.

No pensamento de Espinosa, o termo comum adquire o senti-
do de unidade que deriva da composição entre dois ou vários corpos. 
Essa unidade, porém, não é entendida como uma ideia abstrata, 
mas como ideia geral, isto é, não constitui a essência de nenhuma 
coisa singular. Todos os corpos têm algo em comum (a extensão, o 
movimento e o repouso), mas também produzem algo em comum 
no encontro com outro corpo que lhes convém. 

A partir de Deleuze e Espinosa, é plausível afirmar que o afe-
to modifica a forma do corpo, a força de existir e, no caso da docên-
cia, o afeto muda a forma da interação, das relações, dos diálogos. 
Ressalto, novamente, que o afeto não está vinculado à pessoa, mas 
ao encontro, às relações, às forças. São as composições de afetos 



313

Tamara Angélica Brudna da Rosa, Sylvia Messer, Marli Possebon

que surgem nos encontros entre docentes e estudantes e que estão 
expressas nos enunciados e atitudes de cada um que indica a po-
tência de agir (ou não). Para Deleuze (2002), com base em Espino-
sa, ética é um problema de potência, por isso se distingue da moral. 

Deleuze (2008, p. 189) argumenta, ainda, que, o indivíduo 
não pode ser definido como substância, ele é verdadeiramente um 
conjunto de relações. Quando temos uma relação que compactua 
com a nossa, experimentamos, primeiramente, um afeto de alegria, 
sem que conheçamos as afinidades de ambos os corpos. Ao realizar 
uma atividade coletiva e que de certo modo se torna significativa, 
marco um encontro alegre com um corpo que não é comum ao meu, 
mas que mantém uma relação que compactua com o meu corpo. 
Essa paixão alegre é a causa ocasional da noção comum.

O embate entre os afetos colocados em jogo ao se ouvir, ver, 
falar e pensar tende a provocar transversalidades, isto é, uma “co-
municação máxima entre os diferentes níveis e, sobretudo, nos di-
ferentes sentidos” (GUATTARI, 2008, p. 87). O uso desses elemen-
tos reverberou em nós docentes e nos estudantes que fizeram parte 
desta atividade; não uma ressignificação da vida, mas compor com 
as forças de uma vida mais ampla, mais rica em possibilidades. 
Foram essas percepções que para além de conteúdos contribuem 
para o currículo integrado.

5 Considerações finais

Na estrutura estratificada, que temos enraizadas na gran-
de maioria das instituições de ensino e em suas práticas ocorrem, 
muitas vezes, os jogos de saber e de poder que não envolvem ne-
cessariamente as ações ocultas das práticas do cotidiano escolar e 
das relações sociais estabelecidas entre os próprios docentes. Para 
Deleuze (2006), as instituições não estão na mesma dimensão do 
poder. Ele as interpreta como parte das formações não discursivas 
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que são uma das formas do saber e, portanto, supõem o poder como 
‘condição interna’, reproduzindo-o. 

Ao mesmo tempo em que esses elementos apresentam ca-
racterísticas negativas também acabam por serem vistos de outro 
modo, pois também colocam em movimento o desejo, o comprometi-
mento, a preocupação com o processo de ensino/aprendizagem dos 
estudantes, a busca por uma maior qualificação do curso, a conso-
lidação regional do Instituto, o diálogo, a crença no seu papel de 
mediador, são esses aspectos que de certo modo levaram os docen-
tes que atuam no Projea juntamente com a coordenação do curso, 
propor uma nova metodologia de ensino e que já foi apresentada 
no início deste artigo. 

A atividade de ensino requer a compreensão por parte do do-
cente de que múltiplos são os caminhos e possibilidades, bem como 
inúmeros são os obstáculos a serem enfrentados. Assim, a ideia 
desse artigo, foi apresentar alguns pontos que tornou possível o 
processo de implantação do currículo por áreas do conhecimento 
no PROEJA Edificações, do campus Panambi. Um fator de rele-
vância nesta questão é a analise na forma de como se realizam os 
planejamentos, desde o PPC até os planos de aula, os espaços que 
se dispõem para estudo e discussões sobre a prática; bem como, a 
própria falta de discussões sobre como os docentes se constituem 
enquanto trabalhadores; questões estas que se tornam fundamen-
tais, uma vez que o CI pressupõe a coletividade, o diálogo entre os 
pares e as áreas. 

Encontra-se aí, então, o processo de singularização como 
produtor da subjetividade. Esta ideia está entrelaçada com os pro-
cessos constitutivos que também emergem da singularização pro-
duzida pelo docente a partir de seu percurso de vida, escolar, de 
trabalho, de relações familiares e afetivas: 

Os PIs e a organização curricular por áreas do conhecimen-
to podem ser essa alternativa pedagógica possibilitadora do rom-
pimento com a fragmentação, tão arraigada às práticas docentes. 
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Contudo, não bastam boas ideias, elas precisam transformar-se em 
ação, em prática, situações de aprendizagem de fato significativas, 
as quais farão a diferença na vida daquele estudante em busca de 
algo diferente quando almeja a educação profissional.

Os afetos que transbordaram das vivências contadas sobre o 
movimento desses docentes corresponderam aos mais diferencia-
dos sentimentos: alegria, tristeza, esperança, sonho, frustração, 
desejo, cumplicidade; e as mais diversificadas ações: enfrentar, ex-
pandir, acolher, amadurecer, planejar, inventar, defender. Foram 
acontecimentos que se efetuaram por meio das experiências relata-
das e deram contorno às singularidades que se substancializaram 
em um campo de experimentação:
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EDUCAÇÃO BRASILEIRA NA  
ERA VARGAS: UM ESTUDO SOBRE 

DISCURSOS MANIPULADOS

Briane Schmitt*

1 Introdução

A Era Vargas caracteriza-se como sendo o período em que 
o presidente Getúlio Vargas governou o Brasil. Nessa época, em 
todas as facetas da sociedade brasileira, várias transformações 
puderam ser percebidas nos mais variados aspectos, fossem eles 
de origem política, econômica ou mesmo no âmbito social. Nesse 
espaço de tempo no qual o Brasil se transformava das mais varia-
das formas, houve uma fase em que a construção da nacionalidade 
do país era tida como prioridade máxima. Esse período é conheci-
do como Estado Novo, que se estabeleceu entre os anos de 1937 e 
1945, chegando ao seu fim quando Getúlio Vargas foi deposto pelas 
Forças Armadas. Durante esses anos, não apenas o Brasil, mas o 
mundo inteiro vivia momentos turbulentos, principalmente com o 
advento da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que transfor-
mou as relações mundiais em aspectos políticos, econômicos e so-
ciais. Transformações no âmbito educacional brasileiro e a tentati-
va de construção, por parte do governo da época, de um espírito de 
nacionalidade entre o povo, foram os responsáveis pela formação 
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de discursos riquíssimos e cheios de aspectos a serem analisados, 
discursos esses que nos permitem quase sentir a atmosfera que 
circundava a sociedade brasileira da época.

Com base nos pressupostos teóricos que dizem respeito à 
Análise de Discurso de linha francesa com filiação em Pêcheux, 
disciplina essa que permite a análise não só de aspectos linguís-
ticos, mas também sociais e subjetivos, o presente trabalho busca 
mergulhar nos discursos sobre a educação que circularam na revis-
ta Cultura Política, a fim de tentar descobrir de que forma criou-se 
o imaginário sobre a educação brasileira naquela época, além de 
estudar a forma como as ideologias que permeiam as relações so-
ciais acabam por interferir nos discursos dos indivíduos, moldando, 
assim, suas formas de falar sobre o mundo e sobre aspectos que 
nele podem ser observados.

Este artigo é resultado de uma monografia apresentada como 
trabalho de conclusão de curso, portanto, trata-se de um recorte da 
longa pesquisa realizada em Análise de Discurso. Embrenhando-
-se não apenas na materialidade linguística, mas também no Bra-
sil do Estado Novo e, mais especificamente, nas formas como o país 
se apresentava em relação ao seu governo, às mudanças impostas 
por esse e também ao povo, o trabalho desenvolvido aqui apresenta 
uma imagem sobre a educação brasileira muito específica da épo-
ca, mas que continua ecoando ainda nos discursos sobre a educação 
brasileira de hoje, que, mais do que nunca, é tema recorrente em 
discussões sobre o desenvolvimento do país.

2 A revista cultura política e o DIP

Nesse contexto histórico do Estado Novo e das alterações de-
cretadas por Vargas, uma das preocupações do governo era que a 
comunidade nacional compactuasse com as mudanças que o país 
estava sofrendo, participando ativamente do processo pelo qual o 
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país passava, com o objetivo de reproduzir uma identidade nacional 
no imaginário dos brasileiros. Vários foram os meios pelos quais o 
governo buscou difundir suas ideias e, dentre esses veículos, está 
a revista Cultura Política, que era a revista oficial de difusão de 
ideias do governo. 

Dirigida por Almir de Andrade, a revista era diretamente 
vinculada ao DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Após 
a criação do DIP, todos os serviços de propaganda ligados ao gover-
no federal, fossem eles dos ministérios, departamentos ou estabe-
lecimentos de administração pública federal, passaram a ser exclu-
sivamente executados pelo órgão de censura, que, além de manter 
o controle da imprensa no Brasil, era responsável por promover a 
imagem pessoal do chefe de Estado, Getúlio Vargas. O DIP, portan-
to, pode ser definido como o órgão de maior poder coercitivo sobre 
os discursos que circulavam durante a Era Vargas e o Estado Novo. 
A revista Cultura Política circulou de março de 1941 a outubro de 
1945, tendo, como principal objetivo, esclarecer as transformações 
sociais e econômicas pelas quais o Brasil passava. Era escrita pela 
elite intelectual brasileira, e dentre seus principais colaboradores 
estavam Almir de Andrade, Francisco Campos, Azevedo Amaral, 
Lourival Fontes e Cassiano Ricardo.

A revista Cultura Política se definiu como um meio muito 
poderoso pelo qual os discursos circulavam, tendo, como principal 
intuito, a constituição da identidade dessa nação brasileira que 
passava por transformações importantes em todos os aspectos, 
já que, “na sociedade contemporânea, a mídia pode ser entendida 
como um poderoso dispositivo de produção de identidades.” (GRE-
GOLIN, 2004). O corpus da presente pesquisa foi selecionado de 
três artigos que foram publicados exclusivamente na revista Cul-
tura Política.
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3 A análise de discurso de linha francesa

A Análise de Discurso é uma disciplina de interpretação que 
não leva em consideração apenas a linguística, mas que é susten-
tada por um tripé: o materialismo histórico, que diz respeito à his-
tória dos homens e da sociedade em que eles vivem, a linguística, 
como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos enunciati-
vos e a teoria do discurso, que apresenta a relação entre ideologia 
e sujeito e traz a noção de sujeito assujeitado. Portanto, o principal 
questionamento que se faz ao analisar o discurso no viés da Aná-
lise de Discurso de linha francesa é a forma como se constroem os 
sentidos a partir de um determinado enunciado. 

Eni Orlandi apresenta com clareza o objetivo e o modo de 
proceder dessa disciplina de interpretação:

[...] visa fazer compreender como os objetos simbólicos produzem sen-
tidos, analisando assim os próprios gestos de interpretação que ela 
considera como atos do domínio simbólico, pois eles intervêm no real 
do sentido. A análise de discurso não estaciona na interpretação, tra-
balha seus limites, seus mecanismos, como parte dos processos de sig-
nificação. Também não procura um sentido verdadeiro através de uma 
“chave” de interpretação. Não há esta chave, há método, há construção 
de um dispositivo teórico. Não há uma verdade oculta atrás do texto. 
Há gestos de interpretação que o constituem e que o analista, com seu 
dispositivo, deve ser capaz de compreender. (ORLANDI, 2013, p. 26)

Diferentemente da forma como normalmente o discurso é 
concebido, ou seja, como uma mensagem que é transmitida por um 
emissor para um receptor através de um código que é a linguagem, 
para a Análise de Discurso de linha francesa o discurso vai além 
dessa barreira pragmática, já que o considera como algo que trans-
cende o terreno da linguagem e, portanto, não se trata de uma 
relação linear entre enunciador e destinatário. A língua também, 
nesse ponto de vista, deixa de ser meramente um código, pois é 
trabalhada e entra em funcionamento juntamente com os sujeitos 
participantes do discurso. Portanto, M. Pêcheux (2014) afirma que 
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o discurso mais do que transmissão de informação (mensagem) é 
efeito de sentido entre locutores. Esses efeitos são resultado das 
relações entre os sujeitos no discurso.

3.1 Um domínio de saber

Já que todo discurso produzido pelos sujeitos contém marcas 
ideológicas, é a partir desses sinais, desses registros ideológicos 
que é possível identificar a qual ou a quais formações discursivas 
um determinado discurso pertence. Formação discursiva (FD) é 
outra noção muito utilizada em pesquisas da área de Análise do 
discurso e pode ser entendida como

[...] o domínio de saber constituído de enunciados discursivos que re-
presentam um modo de relacionar-se com a ideologia vigente, regulan-
do o que pode e deve ser dito, mas também o que não pode e o que não 
deve ser dito. [...] (PÊCHEUX, 1975).

Dessa forma, um mesmo enunciado pode ser repetido inúme-
ras vezes e estar posicionado em diversas formações discursivas, 
mas o sentido que será construído a partir desse mesmo enunciado 
vai variar de acordo com a formação discursiva na qual ele está 
inserido, já que “as formações discursivas são a projeção na lin-
guagem, das formações ideológicas.” (ORLANDI, 2006, p. 17). É a 
formação discursiva, portanto, que gerencia os discursos que por 
ela transpassam, já que é ela que determina o que pode ou não ser 
dito. 

Um enunciado só produz sentido se estiver dentro de deter-
minada formação discursiva. As diferentes formações discursivas 
que funcionam nos processos discursivos são concebidas a partir de 
repetições de enunciados, de reiterações que ocorrem nos discursos 
e que vem a estabilizar a FD da qual fazem parte, possibilitando, 
então, sua identificação. Por causa dessa repetição de enunciados, 
outras noções trabalhadas na Análise de Discurso passam a funcio-
nar numa relação de concomitância. 
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3.2 Uma repetição que estabiliza os sentidos

Para que se torne possível identificar a formação discursiva 
a qual determinado discurso faz parte, é necessário analisarmos o 
processo parafrástico que ocorre no interior dos discursos. A pará-
frase é o combustível da regularização dos enunciados que consti-
tuem saberes de uma formação discursiva. A paráfrase discursiva 
diz respeito à reprodução dos já-ditos, ou seja, quando um sujeito 
produz um enunciado, seu discurso está historicizado por dizeres 
já-ditos, mas que, de certa forma, surgem como efeito de novidade 
na atualidade. A paráfrase dá consistência ao sentido, cria a histo-
ricidade e a memória. Estabiliza a formação discursiva e cria o que 
chamamos de “memória discursiva”, que nada mais é que o resul-
tado dessa reprodução dos já-ditos. De acordo com Orlandi (2013, 
p.36), “os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo 
dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória”.

É por meio de processos parafrásticos que se consegue iden-
tificar a qual formação discursiva pertence um determinado enun-
ciado proferido por um sujeito qualquer. E desta estabilização sur-
ge a memória discursiva.

A noção de memória discursiva não diz respeito à memória 
cognitiva, que trata da capacidade do cérebro humano de lembrar 
ou não de algo. Não se trata de uma memória individual, mas sim 
“[...] um tecido social, constituído de sentidos entrecruzados da me-
mória mítica, da memória social, inscrita em práticas [...]” (PÊ-
CHEUX, 1997, p. 50). A memória discursiva, aqui, é “aquilo que, 
face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem restabe-
ler os implícitos [...] de que sua leitura necessita [...]” (PECHÊUX, 
1997, p. 51). A memória discursiva é a consequência da repetição 
dos já-ditos de que fala a paráfrase. 
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4 Sentidos em movimento: a imagem da 
educação brasileira

Neste momento realiza-se a análise do corpus de pesquisa, 
a fim de responder ao problema principal proposto inicialmente, 
levando em consideração as noções analisadas e explicitadas an-
teriormente, que dizem respeito à disciplina de Análise do Discur-
so de linha francesa, com filiação em Pêcheux. Retomando o que 
anteriormente já foi esclarecido, tal disciplina de interpretação 
trabalha com aspectos que vão além da materialidade linguística, 
pois envolvem questões ideológicas, históricas e, por último, mas 
não menos importante, questões relacionados à subjetividade dos 
sujeitos que participam do discurso.

Porém, mesmo que a análise de uma determinada materia-
lidade discursiva considere essas questões extralinguísticas, como 
ideologia e subjetividade do sujeito, ao trabalhar a construção de 
sentidos, é imprescindível que se busque no texto, na materialida-
de linguística, o suporte necessário para a realização da análise 
proposta, bem como para comprovar o funcionamento das noções 
que são trabalhadas, como, no caso da presente pesquisa, noções 
como paráfrase, formação discursiva e memória.

Em relação ao recortes que são analisados, passaremos a 
chamá-los de sequências discursivas. Essas sequências discursivas 
(daqui em diante SDs) são o objeto de estudo em que nos detivemos 
para avaliar como se dão alguns processos discursivos. Porém, “a 
sequência discursiva não deve [...] ser considerada como uma sim-
ples articulação de informações elementares, mas como compor-
tando uma série de mudanças de níveis, sintaticamente recuperá-
veis [...]” (PÊCHEUX, 2014, p. 166). Essas sequências discursivas 
foram analisadas ora separadamente, ora comparadas às outras, 
porém todas estão, de certa forma, relacionadas entre si, já que “só 
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é possível dar visibilidade ao processo discursivo colocando várias 
sequências em relação.” (Ibid., p. 167).

4.1 Um território discursivo

Todo enunciado, fazendo ele parte do discurso que for, sem-
pre se encontra localizado em determinado domínio de saber, e tal 
domínio exerce uma função muito importante, no que diz respeito 
aos processos discursivos que circulam em nossa sociedade: é ele 
que gerencia aquilo que pode ou não ser dito. A esse domínio de 
saber dá-se o nome de Formação Discursiva, que pode ser enten-
dida como um território discursivo, no qual determinados tipos de 
enunciados circulam. 

Sendo incontáveis o número de enunciados e discursos e, 
portanto, de ideologias que participam de nossas interações dis-
cursivas em sociedade, incontáveis também são as formações dis-
cursivas existentes, que se diferenciam umas das outras de acordo 
com as marcas ideológicas de cada uma, já que “as formações dis-
cursivas são a projeção na linguagem, das formações ideológicas.” 
(ORLANDI, 2006, p. 17).

Sendo assim, torna-se essencial a análise da formação dis-
cursiva a qual pertencem as sequências discursivas que serão des-
tacadas, pois, segundo Pêcheux e Fuchs, um enunciado só produz 
sentido se estiver dentro de determinada formação discursiva. Es-
crito por F. Venancio Filho, o artigo intitulado “Educação”, publi-
cado em novembro de 1941, traz questões que dizem respeito à for-
mação dos professores no Brasil. Destacam-se, a seguir, algumas 
sequências discursivas recortadas de tal artigo. 

SD1: “Ainda aí a lei Campos veio exigir 5 anos de formatura, o que 
impedirá que espíritos brilhantes passem dos bancos escolares ime-
diatamente para a cátedra, sem a autoridade profissional necessária.”

SD2: “Mas, de um lado, a própria finalidade nacional da educação se-
cundária, na preparação da unidade moral e espiritual do país, [...].”
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SD3: “Daí procede que, se o que temos de formar é um professor e um 
educador a um tempo, não somente um despertador de vocações e um 
organizador de cultura, mas um formador de caracteres e um criador 
de valores espirituais e morais, [...].”

Nota-se, ao analisarmos as escolhas lexicais destacadas nas 
sequências discursivas acima, que a imagem do professor é aqui 
construída como sendo a imagem de alguém com uma função social 
que transcende aspectos do mundo físico e terreno, e passa a ser 
exaltado como uma forma “superior” de indivíduo, já que é respon-
sável, de certa forma, pelo equilíbrio moral do país.

Esse segundo artigo, escrito por Altamiro Nunes Pereira, tra-
ta principalmente do ensino do vernáculo nas escolas brasileiras 
da época, além de dissertar um pouco sobre o “mito” que permeia 
o ensino da língua portuguesa, caracterizando-o como um ensino 
monótono e árido. Destacam-se desse artigo algumas sequências 
discursivas para fins de análise:

SD4: “Eles se deixam comandar pelo entrelaçamento de circunstâncias 
muito naturais, muito humanas e se instituem sem nenhum esforço 
notável ao espírito.”

SD5: “A falsa conceituação, não obstante, vai gerando nos espíritos 
um temor que se generaliza.”

SD6: “O estudo de todas as coisas exige do espírito humano a análise 
dessas coisas.” 

Observa-se, a partir da análise das escolhas lexicais desta-
cadas nas SDs, que ocorre uma espécie de repetição de termos nos 
textos dos artigos. Novamente, o tema da educação, relatado em 
tais artigos, parece suscitar um aspecto que transcende o mundo 
físico, pois palavras como “espírito”, “espiritual” e outras que pos-
suem o mesmo radical são repetidamente escolhidas para designar 
os mais variados aspectos relacionados à educação brasileira da 
época, bem como outras escolhas lexicais como “moral” e suas deri-
vações de mesmo radical.
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Continua-se analisando esse processo de reiteração de enun-
ciados, e portanto de sentidos, a partir das sequências didáticas 
destacadas no terceiro artigo que compõe o corpus de pesquisa e 
que se intitula “A função da Universidade no Brasil”. Tal artigo foi 
escrito por Melo Cansado, publicado em janeiro de 1945, e trata 
especificamente sobre o que representava a instituição universida-
de, ensino superior, levando em consideração o contexto da época. 
Abaixo destacam-se algumas SDs do artigo:

SD7: “Daí o desprestígio da inteligência, que decaiu de sua primazia 
no conjunto das faculdades que compõem o clima da alma humana.”

SD8: “Tôda uma filosofia dessa educação que é superação espiritual, 
que é sublimação do saber na lúcida compreensão do homem supe-
rior [...]”

SD9: “Assim, pois, definir a universidade é, em primeiro lugar, situá-la 
no mundo dos valores espirituais.”

SD10: “É por isso que precisamos na Universidade, do ambiente uni-
versitário, do espírito universitário”

O que pode ser percebido, ao analisarmos, então, as sequ-
ências discursivas, é que de fato existe uma espécie de reiteração, 
de um retorno ao já dito, pois ainda que tais artigos tenham sido 
escritos por pessoas diferentes em épocas diferentes, ainda assim 
podemos perceber uma grande semelhança no modo como os auto-
res, como sujeitos de seus discursos, se posicionam quanto a esses 
últimos. O nosso objetivo, ao destacarmos as primeiras sequências 
discursivas de tal trabalho, é o de procurar compreender se há al-
guma semelhança, familiaridade, entre os discursos, e para isso é 
necessário que busquemos descobrir se há uma mesma formação 
discursiva trabalhando por trás de tais discursos. Um dos meios 
pelo qual é possível identificarmos se um conjunto de discursos/
enunciados faz parte de uma mesma formação discursiva é tentar 
comprovar se existe um processo parafrástico ocorrendo entre os 
enunciados desses discursos. Os processos parafrásticos dizem res-
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peito a uma repetição de enunciados, escolhas lexicais, que acaba 
por estabilizar a formação discursiva da qual esses discursos fazem 
parte. É a paráfrase que cria a historicidade, a memória dos dize-
res, e pode ser definida como uma espécie de reiteração, já que, no 
dizer de Orlandi:

Os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há 
sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase 
representa assim o retorno as mesmos espações de dizer. Produzem-se 
diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado. A paráfrase está 
do lado da estabilização. (ORLANDI, 2013, p. 36)

Portanto, ao analisarmos as sequências discursivas, é pos-
sível afirmar que há um processo parafrástico ocorrendo entre os 
enunciados, já que esse sentido construído de que a educação bra-
sileira, bem como todos os aspectos que dizem respeito a ela, tais 
como os professores, os alunos e ademais a função principal dessa 
educação brasileira, parecem estar sempre envoltos por um sentido 
espiritual, metafísico.

Essa reiteração de sentidos, ou repetição, é responsável por 
criar o que, para a Análise de Discurso, chamamos de memória 
discursiva, sendo que essa última é responsável pelo efeito de his-
toricidade de permeia os discursos que fazem parte de uma mes-
ma formação discursiva. De acordo com Orlandi (2012, p. 36), “os 
processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há 
sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória”.

É a partir da análise desse processo parafrástico que ocorre 
entre os discursos dos três artigos que compõem o corpus de pes-
quisa, que se pode afirmar que há uma mesma formação discursi-
va trabalhando por trás daquilo que é dito nos enunciados, geren-
ciando então como esses discursos devem, ou não, ser produzidos. 
Sendo assim, podemos afirmar que a formação discursiva por trás 
do discurso aqui analisado é a formação discursiva estado novista, 
que controla tudo aquilo que pode ou não ser dito nesta esfera de 
comunicação.
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5 Conclusão

Com o intuito principal de compreender de que forma se 
construiu o imaginário sobre a educação brasileira nos discursos 
que circularam durante a Era Vargas, mais especificamente du-
rante o período do Estado Novo (1937-1945), a pesquisa realizada 
encontrou sua base em alguns pressupostos teóricos da disciplina 
de Análise de Discurso de linha francesa, os quais possibilitaram a 
ponte entre a materialidade linguística e as noções de subjetivida-
de dos sujeitos envolvidos nos discursos.

A análise aqui proposta possibilitou a conclusão de que os 
três artigos que compõem o corpus desta pesquisa fazem parte da 
mesma formação discursiva estado novista. Através da evidência 
e comprovação da existência de processos parafrásticos em funcio-
namento entre os discursos analisados, foi possível perceber uma 
certa estabilização da formação discursiva, já que a reiteração de 
sentidos era recorrente e muito marcante nas sequências discur-
sivas analisadas, o que acabou criando uma memória discursiva e 
possibilitando essa identificação da formação discursiva da qual os 
discursos analisados fazem parte. 

Notou-se que o imaginário sobre a educação brasileira, pela 
análise das sequências discursivas, apresentava-se a partir de um 
aspecto muito próprio: os discursos sobre a educação eram constan-
temente envoltos por uma atmosfera espiritual, ligada a questões 
metafísicas e muito relacionados à alma humana. Por esse motivo 
há uma espécie de exaltação da educação, como se tudo aquilo que 
dissesse respeito ao intelectual do povo estivesse situado em uma 
camada superior, além do mundo físico, e que, por esse motivo, 
era representado como algo essencialmente digno de mérito. Nos 
discursos analisados, a educação é muitas vezes apresentada como 
o único meio pelo qual o ser humano pode vir a se desenvolver em 
todos os aspectos, e essa ideia perpassa, de uma forma ou de outra, 
por todas as sequências discursivas que foram analisados. 
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Como se sabe, o Estado Novo caracteriza-se como um período 
em que a criação de um sentimento de nacionalidade entre o povo 
brasileiro era um dos objetivos principais de Getúlio Vargas e seu 
governo. Sendo assim, pode-se destacar também, pela análise dos 
enunciados, que a educação era reconhecida como um meio pelo 
qual os indivíduos poderiam desenvolver-se intelectualmente, e, 
sendo assim, engrandeceriam esse espírito de nacionalidade entre 
o povo. Ou seja, era pela educação dos brasileiros que o Brasil po-
deriam se tornar, de fato, uma nação.

Também é possível concluir que, assim como a teoria do dis-
curso propõe, os indivíduos que fazem parte do discurso são, de 
fato, assujeitados à ideologia dominante, no caso à ideologia estado 
novista, e esse assujeitamento explicita-se por meio dos discursos 
desses indivíduos. É interessante lembrar que os artigos que com-
põem o corpus de pesquisa foram escritos por três autores dife-
rentes e também escritos e publicados em épocas diferentes, mas 
todos eles são, indubitavelmente, muito semelhantes entre si, uma 
vez que reiteram sempre a construção dos mesmos sentidos rela-
cionados a essa aura espiritual que permeia a questão da educa-
ção brasileira durante o Estado Novo. Portanto, através da análise 
dos discursos, foi possível comprovar o funcionamento de algumas 
noções da Análise de Discurso de linha francesa, como as noções 
de paráfrase, formação discursiva e assujeitamento dos sujeitos do 
discurso por determinadas ideologias.

O Brasil do Estado Novo, portanto, é um Brasil em busca 
de uma identidade nacional que idealiza um povo pensante, de-
senvolvido intelectualmente, e essa busca idealizada estende-se, 
também, para os discursos que circularam na época e que foram 
moldando o imaginário do povo brasileiro. Circulando de forma li-
vre por um meio de comunicação muito utilizado, como a revista 
Cultura Política, esses discursos foram moldando sentidos e sen-
timentos do povo brasileiro, o qual passou a fazer parte, mesmo 
que indiretamente, da idealização de uma nação por parte de um 
governo autoritário, como foi o de Getúlio Vargas.
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1 Introdução

Este trabalho apresenta situações de aprendizagem da prá-
tica de estágio da Licenciatura Intercultural Indígena em Línguas, 
Artes e Literaturas. Esse curso foi oferecido pela  Universidade 
Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ, em parce-
ria com a Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina. Em 
2014 formaram-se dez professores para atuar nessa área de conhe-
cimento. As atividades foram realizadas com o ensino fundamental 
e médio, na Escola Cacique Vanhkre, localizada na Terra Indíge-
na Xapecó, cidade de Ipuaçu. Como diferencial, salienta-se que, 
levando em consideração a compreensão pedagógica da Universi-
dade e as reivindicações da comunidade indígena, todo o processo 
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de formação dos professores indígenas foi desenvolvido na Escola 
Cacique Vanhkre. 

Para as atividades do estágio obrigatório, optamos pelo tra-
balho com histórias da tradição oral por entendermos que elas 
transmitem ensinamentos, sugerem percepções dos modos de vi-
ver dos povos e das culturas em diferentes épocas históricas. Nelas 
encontramos referências culturais dos antepassados e da sua orga-
nização comunitária. 

[...] os professores indígenas são os mediadores, por excelência, das 
relações sociais que se estabelecem dentro e fora da aldeia, por meio 
também da escola. [...] têm uma função social distinta dos professores 
não-índios, pois assumem, muitas vezes, o papel de intérpretes entre 
culturas e sociedades distintas. [...] muitas vezes experimentam uma 
fidelidade conflituosa entre os conhecimentos, valores, modos de vida, 
orientações filosóficas, políticas e religiosas próprias à cultura de seu 
povo e os provenientes da sociedade majoritária, de quem, em deter-
minadas situações, acaba sendo o porta-voz em sua comunidade e em 
sua escola. Têm assim a complexa tarefa de protagonizar os processos 
de reflexão crítica sobre os diversos tipos de conhecimentos a serem 
estudados, interpretados e reconstruídos na escola: os normalmente 
denominados conhecimentos universais, transmitidos pela instituição 
escolar, e os denominados conhecimentos próprios,  étnicos ou tradicio-
nais  a serem pesquisados, registrados, sistematizados e reinterpreta-
dos no processo intercultural. (REFERENCIAIS PARA A FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES INDÍGENAS, 2002, p. 20)

O professor indígena deve estar sensível ao seu tempo, sen-
sível às necessidades da sua comunidade para nela intervir.  Ter 
consciência que faz parte de um grupo heterogêneo, e que apre-
senta diversidade linguística, cultural etc. No entanto, ele deve se 
identificar e se reconhecer como parte distinta e seleta de uma pe-
quena parcela da população brasileira que acessa o ensino superior 
com direitos e deveres. Talvez, dentre os seus deveres o principal 
seja o de mediador das relações sociais, dentro e fora da Terra Indí-
gena, tornando-se intérprete das culturas distintas.  

Entendemos como prioridade, nas comunidades indígenas, 
instigar as crianças e adolescentes a valorizarem as experiências 
dos mais velhos e a reconhecerem a força que essas histórias têm 
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para a revitalização da cultura indígena, aqui se tratando do Povo 
Kaingang. 

A oralidade traz consigo as reminiscências, tornando-se im-
prescindível para que as tradições pervivam. Se por um lado não 
podemos tratar a questão unicamente a partir da ideia de “trans-
missão”, por outro também não podemos deixar de trazer à tona 
essas vozes, pois delas dependem justamente a diversidade. Como 
nos diz Benjamin (1993, p. 198), não podemos nos privar da ca-
pacidade indispensável de narrar uma história, da “faculdade de 
intercambiar experiências.”

As histórias, os causos, as lendas que os velhos contam, tra-
zem referências do imaginário e dos valores desse povo. Essas nar-
rativas podem ser compreendidas como fragmentos, pois estamos 
falando da memória, de rememorações que, em contato com os jo-
vens, certamente passam por novas subjetivações e dessa relação 
entre gerações emerge o processo de re-criação. Nesse sentido, os 
velhos devem ser considerados “bibliotecas vivas” e os jovens o pon-
to de contato, a energia necessária para que ocorram as variações, 
frutos do ato de repetir.  Essas duas forças ascendem um proces-
so de re-constituição de identidades diferenciadas e delas decorre 
uma nova perspectiva para pensar a ideia de tradição cultural. A 
importância dessa troca está no fato de que: “O narrador retira da 
experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada 
pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus 
ouvintes.” (BENJAMIN, 1993, p. 201). 

Desse modo, a transmissão de uma tradição deixa de ser ob-
servada como algo fechado e que se preserva no tempo, mas, pelo 
contrário, se dá com o movimento social e são transformadas. Aos 
professores cabe também o papel de provocar esse contato e favore-
cer essa relação de troca, para que se percebam as transformações 
e se reconheçam as diferenças de uma geração em relação a outra. 
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A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão — 
no campo, no mar e na cidade —, é ela própria, num certo sentido, uma 
forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmi-
tir o ‘puro em- si’ da coisa narrada como uma informação ou um relató-
rio. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la 
dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão 
do oleiro na argila do vaso. (BENJAMIN, 1993, p. 205)

2 A experiência do estágio à luz da 
legislação

O estágio significou uma possibilidade para incentivar as 
crianças e os adolescentes a ler, escrever e a re-conhecer aspectos 
da cultura indígena. Trabalhamos com as lendas do acervo memo-
rialista da indígena Dona Pureza da Conceição Oliveira. As nar-
rativas foram coletadas por familiares e socializadas com os estu-
dantes. Atendendo assim o que se espera da atuação do professor 
indígena: 

[...] os professores indígenas têm a difícil responsabilidade de incenti-
var as novas gerações para a pesquisa dos conhecimentos tradicionais 
junto dos membros mais velhos de sua comunidade, assim como para 
a difusão desses conhecimentos, visando sua continuidade e reprodu-
ção cultural; por outro lado, eles são responsáveis também por estudar, 
pesquisar e compreender, à luz de seus próprios conhecimentos e de seu 
povo, os conhecimentos tidos como universais  reunidos no currículo 
escolar. Seu papel social, longe de ser heróico, é caracterizado pela vi-
vência difícil de uma série de conflitos e contradições, ambigüidades e 
tensões, tanto de ordem ética, quanto político-pedagógica. (REFEREN-
CIAIS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS, 2002, 
p. 20-21) 

Por meio da linguagem poética da tradição popular, foi pos-
sível perceber situações que envolvem os modos de conviver e de 
compreender o presente, com uma visão crítica. Realizamos um 
trabalho prazeroso, sem com isto se afastar da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, a qual enfatiza a diferenciação da 
escola indígena das demais escolas do sistema educacional. 
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Os estudos que envolveram a elaboração das atividades do 
estágio curricular, na Licenciatura Intercultural Indígena em Lín-
guas, Artes e Literaturas, também foram orientados com base nos 
seguintes documentos: a) Referenciais para a Formação de Profes-
sores Indígenas (BRASIL, 2002). b) Referencial Curricular Nacio-
nal para as Escolas Indígenas - RCNEI (BRASIL, 1998) A leitura, 
análise e compreensão desses materiais foram essenciais para o 
planejamento das aulas, uma vez que eles apontam os objetivos e 
diretrizes para a educação escolar indígena e não indígena, deven-
do prioritariamente ser de conhecimento de todos os envolvidos em 
processos de aprendizagem. 

Das orientações gerais para a organização curricular, deve-
mos destacar: 

Em face da diversidade lingüística e cultural dos povos indígenas no 
Brasil, da variedade das situações históricas de contato com a socieda-
de nacional e dos níveis de bilingüismo ou monolingüismo em que se 
encontram, são muitas as orientações possíveis na organização curricu-
lar dos cursos de formação. Da combinação desse conjunto de variáveis 
também resultam expectativas muito diversas com relação à escola por 
parte dos professores e das comunidades indígenas envolvidas. (REFE-
RENCIAIS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS, 
2002, p. 35). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 
1996) enfatiza a diferenciação da escola indígena das demais esco-
las do sistema educacional. Isto se dá pelo respeito à diversidade 
cultural, à língua materna e interculturalidade. Deste modo, o es-
tudo dos Referenciais (BRASIL, 2002) e do Referencial Curricular 
de Educação Fundamental objetivou subsidiar o trabalho educa-
tivo na comunidade indígena e as ações previstas para o estágio 
curricular.  

A compreensão desses documentos é relevante, pois assina-
lam conteúdos e discussões pedagógicas resultantes da participa-
ção de educadores indígenas e não indígenas, indicando questões 
comuns a todos os professores e instituições educacionais. São fer-
ramentas que tornam compreensíveis e também incentivam a plu-
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ralidade e a diversidade nas ações curriculares, contribuindo para 
o fortalecimento das discussões pedagógicas em âmbito escolar e 
para a elaboração dos projetos educativos, decorrentes de diagnós-
ticos, considerando a qualificação e as especificidades da educação 
escolar indígena.

De acordo com as diretrizes previstas nos Parâmetros Curri-
culares Nacionais - PCNs (BRASIL, 1998) para a organização dos 
currículos do Ensino Fundamental e Médio e com os Referencias 
para Formação de Professores Indígenas (BRASIL, 2002), as ati-
vidades que envolvem o estudo da língua portuguesa devem con-
siderar a dimensão social que os processos de aprendizagem apre-
sentam na trajetória da construção da cidadania, abrangendo o 
desenvolvimento das habilidades de ler, escrever, falar e ouvir nas 
Línguas Kaingang ou Guarani e Portuguesa.

As estratégias adotadas são resultados do estágio da acadê-
mica Cíntia Márcia da Silva Guisso, em que se levou em conta a 
necessidade de construir com os estudantes as condições necessá-
rias para ampliar o domínio das línguas e das linguagens, por se 
tratar de aprendizagem fundamental para o exercício da cidada-
nia. Dessa estratégia resultou o modo interdisciplinar com que os 
conteúdos do estágio em Línguas, Artes e Literaturas foram desen-
volvidos. 

Os planejamentos elaborados coletivamente propuseram o 
processo de aprendizagem de modo que os estudantes fossem capa-
zes de desenvolver seus conhecimentos discursivos e linguísticos, 
aperfeiçoando os modos de ler e escrever conforme seus propósitos 
e demandas sociais; expressar-se apropriadamente em situações de 
interação oral considerando para isto aspectos diferentes daqueles 
do seu cotidiano; refletir sobre os fenômenos da linguagem, sobre 
a questão da variedade linguística, colocando-se teórica e critica-
mente diante das marcas estigmatizadas, da discriminação e dos 
preconceitos relativos ao uso da língua, portuguesa ou indígena. 
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As propostas metodológicas de ensino de línguas foram orga-
nizadas de modo a considerar o texto (oral ou escrito) como unidade 
fundamental de trabalho, tendo em vista a diversidade de textos 
que circulam socialmente e a necessidade de identificá-los. Com 
isso reiterando a ideia de que o sujeito expande sua capacidade de 
uso da linguagem e de reflexão sobre ela em situações significati-
vas de interlocução.

As atividades foram organizadas de maneira a tornar possí-
vel a análise crítica dos discursos, para que o estudante pudesse 
identificar pontos de vista, valores e possíveis preconceitos neles 
veiculados. O ensino de Línguas assim organizado se constituiu 
em fonte efetiva de autonomia para os sujeitos, condição para a 
participação social responsável e consequente produção de conhe-
cimento. 

3 Na discussão - Funções da Literatura de 
Tradição Oral e suas Implicações para a 
Formação da Literatura Infantil

A manifestação de qualquer expressão intelectual, por meio 
da palavra deve ser compreendida no âmbito da Literatura, a qual 
não se restringe apenas ao texto escrito, apesar dele ser a forma 
mais comum de reconhecê-la, tendo em vista a relação entre lite-
ratura e letras. No entanto, a palavra pronunciada, falada, é uma 
forma de expressão independente da escrita, designando o fenôme-
no literário, mais amplo e complexo anterior ao alfabeto. Se isso 
não fosse considerado estaríamos negando a Literatura dos iletra-
dos, daqueles sem instruções literárias. 

Mesmo desconhecendo as disciplinas de ler e escrever, os po-
vos primitivos, e alguns grupos de pessoas na atualidade produ-
ziram e produzem cânticos, lendas, mitos, histórias; demonstram 
suas experiências e regras de conduta com provérbios, adivinha-
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ções, dramatizações, o que nos faz pensar na existência de um pa-
trimônio que, desde a antiguidade, vem se difundindo de memória 
em memória e sobrevivendo por meio da Literatura de Tradição 
Oral. 

Histórias que conhecemos na atualidade, reconhecidas como 
os clássicos da Literatura Infanto-Juvenil, percorreram um longo 
caminho desde a Antiguidade. Com algumas transformações ou 
adaptações foram classificadas pelos pesquisadores folcloristas e 
reconhecidas pelos intelectuais literários. Podemos mencionar al-
guns dos contos que fizeram esse percurso: Chapeuzinho Verme-
lho, João e Maria, A Bela Adormecida, Rapunzel dentre outros fo-
ram recolhidos da cultura popular europeia, ainda do século XIX, 
pelos alemães Jacob e Wilhelm Grimm.  Mas com certeza essas 
histórias já existiam bem antes de serem coletadas. (DARNTON, 
1986, p. 31)

Luís da Câmara Cascudo, um dos mais respeitáveis pesqui-
sadores do folclore e da etnografia do nosso país, em depoimento 
concedido à TV cultura, em 1978, afirma:

“Eu gostaria de saber qual o traço mais marcante da cultura 
popular brasileira. Gostaria de saber, pelo seguinte, porque uma 
cultura popular é milenária e contemporânea. É de todas as épocas 
e do momento. A nossa vem das fontes mais antigas e variadas. 
Das indígenas, de onde vieram os nossos indígenas, quais as fontes 
étnicas culturais deles; quantas raças a África exportou nos navios 
negreiros para o Brasil. Cada grupo étnico era uma cultura, uma 
memória, uma projeção na nascente cultura brasileira, que era a 
miscigenação. Portugal é um tabuleiro de raças. Ali estavam todos 
os romanos, os celtas, os árabes e tudo isso veio para o Brasil, e 
naturalmente, logicamente, desse atrito a forma foi a mais inespe-
rada, e a força de concentração mantém os elementos perenes, mas 
o tempo vai diferenciando, aculturando todas essas coisas.”  

Como sabemos então a Literatura precede a escrita. Os ile-
trados, por meio da oralidade compõem seus cânticos, suas his-
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tórias, suas lendas, perpetuando seus conhecimentos através dos 
tempos, utilizando a própria palavra como instrumento mágico.

Reconhecidamente, os registros das tradições orais são consi-
derados as primeiras manifestações do que foi compreendido como 
Literatura Infantil, podendo ser uma escrita direta, sem acrésci-
mos, reduções ou ornamentos, como ocorre na coleção de contos dos 
Irmãos Grimm, ou, podem sofrer influências estilísticas  do autor, 
como nos casos dos contos e fábulas dos escritores franceses Char-
les Perrault, Madame d’Aulnoy e de Jean de La Fontaine. 

Os contos recolhidos por esses pesquisadores folcloristas so-
freram inúmeras adaptações, foram reescritos e modificados, se-
gundo o espírito do autor em cada época. As adaptações tinham 
como pano de fundo os contextos socioculturais e históricos.

Charles Perrault, Madame d’Aulnoy e os Irmãos Grimm des-
tacam-se como grandes escritores por coletarem narrativas que 
se encontravam ainda sob forma oral entre a gente do povo. Os 
textos eram retirados da literatura popular e escritos para que 
perdurassem. A obra Contos de fadas para crianças e adultos, dos 
Irmãos Grimm, material folclórico recolhido e publicado entre os 
anos 1812 e 1822, trazia narrativas que misturam o humanismo 
com o sentido maravilhoso da vida, predominando a esperança e a 
confiança na vida das pessoas.

Os Irmãos Grimm foram pesquisadores preocupados em ou-
vir, contar e registrar os contos. Uma de suas pesquisas tinha como 
objetivo o “[...] levantamento dos elementos linguísticos para fun-
damentação do estudo da língua alemã do ponto de vista filológico 
e a fixação dos textos do folclore literário germânico como expres-
são cultural do povo.” (GRIMM, 1981, p. 29). Assim percorreram 
regiões, registrando as narrativas orais que eram contadas pela 
população. Os Irmãos Grimm reuniam-se com seus companheiros 
para analisar e organizar as histórias. Os contos ouvidos na infân-
cia eram reelaborados pela memória. Assim, eles “[...] transmitiam 
aos ouvintes sua bagagem de conhecimento do acervo folclórico.” 
(GRIMM, 1981, p. 29).
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Charles Perrault, erudito acadêmico francês, se destacou e 
foi consagrado mundialmente com a publicação da obra Contos da 
Mamãe Gansa, em 1697. Pelas características estilísticas esta obra 
é considerada um marco para os contos de fadas enquanto gênero 
literário. Para o autor eles deveriam ser uma espécie de cartilha 
da boa educação. A literatura de Perrault resulta da valorização da 
fantasia e da imaginação. 

Outro destaque no panorama da história da Literatura foi 
o dinamarquês Hans Christian Andersen, o qual teve 168 contos 
publicados entre 1835 e 1872. Andersen parte de suas próprias vi-
vências para inspirar suas histórias, dando ênfase ao cotidiano e 
a realidade concreta, utilizando-se do fantástico e do maravilhoso 
para amenizar as dificuldades da vida.   

Apesar dele também ter escrito para adultos, foram os seus 
contos de fadas que o tornaram essa obra também recebeu o nome 
de Histórias ou contos do tempo passado com moralidades, Contos 
da Velha e Contos da Cegonha, famoso Como reconhecimento a sua 
contribuição literária, no dia 2 de abril, data de seu nascimento, é 
comemorado o Dia Internacional do livro Infanto-Juvenil. 

Os autores mencionados foram o berço da organização da Li-
teratura Infanto-Juvenil. Foram e ainda são inspiração para que 
surjam os contemporâneos e também para que a Literatura Infan-
to-Juvenil se fortaleça e continue encantando o público leitor. 

De acordo com Cascudo a Literatura Oral é um mundo atra-
ente de caráter realista que dá testemunho de uma fonte arque-
ológica. (CASCUDO, 2002, p. 690). Antes de serem reconhecidos 
como literários os contos eram fundamentalmente da tradição oral. 
Atravessaram gerações, memórias e sobreviveram na Antiguida-
de, na Idade Média, na Renascença até os séculos XVIII, XIX e XX. 

Às vezes mudavam as temáticas, criavam novos focos nar-
rativos, mas durante o passar dos anos mantiveram as caracte-
rísticas centrais como os desentendimentos familiares, amores 
proibidos, a miséria entre outros.  Camponeses, indígenas e amas 
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de casa davam vida à Literatura de tradição oral. De modo geral 
o povo buscava e ainda busca nas histórias a explicação para fe-
nômenos inexplicáveis e também as utilizavam na educação dos 
filhos. Os causos assustadores eram contados para amedrontar as 
crianças e evitar que elas infringissem as regras. 

4 Considerações - A literatura de tradição 
oral na sala de aula: as lendas indígenas

Na prática de estágio, o trabalho com as lendas auxiliou na 
construção de conhecimentos e na discussão de fatos que nem sem-
pre o livro didático, por si, consegue explicar.  É preciso reconhecer 
que as lendas trazem elementos fundacionais da cultura de um 
povo, ignorá-las no processo de aprendizagem escolar é negar o 
imaginário popular, repleto de sabedoria. 

Pudemos discutir com os estudantes, questões como, que 
valores e compreensões de mundo ou de um modo de viver essas 
narrativas nos trazem? Como será possível manter  viva a tradição 
cultural indígena de narrar histórias? Por meio de perguntas pude-
mos mobilizar a aprendizagem e despertar nos alunos o hábito da 
leitura e da produção de textos em Língua Kaingang e Portuguesa. 
A primeira por representar a identidade dos kaingang e a segunda 
por ser considerada a língua oficial do Brasil. 

Foi extremamente importante reconhecer com os estudantes 
aspectos da tradição do povo kaingang que ainda se mantêm viva. 
Essa tradição pode ser compreendida como um estado da arte não 
formal de educação e, desse modo, contribuir para a formação de 
uma política e de uma prática educacional adequadas, capazes de 
atender as necessidades da realidade atual das escolas indígenas. 
Isso poderá acontecer com o trabalho dos professores em sala de 
aula, e, neste caso, as lendas devem ser observadas como fontes do 
imaginário, da cultura, dos modos de percepção do mundo e devem 
estar presentes na formação intelectual e cultural dos jovens indí-
genas. 
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1 Introdução

A presença do sagrado perpassa toda a obra de Henrique-
ta Lisboa, tornando-a reconhecida pela capacidade de poetizar os 
mistérios que envolvem o ser humano. Esses mistérios são trata-
dos com frequência em sua obra e, especialmente, em alguns poe-
mas escolhidos para a presente análise, cuja abordagem a respeito 
do transcendente desperta interesse e inquietação, convidando a 
um olhar analítico mais profundo e reflexivo. 

O corpus de análise desse artigo é composto por quatro po-
emas da referida autora. Três deles, “Oração no deserto”, “Oração 
do momento feliz” e “Idílio”, constam na obra Velário, enquanto o 
quarto, “Oração Suprema”, pertence à primeira edição de Velário e 
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foi retirado do livro Obras-primas da poesia religiosa brasileira, or-
ganizado por Jamil Almansur Haddad (1955). 

Desse modo, o presente artigo tem por objetivo analisar as 
características do eu lírico e do sagrado a partir de algumas noções, 
sobretudo o conceito de estrutura de horizonte, tomando como fun-
damento a crítica temática de base francesa, mais especificamente 
os estudos teórico-críticos de Michel Collot sobre referente poéti-
co, eu lírico e horizonte. O estudo será desenvolvido mediante a 
observação das reações do eu lírico diante das experiências com o 
sagrado, caracterizadas como diversas e, por vezes, contrastantes. 
Por outro lado, o sagrado também é constituído de forma complexa, 
inclusive por elementos distintos ou opostos entre si. Desse modo, o 
trabalho examina a forma pela qual o eu lírico refere-se ao sagrado 
e às manifestações de sua presença, bem como as semelhanças ou 
pontos de convergência evidenciados nos poemas entre a estrutu-
ra do sagrado e a estrutura da poesia. Com isso, faz-se possível 
perceber como a estrutura de horizonte, presente tanto no sujeito 
quanto no referente, constitui a ambos em suas complexidades e 
características.

A importância desta pesquisa deve-se à grande relevância de 
Henriqueta Lisboa no cenário da lírica nacional, e ao fato de sua 
obra ainda ser pouco conhecida e/ou estudada por grande parte dos 
admiradores do gênero. Com base nisso, a análise se propõe a apro-
fundar a compreensão de sua produção poética, além de destacar 
sua contribuição para a literatura brasileira no que tange à experi-
ência da sensibilidade e da espiritualidade através da escrita. 

O método escolhido para a pesquisa é o bibliográfico, e o arti-
go divide-se em duas seções, sendo a primeira a respeito da teoria 
que fundamenta a análise e a segunda dedicada à análise dos po-
emas, de acordo com os conceitos inicialmente retomados. Por fim, 
seguem-se as considerações com base nos principais resultados en-
contrados após o desenvolvimento do estudo.
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2 Sobre a teoria

O sujeito lírico é definido por Collot como aquele que se ins-
creve na poesia através da alteridade, do “sair de si”. Segundo o 
teórico, o sujeito lírico precisa estar “fora de si” para se encontrar, 
e esse estar fora “é ter perdido o controle de seus movimentos inte-
riores e, a partir daí, ser projetado em direção ao exterior” (2004, 
p. 166). Dessa maneira, o sujeito se realiza ao ir ao encontro do 
Outro, que pode ser o tempo, o mundo ou a linguagem. Ao sair 
de si e encontrar o Outro, o sujeito se descobre também outro, e 
percebe novas possibilidades de ser, pensar, agir. Isso porque, ao 
distanciar-se de suas próprias percepções, o sujeito desvenda no-
vas possibilidades e constrói-se através de seu afastamento. Esse 
afastamento não se dá de forma física, mas de forma interior. 

Trata-se de um sujeito que se realiza através da linguagem e 
da alteridade. O conceito de alteridade aparece, então, como a ex-
periência de um eu lírico que se afasta de suas próprias percepções 
e busca, através do objeto poético, reinventar-se em seus movimen-
tos de dizer e silenciar. O sujeito lírico abre-se ao inconsciente e, 
simultaneamente, a outras possibilidades de ser que descobre nes-
sa saída de si. A alteridade possibilita ao sujeito entrar em contato 
com o Outro – que pode ser caracterizado de diversas formas, sen-
do, primordialmente, o objeto da poesia – e reconstruir-se a partir 
dessa experiência, descobrindo outros modos de ser escondidos em 
si. Essa experiência se dá, por consequência, através da linguagem 
e de suas construções na palavra poética. Esse movimento de sair 
de si possibilita a revelação de quem o sujeito é ou de quem ele 
pode ser, não como uma identidade estável e imutável, e sim instá-
vel e mutável. O sujeito se realiza ao sair de si, e “desviando-se de 
si, o sujeito se descobre” (COLLOT, 2004, p. 173). 

Collot também afirma o papel do objeto na realização da 
identidade do sujeito lírico, em razão de a coisa falar pelo e sobre 
o sujeito, e levar à compreensão de sua identidade e alteridade, 
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remetendo diretamente à noção de horizonte, a ser abordada poste-
riormente. Segundo o estudioso: “Através dos objetos que convoca 
e constrói, o sujeito não expressa mais um foro íntimo e anterior: 
ele se inventa desde fora e do futuro, no movimento de uma emoção 
que o faz sair de si para se reencontrar e se reunir com os outros no 
horizonte do poema.” (2004, p. 168). Esses objetos remetem direta-
mente ao conceito de referente poético, entendido pelo teórico como 
o objeto da poesia, aquele que é tomado por ela como tema. Sobre 
o referente poético, Collot esclarece que ele é um universo imagi-
nário, “é a coisa com todos os seus horizontes possíveis, todas as 
perspectivas que nós podemos ter sobre ela e, a partir dela, sobre o 
mundo” (COLLOT, 1989, p. 176)1 2.

Desse modo, é possível afirmar que esse referente não é to-
talmente conhecido e acessível, mas possui um encobrimento que 
o torna parcialmente inacessível, inalcançável e indizível. Ele se 
constitui, portanto, de um horizonte que nunca é plenamente al-
cançado. Essa dupla dimensão do referente converte-o em muito 
mais que um simples objeto. Torna-se, assim, uma presença ausen-
te que motiva o sujeito a buscar, sem nunca plenamente alcançar. 
O poeta fala sobre aquilo que sempre está para além das palavras, 
escrevendo sobre algo que permanece inatingível, protegido e vela-
do por sua distância, mas que nunca cessa de se movimentar. A pa-
lavra se aproxima da coisa, mas nunca a alcança completamente, 
nunca consegue retirar o véu que separa o alcançável do inalcançá-
vel. Dessa forma, “essa incapacidade do poema de coincidir com a 
coisa faz da referência poética a experiência dolorosa da separação 
entre palavra e coisa, convertendo-a numa tensão permanente.” 
(BARBOSA, 2014, p. 8).

A referência poética relaciona-se diretamente à alteridade do 
sujeito lírico, pelo fato de construir essa tensão acima explicada e 

1 “Le référent poétique c’est la chose avec tous ses horizons possibles, toutes les 
perspectives que nous pouvons avoir sur ele, et, à partir d’elle, sur le monde.” 

2 Todas as traduções de Collot utilizadas neste trabalho foram realizadas por Barbosa 
(2014).
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por convocar o sujeito a sair de si e colocar-se em movimento ao 
exterior, indo em direção à coisa inalcançável, ao objeto referido e 
desejado por ele, mas protegido pela obscuridade do ser, que per-
manece velado e parcialmente desconhecido. Essa relação consti-
tui-se como um dos paradoxos da experiência poética, na qual su-
jeito e objeto permanecem unidos e separados, simultaneamente, 
pela poesia. 

Desse modo, a noção de paisagem torna-se imprescindível 
para refletir sobre os conceitos de subjetividade lírica, alteridade, 
referente poético e horizonte. O teórico desenvolve esse conceito 
afirmando que “a paisagem é sempre vista por alguém de algum 
lugar” (2010, p. 206), é a visão de um sujeito sobre determinado 
objeto, constituída por uma estrutura de horizonte. Na paisagem 
ocorre a movimentação da ação poética. Trata-se de um espaço no 
qual o sujeito busca alcançar seu horizonte e a si mesmo, pois “a 
busca ou a eleição de um horizonte privilegiado pode tornar-se, as-
sim, uma forma de busca de si mesmo” (COLLOT, 2010, p. 207). 
Dessa forma, tanto sujeito quanto objeto se constroem no horizonte 
intrínseco à paisagem, visto que este “faz da própria paisagem uma 
totalidade incompleta: ele a encerra na perfeição de uma figura 
eminentemente visível e legível, mas está à beira do invisível e 
do ilimitado” (COLLOT, 2010, p. 216). O horizonte aparece, então, 
como o ponto de união e separação dessas duas perspectiva.

O paradoxo da busca poética se faz nessa aproximação que, 
ao invés de unir sujeito e horizonte, distancia-os, impossibilitando 
sua união e compreensão total. A totalidade aparece, aqui, como 
algo tão inalcançável quanto o próprio horizonte. Essas dimensões, 
no entanto, não se restringem apenas ao referente poético, mas 
também ao próprio sujeito lírico. Nisso se embasa a ideia de que 
tanto objeto quanto sujeito possuem estrutura de horizonte. Se 
tudo aquilo com o qual o sujeito entra em contato nunca é plena-
mente compreendido ou visto, permanecendo sempre na obscurida-
de, como algo a ser desvendado somente de modo parcial pela ex-
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periência poética, da mesma forma, também o sujeito é constituído 
por essa estrutura, pois possui nuances, oscilações e mistérios, que 
caracterizam sua identidade sempre em construção e que o fazem 
permanecer, simultaneamente, conhecido e desconhecido, revelado 
e obscuro. A obscuridade do ser relaciona-se, justamente, a esse 
horizonte, a essa linha que separa o indizível do invisível, isto é, 
daquilo que o poeta não consegue alcançar pela palavra: “O hori-
zonte é, simultaneamente, a fonte infinita da poesia - no que lhe 
propõe sempre de despercebido a revelar - e o encobrimento que lhe 
interdita o acesso à totalidade do visível.” (BARBOSA, 2014, p. 8)3. 
O sujeito torna-se, então, tão misterioso e velado quanto o próprio 
objeto de sua poesia, pelo fato de seu conhecimento sobre si estar 
limitado a percepções parciais. Dessa forma, tanto objeto quanto 
sujeito são constituídos por uma estrutura de horizonte que mer-
gulha a experiência poética em relações paradoxais entre o dizível 
e o indizível, o visível e o invisível, o claro e o obscuro.

Essa estrutura de horizonte aproxima-se irremediavelmente 
da estrutura do sagrado, pois em ambas existe a busca por aquilo 
que não se vê, que permanece velado e misterioso. Assim, a lingua-
gem e as imagens tornam-se insuficientes para expressar tudo que 
necessitaria ser dito a respeito de determinado referente. Diante 
dessa impossibilidade, o poema constitui-se por uma origem e fim 
comuns: o silêncio. O horizonte é construído através do inatingível 
e do inexprimível presentes no referente evocado através da lin-
guagem. Assim, o silêncio acaba por dizer “mais do que as palavras 
poderiam dizer” (COLLOT apud BARBOSA, 2014, p. 9)4. Ele une 
referente e sagrado em suas convergências, possibilitando que a 
palavra poética acolha o transcendente e, com ele, a experiência 
mística. Ambos buscam incessantemente a definição do indefiní-
vel, e garantem uma experiência profusa de imagens, palavras e 
silêncios que, juntos, tocam o limiar do horizonte que os constitui. 

3 A síntese elaborada – e feita mediante a tradução realizada por Barbosa (2014) do texto 
de Collot – é utilizada parcialmente aqui para esclarecimento dos conceitos abordados. 

4 “[...] il dit plus que les mots ne sauraient dire”.
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Essa experiência nunca se realiza plenamente, visto que tanto o 
sujeito quanto o sagrado se constituem por horizontes que põem 
em relação o dizível e o indizível, paradoxo encarado pelo poeta a 
cada movimento de dizer e silenciar. 

3 No limiar do horizonte

Com base no referencial teórico anteriormente exposto, serão 
analisados os poemas previamente selecionados – “Oração no de-
serto” (LISBOA, 1985, p. 45-46), “Oração do momento feliz” (LIS-
BOA, 1985, p. 47-48), “Idílio” (LISBOA, 1985, p. 28-29) e “Oração 
Suprema” (LISBOA, 1964, p. 336-337) – , enfatizando-se, entre ou-
tras questões, a estrutura de horizonte constituinte do sujeito lírico 
e do referente poético.

No que se refere ao poema “Oração no deserto” (LISBOA, 
1985, p. 45-46), destaca-se a ausência do referente poético, que aí 
é o elemento divino. A ausência, entretanto, é tida como forma de 
aproximação do sagrado por parte do sujeito lírico, conforme o tre-
cho: “Pensei que estivesses aqui, Senhor. / Vim procurar-te longe 
da miséria e da vaidade dos homens, / [...] porque há muito, muito 
tempo, / meu coração não adivinhava a tua presença / [...] e mesmo 
a tua palavra se tornara inaudível / em meio à concorrência das 
vozes profanas.” (LISBOA, 1985, p. 45).

O poema constitui-se de uma oração dirigida ao “Senhor”, o 
que fica evidenciado pelo uso do vocativo, que reclama a ausência 
de Deus e manifesta o desejo de encontrá-lo. Entretanto, a prece 
do eu lírico mostra a presença do sagrado em sua “sede anuncia-
da”. O divino não é encontrado, mas sua presença é adivinhada na 
solidão, e é justamente a essa ausência que a prece do sujeito se 
dirige, fazendo com que o sagrado esteja, novamente, presente em 
sua ausência. Tem-se, então, um paradoxo entre presença e ausên-
cia, pois ambas existem simultaneamente, constituindo a relação 
do sujeito com o sagrado. O lugar de presença do transcendente, a 



350

Entre horizontes: a constituição do sujeito lírico e do sagrado em poemas de Henriqueta Lisboa

partir do trecho citado, torna-se a prece do sujeito e o  silêncio de 
seu interlocutor.

Além disso, o poema traz uma imagem bíblica extremamente 
relevante. Esta se caracteriza pela escolha do deserto como paisa-
gem, visto que a Bíblia é dotada de vários momentos em que ele se 
constitui como espaço de relação com Deus. Tem-se, primeiramen-
te, o deserto descrito no livro do Êxodo, especialmente nos capítulos 
16 a 24 (Ex 16-24), durante os 40 anos em que o povo de Israel teria 
peregrinado em busca da Terra Prometida, representando um es-
paço de passagem onde esse povo receberia seu alimento do próprio 
Deus, e caracterizado como lugar de encontro com o sagrado. Outra 
referência ao deserto ocorre nos evangelhos, no momento em que 
Jesus retira-se durante 40 dias para orar e jejuar e é tentado pelo 
demônio (Mt 4, 1-11; Mc 1, 12; Lc 4, 1-13). Além disso, em ambos os 
relatos, tanto Jesus quanto o povo passam pela experiência da apa-
rente ausência de Deus, representada pela aridez, pela escassez de 
água e pelo silêncio. Entretanto, o sagrado torna-se presente nas 
preces dirigidas ao transcendente. Essa concepção de encontro com 
o divino no deserto é reafirmada pelo eu lírico na primeira estrofe 
do poema, na qual ele alega ter saído da cidade para encontrar-se 
com o sagrado naquele lugar. Dessa forma, a oposição entre cidade/
deserto reafirma o significado deste último como lugar de encontro 
com o transcendente.

Dessa maneira, o referido poema reforça a concepção de um 
sujeito constituído por um horizonte, tendo em vista que suas afir-
mações, na oração, demonstram, ao mesmo tempo, uma postura 
de insatisfação e de desejo pelo divino. O referente, por sua vez, 
igualmente se constitui em um horizonte na medida que estabelece 
um paradoxo de presença/ausência, trazendo ao sujeito uma pos-
tura misteriosa e desconhecida, que o provoca e o torna ainda mais 
desejoso de encontrá-lo. 

Entretanto, no poema “Oração do momento feliz” (LISBOA, 
1985, p. 47-48), é perceptível uma união quase completa entre su-
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jeito e divino, como se percebe em parte da primeira estrofe: “Eu 
sou feliz, Senhor, neste momento, / como nunca imaginei ser feliz 
na vida. / Cessaram todas as minhas lutas. / Desapareceram aque-
les gritos da distância à noite.” (LISBOA, 1985, p. 47).

Com base nesse trecho, observa-se a relação direta com o sa-
grado no vocativo “Senhor”. O eu lírico realiza, como indica o pró-
prio título do poema, uma oração ao divino, com agradecimentos 
e súplicas, criando-se uma atmosfera de sonho e a reafirmação da 
relação com o sagrado. É tal sua felicidade, que ele deseja imitar a 
trajetória de Cristo, seguir o seu exemplo através de vários gestos 
de bondade e ajuda ao próximo, conforme os versos: “quero espa-
lhar alegria e bondade a mãos cheias, / quero acolher os pequeninos 
órfãos, / quero levar aos pobres envergonhados o meu pão e o meu 
vinho, / quero afagar os cabelos dos que encaneceram sem amor” 
(LISBOA, 1985, p. 47). Esse desejo, no entanto, não é concretizado 
devido ao temor que se abate sobre ele de não poder aproveitar sua 
própria felicidade, visto que o instante de união com o sagrado e 
a plenitude que o eu lírico obtém são tão tênues que ele poderia 
desfazer esse momento mágico ao realizar qualquer movimento.

Assim, o sujeito faz uma prece: “Senhor, Senhor, / não te peço 
o impossível / de prolongar este momento até o meu último dia / 
porque pertence ao céu a eternidade da graça./ / O que te peço / é 
que não seja eu a culpada / quando se for para sempre este momen-
to.” (LISBOA, 1985, p. 48). A partir desse trecho, é possível notar a 
percepção do sujeito sobre a efemeridade de sua felicidade, ao reco-
nhecer que a alegria eterna pertenceria apenas ao céu. O eu lírico 
pede, então, para que não seja ele mesmo o causador da ruptura 
desse vínculo que estabeleceu com o sagrado. 

É possível perceber, além disso, a instabilidade própria do 
ser humano e representada através desse sujeito que ora está feliz, 
ora triste e solitário. As mudanças contínuas se revelam próprias 
de um eu lírico caracterizado pela estrutura de horizonte, visto que 
nem ele próprio compreende totalmente seus sentimentos, sonhos 
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e percepções da vida e do sagrado. Isso porque, da mesma forma 
que busca o sagrado e anseia por uma aproximação com ele, o sujei-
to, ao realizar esse movimento de sair de si, experimenta o desejo 
de compreender melhor a si próprio. O sagrado a ser buscado deixa 
de ser somente o transcendente, tratado por vezes como “Amor” ou 
“Senhor”, para identificar-se também com sua própria alma, di-
mensão sagrada e infinita que se encontra nele mesmo. 

O poema “Idílio” (LISBOA, 1985, p. 28-29) desempenha um 
papel central na representação do sagrado em Velário, juntamente 
com “Oração Suprema” (LISBOA, 1964, p. 336-337). No primeiro, 
o eu lírico é feminino e adota, no decorrer dos versos, a posição de 
uma mulher enamorada, em uma relação quase esponsal com o sa-
grado. Na primeira estrofe, o eu lírico faz um pedido de perdão por 
sua ausência nos rituais e acontecimentos públicos: “Perdoa que eu 
não esteja presente / aos teus rituais de luz e incenso” (LISBOA, 
1985, p. 28). O tratamento escolhido para referir-se ao transcen-
dente é “Senhor”, e o sujeito assume uma posição de humildade e 
submissão em relação ao divino, conforme demonstra o fragmento: 
“Não sei cantar em altas vozes. / Não sei expandir-me em gestos 
largos e notórios.” (LISBOA, 1985, p. 28). Além disso, a dimensão 
da claridade e a menção aos rituais, unida ao afastamento do eu lí-
rico, revela um sentimento de inadequação do sujeito à celebração.

Na terceira estrofe, tem-se uma declaração de amor do eu 
lírico, na qual, ele afirma que sua forma de amar iguala-se à das 
monjas, remetendo ao exílio e ao silêncio dos mosteiros. Esse amor 
pelo sagrado, então, seria silencioso, estaria longe dos olhares das 
demais pessoas. Feito “com extremas delicadezas”, simples e hu-
milde, seria, ao mesmo tempo, intenso como se aquele que ama “es-
tivesse para morrer”. Essa relação de cumplicidade e simplicidade 
revela um eu lírico que deseja estar próximo do sagrado, em silên-
cio. Esse silêncio torna-se, então, o ponto máximo de contato entre 
sujeito e sagrado, o limite do horizonte que pode ser alcançado, 
e no qual ainda pressente-se aquilo que é inalcançável, indizível, 
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invisível. O sujeito chegou a tal ponto de contato com o transcen-
dente que o silêncio diz mais do que as próprias palavras diriam. 
Além disso, a presença desse silêncio remete também ao mistério, 
à discrição. Trata-se de um amor que não é anunciado a todos, nem 
visto por qualquer pessoa, pois permanece escondido e revelado 
apenas ao divino em uma atitude de recolhimento, em uma relação 
íntima entre o eu lírico e o “Senhor”. 

A atitude do eu lírico revela-se, ao longo do poema, como sim-
ples e silenciosa, uma vez que ele se acomoda no chão e se apro-
xima por meio de uma oração. Ao declarar que não rezará, este 
se coloca diante do divino em uma posição reservada, na qual a 
“adoração dos olhos” do sujeito, no silêncio, será suficiente como 
prece ao transcendente. Nesse sentido, o eu lírico afirma que as 
“fórmulas”, as orações decoradas, já não lhe servem mais, assu-
mindo-se como um sujeito espiritualmente autônomo e autêntico, 
que prefere seu silêncio a preces que não foram criadas por ele. 
Em meio a esse silêncio, o sujeito declara permanecer entregue, 
em atitude de abandono. Não um abandono relacionado à solidão 
ou ao desamparo, mas à entrega total de seu ser àquele a quem a 
prece é dirigida. Essa relação de entrega cria uma união metafísica 
entre sujeito e divino tão intensa que seria possível sentir o coração 
do sujeito “dentro das [...] mãos”. Essa metáfora é utilizada para 
dimensionar o grau de aproximação e a força do vínculo entre a 
alma do eu lírico e o “Senhor”, porém esse ele se constitui, mesmo 
assim, como incompleto. Isso porque ocorre uma experiência entre 
sujeito e divino que permanece, ainda, velada pela impossibilidade 
de ultrapassar os limites do horizonte. 

Além disso, o poema funciona como uma declaração de amor 
muito mais do que como um registro de experiências. Essa declara-
ção se concretiza quando o eu lírico afirma: “Serei então feliz, feliz 
docemente, / como uma enamorada tímida, / a quem se adivinha”. 
Esse “enamoramento” alude, então, à relação esponsal criada en-
tre sujeito e divino. Nessa declaração, a atitude do sujeito é seme-
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lhante à de uma enamorada, uma amante, buscando completar-se 
e unir-se ao noivo. Dessa forma, Deus é tratado como o noivo, o 
amado, a ser encontrado para a consumação da união. Essa união 
se daria, assim, não pelo uso da palavra e da retórica, mas pela 
união silenciosa dos olhares, do coração entregue ao silêncio da 
presença divina. O elemento do silêncio aparece novamente como 
o limite do horizonte, o ponto de partida e de chegada do poema, 
a fronteira última alcançada pelo sujeito. Outrossim, esse poema 
traz um sujeito que sai de si para entregar-se ao transcendente, e 
encontra, nessa união, um horizonte inalcançável que se torna um 
pouco mais próximo através da ausência das palavras. 

Por fim, o poema “Oração Suprema” (LISBOA, 1964, p. 336-
337) revela-se como a expressão máxima de fé e amor da parte do 
eu lírico, em comparação com os demais poemas analisados. Po-
dem-se observar, nos primeiros versos, as afirmações: “Creio em ti / 
porque minha alma exige a tua existência, / Deus. / Porque os meus 
sentidos adivinham a tua presença / na música, no perfume, na 
claridade, na água e no fogo”. Nesse trecho, o sujeito afirma sua fé 
em Deus, e a justifica, pois reconhece necessitar do divino, de sua 
existência. Abre-se uma dimensão espiritual mais intensa do que 
nas demais ocasiões, vistas nos poemas anteriormente analisados, 
na qual existe o reconhecimento da indispensabilidade da fé e do 
transcendente para o sujeito. Isso se reafirma nos versos: “Creio 
em Ti / porque tenho necessidade da tua perfeição / e dos teus in-
finitos.” (LISBOA, 1964, p. 336). O sujeito, por ser imperfeito, ne-
cessita da perfeição de Deus. E por ser finito, possuir um corpo 
mortal, necessita do infinito do divino. A busca pelo metafísico re-
vela-se, então, como a procura por aquilo que o sujeito não possui, 
pelos aspectos que são inacessíveis a ele, se puder contar apenas 
com suas próprias forças, mas que se tornam possíveis de alcançar 
através do sagrado. A relação entre sujeito e sagrado constitui-se a 
partir da busca do encontro entre o finito e o infinito, o perfeito e o 
imperfeito, o acessível e o inacessível. Cria-se um paradoxo que, ao 
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mesmo tempo em que distingue um elemento do outro, une-os em 
um vínculo de amor.

Por fim, o sujeito afirma confiar no divino da mesma forma 
que a noiva confia em seu amado. Essa comparação remete à re-
lação esponsal criada no poema “Idílio”, anteriormente analisado, 
confirmando a percepção do divino como o noivo, o amado. Cria-se, 
então, a analogia entre a alma do eu lírico e a noiva à espera da 
união com seu noivo, o próprio Deus. Essa interpretação religiosa 
da relação entre a alma e Deus como um enlace entre amada e 
amado encontra respaldo na própria Bíblia, quando, no livro Cân-
tico dos Cânticos, tem-se a afirmação: “Eu sou do meu amado, e 
meu amado é meu.” (Ct 6, 3). Dessa forma, existe a aproximação 
entre o sujeito e o sagrado em uma união parcial, velada pela es-
trutura de horizonte de ambos. 

3 Considerações finais

Com base nos estudos realizados ao longo dessa pesquisa, 
fez-se possível observar as diferentes formas por meio das quais o 
eu lírico relaciona-se com sagrado. Percebe-se que o sujeito lírico 
transporta-se para fora de si, na medida em que busca no sagrado 
e nas experiências com o divino seu próprio conhecimento e um en-
contro com sua identidade. Além disso, tem-se um sujeito instável 
em sua postura frente à vida e ao transcendente. 

O estudo também permitiu observar que o desejo de união 
com o sagrado está presente na maioria dos poemas ora analisa-
dos, possibilitando a constituição de um sujeito que anseia pela 
presença de Deus. Entretanto, ao mesmo tempo em que realiza 
essa busca, ele manifesta suas instabilidades e incoerências. Nes-
sas características, reside a estrutura de horizonte do próprio su-
jeito, que possui traços e comportamentos pertencentes ao campo 
do que é desconhecido, revelando uma face imprevisível ou incom-
preensível de sua identidade. Dessa forma, as relações estabeleci-
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das entre sujeito e sagrado relacionam-se aos aspectos invisíveis 
e indizíveis dos horizontes que os constituem, remetendo à face 
oculta presente no ser. 

Nesse sentido, a face oculta em questão se revela comum 
tanto ao sujeito quanto ao referente poético. As manifestações do 
sagrado mostram-se variadas e diferentes ao longo dos poemas, 
mas possuem uma mesma característica em comum: todas são par-
ciais, de modo que o sujeito experimenta muitas situações de união 
com transcendente, porém essa união nunca é plena. As relações 
com o sagrado se estabelecem, além disso, por meio de um com-
portamento respeitoso e amoroso da parte do sujeito, que se revela 
“apaixonado” pelo divino, declarando seu amor em muitos versos e 
expressando-o por meio da busca da presença de Deus e pelo des-
contentamento quando esta permanece ausente. 

Esses aspectos demonstram que o sujeito lírico e o referente 
poético aproximam-se, ao longo dos poemas, no que tange à presen-
ça das dimensões desconhecidas da vida humana e do divino. Em 
ambos, existem os limites do horizonte, identificados à distância, 
naquilo que é invisível e indizível, porém, simultaneamente, indis-
pensável. Dessa maneira, faz-se possível perceber como a estrutu-
ra de horizonte, presente em ambos, os constitui em suas comple-
xidades e características. Assim, tanto o referente poético quanto 
o sujeito são permeados por contrastes, velados pelo horizonte que 
permite ver apenas algumas de suas características, reafirmando 
a noção de que o sujeito lírico associa-se à contradição própria da 
condição humana, enquanto que o referente poético se relaciona 
ao mistério que circunscreve o desconhecido. Verifica-se aí a exis-
tência de um desejo que não cessa: o anseio pela presença de Deus 
permanece vivo no sujeito, protegido sob o velário do horizonte.
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ESCRITA E MEDIAÇÃO: O PAPEL 
DO PROFESSOR NO ENSINO DE 

PRODUÇÃO TEXTUAL

Áurea Maria Brandão Santos*

Letícia Granado Gross**

1 Introdução 

Hoje, o trabalho com a leitura, interpretação e produção tex-
tual ainda gera muito desconforto em todos os níveis de ensino nas 
salas de aulas brasileiras. A tarefa de escrever chega a ser assusta-
dora para alguns, que travam diante da obrigação de transpor para 
o papel ideias que serão analisadas por outras pessoas. As repre-
sentações individuais em relação a escrita são variáveis e comple-
xas, e por isso, o compartilhamento de experiências e estratégias 
pode ser tão proveitoso para superar dificuldades na produção de 
textos.

Há uma mobilização entre boa parte dos educadores em de-
finir a sala de aula como um espaço de interação. Situamo-nos no 
grupo que valoriza a mediação numa perspectiva de troca de co-
nhecimentos e não como simples transmissão de conhecimentos. 
Acreditamos numa mediação que estimule o protagonismo, que 
incentive os alunos a buscarem serem sujeitos ativos de sua pró-
pria produção no meio em que convivem. Objetivamos trabalhar a 
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leitura e a escrita como prática social trazendo para a sala de aula 
diferentes gêneros de texto que os possibilitem uma participação 
mais ativa na sociedade.

Por esse motivo, nos propomos a refletir sobre a importância 
da mediação em tarefas de produção textual no contexto escolar 
e compartilhar experiências exitosas desenvolvidas com alunos 
de Ensino de Médio em localidades diferentes, porém com contex-
tos semelhantes. A partir de discussões das autoras sobre as suas 
práticas docentes, seus anseios e angústias frente às dificuldades 
apresentadas pelos seus alunos nas produções textuais, constata-
mos que uma mediação adequada pode resultar em boas práticas. 
Além da inquietação, percebemos como outro ponto em comum em 
comum o desejo de colaborar para que algumas situações mudas-
sem.

Desta forma, a partir de um processo reflexivo de nossas pró-
prias práticas, elencamos atividades de produção textual as quais 
consideramos ter obtido bons resultados. Entre as quais destaca-
mos uma atividade desenvolvida com alunos da 2ª série do ensino 
médio, numa escola da rede particular da cidade de Porto Alegre 
no Rio Grande do Sul e outra desenvolvida com alunos da 3ª série 
do Ensino Médio numa escola da rede pública federal localizada 
em São Raimundo das Mangabeiras no estado do Maranhão.

2 Escrita e Mediação

2.1 Escrita como prática social

As mais graves críticas sobre a ineficiência das práticas de 
produção textual nas escolas estão relacionadas ao modo de apre-
sentação das propostas, tendo em vista que muito do que é produzi-
do limita-se apenas à correção dos professores. Ao desenvolver um 
texto, no qual os objetivos se limitam a correção pelo professor está 
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se desconsiderando uma característica essencial da linguagem - a 
interação. 

Na obra A formação social da mente (2007, p. 126), Lev Vigot-
sky afirma que a escrita ocupou um lugar muito estreito na prática 
escolar, em relação ao papel fundamental que ela desempenha no 
desenvolvimento cultural da criança. A escola ensina crianças a 
desenhar letras e construir palavras com elas, mas não ensina a 
linguagem escrita. “Em vez de se fundamentar nas necessidades 
naturalmente desenvolvidas das crianças e na sua própria ativida-
de, a escrita lhes é imposta de fora, vindo das mãos dos professo-
res”. O autor assemelha a prática da escrita no espaço escolar ao 
desenvolvimento de uma habilidade técnica, tomando como exem-
plo, o ato de tocar piano, o aprendiz desenvolve a destreza de seus 
dedos, aprende a tocar as teclas certas e lê as partituras, mas não 
se envolve com a essência da música.

O ensino tradicional da escrita proposto nas escolas propõe 
um ingresso imediato ao código escrito, acreditando que seja uma 
forma de facilitar a tarefa. Porém, o que ocorre é que as crianças 
não compreendem a relação entre fonemas e letras e o que tudo isso 
tem a ver com linguagem. Para elas, a combinação é feita de uma 
maneira incompreensível aos seus olhos e sobre a qual, não conse-
guem pensar. O que a escola ensina nem sempre coincide com o que 
a criança consegue aprender. O sujeito a quem a escola se dirige é 
um sujeito passivo que não sabe e precisa aprender, e não um sujei-
to ativo que constrói espontaneamente seus próprios mecanismos 
para resolução de problemas (FERREIRO E TEBEROSKY, 1999).

Para Motta-Roth (2006, p. 503), a dificuldade fundamental 
no ensino da linguagem escrita é a de levar o aluno a projetar um 
contexto em que ele escreva para realizar coisas, consciente da im-
portância da atividade e da sua real necessidade para o seu de-
senvolvimento pessoal. Como forma de superar essa dificuldade é 
preciso que o ensino de produção textual desconstrua e analise o 
contexto da situação comunicativa “para que o aluno possa perce-



361

Áurea Maria Brandão Santos, Letícia Granado Gross

ber a configuração social de um momento e a língua como sistema 
sociossemiótico constitui esse momento”. O sentido do texto cons-
trói-se à medida que conquista espaço na vida social/pessoal do 
indivíduo. 

Sendo assim, o ensino de produção textual requer um reali-
nhamento conceitual da representação do aluno, sobretudo em re-
lação aos conceitos, aos propósitos da atividade, a quem se destina, 
aos objetivos, a maneira como deve ser escrito e aos temas a serem 
abordados. Além disso, as atividades de produção textual propos-
tas deverão levar o aluno a perceber, o que seja um contexto de atu-
ação para si mesmo. Partindo do princípio de que ao compreender o 
ato de escrever como uma prática social é possível perceber a dife-
rença entre escrever como grafar e escrever como produzir texto, e 
a partir dele, construir e partilhar significados socialmente. 

2.2 Como ocorre a mediação?

A teoria de Lev Vygotsky com o conceito de Zona de Desen-
volvimento Proximal (ZDP) é um dos estudos de maior relevância 
acerca da questão da aprendizagem e tem influenciado o trabalho 
de diversos pesquisadores. Vygotsky se inquietou frente ao para-
doxo de construção do conhecimento: ao mesmo tempo em que o 
conhecimento é individual e intransferível, a apropriação de co-
nhecimento ocorre a partir da interação com outros indivíduos. A 
partir disso, formulou uma teoria concebendo que todos os proces-
sos psicológicos humanos se desenvolvem a partir de interações 
colaborativas, pela utilização de ferramentas culturais, entre as 
quais a linguagem é a mais importante porque colabora para que 
o sujeito transforme o mundo, em vez de adaptar-se passivamente 
a ele. A teoria versa ainda sobre o processo de desenvolvimento 
humano individual, afirmando que esse desenvolvimento acontece 
pelo ingresso numa cultura já existente, na qual o indivíduo vai se 
apropriando progressivamente de ferramentas materiais e psico-
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lógicas e dos modos de pensamento e ação que os indivíduos com-
partilham em atividades colaborativas, onde a atuação dos sujeitos 
mais experientes é determinante (WELLS, 2015).

No contexto de atividades colaborativas ou compartilhadas, 
é que Vygotsky trouxe a “metáfora da zona de desenvolvimento” 
(ZDP). A ZDP se refere a situações em que alguém não consegue 
executar uma atividade sozinho, fazendo-se necessário o auxílio de 
alguém mais experiente. Sobre a ZDP, Gordon Wells1 (2015, p. 04) 
diz que: “ao oferecer assistência relevante, na forma de sugestões 
ou de demonstração, o coparticipante mais experiente permite ao 
aprendiz ir além de si próprio assumindo a nova habilidade ou co-
nhecimento e finalmente tornando-o seu”. A aprendizagem envolve 
um engajamento ativo com o mundo exterior e a participação ativa 
dos seres humanos em situações de interação e diálogo é funda-
mental para a aprendizagem.

O conceito de zona de desenvolvimento proximal é um dos 
conceitos básicos da teoria de Vygotsky e representa a diferença 
entre a capacidade de resolver problemas por si próprio ou com 
a ajuda de alguém. Isso representa a existência de uma “zona de 
desenvolvimento auto-suficiente” que abrange tudo que se é capaz 
de executar sem qualquer colaboração externa. A ZDP está relacio-
nada às atividades em que se precisa da ajuda de alguém, que re-
querem o auxílio de um mediador. O papel de orientação/mediação 
pode ser feito por qualquer indivíduo com maior experiência e que 
já tenha desenvolvido a habilidade em questão, os pais, o professor 
ou os próprios colegas. O conceito de ZDP é relevante para todas as 
áreas do conhecimento e para todas as disciplinas do currículo es-
colar, sobretudo porque reconhece que a aprendizagem é de nature-
za social e faz parte de um processo intermental e intramental. Os 
processos de aprendizagem geram desenvolvimento interno que só 

1 Gordon Wells é professor do Departamento de Educação da Universidade de Califórnia 
em Santa Cruz. Ao longo de sua carreira, tem se interessado principalmente, pela teoria 
da atividade histórica cultural, pelas ideias seminais de Vygotsky e Bakhtin, e também 
pelo trabalho de Halliday em linguística sistêmica e pelos escritos educacionais de Dewey.
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funcionam externamente, ou seja, quando se interage com outras 
pessoas em ambientes de convívio coletivo (VYGOTSKY, 2010).

Wells (2001) sugere uma reinterpretação da zona de desen-
volvimento proximal (ZDP) afirmando que a ZDP se cria na inte-
ração entre sujeitos e coparticipantes de uma atividade, nela in-
cluem-se os instrumentos disponíveis, as práticas selecionadas e 
ela está condicionada à natureza e à qualidade do processo de inte-
ração e a capacidade do estudante. Para Wells, há de se reconhecer 
que na atualidade, o ensino e a aprendizagem na ZDP não estão 
mais condicionados somente à interação face a face mediada pela 
fala, precisa-se levar em conta a gama de processos de mediação 
semiótica que tem desempenhado um papel importante no pen-
samento e na resolução de problemas, tanto no plano interpessoal 
como no intrapessoal, e também, a variedade de maneiras existen-
tes para favorecer a aprendizagem na ZDP. Para o autor, é funda-
mental ampliar o conjunto dos modos de mediação semiótica para 
que possam ser valorizadas outras fontes de ajuda na ZDP. Na ZDP 
atual, a interação relaciona-se a todas as facetas da personalidade 
e é o que fortalece a ZDP como base de formação de identidade.

3 Escrita e Mediação na prática 

3.1 Metodologia

As atividades com os gêneros textuais Carta de Leitor e Con-
to foram desenvolvidas em sequências didáticas: “um conjunto de 
atividades escolares organizadas de maneira sistemática em torno 
de um gênero textual oral e escrito” (SCHNEWLY, NOVERRAZ & 
DOLZ, 2013). Buscou-se seguir as orientações dos autores traba-
lhando em etapas que foram da apresentação da situação à produ-
ção final. A estrutura base das sequências didáticas apresenta-se 
da seguinte forma:
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Apresentação
da situação

Produção
Inicial

Produção
Final

Módulos
1, 2, 3

Fonte: Adaptado de Schnewly, Noverraz  & Dolz, 2013.

3.1. 1 A Carta de Leitor

Por acreditar na importância do uso de abordagens inter-
disciplinares no ensino de Língua Portuguesa, a fim de promover 
nos alunos a percepção do quanto e como o uso da linguagem pode 
favorecer a autonomia dos indivíduos na sociedade é que busca-
mos trazer para a sala de aula diferentes gêneros textuais. A ideia 
principal no desenvolvimento desta sequência didática de produ-
ção textual foi a de trabalhar com os alunos ações de produção de 
linguagem em diferentes situações de interação. 

Objetivo:

Expressar-se de maneira crítica e consciente sobre um de-
terminado tema veiculado em revistas de circulação nacional com 
periodicidade mensal e semanal.

Procedimentos:

–  Leitura e seleção de matérias em diversas revistas feita 
em grupos. Foram distribuídas revistas aos alunos que es-
tavam organizados em grupos, e solicitado a eles que ele-
gessem alguma matéria da revista, a qual julgassem ser a 
mais interessante. Em seguida, os alunos foram orienta-
dos a discutir entre si sobre o texto, destacando os aspectos 
principais. Posteriormente, todos os grupos foram convi-
dados a socializar as suas impressões sobre o texto com a 
turma;
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–  Apresentação do gênero textual ‘Carta de Leitor’.  Os alu-
nos foram solicitados a localizar dentro das revistas o gê-
nero textual carta de leitor. A partir disso, discutiu-se so-
bre a estrutura e funcionalidade do gênero. Com base na 
orientação os alunos fizeram a produção inicial;

–  Revisão e orientação na reescrita dos textos. Os grupos 
apresentaram os textos produzidos e com o acompanha-
mento da professora, esses textos foram lidos e analisados 
para verificar se estavam em conformidade com o gêne-
ro textual e principalmente, se atendiam os objetivos dos 
enunciadores. 

–  Envio dos textos para as revistas. Depois de concluída a 
etapa de revisão/ reformulação, as cartas de leitor foram 
digitadas e enviadas para as revistas. 

3. 1. 2 O Conto

A iniciativa de desenvolver este trabalho surgiu após diagnos-
ticar a falta de motivação dos alunos em participar de atividades 
que envolvessem produção e interpretação de textos. As atividades 
solicitadas nas Aulas de Língua Portuguesa não eram realizadas e, 
quando eram, apresentavam textos mal escritos, sem formatação, 
sem capricho, sem argumentação lógica e sem coerência. Os alunos 
afirmavam não gostar de ler e outros tinham grandes dificuldades. 
Foi mediante a essa situação que se elaborou o projeto “Quem con-
ta um conto, escreve um!”.    

Objetivo:

Propor aos alunos a produção de um conto, a partir da criação 
de seu próprio personagem. A personagem deveria conter caracte-
rísticas totalmente diferentes do aluno/autor como, por exemplo, 
meninas criarem personagens masculinos e meninos personagens 
femininos. 
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Procedimentos:

–  Leitura de contos da Literatura Brasileira.  Foram sele-
cionados, lidos e analisados com a turma alguns contos 
como A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa; A 
Cartomante de Machado de Assis; Trezentas Onças e No 
Manantial, de Simões Lopes Neto. Por meio desses textos, 
a turma foi construindo o seu próprio conceito de conto e 
conhecendo os elementos que o compõem;

–  Elaboração do enredo e criação dos personagens. Após os 
alunos construírem seu conceito de conto, a turma foi di-
vidida em grupos. Esses grupos deveriam num primeiro 
momento, criar o enredo do conto, e, concomitantemente, 
preencher uma ficha elaborando características para sua 
personagem (nome, idade, filiação, endereço, escolarida-
de, signo e demais caraterísticas físicas e psicológicas). 
Em sala de aula, os grupos foram construindo as narrati-
vas e entrelaçando os personagens.

–  Revisão e reescrita dos textos. Tendo sido feita a produção 
inicial os grupos apresentaram os textos para serem ana-
lisados pela professora que junto com eles buscou analisar 
aspectos gramaticais e textuais, conduzindo-os a reflexão 
sobre o que precisaria ser reformulado.

–  Dar vida aos personagens. Em data determinada, os alu-
nos deveriam se caracterizar conforme os personagens e 
fotografá-los para ilustrar as páginas dos contos. 

– Entrega dos contos. Em data determinada, os alunos en-
tregaram seus contos, para apreciação do professor. Após 
a correção, em data estabelecida, os textos foram sociali-
zados oralmente em um evento realizado na escola, o qual 
denominamos de Café Literário.
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3.2 Análise dos dados

A experiência com o projeto Quem conta um conto, escreve 
um! pode ser considerada como proveitosa, por ter conseguido 
abranger diferentes aspectos. Além de aprender a observar e ouvir 
as dúvidas dos meus alunos nos momentos de criação foi possível 
perceber que seus medos também se refletem nas atividades es-
colares. O processo de produção dos contos revelou não somente 
aspectos explícitos da personalidade dos alunos, como também me-
dos, angústias, valores e princípios escondidos. Além disso, pode-se 
observar a desconstrução de ideias e preconceitos e foi fortalecida a 
capacidade de integração entre os alunos e as turmas.

Vejamos um trecho de um dos contos produzidos:

Início e fim do Xuru
Maria Carolainy da Silva de Jesus, nascida e criada no morro Xurupita, mo-
rena e com samba no pé, é a rainha de bateria da Unidos da Xuru, escola de 
samba respeitada no Rio de Janeiro. Carolainy ama seu nome, diz que é “do 
estrangeiro”, na verdade ela adora tudo que diz respeito a si mesma: seu cor-
po, seu rosto, cabelo, enfim, é uma mulher confiante. Média estatura, cabelo 
preto Chanel, não abre mão de seu batom vermelho. Dona de um largo sorriso 
metálico está sempre mascando chiclete de Tutifruti.

O trabalho com o gênero Carta de Leitor, nesta situação es-
pecífica, possibilitou aos alunos participantes o acesso a um gênero 
textual, até então, desconhecido por eles. Considerando os elementos 
que caracterizam a comunidade onde foi desenvolvida a atividade, 
(uma cidade do sul do Maranhão, na qual os alunos possuem pouco 
ou nenhum acesso a revistas e jornais impressos), só o fato de ver o 
entusiasmo e a curiosidade dos alunos manuseando as revistas em 
busca de informações, já poderia ser registrado como um excelente 
resultado. Ao longo das etapas da sequência didática os pontos de 
maior destaque foram: a motivação dos participantes; a atenção/ va-
lorização dada à audiência e aos objetivos; a conscientização sobre a 
importância da reformulação/ reescrita. Dentre as cartas enviadas, 
obtivemos uma resposta positiva da Revista Vida e Saúde da Edi-
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tora Escala. A revista agradeceu os textos enviados e parabenizou 
todos os envolvidos. Esta é uma das cartas de leitor enviadas:

Nosso beiju de vida
Somos alunos do 3º ano do Ensino Médio do Curso técnico em Agropecuária. 
Estamos pela primeira vez entrando em contato com a revista e gostamos 
muito da forma simples e concreta com que são redigidos os textos, dando 
informações que muitas vezes consideramos irrelevantes de forma sutilmente 
encantadora. Ficamos interessados na matéria “Tapioca já” e gostaríamos de 
sugerir que a revista conte um pouco mais sobre a história desse alimento tão 
popular no Nordeste.

4 Considerações finais
O que quisemos evidenciar na socialização destes dois traba-

lhos foi a importância da mediação. Uma mediação que considere a 
necessidade de se abordar em sala de aula textos vinculados à rea-
lidade para fortalecer o protagonismo por meio de ações de lingua-
gem. Acreditamos que ao pensar numa situação de aprendizagem 
como uma questão a ser resolvida ocorrem várias transformações, 
tanto por parte de quem aprende como por parte de quem medeia. 
Em ambas as atividades, os mediadores não foram apenas as duas 
professoras de Língua Portuguesa, mas também os alunos envol-
vidos que fizeram do espaço de sala de aula, local propício para o 
compartilhamento e troca de conhecimentos. 

Wells (2001) declara que, o ensino assim como a aprendiza-
gem, é um processo contínuo de investigação no qual o conhecimen-
to que se constrói sobre os estudantes e sobre a aprendizagem, a 
maneira do professor em compreender o processo e atuar em sala 
de aula se transformam continuamente. Porém essas práticas de 
investigação não se constroem solitariamente, os diversos gêneros 
do discurso que medeiam essas práticas só adquirem pleno valor 
dentro de um contexto colaborativo de atividade conjunta. Deste 
modo, assim como os estudantes, os professores precisam compar-
tilhar com seus colegas maneiras de aprender “a arte de ensinar”2. 

2 (...) ygual que los estudiantes del aula, los eñsenantes debem participar em comunidades 
de colegas que se empleen los instrumentos de indagación para aprender el arte de la 
enseñanza (WELLS, 1994, apud, WELLS, 2001, p. 178). (Tradução nossa)
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ESTUDO ENUNCIATIVO: MARCAS 
DE SUBJETIVIDADE NO ANÚNCIO 

PUBLICITÁRIO DA FESTA 
NACIONAL DA MAÇÃ

Josiane Boff*

1 Introdução

Émile Benveniste é considerado o fundador da teoria da 
enunciação, porém, não são conhecidos registros informando que 
ele realmente tenha se dedicado em construir uma teoria acabada, 
à vista disso, encontram-se compilações de seus textos nas obras 
de Problemas de Linguística Geral I e II. A leitura benvenistia-
na não deve ser lida de maneira sincrônica já que os textos foram 
escritos em tempos e realidades diferentes. Benveniste vai além 
dos estudos enunciativos, sendo assim, para uma pesquisa ser de-
senvolvida é necessário fazer recortes da obra para constituir um 
corpus textual.

Neste artigo, propõem-se estudar como o sujeito se marca na 
língua revelando marcas de subjetividade num anúncio publicitá-
rio. As obras que darão suporte a este trabalho correspondem a 
recortes dos estudos enunciativos de Benveniste, dentre eles des-
tacam-se Da Subjetividade na Linguagem (1958), Natureza do Sig-
no Linguístico (1956) e Estrutura das relações de pessoa no verbo 
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(1946). A seleção desses textos deu-se na medida em que, possivel-
mente, darão suporte teórico necessário para a análise da proposta 
estabelecida. 

O corpus textual compreende em um anúncio publicitário 
da Festa Nacional da Maçã, ocorrida na cidade de Veranópolis no 
mês de abril de 2015. O anúncio da festa foi apresentado em dife-
rentes suportes, mas não nos deteremos nesse assunto. A escolha 
do corpus é justificada pela grande repercussão obtida na região, 
causando estranhamento aos leitores. Caracterizado como um es-
tudo descritivo-qualitativo tem-se o objetivo de identificar marcas 
de subjetividade no texto e apontar elementos que auxiliaram no 
impacto e estranhamento da leitura publicitária.  

A partir dos conceitos de língua e linguagem, abordaremos 
sobre a subjetividade estabelecida pelos estudos de Benveniste, 
após será apresentada a análise do anúncio, seguida pelas conside-
rações finais e bibliografia estudada. 

2 Revisitando os conceitos de língua e 
linguagem 

A linguagem, do ponto de vista benvenistiano, está na natu-
reza do homem e possui a finalidade da comunicação. É impossível 
pensar na linguagem como uma fabricação, pois, para isso, seria 
necessário colocar em oposição o homem e a natureza. Benveniste 
(2005, p. 285) explica que,

não atingimos nunca o homem separado da linguagem e não o vemos 
nunca inventando-a. Não atingimos jamais o homem reduzido a si mes-
mo e procurando conceber a existência do outro. É um homem falando 
que encontramos no mundo, um homem falando com outro homem, e a 
linguagem ensina a própria definição do homem. 

O homem está vinculado à linguagem, por isso, pensar a lin-
guagem como instrumento seria pensá-la como uma troca de pa-
lavras, estímulo-resposta, e ela não é isso, a linguagem é de ação 
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social. Para o autor, todos os caracteres da linguagem, a sua natu-
reza imaterial, o seu funcionamento simbólico, a sua organização 
articulada, o fato de que tem um conteúdo, já são suficientes para 
tornar suspeita essa assimilação a um instrumento, que tende a 
dissociar-se do homem a propriedade de linguagem. 

O ato enunciativo é único e irrepetível, porque toda vez que a 
enunciação é posta em ação, é em um novo momento que ela acon-
tece. A linguagem só é possível porque cada locutor se apresenta, 
através da língua, como sujeito, remetendo a ele mesmo como eu 
em seu discurso, em oposição a tu e ele. Há uma distinção entre 
as categorias de pessoas: o eu e tu integram a categoria de pessoa, 
enquanto o ele abrange a categoria de não pessoa. Flores (2013,  
p. 90) explica o critério da distinção

[...] em eu e tu, há, simultaneamente, a pessoa implicada e um discurso 
sobre essa pessoa. Por exemplo: “Eu designa aquele que fala e implica 
ao mesmo tempo um enunciado sobre ‘eu’: dizendo eu, não posso dei-
xar de falar de mim” (PLG I: 250). O caso de tu é semelhante: “‘Tu é 
necessariamente designado por eu e não pode ser pensado fora de uma 
situação proposta a partir do ‘eu’; e, ao mesmo tempo, eu enuncia algo 
como um predicado de ‘tu’ “ (PLG I: 250). Em outras palavras, eu e tu 
têm traços em comum, o que permite tratá-los como integrantes de um 
mesmo conjunto: a categoria de pessoa. 

Benveniste, através de outras línguas indo-europeias como o 
sânscrito, grego moderno, lituano e o inglês, afirma que só de pode 
falar em pessoa em relação a eu e tu, enquanto o ele é a forma não 
pessoal da flexão verbal. Flores (2013, p. 91) diferencia as catego-
rias de pessoa e não pessoa através de três características

(a) unicidade específica: eu e tu são sempre únicos: “O ‘eu 
que enuncia, o ‘tu’ ao qual ‘eu’ se dirige são cada vez úni-
cos. ‘Ele’, porém, pode ser uma infinidade de sujeitos – ou 
nenhum” (PLG I: 253);

(b) inversibilidade: eu e tu são inversíveis entre si. O ele não 
pode ser invertido como os dois primeiros;

(c) predicação verbal: “A ‘3ª pessoa’ é a única pela qual uma 
coisa é predicada verbalmente” (PLG I: 253). Tudo o que 
não pertence a eu-tu recebe como predicado a forma ver-
bal de 3ª pessoa.
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A primeira oposição entre as categorias de pessoas é demar-
cada, portanto, pela correlação de personalidade: eu e tu integram 
a categoria de pessoa, enquanto ele é não pessoa. A segunda oposi-
ção, entretanto, diz respeito à correlação de subjetividade: o eu de-
marca a pessoa subjetiva, e tu representa a pessoa não subjetiva. 

O ato de enunciar é, portanto, transformar a língua em dis-
curso de forma individual. Isso só é possível porque há um eu que 
fala para um tu que, ao tomar a palavra apropria-se do eu para 
se dirigir a um tu. Nessa relação de comunicação, “a linguagem é 
condição de existência do homem e como tal ela é sempre referida 
ao outro, ou seja, na linguagem se vê a intersubjetividade como 
condição da subjetividade” (FLORES, 2005, p. 34).  Abordaremos 
sobre a subjetividade na linguagem na próxima seção.

3 A subjetividade na linguagem

A linguagem, conforme abordada na seção anterior, está na 
natureza do homem, o que já comprova que é marcada pela expres-
são de subjetividade. Nas palavras de Benveniste (2005, p. 286), 
“é na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como 
sujeito; porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua 
realidade que é a dor ser, o conceito de “ego””.

A subjetividade é a capacidade do locutor para se propor 
como sujeito, de acordo com Benveniste (2005), a consciência de si 
mesmo só é possível se experimentada em contraste. Eu não em-
prego eu a não ser dirigindo-me a alguém, que será na minha alo-
cução um tu. O que implica reciprocidade, isto é, eu me torno tu na 
alocução daquele que, por sua vez, se designa ser eu. Essa condição 
de diálogo é que é constitutiva de pessoa. 

O primeiro ponto de revelação da subjetividade, na teoria 
enunciativa benvenestiana, são os pronomes, revelados pela pri-
meira pessoa eu que, em qualquer ato de enunciação estará se refe-
rindo a um tu. Posteriormente, os indicadores da deixis organizam 
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as relações espaciais e temporais em torno do “sujeito”, referencia-
dos por “isto, aqui, agora” e suas correlações. O domínio da subjeti-
vidade se amplia com a expressão da temporalidade, que pode ser 
marcada pela flexão dos verbos ou por meio de outras palavras. A 
língua é sempre demarcada por “tempos”, passado ou futuro, 

sempre, porém, a linha de participação é uma referência ao “presen-
te”. Ora, esse “presente”, por sua vez, tem como referência temporal 
um dado linguístico: a coincidência do acontecimento descrito com a 
instância de discurso que o descreve. A marca temporal do presente só 
pode ser interior ao discurso. O Dictionnaire general define o presente 
como “o tempo do verbo que exprime o tempo em que está”. (BENVE-
NISTE, 2005, p. 289).

A subjetividade constantemente será estabelecida por meio 
de um eu, no espaço do aqui e no tempo do agora. A linguagem 
permite que cada sujeito se enuncie num tempo individual e irre-
petível. Individual, porque, por mais que se esteja falando de um 
nós, primeira pessoa do plural, sempre será concebida por um eu 
que produzirá o ato de enunciar. Irrepetível, pois, a todo o momen-
to a enunciação é renovada, não se produz a mesma enunciação no 
mesmo tempo do agora, um é estabelecido anterior e posteriormen-
te ao outro com diferentes formas ou expressões de se enunciar. Na 
teoria benvenestiana,

A linguagem é, pois, a possibilidade da subjetividade, pelo fato de con-
ter sempre as formas linguísticas apropriadas à sua expressão; e o dis-
curso provoca a emergência da subjetividade, pelo fato de consistir de 
instâncias discretas. A linguagem de algum modo propõe formas “va-
zias” das quais cada locutor em exercício de discurso se apropria e as 
quais se refere à sua “pessoa”, definindo-se ao mesmo tempo a si mes-
mo como eu e a um parceiro como tu. A instância de discurso é assim 
constitutiva de todas as coordenadas que definem o sujeito e das quais 
apenas designamos sumariamente as mais aparentes. (BENVENISTE, 
2005, p. 289).

O sujeito se marca na linguagem por meio da subjetividade 
instaurada pelo EU – AQUI – AGORA, essa mesma subjetividade 
é reconhecida pelo alocutário ao receber a enunciação. A interpre-
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tação semântica dos itens lexicais está ligada à sua representação 
formal e ao leitor cabe apenas a tarefa de decodificar, de reconhe-
cer os itens linguísticos já conhecidos e descobrir o significado dos 
itens desconhecidos. Assim, o texto ganha existência própria, inde-
pendente do sujeito e da situação de enunciação. O leitor é receptor 
de um saber contido no texto, cujo sentido se constrói a partir de 
unidades menores, combináveis e recombináveis entre si. 

É possível pensar o processo de leitura, do ponto de vista 
enunciativo, como um ato em que o leitor apropria-se da língua, 
constituindo-se sujeito por meio de escolhas específicas apropria-
das ao ato em questão. Ou seja, ler é enunciar porque o sujeito-lei-
tor opera sobre o texto atribuindo-lhe diferentes sentidos e signi-
ficados, considerando que cada sujeito possui experiências indivi-
duais. O leitor é, portanto, agente na construção de sentidos, visto 
que é responsável pela continuidade do diálogo.

No interior do texto, o autor “eu” deixa suas marcas de sub-
jetividade e convida o leitor “tu” a dialogar. Essa relação inverte-se 
no momento em que o leitor instaura o diálogo e interage com o 
texto, marcando-se como sujeito ao designar-se eu em seu discurso, 
tomando o interlocutor (real ou imaginário) a quem se dirige com 
tu e o texto como ele, a não pessoa, ou seja, o objeto do qual se fala. 

Aceitar a leitura do texto como um diálogo entre autor-tex-
to-leitor assegura essa inversibilidade de pessoa, característica da 
intersubjetividade. Isto implica aceitar que a leitura está marcada 
pela subjetividade tanto do leitor quanto do autor do texto, que 
se instauraram como sujeito em seus dizeres, um em contraste ao 
outro, por meio do uso da linguagem.

Dessa forma, o sentindo do texto é dado apenas em seu uso, 
ou seja, na instância do discurso, pois a cada leitura o sujeito eu e o 
alocutário tu são cada vez únicos, ainda que o texto seja o mesmo, 
ele corrobora para o ato enunciativo singular, justificando assim 
a existências de diferentes leituras para uma mesma enunciação. 
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4 A subjetividade no anúncio publicitário da 
Femaçã

Frequentemente encontramos publicidades espalhadas pelas 
cidades para divulgar festas, eventos ou feiras. Foi desta maneira 
que Veranópolis - RS, Terra da Longevidade e Berço Nacional da 
Maçã, tornou-se conhecida e muito comentada nas redes sociais e 
meios de comunicação. Após eleitas, as soberanas, costumeiramen-
te, passam a ser vistas em diversos meios de divulgação usando 
vestidos, coroas e penteados que nos remetem a verdadeiras rai-
nhas e princesas. Por conta do traje típico das soberanas, ou pela 
falta dele, aliado ao slogan, o anúncio da Festa Nacional da Maçã e 
Agroindústria de Veranópolis causou estranhamento e gerou gran-
de repercussão na região.

A publicidade escolhida para divulgar a festa conta com o slo-
gan “Caia na tentação”, juntamente com a imagem de três lindas 
mulheres fotografadas da cintura para cima com os seios cobertos 
por maçãs, conforme mostra a figura 1, anúncio publicitário veicu-
lado em diferentes meios de comunicação para divulgação da feira.

        Figura 1: Anúncio Publicitário

         Fonte: Cartaz de divulgação da Femaçã, 2015.
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Iniciaremos nossa análise pelas cores utilizadas. De acordo 
com Guimarães (2000), a cor verde utilizada no slogan da festa, 
marcando os dias em que o evento acontecerá e na parte inferior da 
imagem, é geralmente associada à esperança, à saúde, à natureza, 
à vitalidade, ao dinheiro e à liberdade. Como oposição ao verde, o 
vermelho, presente nas maçãs, no nome do evento e no local em 
que a festa acontecerá é uma cor quente, que representa poder, 
energia, proibição, amor, e paixão. É a cor do coração humano e 
simboliza, também, a chama que mantém vivo o desejo e a excita-
ção sexual. Guimarães (2000, p. 118) acrescenta que o vermelho: 

é a cor da maçã do Paraíso (fonte de pecado) [...] do amor carnal, da pai-
xão, do coração, dos lábios, do erotismo e da atração. A paixão aquece 
como o fogo. Há o jogo entre amor e pecado e uma relação com o tato: o 
vermelho, como representante do fogo aquecerá os amantes e o mesmo 
fogo indicará a cor da proibição: não toque no fogo! A cor da transgres-
são torna-se a cor da proibição. O pecado é assimilado também como 
proibição e interdição e, do medo do tocar no fogo, como perigo.

Ao mesmo tempo em que o vermelho da “Femaçã” proíbe e 
mostra o pecado, o verde do slogan “caia na tentação!” impulsiona 
a autorização, a liberdade e permissão. Em consonância, a cor azul, 
utilizada como fundo da imagem simboliza serenidade, tranquili-
dade e harmonia. Farina (2006, p. 102) aponta que “o céu é azul e 
por isso é a cor do, a cor do divino, a cor do eterno. A experiência 
continuada converteu a cor azul na cor de tudo que desejamos que 
permaneça, de tudo que deve durar eternamente.” As cores não 
foram escolhidas aleatoriamente, visto que elas suscitam a ideia 
de que se poderá vivenciar esse misto de sensações num único lo-
cal – na Festa da Maçã. Ressaltamos que o verde e o vermelho 
simbolizam as cores das maçãs que tentarão o paladar do público 
presente na festa

Os slogans preferencialmente são escritos no modo impera-
tivo, projetando uma ordem ao interlocutor. Neste objeto de estudo 
ele materializa a presença do sujeito “eu” relacionando-se a um 
“tu”, instaurados pelo enunciado “Caia na tentação”. Aparente-
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mente, por estar escrito em caixa baixa, no canto superior esquer-
do da imagem, o slogan da feira possui pouco destaque visual dian-
te de outras informações. No enunciado, a subjetividade marcada 
pela presença dos pronomes pessoais “eu” dirigindo-se a um “tu” 
porque, de acordo com Benveniste (2005, p. 286)

Eu não emprego eu a não ser dirigindo-me a alguém, que será na minha 
alocução um tu. Essa condição de diálogo é que é constitutiva da pessoa, 
pois implica em reciprocidade – que eu me torne tu na alocução daquele 
que por sua vez se designa por eu.[...] A linguagem só é possível porque 
cada locutor se apresenta como sujeito, remetendo a ele mesmo como 
eu no seu discurso. Por isso, eu propõe outra pessoa, aquela que, sendo 
embora exterior a “mim”, torna-se o meu eco- ao qual digo tu e que me 
diz tu.

Além dos pronomes pessoais, que são o primeiro ponto de 
revelação da subjetividade, encontram-se os indicadores da dêixis 
“que organizam as relações espaciais e temporais em torno do “su-
jeito” tomado como ponto de referência: “isto, aqui, agora” e as suas 
numerosas correlações”. (BENVENISTE, 2005, p. 288). Ao unir o 
enunciado com os demais elementos do anúncio publicitário é pos-
sível identificar outras interpretações a respeito do texto.

Considerando que os textos são dialógicos, este anúncio sus-
cita outros discursos com os quais dialoga e também expressa em 
sua materialidade marcas intertextuais que remetem a outros tex-
tos.  As mulheres seminuas, com postura e olhares insinuantes, 
remetem aos discursos de apelo à sexualidade, e, assim, o anún-
cio dialoga com outros discursos que tomam a mulher como objeto 
sexual, como o discurso machista da mulher-objeto, por exemplo, 
estabelecendo com estes uma relação interdiscursiva.  

Aliado a isso, as maçãs vermelhas e o slogan “caia na tenta-
ção” remetem imediatamente aos discursos bíblicos sobre o pecado 
original, quando Adão e Eva “caíram na tentação” e comeram o 
fruto proibido. A Bíblia não faz menção explícita à maça como sen-
do tal fruta: 
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A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Javé 
Deus havia feito. Ela disse para a mulher: “É verdade que Deus disse 
que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim?” A mulher 
respondeu para a serpente: “Nós podemos comer dos frutos das árvores 
do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus 
disse: ‘Vocês não comerão dele, nem o tocarão, do contrário vocês vão 
morrer’”. (BÍBLIA, 2005, p. 16).

No entanto, conceber a maçã como sendo o fruto proibido faz 
parte da cultura popular, do imaginário construído e cristalizado 
na mente das pessoas. A fruta era tão tentadora que Eva não re-
sistiu, comeu-a e ofereceu a Adão, que também experimentou o 
fruto proibido. Talvez pela cor vermelha, pelo formato esférico ou 
pelas sementes representando a fertilidade a maçã se tornou o fru-
to proibido. Ao simbolizar o pecado, a escolha errada proporciona 
a liberdade e, ao mesmo tempo, o cessar dos privilégios da vida no 
paraíso. 

À vista disso, as três soberanas seminuas segurando maçãs 
apetitosas lembram Eva, que também vivia nua no Jardim do Éden 
até provar o fruto proibido. Dessa forma, os elementos do anúncio, 
mulheres e maçãs, juntamente com o slogan da feira reportam à 
sexualidade, tida como sedução e tentação. As maçãs e o slogan são 
os dois elementos principais que permitem estabelecer a intertex-
tualidade (e a interdiscursividade, já que aquela implica esta) des-
te anúncio com os textos bíblicos. O “eu” subjetivo das soberanas 
figurado pela beleza e simpatia de cada uma perpassa a ideia para 
o “tu”, público em geral, desfrutar das atrações do evento. 

Cabe salientar, que na literatura muitas histórias utilizam 
a maçã como fruto símbolo. Provavelmente a história infantil “A 
Branca de Neve e os sete anões” é a mais conhecida de todas. Nela, 
a fruta aparece com destaque, pois é o fruto enfeitiçado pela bruxa 
e oferecido à Branca de Neve que cai no sono e só desperta com o 
beijo do príncipe. Mais uma vez a maçã é tomada como fruto proi-
bido, que desperta a vontade por sua aparência extremamente ape-



380

Estudo enunciativo: marcas de subjetividade no anúncio publicitário da Festa Nacional da Maçã

titosa, mas que não deveria ser provada sob pena de desencadear 
consequências negativas.   

A imagem das soberanas da Femaçã, expostas à sociedade 
seminuas e com postura insinuante, corrobora outros discursos 
que tomam a mulher como símbolo de sedução, posto que, em inú-
meras publicidades a mulher é utilizada como símbolo sexual, per-
suadindo e tentando o público alvo. 

Com o intuito de atrair o público para a Festa Nacional da 
Maçã, os responsáveis pela publicidade utilizaram recursos bási-
cos para ordenar, persuadir e seduzir o interlocutor. Neste anúncio, 
a conjugação dos elementos verbais unidos aos elementos não ver-
bais, produziram sentidos que ativaram outros discursos na me-
mória do leitor. O enunciado subjetivo (caia “tu” na tentação) har-
monizado com a imagem das mulheres seminuas cobrindo o corpo 
com maçãs repercutiu no caráter polêmico desta publicidade, que 
provocou estranhamento, elogios e diversas críticas por conta da 
sensualidade, ousadia e beleza das três soberanas.  

A grande repercussão causada por este anúncio publicitário 
foi suscitada pelas escolhas dos elementos verbais e não verbais, 
residindo na subjetividade a principal estratégia de arrebatamen-
to da atenção do leitor, visto que é um “eu” que fala para um “tu” 
(o público) que deseja estar inserido num universo majestoso, com 
liberdade e alegria. Outros elementos que representam a aproxi-
mação do sujeito com público leitor são as empresas patrocinado-
ras, neste caso representadas pelas Lojas Benoit, Banrisul, Ipacol 
e Caixa Econômica Federal, que ao serem inseridas na publicidade 
remetem a certeza de que o evento é confiável pois, o “eu” de cada 
uma delas enuncia para o público “tu” cair na tentação – participar 
da Festa Nacional da Maçã.
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5 Considerações finais
Compreender os conceitos de pessoa e não pessoa foi essen-

cial para a verificação das marcas de subjetividade presentes no 
anúncio publicitário da Festa Nacional da Maçã. A partir dos estu-
dos enunciativos de Émile Benveniste foi possível estabelecer rela-
ções de estranhamento do leitor quanto ao anúncio.

Convém ressaltar que a subjetividade está presente no su-
jeito que enuncia (eu) e no sujeito que recebe a enunciação, neste 
caso, o leitor (tu), essa relação de comunicação somente é possível 
pela existência de um eu que se apropria da língua dirigindo-se a 
um tu que, ao tomar a palavra, constitui-se eu e dá continuidade a 
comunicação direcionando-se a um tu. 

O slogan da Femaçã 2015 - “Caia na tentação” – expressa 
subjetividade na medida em que o eu enuncia para o tu cair na 
tentação. O eu das soberanas provoca ao tu (leitor) a mensagem de 
beleza, sensualidade, poder e elegância, enquanto o eu representa-
do pelos patrocinadores, evoca segurança e confiabilidade. 

Estabelecer relações enunciativas com a imagem dos anún-
cios publicitários corrobora para a melhor compreensão do gênero, 
visto que é bastante utilizado em sala de aula por ser um suporte 
textual que interessa a grande maioria dos alunos e também, por 
ser de fácil acesso.
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7 Anexo



LEITURA E (RE)ESCRITA NA 
REDE!: ANÁLISE LITERÁRIA E 

LINGUÍSTICA NA OBRA  
DIAS PERFEITOS,  

DE RAPHAEL MONTES

Tanise Corrêa dos Santos*

Jéssica Mezadri**

1 Romance policial

O romance policial configura-se basicamente por ser uma 
narrativa, contendo uma investigação fictícia e ambivalência: bem 
X mal; morte X vida, sempre com o bem vencendo mal, em confor-
midade com Medeiros e Albuquerque (1979). Além de questionar o 
porquê do nome romance policial se na verdade quase nuca se tem 
a presença de polícia nesse tipo de narrativa. Segundo o teórico 
seria conveniente chamar-se romance de suspense. 

Gancho (2003) afirma que toda narrativa se estrutura com 
base em cinco elementos básicos, sem os quais ela não existe: en-
redo, personagem, tempo, espaço, narrador1. Quanto ao enredo um 
fator importante é a verossimilhança, em que por mais que a obra 
que estamos lendo seja ficção ela deve nos passar credibilidade. No 

*  Mestranda de Letras pela Universidade de Passo Fundo na área de Estudos Linguísticos 
– Constituição do Texto e do Discurso.  E-mail: tanyse@gmail.com.
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1 Vale conferir o fórum de discussões a respeito dessa temática no blog Leitura e (re)escrita 
na rede! Disponível em: http://ppglnarede.blogspot.com.br/p/atividade-04.html 
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decorrer da narrativa vamos desvelando estes elementos funda-
mentais à existência da narrativa.

É consenso que a narrativa policial apresente algum crime e 
alguém que esteja disposto a desvendá-lo, porém nem toda a nar-
rativa em que esses elementos estão presentes pode ser conside-
rada policial. Ou seja, é preciso também uma forma de articular a 
narrativa, de estabelecer a relação do detetive com o crime e com 
a narração. Aliás, Todorov (1970) afirma que das especificidades 
concernentes ao gênero policial, não há como se embelezar a narra-
tiva, pois senão acaba sendo literatura e não gênero policial.

Ainda na concepção de Todorov (1970), o crítico enfatiza que 
o romance policial na narrativa de enigma oferece duas especifici-
dades básicas: a do crime e a do inquérito. A primeira é concluída 
antes de iniciar a outra, por suposto, sendo que o inquérito contém 
os indícios deixados pelo criminoso, e as ações são basicamente 
dentro da racionalização lógica. Todorov (1970, p. 100-101) refere-
-se a Van Dine, o qual postulou elementos básicos que repercutem  
na estrutura do romance policial2, enfatizando que o amor não 
tem espaço nessa narrativa, também não há lugar para as descri-
ções, nem para análises psicológicas, aliás, o romance deve ter pelo 
menos um detetive e um culpado. Além disso, não pode haver um 
desfecho banal, e tudo deve ser explicado de forma racional e não 
fantástica. 

Conforme as ponderações de Sodré (1985) há dois tipos de 
literatura: a culta e a de massa, mais conhecida como literatura 
de massa3. É claro que a ordem pode inverter-se: a literatura culta 
tornar-se best seller e a de massa ser muito bem escrita. Porém 

2 TODOROV, Tzvetan. “Tipologia do romance policial”. In: As estruturas narrativas. 
São Paulo: Perspectiva, 1970.

3 Conforme explicita Sodré (1985, p. 15) a literatura de massa evidencia em primeiro plano 
os conteúdos figurativos – destinados a mobilizar a consciência do leitor/expectador 
“exasperando a sua sensibilidade”, o que já a diferencia da culta que prima pela linguagem 
aprimorada. Entende-se que a literatura tem o poder de fazer crítica social, se assim o 
desejar, porém que este não é o foco deste gênero, já que sua função primordial tende a 
“espicaçar a curiosidade universal: crime, amor, sexo, aventura, etc., (p. 16).
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em meio a isso há que se convencionar que esta tende a ser “en-
volvente, emocionante” juízos de valor oriundos do público leitor 
(SODRÉ, 1985, p. 06). Convém citar Massi (2011, p. 111) quando 
enfatiza os novos critérios para o romance policial contemporâneo, 
afirmando que “carregam um tipo de manifestação discursiva, com 
motivos científicos, religiosos, místicos, que movimentam a narra-
tiva no lugar dos tradicionais assassinatos de motivos e criminosos 
previsíveis”. Desse modo, a obra Dias Perfeitos não se enquadra 
dentro do romance policial tradicional nem contemporâneo, ele é 
um novo hit de uma literatura de massa renovada.

2 A intertextualidade tece ‘Dias perfeitos’

A obra de 274 páginas foi lançada em 2014, sendo um sucesso 
de vendas já nos meses iniciais ao lançamento4. A narrativa conta 
a história de Téo, um estudante de medicina, introspectivo que, 
por causalidade conhecesse Clarice, uma jovem universitária que 
vive de maneira “louca”, pensa o que diz, sem se importar com os 
outros. Imediatamente o estudante sente que está apaixonado pela 
estudante de História da Arte – baixinha, com dentes levemente 
tortos, cabelos longos, e tatuagens de estrelinhas, totalmente dife-
rente dele.

Então, começa a história de obsessão: ligar para ela e inves-
tigar seus dados básicos – fora muito esperto: conseguira seu nú-
mero discando para seu próprio celular fingindo que ligara para 
um táxi... – cuidando a rotina de Clarice, espionando... e por fim, 
raptando-a, já que ela não o queria e o desprezava, mesmo após 
ele ter salvo sua vida, (estava bêbada e fora induzida a beijar uma 
lésbica!), ter lhe dado um presente, uma coletânea de Clarice Lis-
pector, homônima da estudante de História da Arte, e ela mesmo 

4 Segundo o site http://www.publishnews.com.br/materias/2014/06/24/77568-a-segunda-
impressao-do-menino-prodigio, a primeira tiragem vendeu os 10.000 exemplares, sendo 
necessária a reimpressão de três mil novos livros.
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confessar a sua mãe que Téo era seu namorado. Como ela o rejeita-
ra de uma forma muito veemente, ao ser dominado pela raiva bate 
na estudante com a coletânea de contos de Lispector de 500 pági-
nas em capa dura e decide que ela vai aprender a amá-lo. A partir 
deste momento começa a se intensificar os dramas psicológicos que 
vão permear a obra até seu final. 

Sendo assim, é perceptível a estrutura basilar que a socie-
dade vive hoje: o psíquico dos seres humanos está modificado, pois 
vivemos em um mundo de imediatismo e em que se sofre com as 
liberdades conquistadas por já não saber como utilizá-las, e quanto 
mais à sociedade apregoa a emancipação, sublinhando a igualda-
de de todos perante a lei, mais ela acentua as diferenças (ROU-
DINESCO, 1999, p. 13). Desse modo, segundo Roudinesco (1999,  
p. 14) a era da individualidade substituiu a da subjetividade; dan-
do a si mesmo a ilusão de uma liberdade irrestrita e o homem de 
hoje transformou-se no contrário de um sujeito. Aliás, o instinto e o 
subconsciente nas duas principais personagens da obra é uma das 
características primordiais desta narrativa, mostrando o lado ra-
cional e emocional das personagens, sendo relevante citar Candido 
(2006, p. 34) quando nos afirma que 

Os elementos individuais adquirem significado social na medida em 
que as pessoas correspondem a necessidades coletivas; e estas, agindo, 
permitem por sua vez que os indivíduos possam exprimir-se, encon-
trando repercussão no grupo. 

Desde os primórdios da narrativa, percebe-se que Téo pos-
sui uma estrutura psíquica descompensada, já que não gostava de 
estar entre humanos – sua melhor amiga e confidente era Gertru-
des, um cadáver indigente em que estudos eram realizados-, além 
disso, nota-se que ele sempre está premeditando suas ações, como 
deve pensar e agir5. Um exemplo claro disso, ocorre quando se refe-

5 “como de costume, deixou o café na cabeceira da cama da mãe e a acordou com um beijo 
na testa, pois é assim que os filhos amorosos devem agir” (MONTES, 2014, p. 13, grifo 
nosso).
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re à mãe, Patrícia, paraplégica a qual ele enfatiza viver de maneira 
degradante (MONTES, 2014, p. 13)6.

Não há como negar que desde os primeiros contatos com o 
outro somos instigados e instaurados no processo de significação. 
Sendo assim, somos obrigados a significar e ressignificar. Durante 
o transcorrer da obra, há muitos fragmentos que nos remetem a 
outros textos, a discursos outros, como mesmo é sabido tudo o que 
se fala tem como base o dialogismo, conceito base dos estudos de 
Bakhtin, ou melhor, a intertextualidade, termo este cunhado pela 
semioticista Júlia Kristeva7, ao referir-se a um texto que remete a 
outro. Além disso, a história é permeada por diversos gêneros8 que 
vão se entrelaçando de modo a criar a estrutura narrativa. 

No transcorrer do terceiro capítulo (DP, p. 22), este recurso 
intertextual é usado de forma muito intensa, no qual e com o qual 
se constitui o processo do entrelaçar narrativo. Em consonância 
com o discurso religioso, a história vai tomando forma, concate-
nando os pensamentos obsessivos de Téo, aliados a um tom irônico 
que permeia toda narrativa – “havia também algo surreal: aquelas 
pessoas passavam a vida na esbórnia, chafurdando prazeres mun-
danos” [...] / é nosso dever e nossa salvação. (DP, p. 23). O profano 
e o sagrado andam em acordo nesse capítulo: “Téo, você trepa? / 
O vosso Espírito nos uma num corpo só!” (DP, p. 24), explicitando 
a passagem bíblica em que o casal será um só corpo. “Ao fim da 
missa, ele tinha tudo em mente, repassado três vezes. Sem falhas. 
Sabia como se aproximar de Clarice. / Graças a Deus”.

6 Como ocorrerão muitas citações a respeito do livro Dias Perfeitos, a referencia será 
realizada da seguinte maneira: (DP, p. 00).

7 SAMOYAULT, 2008, p. 15.
8 Bazermam (2007) discorre sobre o uso dos gêneros na escrita, e sobre as formas 

simbólicas das quais ele se forma, e que sua inserção no texto enriquece o processo 
de escrita e de compreensão por parte do leitor. Faz-se pertinente citar Candido (2006,  
p. 83) quando ressalta que “A literatura é pois um sistema vivo de obras, agindo umas sobre 
as outras e sobre os leitores; e só vive na medida em que estes a vivem, decifrando-a, 
aceitando-a, deformando-a. A obra não é produto fixo, unívoco ante qualquer público; nem 
este é passivo, homogêneo, registrando uniformemente o seu efeito. São dois termos que 
atuam um sobre o outro, e aos quais se junta o autor, termo inicial desse processo de 
circulação literária, para configurar a realidade da literatura atuando no tempo”.
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Além disso, há a referência a outro estigma do discurso re-
ligioso: a maçã como fruto do pecado (DP, p. 29). Embora Téo não 
queira admitir explicitamente, ele percebe que Clarice não está no 
parque simplesmente se divertindo com uma amiga, pois no decor-
rer da narrativa o leitor mesmo compreende que há algo a mais, o 
que posteriormente se confirma quando Téo as flagra se beijando, 
ao passo que ele deduz: foi a amiga quem a seduziu (DP, p. 31).

É visível o ódio que Téo sente pelo episódio em que a ami-
ga “força” o beijo em Clarice. Sendo assim, é imprescindível citar 
Roudinesco (1999, p. 16) quando enfatiza que “[...] Se o ódio pelo 
outro é, inicialmente, o ódio a si mesmo, ele repousa, como todo 
masoquismo, na negação imaginária da alteridade.” Essa negação 
vai sendo descrita lentamente nas ações e na estrutura psíquica 
do pensamento do estudante de medicina que delineia a narrativa 
com o seu sadismo. Aliás, também o era masoquista, pois como 
Freud9 nos explica, estes desvios de personalidade andam atrela-
dos um ao outro. Isso sem mencionar o prazer que sente em ver 
que Clarice é só sua, em mantê-la algemada, amordaçada, indefesa 
(DP, p. 82), em ser o dominador de uma mulher tão frágil, mas tão 
decidida quanto ela, mas o mesmo tempo tão dependente dele: A 
paz imóvel de Clarice incitava seus nervos numa brincadeira sádi-
ca (DP, p. 43).

Cabe destacar que o intertexto é um efeito de leitura que 
deve indicar ao leitor referências de mundo já adquiridas. Logo ao 
mencionar o hotel em que as personagens do road movie que Cla-
rice está escrevendo, vão se hospedar, há um recurso intertextual 
presente, com o conto de fadas “Branca de Neve”, já que o nome do 
local, Hotel Fazenda Lago dos Anões, aliado à descrição que os pro-
prietários eram anões, e que o chalé de Clarice é o Soneca, reme-
tem a esse texto mundialmente conhecido, ao que nem é necessário 
realizar essa conexão, pois na capa do livro já há uma inferência: 
um anão ao estilo Branca de Neve. Não obstante, no momento que 

9 FREUD, Sigmund. A interpretação dos sonhos (primeira parte) 1900.
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Téo seda Clarice a referência a “bela adormecida” é inferida ao con-
to homônimo, de modo parafraseado10. 

A despeito, também devemos recordar que o encarregado do 
hotel se chama Gulliver, alguma recordação que este nome possa 
trazer? Tramando histórias por dentro de outras mundialmente 
conhecidas, como As viagens de Gulliver, – recordando o episódio 
na ilha de Lilliput, o protagonista encontra pessoas anãs, e come-
ça a se ver como um gigante. Por conseguinte, há um tapete que 
permeia toda narrativa transportando pessoas. É possível encon-
trarmos outra semelhança com o clássico Aladim, e seu meio de 
transporte (do bem, enquanto em Dias Perfeitos ocorre o contrário) 
um tapete mágico? Sem dúvida, os recursos intertextuais permi-
tem que a trama adquira projeção ao sair do particular para o uni-
versal.

A descrição das personagens é realizada de forma lenta, en-
fatizando as características sociais e psicológicas. Percebe-se que 
elas são personagens redondas, sendo que Clarice tem o detalha-
mento físico, e a comparação a Tigresa, conhecida música de Cae-
tano Veloso, na qual a personagem é uma mulher de rara compara-
ção; além disso, é tida como mulher resistente e de muita sorte. Já 
Breno e Patrícia, são personagens secundárias, descritas respec-
tivamente, como alto e com grandes óculos quadrados, e ela como 
peso morto, aliás, Helena também é descrita como parecida com o 
temperamento de Clarice, ao passo que Teodoro, narrador-protago-
nista, só possui o relato de que não era bonito, uma demonstração 
que era clássico – gostava de Caetano Veloso, mas ao mesmo tempo 
a personalidade dele é descrita de forma muito nítida: ele é um 
psicopata11.

10 Affonso Romano de Sant’ana (2003) afirma que paródia e paráfrase estão intimamente 
ligadas a intertextualidade, sendo que na primeira há uma distorção da história real, e na 
outra uma sequência dentro do tema do texto-base.

11 Embora os psicólogos e psiquiatras usem várias nomenclaturas separando as psicoses, 
usaremos o termo psicopata amparados em Ana Beatriz Barbosa Silva (2010).
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Além disso, há a inserção do gênero roteiro – o mais longo gê-
nero da história – a esta narrativa de Raphael Montes leva o leitor 
a um universo paralelo: estar na trama, que cada vez mais se reve-
la instigante e ao mesmo tempo é parodiada: “dias perfeitos” para 
quem? Para as personagens do roteiro, ou para Téo? A inclusão da 
música Sonhos de Caetano Veloso à narrativa, perpassando-a de 
forma uníssona Tudo era apenas brincadeira e foi crescendo, cres-
cendo e de repente eu me vi assim completamente seu (DP, p. 74), 
demonstra o universo ficcional que Téo estava criando: na brin-
cadeira, no impulso inicial, o rumo das coisas fora mudando até 
serem um casal, como ele mesmo pensava. 

Conquanto não bastasse ter aprisionado a bela Clarice, a 
fera Teodoro a violenta, após ter bebido para tomar coragem, já que 
ela se insinuara para ele, numa clara tentativa sedução e posterior 
fuga. Enquanto ele vai ao bar beber, pois ela sabia que ele era vir-
gem, e isso o incomodava muito, há menção a música Borbulha de 
Amor a qual faz o leitor a vivenciar a situação “quem me dera ser 
um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas 
de amor pra te encantar, passa a noite em claro...” canção ampla-
mente arraigada na memória coletiva, a qual faz parte do arquivo 
linguístico de grande parte da população brasileira, sendo que Téo 
deduz que realmente estava algemado a ela: ele a amava. 

Não obstante a isso, a história se passa em vários espaços, 
sendo os mais importantes o Hotel lago dos Anões, o Motel das Ma-
ravilhas e a Praia do Nunca, todos com forte referência intertextu-
al a Contos de Fada. Desse modo, vale enfatizar que apesar de ter 
vários cenários na história, o tempo é linear, cronológico, mesmo 
sendo predominantemente um romance psicológico, com um nar-
rador-observador. 

Atrelado a isso, outro recurso intratextual usado descreve a 
situação quando Clarice tem um ataque de fúria e Téo a seda, ao 
som de “Queixa”. Um amor assim delicado, você pega e despreza. 
Não devia ter despertado, ajoelha e não reza (DP, p. 76). Posterior-



392

Leitura e (re)escrita na rede!: análise literária e linguística na obra Dias perfeitos, de raphael montes

mente, Téo mostra-se um leitor voraz, pois após ler o roteiro de 
Dias perfeitos, dedica-se ao “clássico policial Crimes Tropicais de 
Amália Castelar” (p. 79). Além disso, no transcorrer dos dias ele 
sempre está lendo algo, desde Sobotta (p.96), a contos de Lispector 
como “perdoando Deus” (p. 116). Em conformidade com as citações 
do blog Leitura e (re)escrita na rede! A literariedade deste romance 
manifesta-se de vários modos, mas o mais real é no que tange os 
intertextos. Há um trocadilho “Clarice lia Lispector (p. 167)” desde 
o nome da personagem principal – Clarice aspirante de escritora, 
com a renomada Clarice Lispector. Não obstante, quando se faz re-
ferência ao conto de Lispector tem-se uma profusão de sentimentos 
e acontecimentos correlatos.

Assim como no conto em que a personagem apenas vive, e 
não espera nada em troca, Teodoro despretensioso, vai a um chur-
rasco apenas porque sua mãe o exibe como um troféu frente às suas 
debilidades – físicas e intelectuais (DP, p. 15), e inesperadamente 
encontra Clarice. Tive um sentimento que nunca ouvi falar, relata-
-nos o conto12. Téo percebe que a amava Clarice (p. 30) apesar de a 
conhecer há dois dias... Mas essa verossimilhança vai além: sei que 
se ama ao que é Deus. Com amor grave, amor solene, respeito, medo 
e reverência. Sentimentos que Téo tentava despertar em Clarice 
através de um revólver na cintura, explicando-lhe que aquilo era o 
melhor para ela (DP, p. 46), mesmo que isso viesse através do medo 
da sedação, ou de uma pancada na cabeça, e que ela precisava de 
alguém que a amasse: “Ela o havia realocado no mundo. Téo con-
tinuava a desprezar a raça humana, mas ao menos agora era um 
desprezo desinteressado, quase piedoso. Finalmente sentia amor” 
(DP, p. 99).

Embora fosse amor pelo objeto, pela posse, tem-se o momen-
to do confronto13: E foi quando quase pisei num enorme rato mor-

12 Ao se fazer a comparação entre o conto Perdoando Deus e Dias perfeitos, manter-se-á a 
referência apenas à obra de Raphael Montes.

13 Gancho (2003) enfatiza que o conflito serve para o leitor criar expectativa frente aos fatos 
de um enredo.
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to. Esse rato morto, ser insignificante é comparado a Breno, aliás, 
mesmo que não tivesse a explicita referência entre violista e o rato, 
é perceptível o paralelo entre os dois. Do mesmo modo que a per-
sonagem do conto se estilhaça toda em pânico, Téo também sofre o 
medo da descoberta da morte de Breno. 

No desenrolar da trama de Lispector tem-se a explicitação: 
Toda trêmula, consegui continuar a viver. Toda perplexa continuei 
a andar, com a boca infantilizada pela surpresa. Tentei cortar a 
conexão entre os dois fatos: o que eu sentira minutos antes e o rato. 
Mas era inútil. Já em Dias Perfeitos Téo continua a sua viagem 
com sua noiva, pois era inútil ficar esperando que o desfecho do 
assassinato, e assim segue o roteiro de Clarice. Espantava-me que 
um rato tivesse sido o meu contraponto. E a revolta de súbito me 
tomou: então não podia eu me entregar desprevenida ao amor? 

Sei que é ignóbil ter entrado na intimidade de Alguém, e de-
pois contar os segredos, mas vou contar - não conte, só por carinho 
não conte, guarde para você mesma as vergonhas Dele [...] Téo tam-
bém relata as suas fragilidades a Clarice, que era o seu mundo – o 
seu Deus. Contou para a fazer esquecer Breno, afinal ele era um 
rato, sem importância nenhuma e como não vinha de família nobre 
seria esquecido dentre pouco tempo. Assim como Lispector enfatiza 
que o mundo é rato, para Téo as pessoas e tudo o que o circunda é 
degradante e sem valor. Aliás, o apelido carinhoso dado a Clarice 
fora “minha ratinha” em confronto ao que Breno a chamava “mi-
nha sonata”. Então se tem a conclusão: ela não é importante, a sua 
imagem, a sua jovialidade, é que o são; Clarice como objeto, não 
como ser humano. A posse dela o inebriava, o poder de dominá-la.

Sant’ana (2003) discorre sobre o que garante a literariedade 
de um texto, concluindo que a paráfrase é um importante recurso 
já que é um discurso sem voz, pois quem está falando está falando o 
que o outro já disse. Ë um mascaramento no qual é possível a iden-
tificação com a voz que fala atrás de si. Desse modo, a narrativa vai 
se desenvolvendo com afinco, mostrando-se arraigada em conheci-
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mentos de mundo depositados nos leitores que podem perceber do-
ses sutis de ironia no decorrer da trama ou recursos estilísticos de 
modo a garantir a concisão do texto. Um exemplo tangível disso é a 
menção a Clarice no Motel das Maravilhas, no qual o leitor é insti-
gado a significar: Alice no país das maravilhas. Ou ainda, quando 
em Ilha Grande, procura uma praia deserta: a praia do Nunca, com 
uma velha chamada popularmente de Sininho. Não obstante há 
uma inferência a outro conto de fadas: o da bela e a fera (p. 190). 

Outro recurso usado que garante a literariedade e o universo 
discursivo é a paródia no qual “a máscara denuncia a duplicida-
de, a ambiguidade e a contradição” (SANT’ANA, 2003, p. 29). Essa 
saída literária garante a textualidade e a representação do real. 
Quando a situação se inverte e Téo está preso, Clarice lhe faz uma 
pergunta contundente: “Sabe aquele filme do Woody Allen? Tudo o 
que você sempre quis saber sobre sexo e tinha medo de perguntar? 
Vamos fazer uma versão nossa: tudo o que você sempre quis saber 
sobre mim e teve medo de perguntar” (DP, p. 194). Isso desconcerta 
Téo, porque possuía uma grande lacuna em termos sentimentais e 
amorosos a ponto de autoenganar-se em relação aos sentimentos 
que deveria possuir/demonstrar.

Nesse ínterim é pertinente citar, Silva (2010) enfatiza que na 
psicopatia, o lado racional dos indivíduos é preservado, porém no 
que tange o emocional são deficitários, infantilizados, permanecen-
do no mundo imaginário, aliás, “compreendem a letra da canção, 
mas não a melodia” (SILVA, 2010, p. 21). Ainda é conveniente re-
cordar que são pessoas extremamente frias, calculistas e só agem 
em favor próprio, são vampiros humanos14. Percebe-se mais forte-

14 Silva (2010) assegura que os psicopatas são vampiros na vida real. Porém Téo assevera 
que Breno sim, era um vampiro que ele sugava Clarice (DP, p. 28). Mais além, percebe-
se que ele sente ‘aversão’ pela mãe, até desejando sua morte, mas deixando explícito 
que o que sentiria falta mesmo era do dinheiro que ela lhe dava e do omelete que fazia. 
Entretanto, há uma forte relação edipiana nesse processo: apesar da forte argumentação 
de que a mãe era um peso morto, era degradante sua situação, era uma inválida, mesmo 
que inconscientemente, ele transforma a mulher desejada tal qual Patrícia, mostrando 
que, como na teoria de Freud, o homem procura uma mulher tal qual sua mãe, e se 
a literatura é a transfiguração do real, conforme Candido (2006) a ficção não pode se 
isentar desse veredito. 
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mente esse lado doentio de Téo ao matar Breno, e sentir prazer em 
dilacerá-lo e desejar que Clarice acordasse para ver tal cena. Além 
disso, age friamente no momento em que sutura os machucados da 
noiva, na tentativa que ela faz para acabar com sua vida, devido ao 
fato de tomar conhecimento da morte do verdadeiro namorado. Em 
virtude disso, decide ajudá-la a compreender que ela precisa dele. 
Sendo assim, a deixa paraplégica. Além disso, Téo afirma suspei-
tar que Clarice possuísse um caso de bipolaridade mista – ou seja, 
o problema não é ele, é ela. 

Porém nesse ínterim há que se destacar algo relevante: a 
negação e o desprezo são fortes indícios de identificação, - aliás, 
ele identifica-se em um dado momento com a realidade – quando 
Clarice o confronta dizendo que tem dó dele, e então isso o atin-
ge. A narrativa ocorre na maior parte em discurso indireto livre15, 
dando assim a possibilidade do leitor observar essas ações, a estru-
tura psíquica das personagens, adentrando na história e fazendo 
conexões com outros mundos. Porém no capítulo 32 muda-se o tom 
da história. O discurso passa a ser indireto, acompanhando desse 
modo, as alterações ocorridas na trama.

No que concerne o acidente sofrido pelas personagens, fica 
subentendido que Clarice o provocou, mas o que mais choca o leitor 
– além da descrição detalhada e cruel na qual ele decide imobilizar 
a personagem, perfurando sua espinha dorsal-, é a frieza com que 
Téo continua a conviver com seu objeto de desejo16. Já pensando 
em ser descoberto, pois apesar de Clarice estar na UTI em coma, 
um dia ela poderia acordar e lhe desmascarar, ele decide desligar 

15 Gancho (2004, p. 39) explica o discurso indireto livre como "um registro de fala ou de 
pensamento de personagem, que consiste num meio-termo entre o discurso direto e o 
indireto, porque apresenta expressões típicas do personagem, mas também a mediação 
do narrador".

16  Quando Clarice apresenta a amnésia parcial e não se recorda do que viveu recentemente, 
Téo demonstra a falta de interesse pelo objeto de desejo (p. 268). Cabe salientar que, 
se ele possui um quadro de psicopatia, não houve o desmembramento real com o objeto 
de desejo, desenvolvendo posteriormente a obsessão pela posse de Clarice, ou melhor, 
do que ela representava, como se fosse sua imagem refletiva num espelho côncavo 
(imagem distorcida), tudo que ele inconscientemente queria ser.
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seus aparelhos, ao passo que se trava uma árdua luta psíquica: 
como podia ser tão mesquinho? E em um ato heroico, volta atrás e 
a salva da morte, devolvendo-lhe a vida (pois aumenta a frequência 
do ar mecânico).

Outro ponto marcante é no instante que Clarice acorda e dá 
a impressão que tudo será descoberto ao passo que ela está des-
memoriada. Dando a sensação de impunidade frente aos crimes 
cometidos por Teodoro. Esse antagonismo faz com que o leitor se 
choque, pois além da catarse que sente frente à situação, fica sub-
tendido que os maus vencem os bons. À medida em que Clarice 
vai convalescendo, ele a situa frente as ‘verdades’ vividas por eles. 
Quando há novamente a referência de que o filme Pequena Miss 
Sunshine é o filme preferido de Clarice, leva o leitor a convir que, 
um defunto também rodeia a história cinematográfica; apesar de 
todas as melhoras que a jovem cadeirante faz, Téo evita coisas que 
possam relembrá-la do passado como prisioneira – do amor (dele).

A ironia17 permeia toda a história. Por ironia também Téo 
segue a carreira médica especializando-se em psiquiatria, deixan-
do-nos antever que há um processo de identificação com suas psico-
ses, sendo por fim aceito no renomado Instituto Pinel. No desfecho 
da narrativa o final é aberto, sendo as conclusões que recaem sobre 
o leitor a dúvida se Clarice recobra a memória ou não, visto que 
Gertrudes, nome da velha amiga de Téo, da Sininho, da praia do 
Nunca e da filha que irá nascer tão sutilmente se enreda no arqui-
vo linguístico do leitor e da estrutura basilar desta obra.

3 Considerações finais

O referido artigo surgiu com base no Blog Leitura e (re)escri-
ta na rede! alimentado pelos mestrandos da Universidade de Passo 
Fundo – Rio Grande do Sul, com vistas a analisar a narrativa de 

17 Referimo-nos ao conceito de falar algo ao contrário, utilizando-se de antônimos para a 
especificação.
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Raphael Montes – Dias Perfeitos. Sendo assim, as postagens seriam 
o alicerce para o surgimento do artigo, e foi isso que ocorreu. No 
espaço atividades, há 04 propostas diferentes, sendo que dentre es-
tas, detivemo-nos no conceito de Intertextualidadejá que é ela quem 
garante a tecitura do texto, desse modo não existe literatura sem 
recursos intra e intertextuais, nem análises linguísticas sem esse 
balizador do trabalho textual. Isso porque desde nossos primórdios 
somos instigados a significar e somos formados por um conjunto de 
textos e de diversas vozes que permeiam nosso discurso. 

Essa premissa de intertextualidade tem suas bases firmadas 
no russo Mikail Bakhtin, quando afirmava veementemente que o 
dialogismo/ interação verbal é base para a estrutura de nosso dizer. 
Hoje, este conceito está com nova roupagem, no qual Julia Kristeva 
demonstra a importância de um mosaico de textos para a consti-
tuição de um outro texto. Quanto à trama, ela é desvelada de modo 
instigante e prende a atenção de leitor que a vivencia intensamen-
te cada ação efetuada pelas personagens. Há uma identificação 
com o perpassar da narrativa e não há como negar que a sequência 
de fatos aliada às fortes emoções que permeiam a história de Cla-
rice e Téo, demanda do leitor ter amor ou ódio pelas personagens. 
Percebe-se que Téo apresenta um quadro de psicopatia, ainda mais 
que o narrador nos leva a ver a cruel ordem de acontecimentos, e 
Téo os vê de maneira distorcida da realidade. O narrador conta 
a história de maneira muito fria, porém para os que se deparam 
com a trama, há o momento catártico instalado fortemente. Cabe 
lembrar que na maioria das vezes esse processo de confronto com 
a dor acontecerá a favor do bem e não ao contrário, ou seja, a favor 
de Clarice e não de Téo.

Apesar deste romance instigar e prender a atenção do públi-
co, os desfechos da história se sucedem de forma muito rápida e às 
vezes percebem-se brechas no decorrer da narrativa. De todas as 
façanhas que Téo realiza a menos convincente ocorre na Ilha do 
Nunca, quando resolve invalidá-la, tratando após a recém-inválida 
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apenas com medicamentos que ele possuía. Nesse ínterim a ação 
apesar de causar impacto no leitor se mostra inverossímil. O des-
fecho dessa história também se mostra revoltante para o leitor que 
está acostumado com o bem vencendo o mal, pois essa é uma má-
xima estigmatizada. No momento em que se percebe a impunidade 
de Téo frente a todas as barbáries e atrocidades cometidas por ele, 
tem-se a sensação de que realmente estamos em um país de impu-
nidade, já que se vive a política do “não dá nada”. 

Entretanto, o romancista de 24 anos possui um talento inato 
para serpentear em meio à estrutura psíquica do leitor fazendo-o 
participar ativamente da narrativa e provando que o mundo lite-
rário, por fazer parte do imaginário da humanidade também está 
em constante transformação. Evoluindo com a humanidade, acom-
panhando o progresso e instaurando uma literatura de suspense 
renovada para um público cada vez mais seletista.
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LETRAMENTOS E 
MULTILETRAMENTOS:  
RELAÇÃO DE TEORIA,  

PRÁTICA E APRENDIZADO

Gláucia Knob*

1 Introdução

Os rumos da educação, principalmente brasileira, têm sido 
destaque em debates: como superar as dificuldades pelas quais ela 
passa? O desinteresse dos alunos pela aprendizagem, para a forma 
como a escola se apresenta, além do descrédito da sociedade em re-
lação a essa instituição tão importante da vida de cada ser huma-
no? Todos esses fatores contribuem para o insucesso das práticas 
de aprendizagem e aquisição de conhecimento desenvolvidas pela 
escola. Ademais, pelo que a mídia divulga, são mais problemas do 
que soluções, isto é, poucas atitudes que estão sendo tomadas.

É cada vez mais necessário que o espaço educativo amplie-se 
para a rua, o bairro, a comunidade, a cidade e, por que não, para o 
mundo, ao desvelar a realidade por meio de questões-problema ou 
necessidades da vida, permitindo a construção do conhecimento so-
cial e historicamente situado, articulado com a vida produtiva. Nos 
documentos que regem a educação brasileira, há propostas de que 
as aulas sejam cada vez menos disciplinares, transgredindo fron-
teiras para assumir posturas transdisciplinares, para trabalhar 
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competências e habilidades. Na área das linguagens, é destaque a 
importância de projetos que envolvam leitura e produção textual, 
que relacionem as habilidades de oralidade e escrita, aprimorando 
o que o aluno já adquiriu na sua caminhada escolar.

Nesse sentido, a proposta de se desenvolverem projetos na 
escola se volta à elaboração/proposição de práticas significativas 
de leitura, produções de textos, trabalho em equipe, pesquisa, que 
contribuem para a formação integral do aluno, como um sujeito 
social. A exemplo disso, apresenta-se essa proposta de atividade 
desenvolvida numa turma do 7º ano, de uma escola da rede pública 
estadual de um município do interior do estado gaúcho, que consti-
tuiu na produção de dois jornais impressos.

O cenário educacional que atualmente se configura, exige 
professores com perfil diferenciado: ele não é mais um detentor 
único de conhecimento, isto é, o docente assume uma nova função, 
de um mediador na construção e busca do conhecimento do aluno. 
Inclusive, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998) já 
traziam essa nova visão da tríade professor-aluno-conhecimento, 
de modo que o professor é responsável por ajudar o discente a de-
senvolver sua competência discursiva.

Essa nova visão do professor abrange também a importância 
dele enquanto mediador de atividades que envolvam os letramen-
tos e os multiletramentos, tendo em conta a necessidade de inte-
ração por meio de enunciados diversos que circulam nas variadas 
situações sociais e que cada vez mais, estão em várias mídias e 
suportes. Logo, a produção de sentido no mundo digital se apresen-
ta de forma diversa daquela com a qual convivíamos anos atrás. 
Mesmo que há anos já se fale da importância de se trabalhar com 
essa nova realidade, isso ainda é utopia em muitas escolas, seja 
pela resistência às mudanças, seja por fatores de outras ordens, 
como a infraestrutura ou a preparação dos profissionais que ali 
atuam. É importante também que se divulguem e se façam circular 
experiên cias bem sucedidas envolvendo práticas nesse domínio.



402

Letramentos e multiletramentos: relação de teoria, prática e aprendizado

No primeiro capítulo será apresentado o referencial teórico 
que embasa a produção do jornal escrito, principalmente no que 
concerne o trabalho com letramentos e multiletramentos na escola, 
a partir de Bakhtin (2003), Kleiman (1995, 2005, 2006), Marcus-
chi (2001, 2004, 2007), Possenti (2004), Rojo (2000, 2009, 2012) e 
Soares (2000). No segundo capítulo apresentam-se brevemente1 as 
atividades desenvolvidas, seguidas pelas considerações finais. 

2 (Multi) letramentos: produção de  
sentidos nas prática sociais

Diante da realidade que presenciamos e ouvimos falar todos 
os dias, crescem as dúvidas em relação ao planejamento de aulas 
direcionadas aos letramentos/multiletramentos e que desenvol-
vam a capacidade de leitura e escrita, assim como a formação da 
cidadania para as práticas dos discentes nesse mundo. A palavra 
“letramento” no sentido segundo o qual se conhece atualmente de-
morou a inserir-se no Brasil. Em 1986, Mary A. Kato trouxe ao país 
a expressão que em outros países já era conhecida como literacy, 
porém, no meio acadêmico, tal expressão começou a ser utilizada 
junto com os estudos sobre alfabetização, de modo a destacar as 
competências individuais no uso e na prática da escrita. (KLEI-
MAN, 1995). Assim, os termos letramento e alfabetização acaba-
vam, muitas vezes, sendo usados como sinônimos. A expressão 
“letramento” diferencia-se de “alfabetização”, uma vez que aquele 
tem foco nas competências de leitura e escrita em situações sociais, 
pois as práticas sociais de leitura e escrita atuais exigem muito 
mais do que apenas o domínio do sistema alfabético e ortográfico, 
que é a ideia que a alfabetização persegue.

1 Em virtude da extensão reduzida deste artigo, as atividades que foram desenvolvidas 
serão apresentadas brevemente e não a íntegra delas, como seria o ideal.
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As práticas sociais estão cada vez mais centradas e depen-
dentes da língua escrita e não tendo recursos 

para criar objetivos e procedimentos de ensino e de aprendizagem que 
efetivamente ampliassem o significado de alfabetização, alfabetizar, al-
fabetizado, é que [se] pode justificar o surgimento da palavra letramen-
to, consequência da necessidade de destacar e claramente configurar, 
nomeando-os, comportamentos e práticas de uso do sistema de escrita, 
em situações sociais em que a leitura e/ ou a escrita estejam envolvidas. 
Entretanto, provavelmente devido ao fato de o conceito de letramento 
ter sua origem em uma ampliação do conceito de alfabetização, esses 
dois processos têm sido frequentemente confundidos e até mesmo fun-
didos. (SOARES, 2004, p. 02). 

Assim, a aquisição formal da escrita (alfabetização) distin-
gue-se do desenvolvimento de comportamentos e habilidades de 
uso competente da escrita e da leitura em práticas sociais (letra-
mento). Kleiman (2005) destaca que várias atividades podem ser 
realizadas pelos professores para que os estudantes possam imer-
gir no mundo da leitura e da escrita, tal como, através de leituras 
de materiais diversos; objetos em sala de aula que, além da ludi-
cidade, reforcem a importância da leitura e dessa ação na vida de 
todos.

A partir do letramento e as mudanças recentes e velozes em 
nossa sociedade, também surgiram novas formas de leitura e es-
crita, e o conceito de letramento se expandiu para “letramentos 
múltiplos” e, depois, para “multiletramentos”. Como explica Rojo,  

diferentemente do conceito de letramento (múltiplos), que não faz se-
não apontar para a multiplicidade e variedade das práticas letradas, 
valorizadas ou não nas sociedades em geral, o conceito de multiletra-
mentos [...] aponta para dois tipos específicos e importantes da multi-
plicidade presentes em nossas sociedades [...]: a multiplicidade cultural 
das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos 
por meio dos quais ela se informa e se comunica. (ROJO, 2012, p. 13).

Ainda nesse contexto, Rojo explica que a concepção de mul-
tiletramento
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pode ou não envolver (normalmente envolverá) o uso de novas tecno-
logias de comunicação e de informação (“novos letramentos”), mas ca-
racteriza-se como um trabalho que parte das culturas de referência do 
alunado (popular, local, de massa) e de gêneros, mídias e linguagens 
por eles conhecidos, para buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e 
democrático – que envolva agência – de textos,/discursos que ampliem 
o repertório cultural, na direção de outros letramentos, valorizados [...] 
ou desvalorizados [...]. (ROJO, 2012, p. 08).

É necessário entender que todas essas mudanças estão acon-
tecendo na sociedade, e a escola não fica isolada de toda essa situa-
ção. Ela é, na verdade, o ponto de encontro de toda essa diversida-
de, o único local, em alguns casos, onde o aluno terá contato com a 
realidade digital. As novas práticas de letramento − ou multiletra-
mentos – englobam, de acordo com Rojo (2012),

o uso do computador como ferramenta de leitura, de escrita e de pes-
quisa, o ciberespaço, a hipermodalidade e a hipermidialidade que com-
põem os textos da web, além de motivarem as aulas, ainda propiciam 
aos alunos a possibilidade de desenvolverem habilidades de compre-
ensão, produção e edição de textos de forma mais situada e a partir 
de novas tecnologias. Dessa forma, a capacidade de uso das ferramen-
tas disponibilizadas pela tecnologia digital passa a estar intimamen-
te relacionada com competências que devem ser desenvolvidas pelos 
sujeitos contemporâneos. [...] as escolas precisam do respaldo [para] 
uma pedagogia do pluralismo que dê suporte às novas maneiras de ler. 
(ROJO, 2012, p. 82)

Acompanhando as redes sociais virtuais dos alunos, como 
Facebook, Instagram, dentre outras, percebe-se que muitos deles 
não refletem de forma crítica sobre o material que compartilham 
ou curtem e, tampouco, demonstram postura reflexiva acerca das 
páginas da Internet em que navegam. Por isso, também, a impor-
tância de trabalhar tais aspectos em sala de aula, apontando não 
apenas formas de utilização de novas tecnologias na produção de 
gêneros textuais ou a multimodalidade que os constitui, mas tam-
bém refletindo sobre a diversidade de gêneros que circulam nes-
ses meios, sobre postura ética, sobre os limites do que pode/deve 
ou não ser dito/feito/acessado/postado nas redes sociais ou noutros 
ambientes virtuais e suas possíveis consequências.
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2.2 O que as leis abordam

O mundo e suas relações estão mudando rapidamente com 
o ingresso das tecnologias na rotina do ser humano. Para andar 
nesse ritmo, ou pelo menos o mais próximo possível, as leis relacio-
nadas à educação apresentam mudanças, no entanto, mesmo que 
por motivos diversos, muitas ainda não fazem parte da prática es-
colar e estão apenas no papel. Segundo as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica (DCNEB, 2013), a Educação Básica, 
no sistema educacional, deve abranger uma base comum em nível 
nacional, “relacionando-a com a parte diversificada, e com a prepa-
ração para o trabalho e as práticas sociais”, de modo que a forma-
ção humana seja feita levando em conta os contextos expostos, bem 
como o ser humano como um ser físico, emocional e intelectual.

Há aulas de Língua Portuguesa (LP) em que se ensina ape-
nas a nomenclatura gramatical com inúmeras atividades de classi-
ficação, sendo que isso nada tem a ver com as práticas de letramen-
to dos sujeitos, ou seja, não se ensina realmente a ler, interpretar, 
escrever. Nesse sentido, 

talvez fosse necessário incluir algumas proibições, entre as quais a aná-
lise gramatical (pelo menos até a 5º série), exercícios de preenchimento, 
exercícios estruturais e atividades do tipo “siga o modelo”. Pelo simples 
fato de que não é assim que se aprende uma língua. Para convencer-
-nos disso, bastaria ver como aprendemos a falar antes de irmos à es-
cola (ou como se aprende a falar em sociedades ágrafas). (POSSENTI,  
2004, p. 326).

A propósito, os conteúdos trabalhados e a forma como são 
trabalhados na maioria das salas de aula pode ser usado como ex-
plicação para o desinteresse dos alunos pelas aulas de LP. Como 
convencer um aluno de que decorar listas de verbos e suas conju-
gações é importante para o seu aprendizado, para o seu futuro? 
Ou ainda: como explicar a importância de saber classificar orações 
coordenadas ou subordinadas? 
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Assim, pontua-se a importância também da diversidade de 
materiais a serem utilizados nas aulas, principalmente em rela-
ção aos textos que devem estar circulando na sociedade e não ape-
nas aos textos literários. Na comunidade acadêmica, há consenso 
quando se fala que os estudos da língua devem considerar os recur-
sos e os arranjos utilizados na construção de um texto, num contex-
to específico. “O texto passa a ser visto como uma totalidade que 
só alcança esse status por um trabalho conjunto de construção de 
sentidos, no qual se engajam produtor e receptor” (BRASIL, 2008), 
isto é, consideráveis transformações estão em andamento em rela-
ção ao ensino da LP, de modo que cada vez mais se dá destaque à 
interação, às práticas sociais de produção e recepção de um texto.

A escola, ao inserir no seu contexto atividades de práticas 
letradas e multiletradas, pode fazer muito pelo discente, principal-
mente, se a origem do trabalho for a realidade dos alunos, da sua 
cultura, do seu conhecimento de mundo, de modo que gêneros, mí-
dias e linguagens por eles conhecidos estejam presentes na prática 
escolar, além, claro, da imersão em letramentos críticos conforme 
toda essa diversidade existente. Uma possibilidade para isso é o 
trabalho com Planos de Unidade que abordem diversos gêneros 
textuais em circulação na sociedade e que façam parte também das 
vivências dos alunos com a finalidade de envolvê-los, de torná-los 
autônomos na construção do seu conhecimento. (DOLZ et al, 2004). 
Dessa forma, além de alcançar os objetivos da disciplina de acordo 
com as propostas dos variados documentos que existem, é possível 
trazer sentido ao que a escola apresenta como conhecimento e que 
pode ser usado ou até transformado na prática social. 

O uso da língua em nossas práticas diárias está relacionado 
com a produção de enunciados em situações concretas de comuni-
cação/interação. Esses enunciados refletem as condições específi-
cas de produção, bem como as finalidades (objetivos) de seu uso. 
A multiplicidade de linguagens existentes é facilmente percebida 
em nossas práticas do cotidiano, isto é, há um número expressi-



407

Gláucia Knob

vo de gêneros que variam em função das épocas e dos seus usos, 
como, por exemplo, os gêneros emergentes dos novos meios de co-
municação de massa, ou que a estes se adaptam. Essa multiplici-
dade está relacionada com o que chamamos de gêneros do discurso, 
conhecidos também como gêneros discursivos, de modo que todo 
enunciado é marcado por alguma esfera específica de comunicação 
e, assim, “qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, 
individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus 
tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso o que deno-
minamos gêneros do discurso”. (BAKHTIN, 2003, p. 280). O autor 
aborda também que o enunciado é composto por três elementos, 
sendo eles, o conteúdo temático, o estilo e a construção composicio-
nal. Esses enunciados se materializam em forma de textos orais 
ou escritos que permitem a interação entre sujeitos. Como explica 
Marcuschi,

é impossível não se comunicar verbalmente por algum gênero, assim 
como é impossível não se comunicar verbalmente por algum texto. Isso 
porque toda manifestação verbal se dá sempre por meio de textos rea-
lizados em algum gênero. Em outros termos, a comunicação verbal só é 
possível por algum gênero textual. (MARCUSCHI, 2008, p. 154).

Além disso, os gêneros discursivos mesclam diferentes se-
mioses em sua constituição, a exemplo de um anúncio publicitário, 
de uma história em quadrinhos, etc. Nesse sentido, nós, educado-
res, devemos enfocar a multiplicidade de linguagens, modos ou se-
mioses nos textos em circulação e trazer isso para a sala de aula. A 
escola precisa repensar alguns conteúdos e metodologias de ensino, 
pois todas as suas práticas têm implicação na ação dos estudantes 
em sociedade. O ensino de LP não deve mais estar preso à gramá-
tica, como sendo apenas um conjunto de regras a ser adquirido ao 
longo de sua vida. Mais do que transpor conceitos, é necessário pro-
mover novas aprendizagens utilizando a maior variedade possível 
de gêneros textuais. 
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Nesse sentido, conforme Rojo explica,

as novas práticas sociais de letramento demandam interlocutores ain-
da mais críticos e conscientes dos processos discursivos de significação. 
Quando se trata de ser crítico no meio multimidiático, tem-se de ne-
cessariamente considerar e entender os processos de convergência: as 
tecnologias em fusão, hibridizadas, geram mudanças de sentidos, por-
que o texto escrito, ao manter interdependência com uma sequência de 
imagens estáticas ou dinâmicas e de sons, produz, nessa fusão, textos 
multimodais, cujos sentidos não são aqueles estritamente elaborados 
pelo material linguístico. (ROJO, 2012, p. 182).

Assim, as atividades que foram pensadas para compor o Pla-
no de Unidade buscaram levar os alunos a descobrirem os sentidos 
produzidos pela linguagem e que não estão desconectados dos pro-
cessos históricos, políticos e sociais, “o que nos leva a trabalhar o 
processo de leitura com os aprendizes tendo em vista quem escre-
veu, por que escreveu, onde, em que época e com quais intenções” 
(ROJO, 2012, p. 185). Por isso, a importância de um trabalho orien-
tado e acompanhado em sala de aula.

Nesse cenário, também a tarefa do professor se altera, ele 
passa a ser um gestor de conhecimento, de modo a ter de explorar 
as novas possibilidades de sentido, implantando novidades no cur-
rículo para que possa dar conta da sua função. (ROJO, 2012, p. 143).  
Nesse sentido, buscou-se que os alunos tivessem contato com gêne-
ros textuais variados, em seus suportes variados, compreendendo 
toda a materialidade linguística deles, para que assim, além da 
aquisição de diferentes conhecimentos, eles pudessem produzir ou-
tros gêneros aos quais não estavam habituados em sala de aula, 
como se verá a seguir.
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3 Práticas de letramento em sala de aula: o 
jornal impresso e a sua importância como 
suporte de informação

A escola precisa formar sujeitos que sejam protagonistas de 
sua história, da sociedade em que vivem e que estejam cientes da 
existência das mais diversas práticas, bem como da visão diferen-
ciada que cada ser tem em relação a tudo isso. A escolha da pro-
dução de dois jornais impressos partiu do interesse de uma turma 
do 7º ano de uma escola da rede pública estadual do Rio Grande do 
Sul, localizada na área urbana de um município que conta com 2 
(dois) mil habitantes, e está ao norte do estado. Os discentes mos-
traram interesse pela composição do jornal da cidade, uma vez que 
eles são leitores desse material e estão sempre falando nele, prin-
cipalmente, em relação a algumas críticas frente a essa produção, 
desde ortografia, passando pelas temáticas abordadas e a forma 
como são. Ademais, na escola em questão, trimestralmente, há um 
jornal que é produzido pela bibliotecária, mas que os alunos, ape-
sar de serem incentivados, não contribuem com materiais para as 
edições, de modo que essa atividade buscou estimulá-los também, 
para que na sequência pudessem ser os redatores oficiais do jor-
nal da escola, a partir da proposta da bibliotecária para a turma. 
Acredita-se que uma troca de conhecimentos entre bibliotecária e 
discentes pode resultar num trabalho coletivo enriquecedor para 
ambas as partes.

No município, há a circulação de jornais regionais e estaduais,  
mas a nível municipal há apenas um. Nesse sentido, os alunos fi-
zeram uma visita à redação deste jornal, além de terem a oportu-
nidade de ouvirem uma fala referente a esse meio de comunicação 
presente no município, para depois a partir de atividades diversas 
que compõe um plano de unidade, conhecerem o suporte jornal im-
presso e todos os gêneros textuais que fazem parte dele. Cabe des-
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tacar que eles já trabalharam com os gêneros publicidade e notícia 
no 6o ano e os demais foram explorados neste ano, ou seja, receita, 
charge, participação social, previsão do tempo, dentre outros.

O início do trabalho se deu com o manuseio de diversos 
jornais impressos e o reconhecimento das diferentes sessões que 
compõem cada um dos jornais, além do mapeamento dos gêneros 
presentes, de modo a identificar com quais gêneros cada um dos 
alunos tem maior afinidade. Como o jornal impresso atua com va-
riadas sessões e também gêneros amplos, através da conversa com 
os discentes e suas afinidades, foram definidos os gêneros da prefe-
rência deles, orientando-os também para a importância da sessão 
policial, geral e esportiva com reportagens/notícias; além da sessão 
social com homenagens de aniversários e nascimentos; lazer com 
receita, piadas e atrativos nesse sentido, além de algumas publici-
dades. Foi importante também que eles percebessem e reconheces-
sem as expressões características do meio jornalístico e em quais 
situações são usadas.

A partir disso, foram orientados a buscar informações para 
a produção de notícias em duplas. Depois, aconteceu a separação 
da turma em dois grupos, sendo que cada grupo recebeu um tare-
fa/profissão dentro da redação, bem como, buscou informações de 
qual era sua função. Instigou-se para a escolha do nome do jornal, 
bem como, a justificativa dessa escolha.

Assim, iniciou-se a produção do jornal a partir do planeja-
mento de cada grupo. A edição e a montagem da primeira versão 
foram realizadas com o uso do programa Publisher. Tudo sempre 
com orientação da professora. Marcou-se uma data para a entrega 
da versão final e, após a correção da docente, além da correção da 
redação dos 2 grupos, apresentou-se para a turma, seguida pela 
impressão e distribuição do material. 

Por tratar-se de um jornal, é inegável a importância das 
imagens para esse material, as diferentes formatações, a busca da 
credibilidade da informação, uma vez que muitos leitores são de 
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imagens e não da notícia em si, assim, todas as sessões apresenta-
ram diferentes modos e semioses na composição dos seus gêneros. 
Logo, a construção e composição das notícias, além das sessões es-
tão totalmente ligadas com as demais disciplinas do currículo. A 
busca por receitas foi feita a partir do histórico dos descendentes 
afro, alemães e italianos presentes no município, bem como, o que 
sua geografia contribuiu na mudança e adaptação dessas receitas. 
Esse trabalho teve o auxílio das professoras das demais disciplinas 
através do Concurso Gastronômico em parceria com a EMATER/
ASCAR do município. Também destacou-se quais os nutrientes e 
benefícios das receitas para a saúde. Já a sessão esportiva teve 
total ligação com a disciplina de Educação Física.

Quando a produção dos dois jornais foi finalizada, os alunos 
com a versão impressa em mãos pôs em circulação esse material, 
divulgando-o e distribuindo-o de modo gratuito. Com o conheci-
mento desse material, foi feito o convite para que eles auxiliassem 
na produção do jornal da escola, que é trimestral e que tem circu-
lação entre os alunos e suas famílias, com informações diversas 
das atividades desenvolvidas na escola. Os alunos estiveram muito 
motivados no decorrer da realização do trabalho, sendo que cada 
um dos discentes apresentou dificuldades diferenciadas, que foram 
superadas através do trabalho em equipe, isto é, através do apoio 
dos colegas. Além disso, houve retorno dos pais em relação à ativi-
dade, que destacaram a motivação dos seus filhos em relação à pro-
dução do jornal em seu grupo. Essa possibilidade de protagonismo 
por parte dos alunos faz com que eles construam seu conhecimento 
e estejam motivados no decorrer da sua vivência escolar.

Para a sequência, há a ideia de dar continuidade ao projeto, 
ao envolver outras turmas na produção e criar um jornal online 
a partir da ferramenta Wix para que se tenha as duas versões do 
jornal (impressa e online).
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4 Considerações finais

As dificuldades que a educação brasileira perpassa são inú-
meras, porém, é necessário agir para que isso não se torne comum. 
Assim, a autonomia do professor no direcionamento das suas aulas, 
podendo adaptar o conteúdo às situações que surgem, ou ainda con-
forme a realidade da turma, ou, ainda, da comunidade é essencial. 
Para tanto, é preciso (re) conhecer a realidade em que se situam  
esses sujeitos sociais e buscar nela propostas de trabalho que pro-
piciem o desenvolvimento crítico desses alunos acerca dos fatos 
que os cercam, além, é claro, de estimular as atividades de intera-
ção (oral e escrita) e a utilização das tecnologias que os auxiliam 
nas práticas sociais. Nesse sentido, a elaboração de um Plano de 
Unidade, embora exija do professor mais tempo e dedicação do que 
simplesmente seguir o livro didático, pode ser uma estratégia po-
sitiva para abarcar essa gama de atividades voltadas à construção 
de conhecimentos. Práticas de letramento que adentram a escola 
e que tenham um grau mínimo de distanciamento do que acontece 
fora dela, fazem sentido para os discentes. Nesse contexto, as prá-
ticas de leitura e elaboração textual dos diferentes gêneros solicita-
dos para elaboração dos jornais constituem práticas de letramento 
e multiletramentos (na medida em que envolveram utilização de 
diferentes tecnologias) voltadas ao desenvolvimento das competên-
cias comunicativas dos sujeitos nas interações sociais.
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1 Introdução

Os índices de desempenho dos estudantes de educação básica 
constatados em avaliações do MEC, como a Prova Brasil e o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) e, – em nível mundial – o Pro-
grama Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), transformam 
em terreno de férteis discussões as práticas de ensino-aprendiza-
gem em língua materna. Tais avaliações revelam que os alunos 
apresentam dificuldades de leitura, compreensão e inter-relação 
de ideias. 

O relatório PISA de 20091, por exemplo, mostra que o Brasil 
ocupa o 53º lugar dentre 65 economias que participaram do exame 

*  Graduanda em Letras pela Universidade de Passo Fundo e bolsista voluntária no projeto 
sobre Letramentos e Multiletramentos com a professora Dra. Luciana Crestani. E-mail: 
143229@upf.br.

1 O Pisa busca medir o conhecimento e a habilidade em leitura, matemática e ciências 
de estudantes com 15 anos de idade tanto de países membros da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) quanto de países parceiros. As 
avaliações acontecem trienalmente e com foco em diferentes áreas: em 2000 e 2009 
o foco foi em leitura; em 2003 e 2012, matemática; e em 2006 e 2015, ciências. Os 
resultados podem ser acessados no site do Inep: <http://portal.inep.gov.br/pisa-programa-
internacional-de-avaliacao-de-alunos>.   
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em habilidade leitora. Em uma escala de zero a 6, a média obtida 
por nossos alunos equivale ao nível 2 em leitura, cuja exigência é 
responder itens básicos de leitura, como encontrar informações ex-
plícitas no texto e realizar inferências fáceis. Os resultados apon-
tam que de 2000 a 2009, a performance dos brasileiros passou de 
396 para 412 pontos em leitura, apresentando uma melhora ainda 
muito pequena, considerando-se o intervalo de quase uma década 
entre as provas e que a pontuação média do exame é aproximada-
mente 500 pontos. Esse cenário nos leva a perguntar: o que a esco-
la ensina? E o que os alunos precisam aprender, de fato? 

Tal questionamento pode ser facilmente respondido ao obser-
varmos a atual problemática existente na maior parte das escolas 
de educação básica, sobretudo no que concerne à área de Língua 
Portuguesa. Não obstante as discussões teóricas travadas desde 
há tanto no meio educacional sobre a necessidade de, na escola, 
voltar-se o foco do ensino para a língua em uso, ou seja, para o 
emprego desta em situações reais de comunicação, ainda se perpe-
tuam aulas essencialmente tradicionais, em que o estudo da língua 
se resume à classificação e memorização de taxonomias. Por tradi-
cionais pretendemos dizer fundamentadas no ensino da gramática 
pela gramática, isto é, do conhecimento gramatical desvinculado 
de seu objetivo mais importante: dominar esse saber para poder 
comunicar-se bem, oralmente ou por escrito.

Nesse contexto, procuramos, neste trabalho, destacar a im-
portância do letramento, dos multiletramentos e do estudo dos gê-
neros discursivos/textuais em sala de aula como forma de desen-
volver a competência discursiva, oral e escrita, dos alunos-sujeitos, 
contribuindo para aprimorar a leitura, a compreensão e a produção 
de textos nas aulas de língua materna.  Para tanto, primeiramente 
buscamos explicar o que é gênero discursivo, a partir de algumas 
ideias bakhtinianas basilares (BAKHTIN, 1997). Distinguimos gê-
nero textual de tipo textual e explicamos por que gênero do dis-
curso é tomado na mesma perspectiva de gênero do texto neste 
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artigo. Em seguida, procuramos esclarecer o que é letramento e 
multiletramentos, relacionando tais conceitos ao trabalho com gê-
neros discursivos/textuais e à ideia de multimodalidade. Por fim, 
apresentamos o conceito de retextualização e sua importância para 
as aulas de língua materna.

2 Gêneros discursivos/textuais

Todas as nossas produções verbais, sejam orais ou escritas, 
formais ou cotidianas, realizam-se linguisticamente na forma de 
um gênero. Basta pensar na rotina de nosso dia a dia: ao acordar 
pela manhã, desejamos bom dia às pessoas ao nosso redor; lemos 
as principais notícias do dia nas colunas do jornal; fazemos a lis-
ta do mercado e deixamos um bilhete para a empregada com as 
tarefas a serem realizadas. Vamos para o trabalho e lá também 
cumprimentamos os colegas; entregamos relatórios, preenchemos 
formulários, lemos e enviamos e-mails. Como se pode ver, em to-
das essas atividades, nas diferentes esferas de atividade humana, 
empregamos os gêneros discursivos – escritos e orais, impressos e 
digitais, em variados níveis de formalidade –, apesar de não nos 
darmos conta disso.

Os gêneros indiscutivelmente permeiam a nossa vida, orga-
nizando e estilizando as atividades que se efetuam por meio da 
língua/linguagem, desde as mais simples – como uma saudação – 
até as mais elaboradas – como uma entrevista de emprego. E, se 
há manifestação da língua, há manifestação dos gêneros, apesar de 
nem sempre sermos capazes de nomeá-los. Nesse sentido, Bakhtin 
(1997) ressalta que a utilização da língua se dá sob a forma de 
enunciados concretos e irrepetíveis (orais e escritos), produzidos 
pelos membros de certa esfera de ação humana, refletindo as con-
dições e os objetivos dessa esfera por meio de um conteúdo temá-
tico, de um estilo e de uma estrutura composicional específicos. 
Sobre isso o teórico afirma:
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[...] Esses três elementos (conteúdo temático, estilo e construção com-
posicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos 
eles são marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. 
[...] cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 
estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discur-
so. (BAKHTIN, 1997, p. 279)

Em outras palavras, o gênero do discurso é o modo real, con-
creto, encontrado pelos falantes de uma língua para atuar verbal-
mente, enunciar, dizer, levando em consideração os valores e as 
características sociais e linguísticas da comunidade discursiva (es-
fera de atividade/comunicação) em que estão inseridos.

Ainda de acordo com Bakhtin (1997), os gêneros se subdivi-
dem em primários e secundários. Os primários são empregados em 
atividades mais simples, do cotidiano, geralmente – mas não via 
de regra – na modalidade oral da fala. Citam-se ordens, pedidos, 
cumprimentos, conversas entre amigos e familiares, piadas, bilhe-
tes, torpedos e interações por meio eletrônico, posts em certos tipos 
de blog. 

Os secundários, ao contrário, são mais complexos, com fun-
ção mais formal e oficial; atendem a finalidades públicas diver-
sificadas, utilizando-se principalmente da escrita (e hoje também 
de outras linguagens). Para exemplificar, citam-se relatórios, atas, 
formulários, notícias, anúncios, artigos, romances, telenovelas, no-
ticiários televisivos ou radiofônicos, entre outros. Os gêneros se-
cundários, em seu processo de formação, podem absorver os primá-
rios, transformando-os e conferindo-lhes novas características: a 
telenovela é um exemplo, pois conta com conversas informais entre 
os personagens na trama.

Esses gêneros são entendidos e reconhecidos não só pela es-
trutura composicional dos textos, mas também pelo tema e pelo es-
tilo de linguagem viabilizados em tais composições. Fiorin (2006), 
ao discutir a obra bakhtiniana, mostra que o conteúdo temático são 
os temas sobre os quais se pode discorrer num determinado gênero. 
Por exemplo, cartas de amor versarão sobre esse tipo de relação. 
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Um livro de receitas versará sobre como preparar quitutes, etc. A 
construção composicional, afirma o autor, é a forma de organização 
e estruturação do texto, por isso toda receita apresenta primeira-
mente a lista de ingredientes e em seguida o modo de preparo. 
Quanto ao estilo, destaca Fiorin (2006), são as formas linguísticas 
selecionadas para transmitir o sentido pretendido: podem ser esco-
lhas lexicais, sintáticas e de registro linguístico (formal/informal). 
O gênero receita, para seguir a exemplificação, ocupa-se de uma 
linguagem simples e objetiva, visto que procura atingir públicos 
diversificados.

Além disso, diretamente relacionado à noção bakhtiniana de 
gêneros do discurso, surge o estudo dos gêneros textuais. Tomamos 
aqui gênero do texto e do discurso na mesma perspectiva de tra-
balho visto que consideramos o texto em sua natureza discursiva, 
no viés em que Bakhtin (1997) propõe o texto enquanto enunciado 
na comunicação verbal (cadeia de textos) de determinada esfera, 
isto é, a “unidade real da comunicação”, um todo dotado de sentido 
naturalmente dialógico. O texto nada mais é, então, conforme diz o 
próprio Bakhtin, a materialização do discurso, logo, do enunciado; 
é o espaço concreto onde os indivíduos, através da língua escrita ou 
falada, dão a conhecer suas ideias e abstrações, possibilitando aos 
outros o estudo do(s) discurso(s).

Não estamos dizendo, porém, que o texto não deve ser explo-
rado em relação às suas propriedades linguísticas, enquanto com-
posto por unidades sígnicas que se organizam a partir de determi-
nadas regras, mas que também podemos (e devemos) concebê-lo e 
explorá-lo como elo na cadeia discursiva, em diálogo com milhares 
de outros textos que o antecedem e o sucedem, e que é produzido 
por alguém e se direciona a alguém, com um objetivo determinado 
numa dada situação de interação. Assim, pretendemos salientar 
que ambas as perspectivas são relevantes e merecem ser estuda-
das, porque é a partir das formas da língua que o discurso se mate-
rializa, e, nesse sentido, os textos serão tão mais inteligíveis quan-
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to mais propriedade houver no arranjo dessas formas linguísticas 
(palavras, regras gramaticais). O que não dá é excluir o discurso, 
de modo que o texto se preste meramente à análise formal.

Para Marcuschi (2010, p. 155), o conceito de gêneros textuais 
refere os textos “materializados” em contextos comunicativos da 
vida cotidiana, apresentando “padrões sociocomunicativos caracte-
rísticos definidos por composições funcionais, objetivos enunciati-
vos e estilos concretamente realizados na integração de forças his-
tóricas, sociais, institucionais e técnicas”. Telefonema, sermão, re-
portagem, aula expositiva, conversação espontânea, notícia jorna-
lística, horóscopo, receita, bula de remédio, cardápio, conferência, 
bate-papo, reuniões, editais, instruções de uso são alguns exemplos 
de gêneros textuais conhecidos. 

No entanto, por longo tempo a escola trabalhou somente com 
tipos textuais, focados essencialmente na forma e na norma, bus-
cando ensinar os alunos a “escrever bem” e não reconhecendo a 
importância de trazer para a sala de aula propostas de produção e 
leitura com foco no sentido, na produção de textos utilizados para 
interação na vida diária (gêneros textuais). São cinco os tipos tex-
tuais mais conhecidos: a) narração, em que se conta uma história 
geralmente contextualizada num tempo e num espaço e apresenta 
personagens; b) argumentação, que traz argumentos para conven-
cer o interlocutor das ideias discutidas no texto; c) exposição, cuja 
finalidade é apresentar informações sobre algo, por meio de suas 
características; d) injunção, cuja característica principal é usar 
verbos no imperativo para indicar, regular o que deve ser feito; e) 
descrição, com o objetivo de descrever objetivamente ou subjetiva-
mente coisas, pessoas, situações.

Os tipos de texto, como aponta Marcuschi (2010), nada mais 
são do que categorias para classificar os textos com base nas suas 
características linguísticas (léxico, sintaxe, tempos e tipos dos ver-
bos, estilo). Em outras palavras, são modos textuais e por isso po-
dem aparecer todos dentro de um mesmo gênero, já que são sub-
jacentes à sua organização interna. Gêneros e tipos não se opõem; 
são, pois, complementares e integrados.
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3 Letramento e multiletramentos

Como argumenta Roxane Rojo (2009, p. 10-11), “para ler não 
basta conhecer o alfabeto e decodificar letras em sons da fala. É 
preciso compreender o que se lê, isto é, acionar o conhecimento de 
mundo para relacioná-lo com os temas do texto [...], prever, hipo-
tetizar, inferir, comparar informações, generalizar” e, claro, inter-
textualizar. Todos esses processos estão englobados na noção de 
letramento. Mas, afinal, que conceito é esse?

Rojo, Soares e Kleiman, três nomes que merecem destaque 
na pesquisa sobre o tema, apresentam-nos suas considerações. De 
acordo com Rojo (2009, p. 98),

[...] o termo letramento busca recobrir os usos e práticas sociais de lin-
guagem que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, sejam 
eles valorizados ou não valorizados, locais ou globais, recobrindo con-
textos sociais diversos (família, igreja, trabalho, mídias, escola etc.), 
numa perspectiva sociológica, antropológica e sociocultural.

Para Soares (2001, p. 96), “letramento não é pura e simples-
mente um conjunto de habilidades individuais; é o conjunto de prá-
ticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se en-
volvem em seu contexto social”. E segundo Kleiman (2005, p. 19), 
“o letramento está relacionado com os usos da escrita em sociedade 
e com o impacto da língua escrita na vida moderna”.

Cabe lembrar, todavia, que em outras épocas (e às vezes ain-
da hoje isso acontece) era comum confundir os termos letramento e 
alfabetização, utilizando-os como sinônimos. Mas letramento não é 
alfabetização, como bem explica Rojo (2009): a alfabetização envol-
ve mais os processos mecânicos, psicológicos e, portanto, individu-
ais, por meio dos quais se aprende a ler e a dominar o sistema es-
crito da língua, a representação gráfica dos fonemas utilizados na 
fala; o letramento leva em consideração o uso que o sujeito falante 
faz da língua para agir socialmente em um determinado contexto 
através da leitura e da escrita. 
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Nos anos de 1950, conforme Soares (2004), quem conseguia 
ler e escrever o próprio nome ou uma frase simples era considerado 
alfabetizado. Hoje, com base nos dados do Indicador de Alfabetis-
mo Funcional (INAF)2, isso é reconhecido como alfabetismo/analfa-
betismo3 funcional: estado do sujeito que é alfabetizado, mas num 
grau precário de letramento. É um sujeito que, embora saiba ler e 
escrever, apresenta dificuldade nas práticas de letramento exigidas 
nas diversas situações de interação social. O INAF busca, a cada 
dois anos, medir os níveis de alfabetismo funcional da população 
brasileira entre 15 e 64 anos de idade, avaliando suas habilidades 
e práticas de leitura, escrita e matemática. Os resultados apresen-
tados nas pesquisas são enquadrados nas seguintes categorias: a) 
analfabeto: não consegue realizar tarefas simples que envolvem 
decodificação de palavras e frases; b) nível rudimentar: consegue 
localizar uma informação explícita em textos curtos e familiares 
(anúncios, bilhetes); c) nível elementar: neste nível estão os sujei-
tos que conseguem ler e compreender textos de média extensão e 
localizar informações mesmo sendo necessário fazer pequenas infe-
rências; d) nível intermediário: localizam, interpretam, sintetizam 
informações de variados tipos de texto, mas mostram dificuldade 
para perceber o posicionamento do autor; e) nível proficiente: leem, 
compreendem e interpretam textos mais complexos, relacionam e 
comparam informações e distinguem fato de opinião. Justifica-se, 
com isso, a necessidade de a escola aliar ambos os processos (letra-
mento e alfabetização), para formar menos analfabetos funcionais 
e mais indivíduos capazes de ler e escrever com compreensão nas 
várias instâncias sociais. 

Os Novos Estudos do Letramento (NEL), inaugurados nos 
anos 90, e do qual faz parte Brian Street, um dos principais es-

2 O INAF é uma pesquisa idealizada em parceria entre o Instituto Paulo Montenegro e 
a ONG Ação Educativa e realizado com o apoio do IBOPE Inteligência. Todas as 
informações estão disponíveis em <http://www.ipm.org.br/pt-br/programas/inaf/Paginas/
default.aspx>.   

3’ O INAF usa o termo alfabetismo, mas o uso corrente na mídia é analfabetismo.   
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tudiosos do letramento acadêmico, mostram bem essa diferencia-
ção. Street (2014) propõe dois enfoques distintos do letramento: o 
autônomo, que concebe a leitura e a escrita como atividades indi-
viduais, desatreladas de qualquer contexto social; e o ideológico, 
que vê as práticas de linguagem sempre associadas a um contexto, 
convergindo, assim, com a visão de Roxane Rojo, Magda Soares 
e Angela Kleiman. Os NEL assumem que a heterogeneidade da 
sociedade contemporânea, constituída não mais por uma cultura e 
uma língua/linguagem, únicas e invioláveis, mas por uma mistura 
de culturas e linguagens, possui forte influência sobre os usos da 
leitura e da escrita. Como consequência, o conceito de letramento 
ganha caráter plural e passa a ser letramentos.

Nessa perspectiva, também contribuíram as pesquisas em-
preendidas pelo Grupo de Nova Londres (GNL), composto por pes-
quisadores dos letramentos, dentre eles Bill Cope e Jim Gee, que, 
em 1994, reuniram-se na cidade estadunidense de Nova Londres 
para debater os problemas no sistema de ensino anglo-saxão. Dos 
encontros, resultou o manifesto intitulado “Uma pedagogia dos 
multiletramentos: desenhando futuros sociais”, cujo foco, segundo 
Rojo (2012), era chamar a atenção da escola para os novos letra-
mentos cada vez mais crescentes na sociedade, afirmando a pre-
cisão de se incluir nos currículos escolares um trabalho diversifi-
cado, menos excludente; um ensino que leve em consideração as 
várias culturas existentes nas salas de aula, caracterizadas pela 
dificuldade em respeitar o que é diferente. Além disso, declara a 
autora, o GNL apontava para a interferência das novas ferramen-
tas de acesso à comunicação e à informação nas relações sociais, o 
que implicava novos letramentos, multimodais e multiculturais. 
Com o intuito de abranger esses (multi)aspectos, o grupo cunhou o 
termo multiletramentos.

No conceito de multiletramentos estão inclusos, conforme in-
dica Rojo (2012), dois tipos de multiplicidade: a multiplicidade cul-
tural dos povos, sobretudo urbanos, e a multiplicidade de formas 
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de constituição de seus textos. Tais produções são, como assinala 
Canclini (2003), textos híbridos de diferentes letramentos, domi-
nantes e não-dominantes; de domínio popular, de massa e erudito. 
Por essa perspectiva, não fariam mais sentido dicotomias culturais 
como central/marginal, clássico/de massa entre outras, tão comuns 
ao ensino tradicional, visto que estamos o tempo todo cercados por 
miscigenações. 

Como as práticas sociais multiletradas constituem-se natu-
ralmente por uma diversidade de linguagens e estratégias, traba-
lhar com os multiletramentos suscita acionar um número maior de 
habilidades e competências por parte do leitor-falante. Para exem-
plificar, podemos pensar em uma situação bastante corriqueira, 
um evento de letramento que também envolve os multiletramen-
tos: utilizar o WhatsApp para enviar fotos. A pessoa que deseja 
enviar a foto precisa reconhecer, primeiramente, o ícone que abre o 
aplicativo; depois, ela precisa escolher o contato para quem vai en-
viar a foto e, então, vai necessitar saber em qual ícone clicar para 
anexar a imagem. Nesses três pequenos movimentos, a pessoa mo-
bilizou conhecimento de linguagem escrita e visual e operou com os 
multiletramentos – o que seria impossível caso ela não dominasse 
tais saberes de antemão.    

A situação citada acima igualmente explicita um conceito 
fundamental para as produções textuais contemporâneas: a mul-
timodalidade, isto é, o emprego de mais de um tipo de linguagem 
no mesmo texto – verbal, oral, ou escrita; imagem, estática ou em 
movimento; sons musicais –, cujo sentido global vai depender se o 
leitor-ouvinte domina os multiletramentos. É pertinente lembrar 
aqui que texto não é apenas o texto impresso, e sim qualquer pro-
dução discursiva, verbal ou não-verbal, escrita ou falada, que vei-
cule sentido.

Considerando-se que o propósito da aula de língua materna 
no Ensino Fundamental é fazer com que o aluno “amplie o domínio 
ativo do discurso nas diversas situações comunicativas, sobretudo 
nas instâncias públicas de uso da linguagem” (PCNs, 1998, p. 32), 
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os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998) para o Ensino 
Fundamental postulam que as atividades escolares precisam ser 
organizadas de modo a possibilitar ao estudante: usar a lingua-
gem para produzir e ler/ouvir textos escritos e orais que atendam 
a diferentes finalidades; identificar as informações importantes de 
um texto, organizando-as em notas, resumos, roteiros, esquemas; 
avaliar criticamente os diferentes textos (inclusive o seu), infe-
rindo as possíveis intenções do autor e as relações intertextuais, 
identificando e repensando juízos de valor relacionados à língua 
e à linguagem; conhecer e valorizar as variedades do português; 
reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como ins-
trumento adequado e eficiente na comunicação.

Para atingir tais objetivos (ou ao menos alguns deles), o pro-
fessor pode desenvolver atividades tendo como aliados, em sala, 
o celular e o computador, para promover autonomia de estudo e 
pesquisa no aluno e deve privilegiar a produção de diferentes gê-
neros, que envolvam o domínio de diferentes linguagens, códigos e 
tecnologias. Os projetos mostram-se boas opções: produção de ví-
deos sobre variados assuntos, de apresentações em PowerPoint ou 
Prezi, de livro (revista, mural ou jornal) sobre um tema pesquisado; 
promoção de campanhas de leitura, com contação de histórias e 
representações teatrais em escolas e outras instituições. Isso tudo 
só pode ser feito por meio de trabalho com gêneros, uma vez que 
implica produções discursivas, orais ou escritas.

Logo, se a intenção é formar um aluno letrado e multiletra-
do, o cerne da aula de língua portuguesa não é e não deve ser a 
classificação gramatical. O foco encontra-se no desenvolvimento da 
competência discursiva – pela perspectiva dos letramentos e mul-
tiletramentos – no sentido de ler e produzir gêneros diversifica-
dos, de dominar as novas tecnologias da informação e comunicação 
(TICs) e reconhecer/utilizar de diferentes códigos e tecnologias nos 
processos de interação social. Por isso a linguagem já está dentro 
da área de códigos e suas tecnologias.
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4 Retextualização

Não é fato desconhecido que as fronteiras entre fala e escrita 
nem sempre foram bem compreendidas. Durante muito tempo, di-
ferenças existentes entre essas duas modalidades foram utilizadas 
para sustentar uma visão dicotômica da relação entre língua oral 
e língua escrita. Nos últimos anos, porém, diversos estudos, dentre 
eles os de Luiz Antônio Marcuschi (2001), vêm provando que esse 
olhar dicotômico, por várias razões, não faz mais sentido: as seme-
lhanças (tanto linguísticas quanto sociocomunicativas) são mais 
numerosas que as diferenças; não é possível citar, seguramente, 
uma sequer distinção linguística significativa que caracterize uma 
das modalidades exclusivamente; uma forma não é superior/infe-
rior, melhor/pior, mais fácil/difícil que a outra, são apenas duas 
alternativas diferentes de utilização da língua nas situações de in-
teração.

A partir de tal posicionamento, Marcuschi (2001) propõe um 
estudo que permita relacionar e comparar oralidade e escrita, in-
vestigando o nível de conhecimento dos sujeitos acerca das dife-
renças existentes entre elas, por meio da observação do processo 
de transformação em si. Em outros termos, sua proposta inicial 
pauta-se em analisar a atividade de retextualização de textos fala-
dos para textos escritos, isto é, a transformação/passagem de uma 
modalidade em outra, sem necessariamente mudar o gênero textu-
al. Para clarear o que estamos explicando, citamos uma situação 
bastante comum do contexto educacional: um aluno que entrevista 
oralmente alguém, a fim de colher informações para seu trabalho 
escolar, e depois redige essa entrevista, está realizando o exercício 
de retextualizar. 

O processo de retextualização, ressalta o teórico acima ci-
tado, envolve diretamente uma série de operações complexas que 
atuam tanto sobre o código da língua quanto sobre o sentido que se 
deseja produzir e revelam alguns equívocos cometidos em relação à 
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questão oralidade-escrita. Portanto, o autor esclarece: o texto fala-
do não é, como afirmam, “descontrolado e caótico” enquanto o texto 
escrito é “controlado e bem formado” – cada uma das possibilidades 
de manifestação textual possui o seu modo específico de organi-
zação e formulação, e não é necessariamente isso que indicará a 
presença ou a ausência de problemas para a compreensão. Não se 
sustenta mais, também, a superioridade cognitiva da escrita sobre 
a fala, no sentido de uma ser mais capacitada a produzir/transmi-
tir conhecimentos que a outra, pois ambas apresentam essa qua-
lidade.

A compreensão constitui um dos aspectos centrais nas ativi-
dades de retextualização, apesar de, não raramente, ser esquecida. 
O ato compreensivo precede todo e qualquer exercício de transfor-
mação textual, pois para conseguir enunciar em outra modalida-
de ou em outro gênero algo dito/escrito por alguém, é necessário, 
primeiramente, que se tenha entendido o texto produzido por esse 
sujeito, para evitar gerar problemas de coerência durante o pro-
cesso de retextualização, coisa que comprometeria a produção dos 
sentidos.

Embora o foco recaia, na proposta de estudo de Marcuschi 
(2001), sobre a passagem do texto da modalidade oral para a escri-
ta, sabemos que existem outros tipos de retextualização, tais como 
a transformação de um gênero textual em outro, conservando a 
mesma modalidade linguística ou não. No que diz respeito à com-
binação fala-escrita, temos quatro possibilidades de atividades de 
retextualização, mostradas pelo autor no quadro abaixo:

Quadro 1: Possibilidades de retextualização.

1. Fala => Escrita (entrevista oral => entrevista impressa)
2. Fala => Fala (conferência => tradução simultânea)

3. Escrita => Fala (texto escrito => exposição oral)

4. Escrita => Escrita (texto escrito => resumo escrito)

Fonte: Marcuschi, 2001.
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Por fim, para ilustrar o que foi exposto, citam-se eventos 
linguísticos que envolvem atividade de retextualização: o repórter 
que entrevista um famoso e anota as informações orais para depois 
redigir a matéria da revista; o amigo que conta a outro amigo o 
filme que acabou de assistir; o professor que realiza uma exposição 
oral sobre um livro importante; os alunos que resenham um arti-
go lido, entre outros casos comuns ao nosso dia a dia de falantes/
usuários da língua, que a empregam para se comunicar e interagir.

5 Considerações finais

Neste trabalho, defendeu-se a pertinência de um modelo 
educacional que privilegia, nas aulas de língua materna, práticas 
de letramento e multiletramento e o trabalho com diferentes gê-
neros discursivos/textuais, proposto nos PCNs (1998) de Língua 
Portuguesa, sustentando a posição de que o foco desta disciplina 
precisa ser o desenvolvimento de competências discursivas, orais 
e escritas.

Propostas de trabalho no mesmo viés que o apresentado nes-
te estudo certamente são desenvolvidas em muitas aulas de Lín-
gua Portuguesa nas escolas brasileiras. Todavia, é preciso igual-
mente admitir que o estudo gramatical desvinculado da produção 
textual continua sendo priorizado em muitos contextos escolares, 
conforme comprovam resultados de avaliações do MEC aplicadas 
ao ensino básico.

Procuramos evidenciar a importância, em sala de aula de 
língua materna, do trabalho com leitura, compreensão e interpre-
tação textual de diferentes gêneros, bem como a inter-relação das 
múltiplas linguagens (multimodalidade) inerentes aos textos mul-
tissemióticos contemporâneos, pois isso faz parte dos multiletra-
mentos. Propostas como estas implicam, de fato, tempo para plane-
jamento, elaboração, correção, além da adoção, por parte do sujeito 
professor, de uma postura mediadora, porque ele ajuda a construir 
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o conhecimento, ensina o aluno a buscar, a debater, a pesquisar, a 
interagir, a falar e a ouvir, a negociar e a produzir sentidos. Ajuda-
-o, assim, a ser mais autônomo. Reconhecemos, também, que nem 
sempre a realidade escolar é favorável. Ao mesmo tempo, enten-
demos que até nos contextos mais deficitários é possível priorizar 
um ensino de língua nesses parâmetros, e que só assim podemos 
ajudar os alunos a desenvolverem a competência discursiva e a 
expandir seus conhecimentos, contribuindo, efetivamente, para a 
formação destes enquanto sujeitos sociais.
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NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS 
E A FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES DE LÍNGUAS

Suzelaine Schwab Geraldo*

1 Introdução

O presente trabalho é fruto das reflexões abordadas na dis-
ciplina de “Formação de professores de línguas” do programa de 
Mestrado em Linguagem, Identidade e Subjetividade da Universi-
dade Estadual de Ponta Grossa. Ser professor é uma decisão que 
os docentes tomam em um determinado momento de suas vidas. As 
razões por que cada um fez sua escolha é única, mas uma coisa é 
certa: todos nós, professores, já fomos alunos.

A motivação para esse trabalho surgiu após a leitura de um 
dos artigos do livro “Narrativas Autobiográficas de Identidades 
Sociais de Raça, Gênero, Sexualidade e Classe em Estudos da Lin-
guagem” organizado pela Professora Aparecida de Jesus Ferreira. 
Em seu artigo, intitulado “Identidade de pesquisador/a, pesqui-
sa narrativa e pesquisa sobre ensino de línguas”, Norton e Early 
(2015) fazem uma reflexão sobre a identidade de pesquisador atra-
vés de um estudo realizado por elas na Uganda. O artigo é fruto de 
uma crítica feita por Canagarajah. De acordo com Norton e Early 
“[...] Enquanto Norton argumentava sobre uma teoria de identida-

*  Graduada em Letras – Português/Inglês pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
Mestranda em Linguagem, Identidade e Subjetividade pela UEPG. E-mail: suzy_
schwab@hotmail.com
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de múltipla e um local de conflito, Canagarajah (1996) argumenta-
va que a própria identidade de Norton estava amplamente ausente 
no relatório de pesquisa escrito” (NORTON; EARLY, 2015, p. 22)

De acordo com as autoras, o artigo é em parte uma resposta ao 
autor que segundo Early e Norton “ com muito conhecimento pré-
vio, Canagarajah antecipou que a pesquisa narrativa se tornaria 
uma abordagem crescentemente vibrante à pesquisa (NORTON; 
EARLY, 2015, p. 22), elas ainda asseveram que diversos estudiosos 
têm usado esse tipo de pesquisa em seus trabalhos acadêmicos e 
“[...] pouca atenção tem sido dada à identidade de pesquisador/a, 
sabendo-se ser isso uma parte importante da/o interessada/o, com 
poder considerável, influência e investimento nessa área” (NOR-
TON; EARLY, 2015, p. 23)

Quando se faz uma pesquisa, é importante considerar que 
há alguém fazendo essa pesquisa, alguém que está situado em um 
contexto sócio-histórico e as narrativas autobiográficas parecem 
possibilitar que haja um olhar para esse pesquisador e também 
uma reflexão sobre de que maneira isso poderá influenciar sua pes-
quisa, por isso justifica-se a relevância de analisar a importância 
das narrativas autobiográficas para a formação do professor/a de 
línguas.

De acordo com Oliveira

Discutir a formação de professores pressupõe caminhar em duas dire-
ções diferenciadas e complementares. Uma delas diz respeito ao profes-
sor como aluno, o outro ao professor como docente. Em termos de objeto 
de estudo, isto significa dizer que o foco das investigações sobre essa 
temática pode encaminhar-se para os processos formativos iniciais ou 
para aqueles da formação continuada. Evidentemente, estas duas di-
reções não são excludentes apenas delimitam campos, implicando, al-
gumas vezes, em caminhos metodológicos diferenciados na exploração 
de temáticas diversas, até em interfaces com outras ciências, eventual-
mente, também distintas. (OLIVEIRA, 2006, p. 101) 

Um desses caminhos metodológicos para explorar temáticas 
diversas é a narrativa autobiográfica, que pode ser parte da meto-
dologia de diversas discussões e entre esses temas está presente 
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a formação de professores de línguas. De acordo com Telles “Ao 
produzirem tais narrativas, os professores tomam a palavra, dão 
voz às suas teorias implícitas sobre suas práticas pedagógicas e 
se tornam agentes de seu próprio desenvolvimento pessoal e pro-
fissional. ” (TELLES, 2002, p. 108). Nesse sentido, se justifica a 
relevância desse artigo 

 Com base nas leituras realizadas na disciplina, o objetivo 
desse trabalho é discutir a importância das narrativas autobio-
gráficas para a formação continuada do professor/a de línguas, a 
partir de uma revisão bibliográfica, buscando responder a seguinte 
pergunta: 1) Como as narrativas autobiográficas podem contribuir 
para a formação continuada do professor/a de línguas?  

A Metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica, pois 
será feita uma revisão dos artigos lidos na disciplina “Formação de 
professores de línguas” entre outros. De acordo com Gil, “A pesqui-
sa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos.” (GIL, 
1999, p. 44)

Para chegar a resposta da pergunta da pesquisa, o trabalho 
ficará divido da seguinte maneira: primeiramente, será discutida 
a questão do papel do professor pesquisador e a ética em pesquisa, 
depois discorrerei acerca das narrativas autobiográficas e a identi-
dade do professor e por fim, trago as considerações finais. 

2 O professor pesquisador e a ética em 
pesquisa

Após as reflexões proporcionadas pelas discussões na disci-
plina “Formação de professores de línguas” algo que é importante 
citar nesse trabalho é a importância do comprometimento do pro-
fessor pesquisador quando a pesquisa é feita com pessoas. Afinal, é 
preciso ter responsabilidade ao buscar-se contribuir com o local em 
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que a pesquisa será realizada. De acordo com Celani “É preciso ter 
claro que pessoas não são objetos e, portanto, não devem ser trata-
das como tal; não devem ser expostas indevidamente. ” (CELANI, 
2005, p. 107)

Nesse sentido, Telles (2002) afirma que é preciso haver um 
diálogo entre pesquisador e as pessoas que estão nos lugares em 
que a pesquisa vai ocorrer

Assim, é imprescindível que o pessoal envolvido com a prática peda-
gógica nas escolas tenha uma perspectiva geral de várias linhas de 
pesquisa que propiciem o seu desenvolvimento profissional e o desen-
volvimento da escola. Um panorama das linhas vigentes de pesquisa 
em educação será dado mais abaixo. É, também, importante que, ao 
receber um pesquisador em nossas escolas, lhe perguntemos “O que 
vou aprender com sua pesquisa?”; ou determinemos uma situação de 
troca logo no primeiro encontro de maneira clara e concreta: “Eu vou 
lhe dar meu tempo, minha sala de aula e os dados para o seu traba-
lho de pesquisa. Em troca, o que vou aprender com você para o bene-
fício de meus alunos e o meu próprio desenvolvimento profissional?”.  
(TELLES, 2002, p. 96)

Esse diálogo se torna importante, pois ouvindo as pessoas 
participantes logo no primeiro encontro como afirma Telles (2002) 
o pesquisador ao escrever o seu trabalho pode refletir sobre a ma-
neira que contribuirá para o local pesquisado de acordo com as 
necessidades do grupo em questão. O autor também afirma que 
“A prática da pesquisa educacional deve ser emancipadora” e que 
‘há linhas de pesquisa educacional nas quais o objetivo da relação 
pesquisador e professor não é só informar, mas produzir a inde-
pendência e desenvolver a capacidade de reflexão deste último. ” 
(TELLES, 2002, p. 96)

Para que o professor desenvolva sua pesquisa, há várias mo-
dalidades de pesquisa e instrumentos que podem ser utilizados 
para geração de dados, como a pesquisa quantitativa e qualitativa 
e instrumentos como questionário, entrevista, diário de campo e 
narrativas de acordo com as perguntas a serem respondidas pelo 
pesquisador e o que ele/ela se propôs a fazer. Para Telles “Há vá-
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rias modalidades de pesquisa que nos auxiliam a melhor entender 
a prática de um professor, de sua sala de aula e de sua escola.”  
(TELLES, 2002, p. 101)

Quando se faz uma pesquisa com um grupo de pessoas em 
que se quer entender melhor as pessoas envolvidas e suas concep-
ções acerca de um tema, a pesquisa qualitativa é mais indicada, 
pois caberá ao pesquisador interpretar os resultados, com base em 
determinados referenciais teóricos.  Celani (2005) discorre sobre o 
paradigma qualitativo e quantitativo de pesquisa 

O paradigma positivista, que predominou por décadas, utilizava na 
área das ciências humanas os pressupostos e os procedimentos da pes-
quisa nas ciências exatas, os mesmos padrões de busca de objetividade 
e do suposto rigor da linguagem “científica” nos relatos dos resulta-
dos. O paradigma qualitativo, ao contrário, particularmente quando de 
natureza interpretativista, nos remete ao campo da hermeneutica, no 
qual a questão da intersubjetividade é bastante forte. (CELANI, 2005, 
p. 106)

Ademais, a autora comenta as obrigações dos formadores de 
pesquisadores e os que estão sendo formados como pesquisadores 
educadores, sendo que “O pesquisador experiente deve ajudar os 
iniciantes a expressarem suas ideias e pontos de vista respeitosa-
mente, mas com total liberdade, em discussões abertas” (CELANI, 
2005, p. 113). Por isso, torna-se relevante trazer a discussão o tema 
da ética em pesquisa, pois como afirma Celani (2005) a liberda-
de do pesquisador traz grandes responsabilidades e é importante 
que sejamos pesquisadores conscientes dessas responsabilidades 
quando fazemos pesquisa, pois em uma pesquisa qualitativa cabe 
ao pesquisador interpretar os dados coletados, baseado em referen-
ciais teóricos que embasem seu trabalho (CELANI, 2005).
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4 Narrativas autobiográficas e identidade 
do professor

As pesquisas sobre identidade vêm se tornando crescentes 
atualmente, pois elas podem contribuir para um melhor entendi-
mento das “relações sociais que ocorrem em contextos de ensino/
aprendizagem de línguas” (DIAS; MATRELLA-DE-ANDRADE, 
2015, p. 77), de acordo com Dias e Mastrella-de-Andrade (2015) 
“Segundo Norton e Toohey (2011), as pesquisas com foco em identi-
dade são muito importantes por possibilitarem lançar luz sobre as 
maneiras como se dão as relações sociais nos contextos de ensino-
-aprendizagem de línguas.” (DIAS; MATRELLA-DE-ANDRADE, 
2015, p. 77) 

Nesse sentido, os autores afirmam que “as identidades não 
são fixas, essencializadas, fechadas em si mesmas” ((DIAS; MA-
TRELLA-DE-ANDRADE, 2015, p. 80). Para compreender melhor 
a questão de identidade, um dos instrumentos de geração de dados 
que possibilita a reflexão sobre a própria identidade do pesquisa-
dor são as narrativas autobiográficas, afinal todos somos sujeitos 
situados em um contexto sócio-histórico e ao escrevermos tais nar-
rativas, segundo Baladeli e Ferreira (2014) podemos ressignificar 
episódios importantes que possibilitaram que nossas identidades 
fossem moldadas. Nesse sentido, Barkhuizen também assevera 
que “pesquisadores de narrativas também argumentaram que as 
histórias que contamos sobre nós mesmos influenciam a maneira 
em que vivemos nossas vidas”, sendo assim as narrativas podem 
possibilitar um olhar para como nossas histórias influenciam nos-
sa prática como professores/as de língua. (2008, p. 384, tradução 
minha).  

Um exemplo de pesquisa com narrativas autobiográficas é 
a pesquisa de Norton e Early (2005). De acordo com as autoras 
“as histórias contadas por nós enquanto pesquisadoras, frequente-
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mente coconstruídas com os/as professores/as, formaram um tema 
importante e recorrente nos dados, e evidenciaram uma variedade 
de identidades de pesquisador/a” (NORTON; EARLY, 2015, p. 27). 
Nessa direção, as autoras ainda afirmam que 

O que é particularmente forte sobre o conceito de pequenas histórias, 
dado nosso interesse na identidade de pesquisador/a, é sua importância 
para exploração da relação entre a narrativa e a identidade, ou o que 
Bamberg (2004, p; 368) chama “uma construção narrativa do eu”. Mes-
mo que as grandes histórias possam se referir a histórias de vida, as 
pequenas histórias estão situadas em uma conversa informal e casual, 
frequentemente construídas na interação e identificadas no discurso. 
Tais pequenas histórias em interação não criam necessariamente um 
sentido coerente do eu, mas destacam diversas posições identitárias 
nas práticas interativas cotidianas, e são altamente significativas para 
o trabalho com identidade (NORTON; EARLY, 2015, p. 30)

Ou seja, é possível perceber as diversas identidades nos dis-
cursos presentes nas narrativas, as diversas identidades que o 
professor/a assume ao longo de sua prática como pesquisador/a ou 
como docente. Através de uma análise crítica é possível perceber 
essas nuances e refletir sobre como elas afetam nossa prática no 
dia-a-dia e ter a possibilidade de mudar ou não. A seguir, apresento 
as considerações finais sobre esse artigo.

5 Considerações finais 

O objetivo desse trabalho foi discutir a importância das nar-
rativas autobiográficas para a formação continuada do professor/a 
de línguas, a partir de uma revisão bibliográfica, buscando res-
ponder a seguinte pergunta: 1) Como as narrativas autobiográfi-
cas podem contribuir para a formação continuada do professor/a 
de línguas?  Pode-se concluir, a partir das leituras feitas, que que 
as narrativas autobiográficas são importantes no sentido que pos-
sibilitam que o professor/a de línguas faça uma reflexão sobre sua 
própria prática, pois “[...] aos sujeitos pesquisados é possibilitado 
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durante o ato de narrar a rememoração, a seleção e a ressignifi-
cação de episódios vivenciados que tenham influenciado de certa 
forma a caracterização de si como um profissional da educação.” 
(BALADELI; FERREIRA, 2014, p.  71)

No caso do artigo de Baladeli e Ferreira (2014), o objetivo é 
discutir sobre a formação inicial de professores, mas acredito na 
importância das narrativas também para a formação continuada, 
pois o professor vai poder ressignificar os episódios que vivenciou 
e que possam ter influenciado sua prática como docentes, assim 
como Norton e Early (2015) no artigo citado anteriormente, que 
fizeram um “estudo dentro do estudo” (NORTON; EARLY, 2015, 
p. 25). 

Ser professor de línguas é ter uma infinidade de temas com 
que se pode trabalhar, pois é através da linguagem que nos re-
lacionamos com o mundo que está a nossa volta. Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais de língua estrangeira afirmam que “[...]o 
ensino de línguas oferece um modo singular para tratar das rela-
ções entre a linguagem e o mundo social, já que é o próprio discurso 
que constrói o mundo social” (BRASIL, 2008, p. 43). Portanto é 
preciso parar e refletir sobre nossa prática a cada dia que passa e 
encontrar estratégias que possibilitem que se tenha uma melhor 
compreensão de como nossas identidades mudam a cada dia, sendo 
que não são fixas e imutáveis.
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1 Introdução

Nos últimos anos, o Brasil registrou um aumento impactan-
te no acesso de crianças e jovens à Educação Básica, influenciado 
substancialmente por projetos governamentais que ampliaram as 
vagas, ofertaram transporte escolar e merenda gratuitos e oferece-
ram educação de turno integral e do campo, aliados a programas 
de complementação de renda e de combate ao trabalho infantil, 
além de outras tantas iniciativas. Essa democratização do acesso à 
escola pode ser considerada um grande avanço, porém, traz outras 
problemáticas para o campo de discussão.

Diante desse cenário, os debates quanto à qualidade da edu-
cação oferecida nos espaços escolares ganham destaque. Não so-
mente escolas e grupos de professores e especialistas em educação 
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promovem essa discussão, mas sobretudo programas televisivos e 
artigos publicados em jornais e revistas, que, em sua maioria, des-
tacam os resultados das escolas brasileiras em avaliações externas 
de âmbito nacional e internacional. Comparações entre sistemas e 
instituições de ensino são corriqueiras, estabelecendo-se rankings 
e acirrando-se competições entre realidades distintas, denotando-
-se aí como referência de qualidade somente índices numéricos, 
reforçando uma visão economicista, notoriamente Neoliberal, de 
qualidade da educação.

Por considerar essa visão bastante restrita ao não retratar 
em sua complexidade e com profundidade a qualidade da educação 
em seus distintos contextos escolares, este artigo pretende anali-
sar a maneira pela qual a qualidade da educação é concebida pelo 
Neoliberalismo Educacional, que influencia as Políticas Públicas 
e tem seus vestígios constatados nessas aparições em artefatos da 
mídia. Em contrapartida, compreendendo de início que a constitui-
ção de qualidade da educação necessita de uma análise aprofunda-
da de fatores complexos de natureza extra e intraescolar, analisar-
-se-á também como a Gestão Escolar Democrática contempla essa 
mesma questão, confrontando-se as duas elucidações supracitadas 
e analisando seus desdobramentos. Para tanto, diferentes biblio-
grafias serão visitadas, em um estudo exploratório que busca re-
sultados qualitativos.

Inicialmente, então, o Neoliberalismo em suas influências à 
educação será investigado a partir de uma análise de seus princi-
pais desdobramentos históricos para, então, observar sua planifi-
cação no campo educacional e a maneira com que define qualidade 
da educação. Após, a concepção de Gestão Escolar Democrática e 
sua visão de qualidade serão discutidas. Ao final, estes ideários 
serão confrontados para se obterem resultados. Estes, no entanto, 
não são definitivos, haja vista que representam ainda parte das 
facetas dessa temática, suscetível a constantes reelaborações e am-
pliações. 
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2 Neoliberalismo e qualidade da educação

Para estabelecer reflexões sobre a qualidade da educação 
ofertada nos contextos educacionais, é fundamental refletir sobre 
as Políticas Públicas que os regem. Estas, por sua vez, não são 
elaboradas considerando-se somente aspectos educacionais, mas 
sofrem grande influência do macrossistema econômico. O modo 
de produção capitalista, dominante em grande parte dos países do 
mundo, regula não somente o mercado, mas juntamente com a glo-
balização, influencia os modos de pensar e agir de toda a sociedade. 
Assim, torna-se necessário investigar o surgimento do Neolibera-
lismo e suas consequências nas Políticas Públicas, em específico no 
campo educacional.

2.1 O ressurgimento Liberal

O Neoliberalismo, como pode ser constatado ao analisar su-
perficialmente o próprio vocábulo, representa o ressurgimento das 
ideias liberais. Estas, como afirmado em Bianchetti (2005, p. 44) 
tem em sua gênese histórica, que data do século XVII com uma am-
pliação do modelo no século posterior, interpretações variadas que 
contam com diferentes pensadores. Devido à brevidade deste arti-
go, destacar-se-ão apenas as ideias principais deste modelo, sem 
um aprofundamento que contemple todas essas visões construídas 
historicamente.

O Liberalismo surgiu como uma representação de moder-
nidade, rejeitando o determinismo social (próprio do Absolutismo 
vivido na época) e defendendo a liberdade política e econômica. 
A burguesia, apoiada progressivamente pelas ideias iluministas, 
buscou o fim do forte domínio estatal como forma de empreender e 
alcançar autonomia, principalmente em suas relações comerciais. 
Apesar de possuir vertentes conservadoras, moderadas e democrá-
ticas, e envolver diferentes autores, como Locke e Hobbes, depre-
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endem-se princípios gerais que definem o Liberalismo: a defesa da 
propriedade privada (característica principal do Capitalismo), a 
limitação da influência do Estado na economia, o individualismo e 
o livre mercado (Lima, Wihby e Favaro, 2008). Assim, o Estado não 
deveria intervir na individualidade dos cidadãos, já que todos ago-
ra possuíam esse direito, bem como em sua liberdade, mas somente 
garantir a todos que não tivessem seus direitos desrespeitados. 

Esse pensamento perdurou até o início do século XX, quando 
fortes crises assolaram diferentes países, aumentando a inflação, 
o desemprego e as falências de empresas. Como explicam Lima, 
Wihby e Favaro (2008), o Estado, então, precisou tomar para si a 
responsabilidade de intervir na economia, para que, a partir de 
incentivos e intervenções de caráter público, houvesse novamen-
te crescimento econômico. Vários programas de assistência social 
foram criados, configurando o modelo chamado de Estado de Bem-
-Estar Social, que, igualmente, entrou em crise anos depois, propi-
ciando o ressurgimento liberal. 

Sob a forma do Neoliberalismo, então, as ideias liberais sur-
giram novamente em 1940, mas são institucionalizadas de forma 
incisiva a partir de meados da década de 1970, como a única ma-
neira de se vencer a nova crise econômica vivida (BIANCHETTI, 
2005). O Estado de Bem-Estar Social, que se caracterizava pela 
regulação econômica e pela proteção social do Estado, era respon-
sabilizado pelas dificuldades. Medidas protetivas e assistenciais 
foram condenadas, bem como investimentos e obras voltados à 
saúde, educação e transporte, até então tidos como direitos da po-
pulação. O Brasil, é necessário ressaltar, não chegou a viver ple-
namente essa concepção de Estado, já que no período ainda estava 
sob regime militar, e começou a viver intensamente os preceitos 
Neoliberais na década de 1990.

Quanto às sucessivas crises vividas na modernidade, cabe 
destacar o olhar de Bianchetti (2005), que afirma que estas são 
resultado do próprio Capitalismo, que movido por sua lógica exclu-
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dente e destrutiva, põe em risco o próprio sistema. A ânsia de se 
produzir muito para obter resultados maiores acaba por não con-
siderar as necessidades de consumo, levando à superprodução. As-
sim, as mercadorias não possuem realização no mercado e acabam 
motivando crises econômicas.

O Neoliberalismo, considerado como a imposição da eco-
nomia global aos países periféricos, conforme Libâneo e Oliveira 
(1998, p. 606), traz o estímulo à competição entre os mercados e 
a baixa responsabilização do Estado, principalmente nos aspectos 
relacionados à assistência em âmbito social. Assim como pregado 
pelo Liberalismo, sua releitura também acaba por acirrar desigual-
dades, aumentando o desemprego, a pobreza e a exclusão social, 
incentivando a mercantilização e a privatização dos bens públicos 
e ratificando a busca incessante pela obtenção de lucro, conforme 
o pregado pelo Capitalismo. Tais preceitos possuem consequências 
nas Políticas Públicas, já que, nesse olhar, “as desigualdades so-
ciais são equivalentes às desigualdades do mundo natural (que por 
outra parte garantem seu equilíbrio) e qualquer intento para modi-
ficá-las vai contra a natureza”. (BIANCHETTI, 2005, p. 45). 

2.2 Políticas Públicas, educação e Neoliberalismo

O Neoliberalismo domina o cenário econômico e impõe sua 
lógica às Políticas Públicas, motivando a redução da participação 
do Estado a ações assistencialistas mínimas. Ganham destaque, 
então, os bancos e as entidades internacionais, que buscam, em 
países considerados de periferia, promover reformas educacionais. 
Tais reformas levantadas na década de 1990 – voltadas em par-
ticular para os países da América Latina – foram suscitadas por 
organismos como o Banco Mundial, o FMI (Fundo Monetário In-
ternacional), a Cepal (Comissão Econômica para a América Latina 
e o Caribe) e a OEA (Organização dos Estados Americanos), moti-
vados pela necessidade de reaver empréstimos concedidos antes 
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da crise e como condição da oferta de novos investimentos. Obje-
tivavam o sucesso do sistema implantado e se baseavam em estu-
dos que demonstraram defasagens semelhantes nos países desse 
grupo (BIANCHETTI, 2005). Essas defasagens se configurariam 
principalmente como uma formação pessoal e profissional inade-
quada às demandas do sistema produtivo. A qualidade da educação 
só existiria se estivesse interligada às necessidades das Políticas 
Econômicas impostas pelo Capitalismo. 

As Políticas Públicas para a educação, assim, foram ampla-
mente influenciadas pelo modelo econômico Neoliberal. As refor-
mas que tinham como tema “Mais e melhor educação para todos” 
priorizava a gestão e a avaliação das instituições de ensino como 
forma de garantir o cumprimento de metas, que incluíam: “am-
pliação da obrigatoriedade escolar, a partir de uma modificação 
estrutural dos níveis de ensino; renovação curricular; formação do-
cente contínua; a inovação nos estilos de gestão (especificamente 
destinada aos supervisores e diretores) e a avaliação permanente 
da qualidade da educação” (FINNEGAN & PAGANO, 1997 apud 
MATHIAS, 2008).

As reformas foram impulsionadas e debatidas em diferentes 
congressos e seminários internacionais, como a Conferência Mun-
dial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailân-
dia, em 1990. Esse encontro, em especial, foi muito importante por 
pregar a universalização da Educação Básica e melhores condições 
de aprendizagem. No entanto, sua visão ampliada de educação foi 
dirimida por medidas incentivadas pelo Banco Mundial, como o 
Plano Decenal da Educação (1993-2003), que colocava a educação 
e seus princípios com foco nos resultados, em uma visão quantita-
tiva e não na melhoria de todo o processo de ensino-aprendizagem 
(TROJAN, 2009). É inegável que os recursos destinados à educa-
ção, nessa época, foram levemente aumentados, como frisado por 
Trojan (2009), mas foram acompanhados da cobrança por uma ges-
tão com eficiência, descentralizando responsabilidades e incenti-
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vando a busca de parcerias complementares (privatização), concei-
tos chave do Neoliberalismo. 

Os encontros promovidos para discutir a educação e, mais 
especificamente, sobre como adaptá-la aos ideais do mercado, in-
centivaram publicações, citando experiências exitosas e eficientes. 
Estas deveriam ser copiadas, considerando-se os problemas e as 
necessidades educacionais como homogêneos, e propagando os ide-
ais neoliberais. Os temas dessas publicações geralmente versavam 
sobre a normatização de políticas regionais para suprir necessi-
dades, minimizando o Estado e valorizando ações privadas e in-
dividuais na diminuição dos problemas escolares. Conceitos como 
racionalização do tempo e operacionalização da jornada pedagógi-
ca, oriundos do mercado, também buscavam orientar a dinâmica 
escolar.

Outro conceito importante difundido pelas Políticas Neolibe-
rais da época e que corriqueiramente volta a assombrar a educação 
se refere à meritocracia, uma ideia muito antiga e que foi incorpo-
rada ao ideário econômico. O liberalismo acreditava que, se todos 
os cidadãos possuíssem liberdade, os mais esforçados e inteligen-
tes teriam oportunidade de alcançar suas metas, o que se contra-
punha ao modelo vivido anteriormente, em que a hereditariedade 
ditava posições na sociedade. O Estado não teria necessidade de 
regular essa questão (e nenhuma outra), já que a falta de êxito de 
alguns seria apenas responsabilidade de sua própria ineficiência. 
O mercado, então, toma para si esse conceito na contemporaneida-
de, utilizando-o como forma de avaliar as capacidades individuais, 
e constantemente busca inculcá-lo no sistema educacional, sendo 
sinônimo de políticas neoliberais na fala de diferentes políticos e 
economistas.

Para Trojan (2009) as políticas incentivadas pelos organis-
mos internacionais principalmente na década de 1990 impunham 
o chamado Paradigma das Competências, em que a escola é conce-
bida como formadora do trabalhador ideal para atuação no merca-
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do de trabalho capitalista. Flexível para se adaptar às mudanças 
do mercado, com objetivos individuais e tolerância aos conflitos 
sociais, o jovem formado nesse paradigma conforma-se com a de-
sigualdade e não se torna crítico para combatê-la. Nesse aspecto 
ganha corpo a educação técnica, como forma de suprir rapidamen-
te as necessidades do mercado, mesmo que coloque em cheque a 
formação cultural, ampla, contínua e consistente dos discentes. A 
desvalorização de algumas disciplinas ganha forma nesse ponto, ao 
considerar componentes curriculares como Filosofia e Sociologia, 
que se sobressaem justamente por provocarem a reflexão e a críti-
ca, como inferiores. 

Nóvoa (1995 apud TEODORO 2011) chama a concepção uti-
lizada nas reformas educacionais da década de 1990, com conceitos 
notoriamente mercadológicos, de Educação Comparada. Esta, im-
punha principalmente o Método Comparativo como forma de reco-
lher e analisar dados obtidos por meio de avaliações de instituições 
de ensino, quantificando-os de maneira objetiva e estimulando a 
comparação entre realidades como forma de se avaliar a educação. 
Esse aspecto neoliberal aponta diretamente para o mercado, em 
que índices e resultados numéricos são buscados como reflexo da 
qualidade do trabalho exercido, refletindo o alcance ou não de me-
tas e, assim, da eficiência almejada. A Educação Comparada, dessa 
maneira, acaba por limitar uma visão mais ampla e aprofundada 
dos problemas educacionais, minimizando-os e simplificando-os a 
números, que pouco contemplam a pluralidade dos contextos edu-
cativos. 

Surgem aí as avaliações externas, como única função do 
governo e tendo como fim a regulação, a fiscalização e o contro-
le, mensurando o trabalho desenvolvido nas escolas. A Educação 
Comparada é utilizada como forma de contrastar resultados, sendo 
que as escolas com melhores índices têm suas experiências exito-
sas divulgadas, a fim de que outras instituições copiem sua for-
ma de trabalho. O PISA (Programme for International Student 



448

Neoliberalismo educacional X gestão escolar democrática: reflexões sobre as conceituações de...

Assesment), criado pela OCDE (Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico) é a principal avaliação externa nesse 
contexto, avaliando o desempenho de jovens de cerca de 15 anos 
em diferentes países e, a partir disso, comparando desempenhos 
e elaborando conclusões sobre a qualidade da educação nos paí-
ses. Há diferentes iniciativas nacionais e estaduais também, des-
tacando-se o SAEB, criado em 1990, o ENEM, em 1998, e o IDEB, 
em 2007, que não poderão ser aprofundadas devido à brevidade do 
artigo em questão, mas que, como todos com certeza conseguimos 
recordar, têm seus resultados amplamente divulgados na impren-
sa, comparando resultados e motivando disputas entre instituições 
de ensino. 

2.3 Qualidade da educação no cenário Neoliberal

Buscando analisar de forma qualitativa o referencial teórico 
apresentado e procurando elucidar a concepção de qualidade da 
educação defendida pelas ideias neoliberais, denotam-se os resul-
tados positivos em avaliações externas como o retrato do trabalho 
educativo desenvolvido pelas instituições escolares. Assim como na 
indústria se medem as composições de determinados produtos, as 
avaliações externas buscam mensurar as habilidades e competên-
cias construídas durante a formação discente, sem considerar as-
pectos individuais, necessidades de aprendizagem diferenciadas e 
as demandas educacionais de cada comunidade escolar. A medição 
de resultados e o estabelecimento de rankings definem a qualidade 
da educação das instituições de ensino segundo a visão neoliberal 
que, por mais que tenha sido intensamente proposta na década de 
1990 no Brasil, aparece de forma recorrente em discursos políti-
cos, do senso comum e principalmente em veículos de imprensa. 
É incentivada principalmente por economistas, empresários e jor-
nalistas que buscam mesclar seus saberes quanto às ciências eco-
nômicas à educação, sendo esta última área (tão complexa, plural 
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e repleta de diversidade quanto nós, humanos, podemos ser) nem 
sempre sua área de estudo, reflexão e atuação.

3 Qualidade da educação e Gestão Escolar 
Democrática

A maneira com que a qualidade da educação é estabelecida 
em instituições em que a Gestão Escolar Democrática é vivenciada 
difere-se substancialmente das concepções do Neoliberalismo, até 
então tratadas neste artigo. Para compreendê-la, diferentes auto-
res serão visitados, de forma a construir um ideário que possa am-
parar e ilustrar tal construção a partir da compreensão da Gestão 
Escolar Democrática e de suas contribuições para a Qualidade da 
Educação das instituições de ensino.

3.1 O que é Gestão Escolar Democrática

As discussões em torno da Gestão Escolar Democrática no 
Brasil tiveram aprofundamento nas últimas décadas, motivadas 
pela reabertura democrática e, oriundo desta, pelo ideal de parti-
cipação dos diferentes segmentos da comunidade escolar nas to-
madas de decisão. Essa forma de se conceber a educação e seus 
processos organizacionais envolve um amadurecimento histórico, 
que teve culminância na contemporaneidade, mas contempla uma 
gama de discussões, de enfrentamentos e de rupturas, que não po-
derão ser todos citados neste artigo. Porém, é importante desta-
car que o modelo anteriormente pregado na administração escolar 
era oriundo das Teorias da Administração, utilizadas no contexto 
empresarial. Concebia-se a escola como um espaço composto de di-
ferentes segmentos que, individualmente, deveriam cumprir suas 
funções com eficiência para que, então, o todo funcionasse. Ao con-
trário dessa crença, a Gestão Escolar Democrática acredita que a 
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escola é, por sua essência humanística, um espaço de construção, 
concebido por meio de ações coletivas e democráticas, oriundas das 
necessidades do grupo que a compõe. Sander (2005), destaca que:

A tendência democrática de pensar as políticas educacionais e de exer-
cer a administração da educação não surgiu do nada nem é uma heran-
ça da divisão de poder feita pelo Estado ou governo de turno ou, ainda, 
uma dádiva das mantenedoras de instituições privadas de ensino. Ao 
contrário, o exame dos recentes desenvolvimentos revela que a admi-
nistração democrática é uma conquista, uma construção histórica que 
se insere nos movimentos sociais de reconstrução de nossas instituições 
democráticas desde a ruptura institucional de 1964, incluindo os movi-
mentos políticos das Diretas Já e da Constituinte, que culminaram com 
a adoção da nova Carta Constitucional em 1988. Compreende também 
os movimentos de resistência e de renovação protagonizados pela Socie-
dade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e outras entidades da sociedade 
civil organizada em distintas áreas do conhecimento. (SANDER, 2005)

A Gestão Democrática, que infiltrou as políticas educacio-
nais após sua citação na Constituição Federal de 1988 e na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, diferenciou-se 
profundamente dos processos administrativos anteriormente pre-
gados por buscar a participação efetiva dos professores, alunos, 
funcionários, pais e responsáveis a fim de construir uma gestão co-
laborativa comprometida com uma educação de qualidade. Aliado 
à participação, Oliveira, Moraes e Dourado (2010) também frisam 
o poder público como mantenedor das escolas, uma ideia que tam-
bém se difere dos ideais neoliberais.

Apesar de o termo Gestão ser originário de teses gerenciais 
da Administração e da Economia, quando utilizado nos contextos 
educativos, a Gestão Democrática, por meio da autonomia insti-
tucional, da descentralização das tomadas de decisão e da demo-
cracia, busca efetivar uma escola para todos, sendo um espaço de 
construção de cidadania.
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O conceito de gestão está associado ao fortalecimento da democratiza-
ção do processo pedagógico, à participação responsável de todos nas 
decisões necessárias e na sua efetivação mediante um compromisso 
coletivo com resultados educacionais cada vez mais efetivos e significa-
tivos. (LÜCK, 1997, p. 01)

Para Lück (1997), apesar de os termos Administração e Ges-
tão causarem discordâncias quanto a serem utilizados como sinô-
nimos ou não, no âmbito escolar a inserção das ideias de Gestão 
implicou em uma mudança paradigmática nas propostas educa-
cionais. Isso porque o compartilhamento de responsabilidades 
proposto pela Gestão Democrática envolve variados segmentos da 
comunidade escolar, que discutem problemas, necessidades, expec-
tativas e objetivos de acordo com as necessidades locais, oriundas 
daquele espaço escolar, mas amparadas em políticas mais amplas. 
Para isso, a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico e 
a forma de escolha democrática da equipe diretiva de cada ins-
tituição se tornam pontos centrais. Aliados a eles, a organização 
de grupos representativos, como o Conselho Escolar e os Grêmios 
Estudantis auxiliam na democratização e no compartilhamento de 
deliberações de forma dialógica. É importante destacar que tais 
discussões não se voltam apenas a decisões de caráter financeiro, 
mas envolvem fundamentalmente aspectos pedagógicos, culturais, 
tecnológicos, sociais, políticos e artísticos (OLIVEIRA, MORAES, 
DOURADO, 2010), próprios da educação. Ainda segundo Lück 
(1997):

É importante notar que a idéia de gestão educacional desenvolve-se 
associada a outras idéias globalizantes e dinâmicas em educação, como, 
por exemplo, o destaque à sua dimensão política e social, ação para 
a transformação, globalização, participação, práxis, cidadania, etc. 
(LÜCK, 1997, p. 3)

O trabalho educativo deve voltar-se, então, à educação como 
prática social e, assim, desenvolver-se a partir de uma visão polis-
sêmica, que perceba o humano como ser único e integral, e a escola 
como pertencente à sociedade e com vistas à sua transformação. A 
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escola, nesse enfoque, possui a comunidade e seu contexto social 
como protagonistas de sua ação pedagógica, percebendo suas po-
tencialidades e desafios a fim de formar cidadãos plenos para atuar 
em seu meio, sendo críticos, ativos e participativos, valorizando a 
diversidade e a pluralidade típicas dos sujeitos.

A Gestão Democrática atualmente também figura entre as 
metas do Plano Nacional de Educação. No site do Observatório do 
PNE, é possível perceber que a Gestão Democrática está inserida 
em um contexto que pressupõe diferentes indicadores e possui va-
riadas estratégias, que concebem a escola como pertencente a uma 
comunidade. Assim, a democracia na escola é reflexo da represen-
tatividade vivida na sociedade, mas ao mesmo tempo pode auxiliar 
na construção de uma sociedade que preze pelos ideais coletivos.

3.2 A Qualidade da Educação articulada aos 
preceitos da Gestão Escolar Democrática

Ao vislumbrar, mesmo que brevemente, os principais precei-
tos da Gestão Escolar Democrática, podemos perceber que a ma-
neira com que esses concebem a escola distanciam-se da maneira 
com que o Neoliberalismo percebe o trabalho educativo. A Gestão 
Escolar Democrática, através da coletividade, da dialogicidade e 
da percepção da escola como pertencente a um cenário social diver-
so, plural e complexo, também percebe a qualidade da educação de 
forma contrastante ao ideal anteriormente debatido.

A qualidade da educação articulada aos preceitos da Gestão 
Escolar Democrática, assim, volta-se às necessidades e anseios da 
comunidade em que está inserida, considerando, é claro, os parâ-
metros mais amplos que amparam o ensino. No entanto, a faceta 
social possui muita expressividade ao debater-se essa questão, já 
que a escola possui compromissos com a sua realidade e suas ne-
cessidades. Voltar todo o trabalho educativo para que se alcancem 
resultados em avaliações externas, ao contrário do modelo Neolibe-



453

Renata Cecilia Estormovski

ral, se torna incogitável, já que, por mais que tais aparatos sejam 
um indicativo de qualidade, não podem resumir toda a construção 
pedagógica da escola. A qualidade, assim, se torna uma discussão 
mais complexa, que demanda uma construção mais dialógica, no 
entanto, mais identificada com a realidade local e com a vida dos 
discentes e a comunidade onde vivem. Como afirmam Oliveira, 
Moraes e Dourado (2010):

A democratização da gestão é defendida enquanto possibilidade de me-
lhoria na qualidade pedagógica do processo educacional das escolas, 
na construção de um currículo pautado na realidade local, na maior 
integração entre os agentes envolvidos na escola – diretor, professores, 
estudantes, coordenadores, técnico-administrativos, vigias, auxiliares 
de serviços – no apoio efetivo da comunidade às escolas, como partici-
pante ativa e sujeito do processo de desenvolvimento do trabalho esco-
lar. (OLIVEIRA, MORAES, DOURADO, 2010, p. 4)

Assim, construir um conceito de qualidade da educação se 
torna uma tarefa coletiva, única em cada comunidade escolar, pois 
todos os atores do processo educativo precisam compartilhar suas 
concepções. Os alunos e suas famílias precisam ter voz, de forma 
a elucidar suas necessidades de aprendizagem, auxiliando a equi-
pe gestora e os professores a conhecerem profundamente sua co-
munidade de forma a construir um trabalho educativo voltado à 
realidade e comprometido com ela. Mesclam-se, dessa maneira, 
dimensões extraescolares e intraescolares, articulando o espaço 
comunitário às exigências educacionais, e construindo a qualidade 
da educação em uma perspectiva social. Dourado, Oliveira e San-
tos (2007) destacam essa construção como “capaz de promover uma 
atualização histórico-cultural em termos de uma formação sólida, 
crítica, ética e solidária, articulada com políticas públicas de inclu-
são e de resgate social.” Essa formação (que é tão citada em nossos 
documentos escolares) se torna possível quando a Gestão Escolar 
Democrática é vivenciada de forma plena nos espaços escolares, 
significando a qualidade da educação com uma construção cons-
tante, edificada através da participação, da discussão, da crítica e 
da reflexão de todo o grupo. 
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4 Considerações finais

Nesse trabalho, a qualidade da educação foi discutida atra-
vés de dois olhares bastante distintos: o do Neoliberalismo, viven-
ciado fortemente na década de 1990 e com aparições sempre fre-
quentes na atualidade, e da Gestão Escolar Democrática, presente 
nas Políticas Públicas de forma clara desde a Constituição de 1988, 
mas ainda pouco vivida em nossas escolas públicas. 

O Neoliberalismo, com um ideário voltado à eficiência na 
gestão das instituições escolares a fim de gerir os recursos mínimos 
advindos do Estado, o incentivo à privatização, a formação técnica 
para a inserção rápida no mercado de trabalho, buscando professo-
res competentes que desenvolvessem competências e habilidades 
requeridas pelo mercado em seus alunos com eficácia, lança o alto 
desempenho em avaliações externas como sinônimo de qualidade 
da educação. 

Já a Gestão Escolar Democrática concebe a qualidade da 
educação como o resultado da participação e da discussão de toda 
a comunidade escolar que, conhecendo profundamente as carac-
terísticas e as necessidades de seu contexto social, articula as di-
mensões extra e intraescolares, a fim de conceber uma educação 
voltada às suas características. Essa forma de pensar a qualidade 
da educação possui uma perspectiva polissêmica, que se preocupa 
com a qualidade social do fazer educativo e busca a educação inte-
gral dos sujeitos.

Confrontando as concepções elencadas – principalmente com 
o cenário sócio-político atual – pode-se concluir que a qualidade da 
educação buscada pela Gestão Escolar Democrática é a concepção 
mais coerente com as necessidades de nossas escolas. Não que as 
avaliações externas devam ser desconsideradas pela escola por re-
fletirem um ideal neoliberal, mas que possam ser discutidas de for-
ma crítica dentro da comunidade de forma a esclarecer sua origem 
e seus indicadores, principalmente por suas constantes aparições 
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na mídia. A Gestão Escolar Democrática, conclui-se então, possui a 
visão de qualidade de educação que precisamos buscar em nossas 
instituições escolares, voltando a construção do trabalho pedagó-
gico à participação coletiva e sua efetivação no âmbito social, que 
busque a aprendizagem significativa e conceba o humano enquan-
to ser integral e pleno em sua diversidade. 

5 Referências

BIANCHETTI, R. G. Modelo Neoliberal e Políticas Públicas. São Paulo, 
SP: Cortez, 2005.

DOURADO, L. F. (Org.). A Qualidade da Educação: conceitos e definições. 
Brasília, DF: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira, 2007.

LIMA, M. F.; WIBHY, A.; FAVARO, N. A. L. G. Liberalismo clássico: ori-
gens históricas e fundamentos básicos. São Carlos, SP: UFSCAR, 2008. 

LÜCK, H. A Evolução da Gestão Educacional a partir de mudança para-
digmática. Gestão em Rede, n. 03, p. 13-18, nov. 1997.

MATHIAS, F. S. Do Sopro se Faz a Ventania: A América Latina diante das 
Políticas Neoliberais. Revista Gestão Universitária, n. 158, 2008. 

OLIVEIRA, J. F., LIBÂNEO, J.C. A Educação Escolar: sociedade contem-
porânea. Revista Fragmentos de Cultura, v. 8, n. 3, p. 597-612, 1998.

OLIVEIRA, J. F.; MORAES, K. N.; DOURADO, L. F. Gestão escolar demo-
crática: definições, princípios e mecanismos de implementação. Material 
didático utilizado no Programa Pós-Graduação em Educação da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul, na disciplina Políticas e Gestão na 
Educação. 2010a, p. 1-13.

SANDER, B. Políticas Públicas e Gestão Democrática da Educação. Bra-
sília, DF: Liber Livro Editora, 2005.

TEODORO, A. fortuna é de quem agarrar. Revista de la Asociación de 
Sociología de la Educación,  v. 4, n. 1, 2011. Disponível em: <http://www.
ase.es>. Acesso em: 24 maio 2016.

TROJAN, R. M. Políticas educacionais na América Latina: tendências em 
curso. Revista Iberoamericana de Educação, n. 51, 2009. Disponível em: 
<http://www.rieoei.org/3172.htm>. Acesso em: 15 maio 2016.

http://lattes.cnpq.br/3326773034222088


O ATRITO LINGUÍSTICO DE L1 
EM UM PRISMA TEÓRICO DE 

COGNIÇÃO
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Márcia de Souza** (Unochapecó)

1 Introdução

A complexidade no processo de aquisição da linguagem (bem 
como no processo de sua “deterioração”, perda de características), 
nos últimos anos, vem recebendo uma maior atenção, fomentan-
do a criação de novas propostas metodológicas e teóricas para sua 
descrição e acomodação, que deve ser multidimensional. Contudo, 
acerca da deterioração, “sabemos razoavelmente bastante sobre 
como as pessoas aprendem línguas; sabemos muito pouco sobre 
como as competências linguísticas, uma vez aprendidas, são es-
quecidas – seja lá o que isso possa significar precisamente1” (LAM-
BERT, 1982, p. 06. Tradução Nossa2). Conforme apontam Schmid 
(2008, 2011) e Major (2010), hoje, ainda se sabe muito pouco, ou 
quase nada, acerca da perda de habilidades linguísticas, sejam 
elas de uma L1 ou de uma L2, aqui, fenômeno tomado como Atrito 

* Doutor em Linguística Aplicada/ Psicolinguística (UFRGS). Professor titular da 
Universidade Comunitária da região de Chapecó (Unochapeco). Endereço Eletrônico: 
kupske@unochapeco.edu.br.

** Doutoranda e Mestre em Literatura (UFSC). Professora titular da Universidade Comunitária 
da região de Chapecó (Unochapeco). Endereço Eletrônico: marcias@unochapeco.edu.
br.

1 We know a fair amount about how people learn languages; we know remarkably little 
about how language skills, once learned, are forgotten - whatever that means precisely 
[…]”

2 Todas as traduções na presente Tese serão de nossa responsabilidade.
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Linguístico. Nesse prisma, conforme apontam Major (1992, 2010) 
e Schmid (2010), estudos que tentam deslindar esse processo de 
influência da L2 na L1, aqui tomado como Atrito de L1, ainda re-
presentam uma parcela diminuta e à margem dos estudos da área 
de linguagem 

Corroborando nosso sentimento de lacuna teórica, dentro 
desse quadro, Major e Baptista (2007) e Schmid (2010) sinalizam 
que alguns poucos trabalhos, comparados ao corpo teórico acerca 
do desenvolvimento de L2, já tentam demonstrar que a residência 
em países nos quais a L1 de um falante não é dominante pode afe-
tar a performance de produção e de percepção nessa L1 (e. g. CA-
RAMAZZA et al., 1973; FLEGE, 1987; FLEGE; EEFTING, 1987; 
SANCIER; FOWLER, 1997; ROCCA, 2003; TORIBIO et al., 2005; 
LEE; IVERSON, 2011). A L2 dominante em um contexto de imigra-
ção parece não apenas influenciar o léxico, a morfologia, a sintaxe 
e fonologia da L1, mas, para alguns falantes, pode até substituir 
suas L1s por tornar-se mais rápida e prontamente acessível pelo 
cérebro (SCHOOFS, 2013). Nessa perspectiva, buscamos, neste 
trabalho uma tentativo de interpretar esse fenômeno de militância 
de uma L2 em uma L1 à luz do paradigma conexionista, isto é, em 
um paradigma teórico de cognição. 

2 Atrito linguístico: um panorama

Segundo Köpke e Schmid (2004), a maioria das pessoas que 
aprenderam uma língua estrangeira na educação básica, por exem-
plo, irá se considerar “atritada (falantes atritados)”, isto é, falantes 
que apresentam uma defasagem, de alguma forma, em um sistema 
que outrora não apresentava essas mudanças, como já sinalizado 
em nossa introdução. Muito embora esse fascínio seja tão antigo 
quanto a própria ciência da linguagem, é apenas nas últimas dé-
cadas que vem sendo construído um saber científico sobre essa te-
mática; ainda muito limitado, contudo. Segundo Schmid (2010), a 
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metáfora por trás do nome “atrito” não é uma das mais felizes, par-
cialmente pelo fato de a existência de muitas colocações negativas 
do termo e pela suposição de que o atrito evoca, categoricamente, 
um certo processo de redução face a um possível e constante lixa-
mento de substâncias ou tecidos, por exemplo. 

O atrito linguístico pode ser definido como “declínio de qual-
quer língua (L1, L2, ou língua outra), habilidade ou parte dela em 
um falante saudável” (ECKE, 2004, p. 322). Delimitando-nos no 
atrito de L1 , para Schmid (2007), o atrito pode ser definido de duas 
formas, como um processo ou como um fenômeno. A definição de 
atrito como processo é, de certa forma, simples: de maneira geral, 
atrito de L1 pode ser definido como a perda não patológica do fa-
lar nativo de um individuo  (KÖPKE; SCHMID, 2004). Em outras 
palavras, o atrito investiga a situação na qual um falante já não 
consegue fazer algo que anteriormente conseguia, sendo que essa 
perda de proficiência não é oriunda de uma deterioração cerebral, 
doença ou idade. Assim, para Goral (2004), mais especificamente, o 
atrito refere-se a perdas não relacionadas à idade, sendo que vários 
estudos (e.g. LINVILLE; RENS, 2001) evidenciam que algumas 
habilidades linguísticas podem mudar com o avançar da idade. Se-
gundo Goral (2004), esse tipo de perda de linguagem, que ocorre no 
envelhecimento saudável, já foi também descrita como atrito, em-
bora, hoje, o foco dos estudo em atrito é o contexto de bilinguismo. 
Então, Atrito, comumente, relata a perda de uma língua por uma 
mudança no comportamento linguístico desse falante face a um 
contato escasso com a comunidade onde a língua que sofre o pro-
cesso é falada (SCHMID, 2008). Há dois cenários prováveis princi-
pais para esse caso: 1) quando todo o contato com aquela língua foi 
interrompido, não havendo mais input linguístico ou comunicação 
orgânica; ou 2) quando há uma grande competição com outros sis-
temas linguísticos, como no caso de imigrantes. 

O atrito enquanto fenômeno é um pouco mais difícil de ser 
definido. Primeiramente, ao entendermos o atrito como processo, 
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devemos prever dois estágios de um falante atritado, o estágio pré-
-atrito (A) e o estágio de atrito (B), sendo que esse ínterim entre 
A e B faria referência ao fenômeno atrito. No momento em que 
podemos, de fato, dizer que o momento B é diferente do momento 
A, podemos dizer que o fenômeno de atrito em L1 se estabeleceu.

Já para Major (2010), o atrito linguístico de L1 pode ser defi-
nido como qualquer mudança na produção e/ou percepção que não 
caracteriza falantes típicos de uma mesma língua ou dialeto ou 
que não ocorre com esses falantes. Para Schmid (2010), o termo 
‘atrito’ se aplica quando um bilíngue alcança um elevado nível de 
proficiência de uma L2 por utilizá-la com grande frequência e regu-
laridade e, como consequência, apresenta uma maior variabilidade 
na forma, como propriedades lexicais, gramaticais ou fonéticas são 
aplicadas na L1. Segundo Cook (2006), esse fenômeno pode aconte-
cer em diversos níveis, desde pequenas modificações, por exemplo, 
em nível de produção fonética, até a perda temporária ou perma-
nente da L1 – morte linguística. Esse processo é bastante eviden-
ciado em falantes que migraram para países nos quais uma L2 é 
dominante (KÖPKE, SCHMID, 2004). 

Neste trabalho, então, adota-se o atrito linguístico de L1 
como a perda estrutural não patológica e não relacionada ao en-
velhecimento saudável da língua materna de um indivíduo. Aqui, 
também é importante ressaltar a diferença entre perda da língua 
em um indivíduo e a perda social de uma língua (DE BOT, 2001), 
sendo que a perda social de uma língua acontece quando poucos ou 
nenhum falante resta de uma língua particular em uma população 
que um dia a falou. Para Crystal (2005), em casos extremos, uma 
língua morre quando ninguém mais a fala.

Como exemplo de atrito, Kupske (2016), com um desenho 
transversal, explora a produção de oclusivas surdas em início de 
palavra de 32 participantes (idades entre 18-40 anos), sendo esses 
imigrantes sul-brasileiros residentes em Londres durante períodos 
de tempo variados (chegada no Reino Unido com idade > 18 anos), 
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monolíngues do inglês londrino (SSBE) e do português brasileiro 
(BP). Os alvos do PB e do SSBE /p/, /t/ e /k/ foram apresentados 
nas frases-veículo “Eu Diria _____” e “I would say_____”, respec-
tivamente, e foram gravados aleatoriamente três vezes por cada 
participantes. Seus dados revelam que imigrantes brasileiros re-
sidentes em Londres entre oito e 11 anos apresentam diferenças 
estatísticas na produção das plosivas para o PB em relação aos 
controles com maiores valores de VOT (p<0,001) para as oclusivas 
consideradas. Esses resultados fornecem evidência para o atrito 
linguístico enfrentado pelos falantes nativos do PB (short-lag VOT) 
imersos em uma comunidade de L2-dominante (long-lag VOT)

3. Atrito linguístico em um paradigma teórico de cognição
Embora a popularidade das pesquisas conexionistas tenha 

crescido consideravelmente nas últimas duas décadas, esse para-
digma não é recente. Aristóteles (400 AC) tem sido citado, segundo 
Medler (1998), como o primeiro cientista a propor alguns dos con-
ceitos básicos do conexionismo; como, por exemplo, que a memória 
é composta de elementos simples ligados ou conectados uns aos 
outros através de um número de mecanismos diferentes (como a 
sucessão temporal, similaridade entre objetos, e proximidade espa-
cial). Tais estruturas associadas poderiam se combinar em estrutu-
ras complexas para trabalhos de memória.

O conexionismo, segundo Poersch (2004, p. 445), “é um pa-
radigma cognitivo baseado nos achados da neurociência e não em 
hipóteses explicativas” como no paradigma racionalista ou simbo-
lismo – visto anteriormente – que hipotetiza a existência da mente, 
para explicar os processos cognitivos. Para o conexionismo, todos 
os processos cognitivos ocorrem no nível cerebral e não no mental 
que, segundo esse paradigma, não passa de um conjunto de pro-
cessos cognitivos. Ainda segundo Poersch (2004, p. 01), “o paradig-
ma conexionista apresenta um forte impacto no campo da cognição 
porque oferece respostas alternativas a velhas questões e encontra 
soluções para problemas ainda não resolvidos”. 
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No paradigma simbólico há a postulação de um nível sim-
bólico de representação; existem, na mente humana, estados re-
presentacionais – símbolos – que possuem estrutura combinatória. 
Assim, o processamento cognitivo da linguagem não passe de um 
processamento complexo dessas estruturas de símbolos, com base 
em regras, processos, restrições etc. Nesta luz, é essencial o apelo à 
existência de regras que determinam a combinação de estruturas 
e/ou produção de estruturas novas, dado o viés cartesiano adotado 
para a representação, dando suporte a serialidade. O conexionis-
mo, por outro lado, segundo Castro (2007), assume que o proces-
samento se dá em paralelo e a informação é armazenada de modo 
fragmentado em uma rede neuronial. “O cérebro não armazena in-
formações por meio de símbolos, mas através de padrões específi-
cos de atividade elétrica, que ocorrem nas sinapses interneuroniais 
de uma rede de neurônios” (CASTRO, 2007, p. 24). 

Para Poersch (2007, p. 13), segundo o paradigma conexio-
nista, o conhecimento, seja ele linguístico ou enciclopédico, é redu-
zido a alterações na força das sinapses neuroniais, a forma como 
a informação é engramada na memória se dá em formas de “tra-
ços atômicos distribuídos e processados em paralelo nas unidades 
neuroniais, conectadas entre si, formando redes tridimensionais” 
(POERSCH, 2005). 

Segundo Bonilha (2004, p. 32), para o conexionismo, temos 
como unidades inatas os neurônios, unidades físicas e não mais 
abstratas. Esses se ligarão a outros neurônios, construindo trilhas 
de engramação.  O cérebro é um aglomerado de bilhões de neurô-
nios que, ligados paralelamente, constituem redes (POERSCH, 
2005). O neurônio, por sua vez, é constituído de uma massa central 
e de dois tipos de filamentos responsáveis pela formação das redes: 
os axônios, transmissores de eletricidade, e dendritos, receptores 
de impulsos elétricos (POERSCH, 2005).  No ponto de encontro 
entre os axônios e dendritos há o processamento de reações quí-
micas denominadas sinapses. Essas reações são responsáveis pelo 
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aprendizado, onde aprender significa alterar forças das sinapses 
(YOUNG; CONCAR, 1992 apud POERSCH, 2005). 

Segundo Bonilha (2004, p. 32), “a ativação entre os neurônios 
ocorre em graus diferenciados, portanto, cada mapeamento é dis-
tinto do outro não apenas pelas diferentes unidades que são inter-
ligadas, mas pelas diferentes forças de ligação entre as unidades 
envolvidas na engramação estabelecida”. Ainda conforme a autora, 
devemos ressaltar que essas forças de ativação entre as unidades 
também ativará ou desativará outras unidades, aumentando ou 
diminuindo a rede de engramação. Um dos aspectos característicos 
do conexionismo é exatamente essa capacidade de processamento 
distribuído em paralelo, no qual um estímulo pode ativar vários 
neurônios simultaneamente distribuídos no corpo cerebral. Além 
de não haver um lócus específico para um conceito, ao contrário dos 
módulos simbólicos, esse está em constante formação, pois pode 
mudar conforme a experiência. 

A ontogenia da aquisição da linguagem tem sido muito de-
batida nas últimas décadas. Hoje em dia, segundo Lizardi (2000), 
abordagens conexionistas têm sido usadas na aquisição da lingua-
gem para corroborar os achados da neurociência. O conexionismo 
estuda o conhecimento humano em uma perspectiva computacio-
nal, isto é, tenta descrever o processamento cognitivo à semelhan-
ça de um computador – os dados que alimentam a rede (input), seu 
processamento (dados ocultos) e o output. O conexionismo prevê 
que a aprendizagem é uma consequência de conexões repetidas da 
rede neural e se caracteriza por mudanças de padrões dessas co-
nexões. Para Gasser (1990), na abordagem conexionista, o conhe-
cimento é incorporado a uma rede de unidades de processamento 
simples por meio de conexões que são fortalecidas ou enfraqueci-
das em resposta aos padrões de input oriundos da experiência lin-
guística.

Para Finger (2008), os conexionistas, além de defenderem 
que a aprendizagem é balizada pela demanda do ambiente, pro-
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põem uma nova forma de inatismo: embora admitam a postulação 
de uma estrutura cerebral inata responsável pela aquisição do co-
nhecimento, questionam se essa é constituída de módulos especia-
lizados de acordo com o tipo de input a ser processado ou se incluem 
qualquer tipo de conhecimento a priori específico da linguagem. 

O Modelo Conexionista pressupõe a aprendizagem sem a no-
ção de regras simbólicas. Rumelhart e McClelland (1986) esclare-
cem que o desempenho linguístico é caracterizado por regras, mas 
essas não precisam, necessariamente, estar explícitas no mecanis-
mo de aquisição e acesso a informações linguísticas, ou seja, as re-
gras são uma generalização a partir da realidade linguística, mas 
a aprendizagem não se dá, obrigatoriamente, através delas. Como 
não há regras formais a serem aprendidas, o processamento da lin-
guagem ocorre por meio do ajuste gradual de conexões feitas entre 
os nós na recepção de entradas e produção de resultados. 

Gasser (1990) aponta que adquirir uma língua é processar 
padrões, onde um padrão inclui características de todos os tipos 
que possam ser generalizadas por um aprendiz, tanto característi-
cas linguísticas quanto características do contexto de produção. O 
conhecimento de uma língua constitui-se de generalizações feitas 
por meio dos complexos de padrões linguísticos (LPC – Linguistic 
Pattern Complexes), cada um sendo constituído de padrões de for-
ma (morfossintática, fonológica) e de conteúdo (semântico, prag-
mático, contextual). “In the connectionist implementation LPCs 
appear as patterns of activation over a set of input/output units” 
(GASSER, 1990, p. 12). Ainda segundo o autor,

associations between the form and content features that make up LPCs 
are mediated by complex structured layer of hidden units which com-
prises the lexicon/grammar of the system. Patterns of activation over 
these units correspond to lexical entries as well as syntactic structures. 
Representation are distributes; that is, it is not possible to isolate a 
unit or set of units which reliably represent notions such as CLAUSE, 
SUBJECT, INITIAL-CONSONANT-CLUSTER, and MEANING-OF-
-THE-WORD-TABLE.
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Assim, a aquisição da linguagem é um processo autoasso-
ciativo. O sistema é alimentado com LCPs parciais ou complexos, 
e, com essa base, associações são construídas por meio das carac-
terísticas dessas estruturas. Zimmer e Alves (2005), apontam que 
a aquisição se dá por meio da extração das regularidades a partir 
de fatores estatísticos e probabilísticos presentes no input a que o 
aprendiz é exposto. A aquisição da linguagem, para Poersch (2005), 
realiza-se por meio de respostas fornecidas a três tipos de estímu-
los: estímulos externos primários, estímulos externos secundários 
e estímulos internos. Os primeiros são os dados que a criança co-
leta em sua comunidade de fala. Tais dados são ofertados pelos 
falantes proficientes que serão engramados no cérebro na crian-
ça, “segundo condicionamentos probabilísticos por um lado, e de 
outro, por constrangimentos motivacionais, afetivos, emocionais” 
(POERSCH, 2005, p. 14). Já os estímulos externos secundários 
correspondem aos dados sobre a língua, obtidos a partir de fontes 
secundárias orais ou gráficas, primando a língua como objeto de 
análise, e não como desempenho. O último grupo de estímulos, os 
internos, é oriundo do processamento interneural e constituem as 
unidades intermediárias. 

Como aponta Bonilha (2004), para que uma criança aprenda 
um conceito como o de boneca – embora em constante formação –, 
é necessário que ela entre em contato algumas vezes com esse ob-
jeto. A cada contato/ experiência, as engramações vão sendo feitas, 
reforçando ou inibindo as redes neurais em jogo para tal conceito. 
“No início, pode ser apenas uma determinada boneca que a mãe 
lhe mostrou, no entanto, com o aumento das experiências com o 
referido objeto, outros traços vão sendo mapeados. Aprender, no 
modelo conexionista, significa, basicamente, alterar forças das 
sinapses” (BONILHA, 2004, p. 33). Sabe-se, então, que o cérebro 
altera sinapses para adquirir conhecimento novo. Contudo, além 
de reforçar sinapses, a aprendizagem provoca reajustes nas redes 
neuronais já existentes. Os neurônios regulam as forças de suas 
sinapses durante o processamento de informação. Desta forma, a 
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aquisição do conhecimento está relacionada a mudanças sutis nas 
conexões neuronais (sinapses) (POERSCH, 2005).

Os modelos conexionistas tentam simular as peculiaridades 
da mente humana, portanto “[...] they consist of large numbers of 
simple processors, known as units (or nodes), which are densely 
interconnected into a complex network, and which operate simul-
taneously and co-operatively to solve information processing prob-
lems.” (CHRISTIANSEN; CHATER, 2000, p. 4). Quando o modelo 
se depara com uma “entrada” (input), ele produz um “resultado” 
(output) e este é comparado com um alvo, que é a forma real (gra-
maticalmente correta) daquela palavra. A diferença entre a forma 
produzida pelo modelo e a forma esperada é calculada para cada 
resultado alcançado e, através de ajustes na rede, o sistema vai 
aprendendo a fornecer as formas corretas para as palavras apre-
sentadas.

Segundo Alves (2007), a aquisição da linguagem, para o co-
nexionismo, é lento e incremental. Assim, é de forma não linear 
que o processo de aquisição decorre, dando a possibilidade, como 
já vimos, para a degradação de conhecimentos já adquiridos (desde 
que emergentes em baixa frequência). Ainda segundo o autor, no 
que concerne à aquisição da fonologia, devemos repensar a natu-
reza do input linguístico. Se for o input que carrega as regularida-
des que serão estocadas probabilisticamente pelo aprendiz, a visão 
cartesiana desse deve ser revista. Assim, no conexionismo, o input 
passa a ser rico, isto é, permeado de informações linguísticas e ex-
tralinguísticas. Segundo Bonilha (2004), em uma concepção emer-
gentista da aquisição, dispensa uma noção de fonema enquanto 
unidade abstrata. Desta forma, o output de um falante passa ser 
considerado como insumo de aprendizagem. O input não é uma 
estrutura randomizada da subjacência, mas um ato psicofísico 
da superfície. O input é tanto o ponto de partida como o ponto de 
chegado no processo aquisicional (ZIMMER; ALVES, 2006). Dessa 
forma, o atrito linguístico de L1 pode ser explicado face à baixa fre-
quência do uso das línguas maternas dos imigrantes, por exemplo, 
como no caso de Kupske (2016).
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4 Considerações finais

No paradigma conexionista, o conhecimento, seja ele linguís-
tico ou enciclopédico, é reduzido a alterações na força das sinapses 
neurais, responsáveis pelo aprendizado, onde aprender significa 
alterar forças dessas sinapses. O conhecimento é, assim, incorpora-
do a uma rede de unidades de processamento simples por meio de 
conexões que são fortalecidas ou enfraquecidas em resposta aos pa-
drões de input oriundos da experiência linguística o que explicaria 
o processo de atrito linguístico nos dados. Como a aprendizagem é 
balizada pela demanda do ambiente e como não há regras formais 
a serem aprendidas, o processamento da

linguagem ocorre por meio do ajuste gradual de conexões fei-
tas por meio da extração das regularidades a partir de fatores es-
tatísticos e probabilísticos presentes no input ao qual o imigrante 
é exposto. Assim, balizados pelo contexto de L2-dominante, dada a 
recência e a frequência dessa língua, haverá alteração na robustez 
das redes neurais responsáveis pela produção dos sons da L1, dis-
parando o processo de atrito.
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O CÁRCERE E A RUA:  
UMA ANÁLISE DISCURSIVA  

DO SUJEITO MULHER

Andressa Brenner Fernandes*

1 Considerações iniciais 

Nosso trabalho foi fundamentado na perspectiva teórica e 
metodológica da Análise de Discurso de linha francesa (AD), estru-
turada por Michel Pêcheux, na França, no final da década de 60. 
Orlandi (2003, p. 11) afirma que Pêcheux refletia em outro lugar o 
esforço teórico que realizava em relação ao objeto discurso, ante a 
história, a linguística e a psicanálise. Ele pensava sobre essas áre-
as de conhecimento, procurando colocar questões delas para elas 
mesmas, buscando determinar uma nova ciência da linguagem, da 
história (e do sentido), do sujeito.

Segundo Orlandi (2015), na AD, busca-se entender a língua 
fazendo sentido enquanto trabalho simbólico, constituinte do tra-
balho social geral, constitutiva do homem e de sua história. Nessa 
perspectiva, além de considerar-se o homem e sua história, consi-
dera-se também os processos e produções de linguagem, que deter-
minam as relações estabelecidas pela língua com os sujeitos falan-
tes dela e as situações em que estão sendo produzidos os discursos, 
levando em conta a relação entre língua, discurso e ideologia. Sen-
do o discurso concebido como um processo que se desenvolve em 

* Mestranda em Estudos Linguísticos, linha de pesquisa Língua, Sujeito e História, no 
Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria.
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situações sócio-históricas, como um lugar onde a ideologia se mate-
rializa e instaura relações com a língua, a qual está sempre sujeita 
a falhas, compreendendo um campo semântico dentro do discurso, 
produzindo sentidos por sujeitos e para sujeitos.

Pêcheux (2014) nos diz que a questão crucial para a Análise 
de Discurso é a do estatuto de sujeito enunciador, na fala e na es-
crita, na escuta e na leitura, uma vez que ela se organiza entre as 
disciplinas de interpretação. Para o autor, a AD não pode se con-
tentar com a concepção do sujeito cognitivo epistêmico, “mestre em 
seu domínio”, estratégico em seus atos, mas deve supor a divisão 
do sujeito como marca da sua inscrição no campo do simbólico.  

A reflexão que propomos trata do conceito de sujeito basea-
do na teoria pecheutiana. Por meio da análise de recortes do de-
poimento de uma mulher presidiária, presente no documentário  
O Cárcere e a Rua, objetivamos compreender as tomadas de posi-
ções-sujeito na construção desse discurso, pensando na relação com 
os espaços, com a vida fora do presídio e dentro dele. 

2 Questões teóricas 

Eni Orlandi (2012) afirma que a forma da cidade e a forma 
sujeito estão ligadas. A maneira como os espaços estão dispostos 
configuram os sujeitos, significando-os. E é a partir disso, que a 
autora considera a cidade como um espaço de interpretação, o qual 
tem sua materialidade em que se confrontam o simbólico e o políti-
co. Nas palavras de Orlandi: 

A cidade se materializa em um espaço que é um espaço significativo: 
nela, sujeitos, práticas sociais, relações entre indivíduo e sociedade têm 
uma forma material, resultante da simbolização da relação do espaço, 
citadino, com os sujeitos que nela existem, transitam, habitam, politi-
camente significados. (ORLANDI, 2012, p. 200) 

O corpo do sujeito está ligado ao corpo da cidade, e tanto um 
quanto outro são significados por essa ligação. O corpo do sujeito, 
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textualizado no corpo da cidade, ocupa certo espaço e é ocupado 
por ele (ORLANDI, 2012). Dessa maneira, a imagem do sujeito e a 
imagem da cidade não diferem em nenhuma das variadas dimen-
sões que compõe a cidade: social, material, cultural, econômica e 
histórica. Entendemos cidade como traçado do funcionamento do 
interdiscurso na forma como o sujeito é individua(liza)do na rela-
ção com o Estado (ORLANDI, 2014). 

O Estado individua(liza) o sujeito, simbolizando as relações 
de poder conforme os valores estabelecidos pelo sistema capitalis-
ta: há o rico, há o pobre, há aquele que pode existir e há aquele que 
não deve existir. Esses valores, para Orlandi (2012), são praticados 
pela sociedade que é dividida e administrada pelo Estado. A autora 
assinala que: o “Estado, em uma sociedade de mercado predomi-
nantemente, falha em sua função de articulador simbólico e polí-
tico. E funciona pela falha. Isto é, a falha do Estado” (ORLANDI, 
2012, p. 229). Essa falha é estruturante do sistema capitalista e 
incide sobre o processo de individuação, intervindo no processo de 
identificação do sujeito.

Ao pensarmos nisso, propomos uma reflexão sobre o sujeito, 
individua(liza)do pelo Estado, que ocupa certos espaços na cidade, 
como o cárcere e a rua, e os efeitos de sentido desses espaços no 
sujeito, bem como as relações desses efeitos com as posições-sujeito 
em que esses se constituem. Faz-se necessário, então, uma breve 
introdução a respeito da questão do sujeito para a Análise de Dis-
curso.  

O sujeito, nessa perspectiva, é sempre interpelado pela ideo-
logia e dotado de inconsciente. Ele não é entendido como indivíduo 
biológico, sujeito empírico, mas como sujeito dividido, descentrado, 
afetado por marcas do social, do ideológico e do histórico. Para Or-
landi (2012), a interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia, 
no simbólico, constitui a forma sujeito histórica. 

A forma sujeito histórica que corresponde à sociedade atu-
al é a do sujeito capitalista, caracterizada como sujeito jurídico, 
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com seus direitos e deveres. Esse sujeito está subordinado a leis e, 
por essa razão, intimamente ligado ao Estado capitalista.  Orlandi 
afirma que:

[...] daí resultando não o indivíduo como nasce mas uma forma sujeito 
que o Estado individualiza,  logo, um sujeito individua/lizado, ou seja, 
um individuo que se identifica por sua inscrição em um formação dis-
cursiva [...] (ORLANDI, 2012, p. 228)

Dessa maneira, uma vez individua(liza)do o sujeito se iden-
tifica com uma formação discursiva produzindo diferentes efeitos. 
De acordo com Pêcheux (2009) a formação discursiva pode ser com-
preendida como o que pode e deve ser dito pelo sujeito. Assim, ao 
inscrever-se em uma formação discursiva, o sujeito constitui-se em 
uma posição-sujeito, inscrevendo-se na sociedade. Concebemos en-
tão sujeito como posição, ele, segundo Orlandi (1999), subjetiva-se 
na medida em que se projeta de seu lugar no mundo para sua po-
sição no discurso, constituindo-se em posição-sujeito, ou seja, em 
desdobramentos que a forma-sujeito pode ter no interior de uma 
formação discursiva.

3 Mais algumas questões

Atualmente, o Sistema Prisional Brasileiro é tema de diver-
sas discussões devido à crise que enfrenta, pois a prisão é conce-
bida pelo Estado como uma maneira de proteção e controle social, 
exclui-se da comunidade o sujeito que representa um perigo para 
o convívio. Antes de o infrator ser julgado e condenado pelo Esta-
do, ele é entendido como uma ameaça, porém, após sua sentença 
e encarceramento, ele torna-se um sujeito invisível, esquecido, e 
não mais quisto na sociedade. Conforme Greco (2011, p. 443), “pa-
rece-nos que a sociedade não concorda, infelizmente, pelo menos 
à primeira vista, com a ressocialização do condenado. O estigma 
da condenação, carregado pelo egresso, o impede de retornar ao 
normal convívio”. Essa situação de marginalização piora, quando 
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pensamos nas mulheres presas, por conta da estrutura patriarcal 
que ainda vivemos, em que a mulher está sempre sob um olhar de 
subordinação. E é nessas pensando nessas mulheres que desenvol-
veremos nossa análise.

Para tanto, consideraremos o documentário O cárcere e a rua 
como uma materialidade discursiva, como acontecimento, ponto de 
encontro entre atualidade e memória (ORLANDI, 2012). Tal docu-
mentário foi lançado em 2004, dirigido por Liliana Sulzbach, e 
teve como principal cenário a Penitenciária Feminina Madre 
Pelletier, localizada em Porto Alegre-RS. Ele nos dá a conhe-
cer a rotina de sujeitos que estão privados de sua liberdade indivi-
dual, bem como da construção de sua subjetividade. 

Esse longa-metragem foi premiado com o Kikito de Ouro de 
melhor documentário no Festival de Gramado 2004, bem como no 
Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte, 
recebeu o Prêmio José Lewgoyde Melhor Longa-Metragem Gaú-
cho, foi o Melhor Filme do II Festival Internacional de Cinema Fe-
minino, foi o Melhor Documentário do Festival Internacional El 
Ojo Cojo, foi o Melhor Documentário do Festival Cinema e Vídeo 
dos Países de Língua Portuguesa e, ainda, foi o Melhor Filme do 
IV Encuentro Hispano americano de Vídeo Documental Indepen-
diente, o que lhe confere visibilidade ao tratar de um tema que está 
fora do olhar social.

Tomamos para a análise recortes dos depoimentos de Cláu-
dia, a interna mais antiga do Madre Pelletier, com 54 anos, sendo, 
por essa razão, a mais respeitada dentro do presídio. Ela cumpre 
pena por latrocínio, assalto seguido de morte, e durante vinte e oito 
anos viveu em regime fechado, agora, faltando dez anos para ter-
minar com o cumprimento total da pena, ganhou o direito de viver 
no regime semiaberto.

O documentário inicia com Cláudia passeando pelas ruas do 
centro de Porto Alegre, visivelmente desacostumada com o entor-
no. Ela compra uma tinta para tingir o cabelo e pergunta para 
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algumas pessoas onde fica o ponto de ônibus, o qual vai a Teresó-
polis, bairro localizado na zona sul da cidade, porém ninguém lhe 
fornece uma informação precisa. Ao encontrar um rapaz, e pedir-
-lhe informação, ele explica o local. Logo depois, há uma mudança 
de cenário, juntamente com o som forte de celas sendo fechadas, 
presas batendo algemas nos basculantes e gritando: o Madre Pel-
letier é mostrado. Após, Cláudia aparece e inicia seu depoimento. 
Para nossa análise, selecionamos os seguintes recortes discursivos1 
(ORLANDI, 1984):

O que as pessoas pensam lá fora era o que eu pensava também: tem 
que tirar da sociedade, são pessoas que não podem conviver na so-
ciedade. Tira.

Não somos nada para eles lá fora. Eu sei, eu tenho certeza disso. Nós 
semos insignificantes. Se nós não saíssemos nunca, para eles seria 
melhor. (RD1)

Tem coisas que tu faz o que tu é obrigada a fazer. Qualquer ser 
humano tem vontade de chegar e falar um monte, mas porquê? Tu 
não pode falar. Vão te botar de castigo. Vão te botar em comissão 
disciplinar. Então tem que ficar quieta, virar as costas e sair andan-
do. (RD2)

Tu vive em um mundo totalmente isolado de tudo. É um lugar 
que tu vive isolado do mundo e de todos. Para tu ver alguma coisa que 
se passa na rua, tu tem que... ser através de uma televisão ou 
alguém que vem e que converse contigo. Isso é muito raro. (RD3)

No RD1, percebemos, de acordo com a posição social que ela 
está inserida, as marcas no seu discurso a respeito das pessoas em 
regime de cárcere. Quando ela estava na rua, lá fora, acreditava 
que as pessoas que não cumpriam as regras, para viver em socieda-
de, deviam ser excluídas, tem que tirar da sociedade. Há uma 
perturbação na ordem social, então tem que eliminar quem está 
perturbando, e a prisão é o lugar de eliminação.

 Cláudia afirma que para as pessoas que estão na rua, ela, 
assim como outros presos, não são nada, ou seja, não existem. As 
pessoas que estão lá fora são com as quais se quer conviver, as que 

1 Nos recortes discursivos analisados, transcritos por mim, não houve alteração na 
pronúncia das palavras para se seguir a norma culta da língua. 
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estão em cárcere são as quais se quer excluir e essas não deveriam 
existir. Cláudia se vê e também vê os outros, que estão nesse es-
paço do cárcere, como sem valor e importância, pois são insigni-
ficantes. Acredita que para os que estão na rua, a ressocialização 
dos que estão na prisão não é possível: Se nós não saíssemos 
nunca, para eles seria melhor. Podemos observar uma socieda-
de completamente segregadora e hostil, a partir do distanciamento 
que ela faz entre o nós e o eles; eles não reconhece nós como um 
interlocutor, com quem deveria manter um diálogo, provocando 
cada vez mais um distanciamento do nós da sociedade. 

No RD2, observamos uma posição de submissão, de humi-
lhação enfrentada por Cláudia, pois tu faz o que tu é obrigada 
a fazer, aquilo que não é do seu consentimento. Isso a revolta, 
mas não é só ela presa que se revoltaria com essa situação, com 
essa posição, mas sim qualquer ser humano. Ela não se colo-
ca em categoria alguma, apelando para o lado humano, aquele no 
qual deve existir compaixão, ou até mesmo identificação, afinal é 
alguém igual a você. Ela é obrigada a fazer aquilo que é mandada, 
não pode falar, reclamar, caso contrário: Vão te botar de castigo. 
Vão te botar em comissão disciplinar. 

No RD3, Cláudia nos mostra uma posição de completa ex-
clusão, pois vive em um mundo totalmente isolado de tudo. 
Ela não só não faz parte da sociedade, como também de tudo, do 
mundo, está inserida em um espaço de segregação total. Para que 
tenha conhecimento do que acontece na rua, é necessário uma te-
levisão ou alguém que vem e que converse contigo, o que pa-
rece ser difícil, pois  é muito raro o contato com uma pessoa de lá 
de fora, do outro espaço da sociedade. É interessante observarmos 
que tanto no RD2 quanto no RD3 Cláudia utiliza o tu, assumindo 
uma posição-sujeito que não diz eu. Como se o eu não pudesse ser 
ocupado por ela nesse espaço, como se o eu fosse um lugar vazio 
para esse sujeito.
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Podemos perceber que o espaço rua e cárcere são demarca-
dos, divididos.  Há uma separação entre esses dois lugares, sendo 
o cárcere completamente esquecido da sociedade, assim como os 
sujeitos que nele estão inseridos.  Observamos isso por meio das 
posições-sujeito que Cláudia assume: de excluída, eliminada, nada, 
insignificante, de humilhação, de submissão.

4 Considerações finais 

Com nossa questão de base: compreender as tomadas de posi-
ções-sujeito presentes no discurso da mulher carcerária, buscamos 
refletir sobre os processos discursivos desencadeados pelo modo de 
individua(liza)ção do sujeito, posto pelo Estado, instituído na rela-
ção com o espaço político-simbólico, pensando, dessa maneira, no 
cárcere e na rua discursivamente, como espaços significantes, onde 
sujeitos estão dispostos e sendo significados por eles.   

Através disso, deparamo-nos, então, com um sujeito (mulher 
carcerária) segregado da formação social, que se significa a par-
tir das condições do espaço cárcere, assumindo posições sempre de 
exclusão, de não significância no interior da sociedade. Deparamo-
-nos com um sujeito que não deveria estar ali, no lugar de infrato-
res da lei, mas em casa, sendo mulher de um homem, mulher de 
uma família, mãe, zelando pelo lar e filhos.  

Através do que foi analisado, observamos o espaço cárcere 
como um depósito de sujeitos com quem não se quer conviver, su-
jeitos que são colocados para fora do social e sua existência comple-
tamente esquecida. “Há uma geografia da violência, há uma lógica 
da violência, há uma economia da violência, própria ao sistema 
capitalista e que está presente no modo como o espaço urbano se 
organiza, é gerido pelo Estado” (ORLANDI, 2012, p. 212).  Há um 
grande muro visível e cruel separando a sociedade dos infratores 
da lei, um distanciamento produzido pelas relações sociais que res-
tringem a alguns sujeitos certos espaços. E o fazer face a isso? 
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É importante pensarmos em formas de sociabilidade, que 
façam com que reconheçamos esse outro como também parte da 
sociedade, com o qual devemos manter um diálogo, uma aproxima-
ção, e não um distanciamento, a fim de produzir segregação. 
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O CONCEITO DE ANALOGIA  
EM SAUSSURE

William Dahmer Silva Rodrigues*

Marlete Sandra Diedrich**

1 Introdução

Há praticamente um século, os estudos linguísticos avança-
ram de maneira extraordinária. Não havia, de fato, uma ciência 
cujo objeto de estudo fosse unicamente a língua, ou seja, os inte-
lectuais da época não estudavam a língua pela língua. A mudança 
ocorreu quando Saussure, durante suas aulas, procurou definir o 
objeto de estudo da ciência linguística. O linguista, por sua vez, 
apresenta a análise da língua em sua realidade estrutural, sobre-
tudo em suas especificidades formais, afastando o objeto de estudo 
de influências ou confluências externas. 

Nessa esteira, a obra mais conhecida e mais citada em re-
lação aos estudos de Saussure, o Curso de Linguística Geral (do-
ravante utilizado aqui como CLG), organizada por seus alunos 
Charles Bally e Albert Sechehaye, reúne três cursos ministrados 
no âmbito da Linguística Geral. Com isso, diversos conceitos torna-
ram-se fundamentais para uma compreensão estrutural da língua 
como, por exemplo, a ênfase na sincronia em oposição à diacronia. 
Esta obra, além disso, evidencia a fundação da Linguística Moder-
na e engloba as principais concepções de língua atualmente.

* Acadêmico do curso de Letras Português - Inglês e suas respectivas literaturas. UPF, 
Passo Fundo - RS. E-mail: 151155@upf.br

** Doutora em Letras e Professora do Curso de Letras e do Programa de Pós- Graduação 
em Letras da UPF - Passo Fundo - RS. E-mail: marlete@upf.br
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As novas formas de entendimento e compreensão da lingua-
gem contam com um conceito importante: a analogia. Saussure 
(2012, p. 223) a define, em suma, como um aspecto de fenômeno 
de interpretação, ou seja, a distinção das unidades para utilizá-las 
em seguida. 

Com isso, o presente trabalho procurará definir em primeiro 
lugar conceitos básicos como signo, arbitrariedade, relações sintag-
máticas e associativas, língua e fala que tornaram Saussure um 
linguista singular e, não obstante, o linguista sucessor no que diz 
respeito aos seus estudos, Émile Benveniste, como critério para 
esclarecer a noção da língua-discurso.

2 Definições linguísticas

Deve-se ter ciência de que, antes de Saussure, os estudos lin-
guísticos se caracterizavam pela realização de comparações entre 
todas as línguas para encontrar um só sistema que as organizasse 
ou mesmo descrever as diferenças entre elas. Émile Benveniste, 
linguista francês, a define como linguística histórica, ou seja,

a história como perspectiva necessária e a sucessividade como princípio 
de explicação, a divisão da língua em elementos isolados e a pesquisa 
de leis de evolução próprias a cada um deles: esses eram os caracteres 
dominantes da doutrina linguística. (BENVENISTE, 2005, p. 5)

O enfoque saussuriano, expressão utilizada pelo linguista, 
demonstrou que a “linguagem em si mesma não comporta nenhu-
ma outra dimensão histórica, de que é sincronia e estrutura, e de 
que só funciona em virtude de sua natureza simbólica” (2005, p. 5). 
É simbólica, pois a língua em si não é tangível, dado que ela opera 
de maneira inconsciente e, nesse momento, torna-se manifestada, 
ou seja, a “língua empírica é o resultado de um processo de simbo-
lização em muitos níveis” (BENVENISTE, 2005, p. 13).
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Pelo fato de a língua ser estruturada, esta é dotada de sig-
nificação e, por isso, tem seu funcionamento. Nisso, os conceitos 
derivados do CLG, tidos como básicos para qualquer estudante da 
linguagem, serão expostos e discutidos neste trabalho. 

Em primeiro lugar, a língua, para Saussure, é um sistema 
organizado de signos. O signo é uma combinação entre conceito e 
imagem acústica, ou seja, significado e significante respectivamen-
te. Em seguida, o signo demonstra-se arbitrário, pois para Saussu-
re (2012), “todo meio de expressão aceito numa sociedade repousa 
em princípio num hábito coletivo ou, o que vem a dar na mesma, 
na convenção”. 

Essa relação de convenção é uma das primeiras caracterís-
ticas da arbitrariedade do signo. Por exemplo, a ideia de “caneta” 
não tem relação interior com a sequência de sons c-a-n-e-t-a, esta 
poderia ter definida do mesmo modo com base em outra sequência. 
A palavra é entendida porque há um “acordo coletivo” entre os fa-
lantes.

A partir desse ponto, Saussure revela que há um fato social. 
De acordo com o linguista,

entre todos os indivíduos assim unidos pela linguagem, estabelecer-se-
-á uma espécie de meio-termo; todos reproduzirão - não exatamente, 
sem dúvida, mas aproximadamente - os mesmo signos unidos aos mes-
mo conceitos. (SAUSSURE, 2012, p. 44).

Relativo à convenção, o fato social pode ser descrito como o 
acordo que há entre os falantes, ou seja, a reprodução será feita 
para que haja entendimento dos demais. Nesse momento, percebe-
-se a imposição desse acordo que se dá a conhecer desde o momen-
to do nascimento até a morte. Portanto, os signos demonstram-se 
arbitrários.

Após a definição de língua, vê-se, também, a necessidade de 
conceituar a fala. Saussure (2012, p. 45), no CLG, demonstra que
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a fala é, ao contrário, um ato individual de vontade e inteligência, no 
qual convém distinguir: 1º - as combinações pelas quais o falante reali-
za o código da língua no propósito de exprimir seu pensamento pessoal; 
2º - o mecanismo psicofísico que lhe permite exteriorizar essas combi-
nações.

Nota-se, com isso, que a fala é individual e provém do indi-
víduo. Ressalta-se, porém, que a língua é o instrumento e a fala é 
o produto, ou seja, há uma interdependência entre língua e fala. 
Enquanto a língua é o sistema organizado de signos, é a fala que 
faz evoluir a língua, pois é no uso que ela se atualiza.

Além desses, dois conceitos se fazem necessários para enten-
der suas dicotomias: relações sintagmáticas e relações associati-
vas. Saussure (2012) revela que, na língua, tudo se baseia em rela-
ções. Notoriamente, no discurso, o caráter linear da língua exclui a 
possibilidade de pronunciar dois elementos ao mesmo tempo. Não 
obstante, fora do discurso, há uma associação de palavras que é 
feita na memória para formar grupos cuja relação é visível. 

Essas relações, tanto no discurso quanto fora, são feitas in-
conscientemente e fazem parte do tesouro interior (SAUSSURE, 
2012) de cada indivíduo. São chamadas de relações associativas. 
Estas são importantes para os estudos analógicos tanto no sentido 
de criação e atualização da língua quanto na analogia dos signifi-
cados. Nesta analogia de significados, o CLG propõe que os grupos 
de palavras formem-se por associação mental e unam casos, ora 
isolados em seu significado, ora próximos no sentido. Por exem-
plo, a palavra ensinamento (2012, p. 174.) é o termo base em que 
outros pontos podem surgir como: ensinar, ensinemos, elemento, 
lento, desfiguramento, armamento. Define-se como centro de uma 
constelação.

Desse ponto de vista, as relações sintagmáticas demonstram 
que o sintagma não só se aplica às palavras, mas aos grupos de 
palavras. O sintagma pode ser definido como o eixo horizontal de 
combinação, pois é neste que as palavras terão sua linearidade, 
havendo uma sucessão coerente de signos.
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Com base nesses apontamentos, o Curso evidencia a organi-
zação e funcionamento da língua em solidariedades sintagmáticas: 
“quase todas as unidades da língua dependem seja do que as rodeia 
na cadeia falada, seja das partes sucessivas de que elas próprias 
se compõem”. (SAUSSURE, 2012, p. 176) Cabe aqui, no entanto, 
apresentar conceito derivado de Benveniste a respeito de solida-
riedade, que pode ser relacionado ao que diz o CLG. Em primeiro 
lugar, as relações entre os elementos se dão na estrutura. Para o 
linguista, estrutura é “o arranjo de um todo em partes e a solida-
riedade demonstrada entre as partes do todo, que se condicionam 
mutuamente” (BENVENISTE, 2005, p. 9). Nessa estrutura, há a 
solidariedade de todos os elementos que a compõem, fazendo “com 
que cada incidência sobre um ponto atinja todo o conjunto das rela-
ções e produza, mais cedo ou mais tarde, um novo arranjo”. (BEN-
VENISTE, 2005, p. 10) Esses arranjos são formados por elementos 
que ordenam-se em séries, ou seja, a solidariedade e a distintivida-
de para Benveniste são condições conexas. Sendo essas condições 
interdependentes, entende-se, portanto, que a língua parte de um 
princípio: “não há senão diferenças numa língua” (2005, p. 9). Es-
sas diferenças são caracterizadas pela relação de oposição entre os 
elementos de cada sistema. Com base nesses princípios, procura-se 
analisar a língua do ponto de vista evolutivo com uma perspectiva 
advinda do conceito de analogia.

Para Saussure (2012), para que a língua exerça seu fator 
evolutivo, esta deve ter sua raiz no indivíduo, pois é este que ex-
perimentará novas formas da língua, ou seja, “nada entra na lín-
gua sem ter sido antes experimentado na fala” (SAUSSURE, 2012,  
p. 226). A experimentação ocorre em qualquer etapa da vida do ser 
humano. 

As crianças, no entanto, são as que mais criam combinações 
que a língua provavelmente não aderirá. Este processo de criação, 
para o linguista genebrino, já está dado, uma vez os elementos 
encontram-se em potência na língua. Por exemplo, no português 
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uma combinação que as crianças utilizam é regularizar qualquer 
verbo que seja irregular: pelo fato de verbos regulares como bebi, 
comi, assisti existirem, de maneira inconsciente, estas dizem trazi, 
di, fazi, demonstrando que a analogia “se exerce em favor da regu-
laridade e tende a unificar os processos de formação e de flexão” 
(SAUSSURE, 2012, p. 218). Para tanto, a analogia não opera ape-
nas no sentido de regularizar formas e verbos, mas em mobilizar 
aspectos fonéticos, morfológicos e semânticos. 

3 A importância da analogia na atualização 
da língua

A possível realização analógica já está em potência na lín-
gua, pois os elementos já são fornecidos. A possibilidade de formar 
uma analogia é incomparável com a realização desta na fala. Se, 
por exemplo, improvisar-se a palavra impermeável1, pode-se encon-
trar seus elementos por meio dos sintagmas perme-ar, perme-ável, 
im-possível, etc. Com base nisso, Saussure (2012) considera a ana-
logia como um fenômeno de interpretação, ou seja, a distinção de 
unidades para utilizá-las em seguida e, portanto, considera-se que 
a analogia é inteiramente gramatical e sincrônica.

Nesse momento, entra-se na discussão acerca do arbitrá-
rio relativo e do arbitrário absoluto, pois, para Saussure (2012, p. 
180), o signo pode ser relativamente motivado e, por esse motivo, o 
CLG demonstra que, por um lado, existem palavras improdutivas 
como carta, árvore, raiz e, por outro lado, palavras que podem ser 
engendradas a outras como carteiro, que foi criado pelo modelo de 
prisioneiro: prisão. (p. 223). Além, o curso revela uma equação para 
demonstrar uma possível analogia:

1 Com base no exemplo dado por Saussure  (indecorável). (2012, p. 223)
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perdoar: imperdoável = decorar: x

x = indecorável (p. 224)

Para que um exista, o outro é necessário e, com isso, a pala-
vra imperdoável é comparada com outros verbos existentes da mes-
ma natureza. Há relação analógica, pois os verbos são regulares e 
têm formas semelhantes. Então, Saussure demonstra que existem 
palavras produtivas e palavras estéreis. As palavras produtivas 
podem engendrar outras, ou seja, a renovação, criação; já as pa-
lavras estéreis têm como essência a improdutividade. A analogia 
trabalha com o primeiro item. É ao mesmo tempo um princípio 
de renovação e de conservação. Renovação porque ela trabalha na 
redistribuição da matéria linguística em novas construções (p. 231) 
e conservação no sentido de manter os elementos primordiais do 
signo, pois estes apenas se redistribuem.

A analogia, no entanto, não tem poder sobre as formas que 
são isoladas, como nomes de lugares, nomes de pessoas: Minas Ge-
rais, Nova Iorque, por exemplo. (p. 231) Nesse sentido, a analogia 
pertence ao funcionamento normal da língua. (2012, p. 234)

Um exemplo claro de analogia e que rapidamente se popula-
rizou no Brasil aconteceu na década de 90: foi uma situação em que 
o ex-ministro Antônio Rogério Magri, quando questionado por um 
repórter sobre a questão salarial disse que “o salário do trabalha-
dor é imexível”, ou seja, que não pode ser mexido de maneira algu-
ma. Esse fato percorreu nos veículos midiáticos e trouxe à tona as 
seguintes questões: é correto dizer imexível? Essa palavra existe? 
Após toda repercussão, o ex-ministro é conhecido por seu neologis-
mo nos dias atuais.

Muito embora essa palavra não seja usada de maneira as-
sídua, a explicação para esse fenômeno pode ser feita através da 
analogia, com base na equação: 
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violar: violável = mexer: x  + i (prefixo de negação)

inviolável = imexível

A partir disso, do ponto de vista analógico e, portanto, lin-
guístico, pode-se dizer que a palavra imexível é considerada uma 
neologismo. No quinto capítulo do curso, há a abordagem da evolu-
ção e da atualização dos fenômenos e, em seguida, “foi preciso que 
uma pessoa primeira o improvisasse, que outras a imitassem e ino-
vassem, até que se impusesse ao uso. Ou seja, há o impacto quando 
o falante, em seu discurso, mobiliza a língua na produção da nova 
palavra que, até então, era desconhecida, mas já existia em po-
tência na língua. Trata-se do grande fenômeno da enunciação, da 
língua convertida em discurso, conforme propõe Benveniste (1989).

4 Conclusão

A aproximação que fazemos aqui dos estudos de Saussure 
acerca da analogia de determinados princípios benvenistianos 
aponta para uma realidade: a língua é acessível ao analista via 
discurso. É na apropriação da língua pelo falante que chegamos 
à realidade linguística, não há, portanto, língua sem a experiên-
cia viva do falante. Sendo assim, questionamo-nos com Benveniste 
“qual é a tarefa do linguista, a que ponto quer ele chegar, e o que 
descreverá sob o nome da língua?” (BENVENISTE, 2005, p. 8).

Buscando responder a esse questionamento, entendemos que 
a analogia tem papel importante como fator de atualização e reno-
vação da língua, colocando em evidência o sistema linguístico e a 
relação do falante com esse sistema: “O ato individual de apropria-
ção da língua introduz aquele que fala em sua fala” (BENVENIS-
TE, 1989, p. 84). A analogia, assim, revela-se como expressão desse 
ato e, consequente, evidencia o papel do falante na atualização e 
renovação da língua.
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1 Introdução

Este trabalho visa refletir, especificamente, sobre o conceito 
de língua, em um primeiro momento para o “pai” da linguística 
Ferdinand de Saussure, em seu livro publicado postumamente em 
1916, “Curso de Linguística Geral” e em seguida para o linguista 
Émile Benveniste, teórico da linguística da enunciação que ultra-
passou o mestre genebrino. 

Benveniste possui várias textos, reunidos em dois livros: 
“Problemas de Linguística Geral I” e “Problemas de Linguística 
Geral II”. Suas produções, ao contrário das de Saussure, foram 
destinadas e produzidas para diferentes públicos, como filósofos, 
sociólogos e psicólogos. Esse fato caracteriza o linguista como inte-
lectual de diferentes áreas e que leva em consideração perspectivas 
interdisciplinares.

Um dos textos de Benveniste escolhidos para esta primeira 
reflexão foi “A forma e sentido na linguagem”, apresentado pelo 
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linguista em 1967 para um congresso de filosofia. A seleção desse 
texto para este recorte inicial justifica-se pela visão saussuriana de 
signo trazida pelo teórica da enunciação. Além disso, como o pró-
prio título diz, é realizada uma relação entre a forma e o sentido na 
linguagem. As noções de signo, forma e sentido e linguagem estão 
diretamente ligadas ao conceito de língua.

O segundo texto selecionado foi “Semiologia da Língua” pu-
blicado em 1969. Nessa publicação, Benveniste retoma Saussure 
em diversos momentos, e logo no primeiro parágrafo questiona a 
relação entre a língua e o sistema de signos. Esse questionamento 
justifica a reflexão proposta neste artigo, associar as noções de sig-
no em referência ao conceito de língua.

2 O conceito de língua para o pai da 
linguística

Ferdinand de Saussure (1857-1913), linguista suíço de fa-
mília nobre e revolucionário no estudos de língua e linguagem, é 
reconhecido como pai da linguística moderna e percursor de mui-
tos conceitos posteriormente estudados por outros linguistas. É 
inegável a necessidade de retomar seus estudos na reflexão sobre 
língua. A língua é norma das demais manifestações da linguagem 
e segundo Saussure (2012) é um sistema de signos, sendo preciso 
investigar de forma precisa seus conceitos apresentados na obra 
Curso de Linguística Geral.

Em nossa reflexão inicial é necessário conceituar língua e 
sua posição em relação à linguagem em Saussure para posterior-
mente relacioná-las aos conceitos enunciativos de Benveniste. O 
CLG (2012) define a língua como “um princípio de classificação” e a 
coloca em primeiro lugar em relação aos fatos de linguagem, sendo 
que ela existe efetivamente na coletividade.
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Segundo Saussure: “A linguagem tem um lado individual e 
um lado social, sendo impossível conceber um sem o outro. [...] A 
cada instante, a linguagem implica ao mesmo tempo um sistema 
estabelecido e uma evolução: a cada instante, ela é uma instituição 
atual e um produto do passado” (2012, p. 40). Nesse sentido, o lado 
social da linguagem é a língua, considerada como a norma de todas 
as outras manifestações da linguagem.

A língua não se pode confundir com a linguagem. Para Saus-
sure, ela é uma parte da linguagem, uma parte essencial e social:

É (a língua), ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de lin-
guagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo 
social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. Tomada 
em seu todo, a linguagem é multiforme e heteróclita. [...] ela pertence 
além disso ao domínio individual e ao domínio social; não se deixa clas-
sificar em nenhuma categoria de fatos humanos, pois não e sabe como 
inferir sua unidade” (SAUSSURE, 2012, p. 41).

Assim, a língua, como produto da linguagem, é um conjunto 
de combinações necessárias, utilizada por determinado grupo so-
cial, permitindo o exercício da linguagem entre os seres humanos. 
A linguagem, por outro lado pertence aos dois domínios, individual 
e social, possui diferentes formas e não permite uma classificação 
ou uma categorização. Não se sabe qual a unidade da linguagem, a 
língua é “somente” um produto dela.

Por outro lado, a língua é a sua própria unidade e seu prin-
cípio de classificação que “constitui algo adquirido e convencional, 
que deveria subordinar-se ao instinto natural em ver de adiantar-
-se a ele” (SAUSSURE, 2012, p. 41). Ou seja, a língua não é dada 
pela natureza como a linguagem, ela é obtida pelo ser humano. 
Este fato ainda não estava provado para Saussure.

O que o linguista afirma é que “A língua não é uma institui-
ção social semelhante às outras em todos os pontos” (2012, p. 41), 
negando os preceitos de outros linguistas como Whitney. Saussure 
continua refletindo que “Não é a linguagem que é natural ao ho-
mem, mas a faculdade de constituir uma língua, vale dizer: um sis-
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tema de signos distintos correspondentes a ideias distintas” (2012, 
p. 42).

O homem poderia utilizar qualquer outro aparelho para criar 
e utilizar um sistema de signos, seja através de gestos, imagens. 
Não é a possibilidade de linguagem que é inata ao homem, mas 
sim a capacidade de inventar e utilizar um sistema organizado que 
proporcione a comunicação. Sistema esse formado por signos, lin-
guísticos ou não, que representem diferentes ideias ou conceitos.

À língua atribui-se o primeiro lugar no estudo da linguagem 
pois ela é uma faculdade mais geral que comanda e organiza os 
signos. 

Para atribuir à língua o primeiro lugar no estudo da linguagem, pode-
-se, enfim, fazer valer o argumento de que a faculdade – natural ou não 
– de articular palavras não se exerce senão com a ajuda de instrumento 
criado e fornecido pela coletividade; não é, então, ilusório dizer que é 
a língua que faz a unidade da linguagem (SAUSSURE, 2012, p. 42).

Dessa forma, a afirmação feita anteriormente por Saussure 
de que a linguagem não teria unidade é, de certa forma, negada por 
ele mesmo. A língua não é a unidade da linguagem, mas a língua 
faz a unidade da linguagem, no sentido de que é instrumento cria-
do, escolhido e utilizado pela coletividade, pelo homem que com-
partilha com seus semelhantes um sistema linguístico de signos.

 O linguista genebrino reflete ainda sobre as diferenças entre 
língua e fala, sendo a última um ato individual que é possibilita-
do e possibilita processos e fenômenos psíquico, fisiológico e físico. 
Esse circuito só é completo pela ação de pelo menos dois indivíduos. 
Em nosso estudo, não nos preocuparemos com a ideia e o conceito 
de fala, sendo que nosso objetivo é analisar a língua como processo 
social e coletivo.

Conforme o CLG (2012), o sempre individual, cujo senhor é o 
indivíduo constitui-se como parole (fala).
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Se pudéssemos abarcar a totalidade das imagens verbais armazenadas 
em todos os indivíduos, atingiríamos o liame social que constituí a lín-
gua. Trata-se de um tesouro depositado pela prática da fala por todos 
os indivíduos pertencentes à mesma comunidade, um sistema gramati-
cal que existe virtualmente em cada cérebro ou, mais exatamente, nos 
cérebros dum conjunto de indivíduos, pois a língua não está completa 
em nenhum, e só na massa ela existe de modo completo (SAUSSURE, 
2012, p. 45).

Essas individualidades, quando tornam-se e atingem o so-
cial, constituem a língua. A língua é um sistema gramatica e lin-
guístico que existe em cada ser de determinada comunidade, sendo 
assim, ela só existe na coletividade de um modo completo. Saussu-
re (2012) apresenta a língua como social e essencial em relação à 
fala que é acessória e individual. 

O linguista apresenta as características as língua, opondo-a 
à linguagem e à fala:

Recapitulemos os caracteres da língua:

1º Ela é um objeto bem definido no conjunto heteróclito dos fatos da 
linguagem. [...]

2º A língua, distinta da fala, é um objeto que se pode estudar separa-
damente. [...]

3º Enquanto a linguagem é heterogênea, a língua assim delimitada é 
de natureza homogênea: constitui-se num sistema de signos [...]

4º A língua, não menos que a fala, é um objeto de natureza concreta, o 
que oferece grande vantagem para seu estudo. [...] (SAUSSURE, 2012, 
p. 46).

Resumindo, a língua é um conceito bem definido entre os vá-
rios pertencentes às reflexões sobre linguagem; a língua pode ser 
estudada separadamente em relação à fala e aos demais processos 
de linguagem. A língua é uma só, enquanto sistema de signos utili-
zada por determinada comunidade. Essa homogeneidade apresen-
ta vantagem para o seu estudo, assim como sua natureza concreta.

Saussure prossegue com a concepção de língua como “siste-
ma de signos que exprimem ideias” e a delimita no “conjunto dos 
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fatos de linguagem, classificável entre os fatos humanos” (SAUS-
SURE, 2012, p. 47). Nesse sentido, é necessária a concepção de 
uma ciência que estuda a vida dos signos, inseridos no “seio da vida 
social”. Esse uso social dos signos é através da língua e a ciência 
que se preocupa com estes funcionamentos é a Semiologia.1

A diferença entre Linguística e Semiologia é que a primeira 
se preocupa com a língua entre os sistemas semiológicos e segundo 
Saussure “não é senão uma parte dessa ciência geral (semiologia)” 
(2012, p.48). Para o linguista genebrino, a tarefa de determinar o 
lugar e refletir sobre a Semiologia como uma ciência geral cabe à 
Psicologia Geral e à Social. No início do século XX e para os estudos 
saussurianos, a Semiologia era uma ciência que ainda não existia.

Posteriormente no CLG (2012), há noções diversas e espe-
cíficas em relação ao signo linguístico. O que nos interessa é com-
preender como o signo se comporta em relação à língua, inclusive 
em relação ao tempo. “De fato, nenhuma sociedade conhece nem 
conheceu jamais a língua de outro modo que não fosse como um 
produto herdado de gerações anteriores e que cumpre receber como 
tal” (SAUSSURE, 2012, p. 112).

A possibilidade de modificação do sentido de um signo e do 
sistema linguístico, é necessário que a mudança seja aceita pela 
coletividade, levando em consideração que a língua pertence ao 
mesmo tempo ao social e ao individual. Apesar do tempo ser res-
ponsável por assegurar a continuidade da língua, é por meio dele 
que a língua pode se alterar.

1 Não nos preocuparemos com a Semiologia como ciência dos signos, mas sim como 
estudo dos signos inseridos e em funcionamento na/através da língua. Saussure não fez 
uma exposição específica em relação à Semântica.
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Um dado estado de língua é sempre o produto de fatores históricos, e 
são esses fatores que explicam por que o signo é imutável, vale dizer, 
por que resiste a toda substituição. Mas dizer que a língua é uma he-
rança não explica nada, se não se for mais longe. Não se podem modi-
ficar, de um momento para o outro, leis existentes e herdadas? Essa 
objeção nos leva a situar a língua em seu quadro social e formular a 
questão como o faríamos para as outras instituições sociais. Como se 
transmitem instituições? Cumpre, primeiramente, avaliar a maior ou 
menos liberdade de que desfrutam as outras instituições; ver-se-á que 
para cada uma delas existe um equilíbrio diferente entre a tradição 
imposta e a ação livre da sociedade [...] (SAUSSURE, 2012, p. 112).

Além de modificar-se através do tempo, a língua, como sis-
tema de signos, possui um caráter complexo: noções como arbitra-
riedade e valor do signo tem relação direta como tempo, sendo que 
o signo, assim como a língua, remodelam-se dependendo das ne-
cessidades de seus usuários. Nesse sentido, exige-se um equilíbrio 
entre essas mudanças, de ação livre da comunidade linguística, e a 
tradição herdade de fatores históricos.

De acordo com Saussure, há dois eixos através dos quais se 
situam objetos de todas as ciências, especificamente a linguística: 
o eixo das simultaneidades, “concernente às relações entre coisas 
coexistentes, de onde toda intervenção do tempo de exclui” (2012, 
p. 121) e o eixo das sucessões, “sobre o qual não se pode considerar 
mais que uma coisa por vez, mas onde estão situadas todas as coi-
sas do primeiro eixo com suas respectivas transformações” (2012, 
p. 121). Posteriormente esses eixos foram chamados, respectiva-
mente, de eixo do paradigma e eixo do sintagma.

Quando reflete sobre sintagma e paradigma, Saussure apre-
senta uma nova noção de língua, “a língua constitui um sistema de 
valores puros que nada determina fora do estado momentâneo de 
seus termos” (2012, p. 122). Assim sendo, a língua apenas é deter-
minada através de seu uso em relação a um momento inserido no 
tempo. É por esse motivo e pelas relações que os signos desempe-
nham na língua que o estudo dessa se tornou tão complexo.
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Muitos dos estudiosos, posteriores a Saussure, focalizaram 
suas análises no princípio de classificação da língua e não na sua 
existência pela coletividade. A língua por muito tempo, e até hoje 
em muitas esferas de ensino, é considerada apenas como sistema 
de classificação e não como faculdade de linguagem à disposição 
do homem que a coloca em uso. É importante salientar, entretanto 
que o ato individual do falante é tratado como fala no CLG.

A língua para Saussure é um tesouro compartilhado entre 
indivíduos, um conjunto definido, a parte social da linguagem, um 
sistema de signos, um objeto de natureza concreta. O mestre gene-
brino se preocupou em estudar a língua como um sistema de sig-
nos organizados e relacionados entre si, um sistema que conhece 
somente sua própria ordem, de forma e não de substância, a qual 
constitui o único e verdadeiro objeto da Linguística. (CLG, 2012).

3 Reflexões sobre língua em “A forma e o 
sentido na linguagem”

No início do século XX, ao assistir a um curso ministrado 
pelo discípulo saussuriano, Antoine Meillet, o jovem Émile de Ben-
veniste iniciou sua formação linguística, assim sendo, seguindo 
as reflexões de Ferdinand de Saussure. Duas décadas mais tar-
de, Benveniste tornou-se professor e no início de sua carreira pre-
ocupou-se em comparar numerosas línguas antigas e modernas. 
Émile Benveniste foi um linguista que “ultrapassou” os conceitos 
de Saussure. Exímio estudioso naturalizado francês, consagrou-se 
com a publicação de Problemas de Linguística Geral I e Problemas 
de Linguística Geral II e através de seus estudos enunciativos e 
de seus textos publicados a outras áreas do conhecimento como 
psicologia e filosofia. 

Benveniste é o linguista da enunciação que mais se aproxima 
de Saussure, relacionando língua com enunciação. Em seu texto “A 
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forma e o sentido na linguagem”, o linguista, ao apresentar sua vi-
são de signo e das relações entre a forma e o sentido na linguagem, 
retoma Saussure, mas não se limita às suas noções. Apresentado 
em 1967, o texto é destinado a um grupo de filósofos. 

Além disso, a escolha por este recorte, que leva em conside-
ração o texto de 1967, justifica-se pelas palavras do próprio Benve-
niste, que manifesta no texto a intenção de ultrapassar Saussure: 
“Compete-nos tentar ir além do ponto a que Saussure chegou na 
análise da língua como sistema significante” (1989a, p. 224). Para 
nós, há dois motivos importantes para refletir sobre A forma e o 
sentido, o primeiro pela comprovação de que Benveniste leu e re-
fletiu sobre Saussure, apresentando isso no texto e, por manifestar 
suas reflexões acerca da língua.

Numa primeira aproximação, o sentido é a noção implicada pelo ter-
mo mesmo da língua como conjunto de procedimentos de comunicação 
identicamente compreendidos por um conjunto de locutores; e a forma 
é, do ponto de vista linguístico (bem distinto do ponto de vista dos lógi-
cos), ou a matéria dos elementos linguísticos quando o sentido é refle-
tido ou o arranjo formal destes elementos ao nível linguístico do qual 
depende. Opor a forma ao sentido é uma convenção banal e os próprios 
termos parecem assim gastos mas se nós tentarmos reinterpretar esta 
oposição no funcionamento da língua integrando-a e esclarecendo-a, 
ela retoma toda a sua força e sua necessidade; [...] bem antes de servir 
pra comunicar, a linguagem serve para viver. [...] o próprio da lingua-
gem é, antes de tudo, significar” (BENVENISTE, 1989a, p. 222)

Benveniste comprova que forma e sentido precisam deixar de 
serem vistos como opostos e sim como elementos que constituem 
a língua. Assim sendo, o linguista defende que a linguagem, e a 
língua como parte dela, serve muito além de comunicar, serve para 
viver. Essa belíssima citação remete a um caráter social e filosófico 
da linguagem que proporciona ao homem a capacidade de se comu-
nicar e através dela viver.

Benveniste ainda afirma que a significação é importante e 
própria da linguagem que significa por si própria, ou seja, não ne-
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cessita de nenhuma outra atividades para significar. E nessa refle-
xão, retoma Saussure:

Diremos, como Saussure, a título de primeira aproximação, que a lín-
gua é um sistema de signos. É a noção de signo que, doravante, integra 
no estudo da língua a noção muito geral de significação. Esta defini-
ção a coloca exatamente, inteiramente? Quando Saussure introduziu a 
ideia de signo linguístico, ele pensava ter dito tudo sobre a natureza da 
língua” (BENVENISTE, 1989a, p. 224)

O linguista ratifica que ao introduzir a ideia de signo, Saus-
sure pensou dizer tudo sobre a natureza da língua, lembrando que 
para o mestre genebrino, a língua era um sistema de signos. Ben-
veniste sustenta que a língua é feita de signos, sendo eles unidades 
semióticas que possuem um limite interior, o da significação. “É 
então signo a unidade assim definida, dependente da consideração 
semiótica da língua” (BENVENISTE, 1989a, p. 225).

A partir deste momento, em A forma e o sentido na lingua-
gem Benveniste inicia um reflexão em relação ao signo, que não 
nos interessará por se tratar do signo como unidade. Ele também 
apresenta a Semiologia, ciência “descoberta” por Saussure meio sé-
culo antes do seu tempo, que se manifesta como estudo dos signos 
que se relacionam com outros signos.

Essa relação entre os signos faz com que eles tenham exis-
tência através do uso da língua: “A noção de uso e de compreensão 
da língua como um princípio de discriminação, um critério. É no 
uso da língua que um signo tem existência; o que não é usado não 
é signo; e fora do uso o signo não existe. [...] ou está na língua, ou 
está fora da língua” (BENVENISTE, 1989a, p. 227).

Isto posto, a existência e o sentido de um signo só é possível 
através do uso da língua, ou um signo é utilizado por seus falantes 
e pertence à língua ou está fora dela e não é mais signo. De acordo 
com Flores “o sentido do signo, unidade do domínio semiótico, é 
definido como o uso que os falantes fazem ele, uso este reconhecido 
intralinguisticamente” (2013, p. 140).
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Segundo Benveniste: “Há para a língua duas maneiras de 
ser língua no sentido e na forma [...] a língua como semiótica [...] a 
língua como semântica” (BENVENISTE, 1989a, p. 229). O linguis-
ta ainda declara que a modalidade de significar tem relação com a 
semiótica e a modalidade de comunicar com a semântica. Sendo a 
forma relacionado ao domínio semiótico e o sentido ao semântico.

A noção de semântica nos introduz no domínio da língua em emprego 
e em ação; vemos desta vez na língua sua função mediadora entre o 
homem e o homem, entre o homem e o mundo, entre o espírito e as coi-
sas, transmitindo a informação, comunicando a experiência, impondo a 
adesão, suscitando a resposta, implorando, constrangendo; em resumo, 
organizando toda a vida dos homens. É a língua como instrumento da 
descrição e do raciocínio Somente o funcionamento semântico da lín-
gua permite a integração da sociedade e a adequação ao mundo, e por 
consequência a normalização do pensamento e o desenvolvimento da 
consciência (BENVENISTE, 1989a, p. 229).

A expressão semântica, ou seja, a que possibilita a comuni-
cação, é a frase, atualizada linguisticamente pelo pensamento do 
locutor que coloca a língua em ação. “Com o signo tem-se a realida-
de intrínseca da língua; com a frase liga-se às coisas fora da língua 
[...], o sentido da frase implica referência à situação de discurso e à 
atitude do locutor” (BENVENISTE, 1989a, p. 230).

O sentido da frase é, portanto, a ideia que ela exprime que 
se realiza pela escolha e organização sintática de palavras, “pela 
ação que elas exercem uma sobre as outras [...] uma frase participa 
sempre do aqui e agora” (BENVENISTE, 1989a, p. 230 – grifos 
nossos). Assim sendo, a frase como ideia, como sentido, existe pela 
decisão de um locutor que a utiliza em um aqui e um agora. Na 
frase também há enunciação.

Benveniste continua: “O sentido de uma frase é outra coisa 
diferente do sentido das palavras que a compõem. O sentido de 
uma frase é sua ideia, o sentido de uma palavra é seu emprego 
(sempre na acepção semântica)” (BENVENISTE, 1989a, p. 231). 
Sobre as noções acima, reflete Flores: 
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Observe-se que o termo frase tem seu sentido consideravelmente am-
pliado nessa parte do artigo A forma e o sentido na linguagem. Frase é 
entendida não como proposição, mas como produção de discurso. Ben-
veniste chega a dizer que “a frase é então cada vez um acontecimen-
to diferente; ela não existe senão no instante em que é proferida e 
se apaga neste instante; é um acontecimento que desaparece” (PLG 
II:231), definição esta muito próxima da de enunciação. Nessa ocorrên-
cia de frase eu não hesitaria em coloca-la em relação de sinonímia com 
enunciação. (FLORES, 2013, p. 142 – grifos do autor)

Além do mais, conforme o Dicionário de Linguística da 
Enunciação, é com a frase – como conceito em Benveniste - que 
passamos de um sistema para o outro: “da língua como sistema de 
signos para a língua em ação, no discurso, no modo semântico de 
significância da língua” (2009, p. 127). Isto quer dizer que é a frase 
que colocada em uso que coloca a língua em ação, transformando-a 
de um sistema de signos a um modelo de significância.

4 A língua para Benveniste em “Semiologia 
da língua”

O segundo texto escolhido para nossa reflexão inicial em re-
lação ao conceito de língua para Benveniste foi Semiologia da lín-
gua. Publicado em 1969, no artigo são apresentadas duas maneiras 
de ser língua, o modo semiótico e semântico, além de manifestar 
relações como Saussure. A complexidade do texto já é visível nas 
primeiras linhas, em que Benveniste questiona, problematizando: 
“Qual é o lugar da língua entre os sistemas de signos?” (BENVE-
NISTE, 1989b, p. 43). Para responder a essa pergunta, o linguista 
busca estudiosos da linguística anteriores a ele: Charles Pierce e 
Ferdinand de Saussure. Ao último dedica referência na única epí-
grafe presente nos PLG I e PLG II.

A noção saussuriana do objeto da linguística é baseada em 
princípios de unidade e classificação, o que serve de início para 
uma noção de semiologia:
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Por um só gesto, Saussure define o objeto da linguística – funda-a, por-
tanto – e confere certo estatuto aos conjuntos dos fatos humanos. E 
qual o fundamento disso? A noção de signo linguístico. É pela noção 
de signo que estão vinculadas linguística e semiologia: “Onde a língua 
acha sua unidade e o princípio de seu funcionamento? Em seu caráter 
semiótico. Por este se define sua natureza, por este também ela se in-
tegra num conjunto de sistemas de mesmo tipo” (PLG II:49) (FLORES, 
2013, p. 149).

A percepção semiótica2 dos fatos humanos é realizada atra-
vés do signo e é por esse motivo que Benveniste tem preferência à 
Saussure, pois “a semiologia se modela sobre a linguística” (FLO-
RES, 2013, p. 149), sendo este o objetivo do texto de 1969, apresen-
tar o caráter semiológico da língua. Benveniste continua, afirman-
do que é no seu caráter semiótico que a língua acha sua unidade e 
o princípio de seu funcionamento. (1989b, p. 49).

Na opinião de Saussure, a língua é o sistema mais importan-
te daqueles que são sistemas de signos. Saussure pouco relacio-
na linguística com semiologia, segundo a visão de Benveniste. E é 
pensando na relação entre os sistemas e o objeto da semiologia, que 
o linguista da enunciação termina a primeira parte de seu texto, 
publicado no evento Semiótica 1. A segunda parte do texto, apre-
sentada no Congresso Semiótica 2, expõe outras complexidades. 
É difícil dedicar um estudo breve – como o feito aqui - ao texto 
Semiologia da língua, sua profundidade merece grandes investi-
gações, que são feitas por estudiosos conceituados de Benveniste. 
Sem dúvida a publicação de 1969 é, paradoxalmente, o texto mais 
“pesado” e fascinante do linguista.

Neste segundo momento do texto, o linguista reflete sobre 
outros sistemas semiológicos – poesia e música, por exemplo – en-
tretanto para nós o que interessa é pensar o aspecto semiológi-
co da língua: “Os signos, para nascerem e se estabelecerem como 

2 Semiótico: modo de significação intralinguístico próprio do signo linguístico e que 
o constitui como unidade. O semiótico é, em suma, organização de signos, segundo 
o critério da significação, tendo cada um destes signos uma denotação conceptual e 
incluindo numa subunidade o conjunto de seus substitutos paradigmáticos. (FLORES, 
2019, p. 160)
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sistema, supõem a língua, que os produz e os interpreta” (BEN-
VENISTE, 1989b, p. 51). Entre os sistemas semiológicos não há 
“sinonímia”, ou seja, “não se pode dizer a mesma coisa pela fala 
e pela música” (BENVENISTE, 1989b, p. 53), ambos os sistemas 
possuem bases diferentes, a base da língua é o signo, produzido e 
interpretado por ela. “A língua ocupa uma situação particular no 
universo dos sistemas de signos. Se se convenciona designar por S 
o conjunto desses sistemas e L a língua, a conversão se faz sempre 
no sentido S -> L, nunca o inverso” (BENVENISTE, 1989b, p. 55). 

A língua é um entre todos os sistemas de signos, e não ao 
contrário, há uma relação de hierarquia. Todos os sistemas semio-
lógicos possuem como unidade um signo, o da música por exemplo 
é o som. O signo é uma unidade, mas uma unidade pode não ser um 
signo. A língua possui e é constituída por unidades e essas unida-
des são sim, signos. Nesse sentido, o que atribui à língua um lugar 
especial entre os outros sistemas de signos?

“A língua é o interpretante de todos os outros sistemas, lin-
guísticos e não-linguístico [...] A língua pode, em princípio, tudo 
categorizar e interpretar, inclusive ela mesma” (BENVENISTE, 
1989b, p. 61-62). De que forma se explica e interpreta uma partitu-
ra musical, por exemplo? Através da língua. Além disso, a língua é 
o único sistema que possui a dupla significância dos modos semió-
tico e semântico3.

A língua é o sistema que torna possível a existência humana 
e a organização em sociedade, há nela, além de relações semióticas 
e semânticas, sociológicas. Resumindo, a língua é manifestada pelo 
enunciação, ou seja, pelo uso; a língua é composta por unidades de 
significância, os signos; ela é compartilhada pelos membros de de-
terminada comunidade; ela existe pela relação comunicativa entre 
sujeitos.

3 Semântico: É o modo específico de significância que é engendrado pelo discurso. Trata-
se do domínio da língua em emprego e ação. (FLORES, 2013, p.160 – grifos nossos)
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Benveniste, além do mais, um ano antes de publicar o texto 
“O aparelho formal da enunciação”, adianta que: “O privilégio da 
língua é de comportar simultaneamente a significância dos signos 
e a significância da enunciação” (BENVENISTE, 1989b, p. 66). Isto 
é, o que diferencia a língua entre os demais sistemas de signos, é a 
capacidade de ter sentido na sua unidade – o signo linguísticos – e 
no seu uso – a enunciação.

Saussure definiu a língua como sistema de signos, porém, 
Benveniste vai além, ultrapassa o mestre genebrino. Ele afirma 
que não se pode atribuir ao signo o princípio singular da língua em 
seu funcionamento discursivo, no uso: “Para o que dominamos se-
miótico, a teoria saussuriana do signo linguístico servirá de base à 
pesquisa. O domínio semântico, ao contrário, deve ser reconhecido 
como separado. Ele precisará de um aparelho novo de conceitos e 
definições” (BENVENISTE, 1989b, p. 67). Seria este aparelho de 
domínio semântico, o da enunciação? Para responder à pergunta, 
Benveniste mesmo afirma que é necessário ultrapassar Saussure:

Em conclusão, é necessário ultrapassar a noção saussuriana do sig-
no como princípio único, do qual dependeriam simultaneamente a es-
trutura e o funcionamento da língua. Esta ultrapassagem far-se-á por 
duas vias:

– na análise intralinguística, pela abertura de uma nova dimensão de 
significância, a do discurso, que denominados semântica, de hoje em 
diante distinta da que está ligada ao signo, e que será semiótica;

- na análise translinguística dos textos, das obras, pela elaboração de 
uma metassemântica que se construirá sobre a semântica da enuncia-
ção. (BENVENISTE, 1989b, p. 153)

Benveniste vai além de Saussure em dois caminhos: primei-
ramente de forma intralinguística, o modo semântico como proces-
so de significância, o plano enunciativo, o discurso. A segunda via é 
translinguística, como reflexão de grandes obras, do texto como um 
todo. Essa translinguística é feita através de uma metassemântica 
que para Flores (2013, p. 154) “parte da semântica da enunciação”.
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5 Considerações finais

As nossas considerações finais estão em aberto, levando em 
consideração o caráter inicial de nosso estudo. O que podemos afir-
mar com a reflexão acerca destes dois textos A forma e o sentido na 
Linguagem e Semiologia da Língua, escolhidos pela aproximação 
que Benveniste faz a Saussure e pelas referências à língua como 
sistema de signos, é que o linguista da enunciação ultrapassa sim 
os preceitos do mestre genebrino.

Ultrapassa pois além de considerar a língua como sistema, 
situa essa faculdade de linguagem ao uso de determinadas comuni-
dades que se constitui através dela. Para encerrar nossas primei-
ras considerações, trazemos o conceito de língua – discurso para 
o Dicionário de linguística da enunciação. Foi muito interessante 
perceber que o conceito do dicionário indica a leitura dos textos ana-
lisados aqui, percebemos isso depois da escolha por este recorte.

Como definição de língua – discurso: “atividade do sujeito que 
coloca a língua em uso. Nota explicativa: Émile Benveniste cria o 
termo língua – discurso para referir-se à relação do sistema de sig-
nos como propriedade coletiva, atualizado individualmente em uma 
situação própria de uso da língua” (FLORES et al, 2009, p. 151). 
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O CORPO QUE FAL(H)A NAS 
TRAMAS DO DISCURSO

Mariele Zawierucka Bressan*

1 (a)bordando o tema – uma introdução

Nesse trabalho, nos situamos no terreno da Análise do Dis-
curso de linha pecheutiana (doravante AD), a fim de (a)bordar, tra-
çar bordas, dar visibilidade a uma materialidade significante que, 
atualmente, tem suscitado discussão: o corpo. Antes de falar do 
corpo, é necessário, porém, que falemos da AD, disciplina pela qual 
se torna possível tomar o corpo a partir de sua forma material.

A AD caracteriza-se por ser uma disciplina de entremeio, ao 
estabelecer um diálogo, em sua base epistemológica, com outras 
disciplinas. Trata-se da Teoria do Discurso, da Linguística e do Ma-
terialismo Histórico, atravessadas por teoria da subjetividade de 
natureza não-subjetivista, como afirma Pêcheux (1995), seu funda-
dor. Nessa práxis, a língua é considerada a base material sobre a 
qual trabalha a ideologia e, por conseguinte, o político. No entanto, 
na efervescência entre constructo teórico e constructo analítico, os 
analistas, em especial os brasileiros, passaram a ter sob investiga-
ção outras materialidades e o corpo é exemplo disso. Vale ressaltar 
que o objeto teórico da AD continua sendo o discurso, como efeito de 
sentido entre interlocutores, entretanto, os objetos analíticos, sim, 
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Produção e Reescrita Textual, pela URI – Campus de Erechim; Mestre em Letras – 
Estudos Linguísticos, pela UPF e Doutoranda em Letras – Teorias do Texto e do Discurso, 
pela UFRGS.
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podem ser de distintas naturezas. Tendo isso em vista e pensando 
na amplitude da noção de discurso, Ferreira propõe que este pode 
ser visto como “[...] rede de conexões heteróclitas que compreende 
materialidades de natureza distinta que se entrecruzam, se apro-
ximam e se distinguem” (2011a, p. 174). A partir daí é que o corpo 
pode ser tomado como objeto de estudo concernente à AD, como 
materialidade significante.

O corpo entra em cena em AD, a partir, portanto, de um outro 
enfoque: nem do lado do sociologismo, nem do lado do racionalismo. 
Não se trata do corpo empírico, nem do corpo como prisão da alma. 
Trata-se, antes, de um corpo sujeito ao olhar, em especial ao olhar 
do analista, que lhe confere um gesto de interpretação. Trata-se 
do corpo, concebido como objeto de análise, como “[...] um lugar de 
visualização do sujeito e da cultura que o constitui. O corpo que 
olha e se expõe ao olhar do outro. O corpo que se expõe e que busca 
se tornar inescrutável, inapreensível” (FERREIRA, 2011a, p. 177).

É sobre o corpo que lançamos nosso olhar. Mas não se trata 
de um corpo qualquer. Falamos de um corpo que, no interior do 
discurso médico, é considerado doente. Um corpo que fala, que fa-
lha e que, no nosso entendimento, produz um efeito de sentido de 
resistência. Nos referimos ao corpo das anoréxicas, especificamen-
te, daquelas que se dão a ver nos blogs Pró-Ana, disponíveis para 
a leitura na Internet.

Nesse trabalho, então, apresentamos ao leitor nosso gesto de 
interpretação sobre o corpo emagrecido das anoréxicas, o corpo que 
se (re)vela ao ocupar lugar no espaço ao mesmo tempo público e 
privado da grande rede; o corpo que coloca em cena o paradoxo 
entre o excesso e a falta, entre o visível e o invisível, a partir de 
sua inscrição num determinado lugar social, que passa a ser lugar 
discursivo, justamente pelo modo como esse corpo, em sua materia-
lidade, toma lugar.
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2 Interpelação e identificação: os rituais

O corpo é atravessado e constituído pela linguagem, como 
nos ensina a Psicanálise. Em AD, a relação que se estabelece é 
entre corpo e discurso, tendo presente que o discurso é efeito de 
sentido e, sendo efeito de sentido, é (e)feito de linguagem. Para 
Orlandi (2012), é possível dizer que sujeitos e sentidos dão corpo à 
linguagem. Mais do que isso, o corpo é pensado como formulação do 
sujeito, em diferentes discursos, a partir de sua materialidade, ou 
seja, de sua inscrição na história.

O corpo, assim como o discurso, possui materialidade. Essa 
materialidade é da ordem da incompletude, da equivocidade e da 
não transparência e, na condição de produzir efeitos de sentido, 
vincula-se a determinadas condições de produção. Como materia-
lidade do sujeito, concebemos o corpo enquanto corpodiscurso – 
quando interpelado, quando a carne passa pelo processo de discur-
sivização. Por processo de discursivização, entendemos a inscrição 
dos efeitos materiais da língua sujeita a falhas na história, fato 
que se dá, porque, assim como a língua, a história também tem seu 
real. 

Falar de corpo é falar, portanto, de sujeito. E, na instância 
do discurso, o sujeito é percebido a partir de lugares socialmente 
determinados. Sendo social, o sujeito perde suas características in-
dividualizadoras, não sendo mais considerado como senhor de si ou 
“dono de sua morada”. É, antes, interpelado em sujeito, na medida 
em que inserido em uma dada formação social (no caso, a capitalis-
ta). Nesse processo de interpelação, o indivíduo, tornando-se sujei-
to, é convocado a assumir uma posição na luta de classes, o que, em 
outras palavras, significa que “[...] cada um é convocado a ocupar 
seu lugar em uma ou outra das duas classes sociais antagonistas 
do modo de produção” (PÊCHEUX, 1993, p. 166). Esse processo é 
ideológico e também inconsciente porque, ao assumir uma dada 
posição, em uma ou outra das duas classes sociais antagonistas, o 



507

Mariele Zawierucka Bressan

sujeito o faz tendo apenas a ilusão de ser/estar (n)a origem de suas 
escolhas. 

Com base nas releituras de Marx feita por Althusser e de 
Freud feita por Lacan, Pêcheux (1995) concebe, pois, uma teoria 
não-subjetivista da subjetividade. Trata-se do assujeitamento ide-
ológico e inconsciente, processo segundo o qual o indivíduo é inter-
pelado em sujeito pela ideologia, e também afetado pelo incons-
ciente, de modo que o indivíduo passa a ser sujeito pelos processos 
de interpelação e de identificação. 

Propomos que se some ao processo de assujeitamento, a in-
terpelação e a identificação também pela cultura. Para tanto, re-
corremos à Althusser (1985), que trata da entrada do homem na 
Lei da Cultura, pelo processo, denominado pelo autor como “homi-
nização forçada”.

É para essa “hominização forçada”, da qual não se escapa, 
que lançamos nosso olhar, uma vez que a passagem da existência 
biológica à existência humana se opera sob a Lei da Ordem, que 
Althusser, por sua vez, chama de Lei da Cultura. Lacan mostra a 
eficácia da Ordem, da Lei, que, nas palavras de Althusser, “[...] es-
preita, desde antes de seu nascimento, qualquer homenzinho que 
vai nascer, e se assenhora dele desde seu primeiro vagido, para 
lhe designar seu lugar e seu papel, logo, sua destinação forçada” 
(1985, p. 66). Althusser, a seu modo, propõe a Lei da Cultura, da 
qual a linguagem é a forma e o acesso primeiros (não se esgotando, 
entretanto, na linguagem), tendo por conteúdo as estruturas reais 
do parentesco, e as formações ideológicas determinadas, nas quais 
as personagens inscritas nessas estruturas vivem a sua função.

A Lei da Cultura, em outras palavras, é o que permite a pas-
sagem da existência biológica para a existência humana. No en-
tanto, essa passagem se dá pela via do “assenhoramento” que, em 
Lacan, significa a Lei da Ordem, ou seja, a linguagem, o simbólico 
e que, em Althusser, seria o assujeitamento ideológico. 



508

O corpo que fal(h)a nas tramas do discurso

Em outros termos, para que se torne, de fato, sujeito, o in-
divíduo precisa adentrar na Lei da Cultura, como afirma Althus-
ser. Precisa passar pelos processos de interpelação e identificação. 
Desse modo, o sujeito do discurso, pelo processo de interpelação, 
é assujeitado pela ideologia e afetado pelo inconsciente; pelo pro-
cesso de identificação, assume, sem se dar conta, mas tendo a ilu-
são imaginária da consciência, uma determinada posição na luta 
de classes, na formação social, sendo que essa posição pode ser de 
identificação, contra-identificação ou desidentificação à FD, matriz 
de sentido que determina o que pode e deve ser dito, na medida em 
que materializa, no fio do discurso, a formação ideológica que lhe é 
correspondente. 

A partir da Teoria do Discurso forjada por Pêcheux, conce-
bemos a cultura, assim como a língua, em sua materialidade, em 
sua relação com a história, com a memória, como aquilo que borde-
ja, margeia a produção dos sentidos e o processo de subjetivação. 
Trata-se, na concepção de Ferreira (2011b, p. 63) de uma forma de 
teorizar o sujeito em sua constituição na e pela linguagem, a partir 
da qual nos seria possível pensar em “[...] formas de manifestação 
de um corpo cultural, amparadas numa figuração triangular: (1) a 
língua (como torção da linguagem) (2) o sujeito (como posição na 
formação social) e (3) a cultura (como suporte)”.

É a partir daí que podemos pensar no indivíduo que, inseri-
do numa dada formação social, é interpelado também pela cultura 
que, discursivamente, entraria em cena como uma forma de cons-
tituição do sujeito. Interpelado pela cultura, o sujeito, assim atra-
vessado/margeado, assume também posição numa dada formação 
cultural que, no nosso entendimento, tem a ver com aquilo que 
pode e deve ser vivido numa determinada sociedade.

A questão que nos inquieta, a partir daí, diz respeito ao modo 
como o sujeito anoréxico se constitui, como se dão, nele, os proces-
sos de interpelação e identificação pela ideologia, pelo inconscien-
te e pela cultura. Como estas instâncias se fazem materializar no 
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corpo e que efeitos produzem, tendo em vista a relação entre as 
formações sociais, culturais e imaginárias. 

3 Do corpus ao arquivo: nossos 
procedimentos de análise

A partir do arquivo que constitui nosso trabalho, propomos, 
portanto, um gesto de interpretação sobre os discursos que se ca-
racterizam como os da anorexia nervosa. Analisamos fragmentos 
de blogs Pró-Ana, que aqui propomos chamar de recortes discur-
sivos (RDs), justamente por se tratar de recortes que efetuamos 
junto aos blogs, transcritos literalmente. Buscamos não apenas 
descrever tais recortes discursivos, mas interpretá-los, colocando-
-os em relação com outros discursos, ou, em outras palavras, colo-
cando-os em relação à própria memória discursiva que os constitui. 
São outros dizeres, escritos e inscritos no e pelo discurso médico, 
em especial a CID – Classificação Internacional e Doenças – e o 
DSM5 – Manual Diagnóstico de Doenças Mentais – e dizeres ou-
tros, escritos e inscritos por uma rede de saberes que infere um 
certo padrão de beleza aceito socialmente.

Analisamos esses recortes de modo a melhor podemos com-
preender o funcionamento da formação discursiva (FD) que contém 
o que pode e deve ser dito sobre a anorexia nervosa pelas próprias 
anoréxicas e seus corpos (que trazem, neles impressos, as marcas 
da anorexia nervosa). Trata-se da FD que denominamos de FD da 
magreza inatingível, em alusão ao título conferido a uma das obras 
de Pêcheux – “A língua inatingível” – por se tratar justamente de 
uma busca pela magreza, que chega a ser, em nosso entendimento, 
da ordem do inatingível, do impossível, do nunca plenamente al-
cançado. Da mesma forma que há uma língua que se busca a todo 
custo, inscrita numa formação social capitalista, e que, nas pala-
vras de Pêcheux, é inatingível, há, por parte de algumas jovens 
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inscritas na anorexia nervosa, uma busca pela magreza a qualquer 
custo. 

Quando falamos, portanto, em FD da magreza inatingível, 
temos em mente os processos de interpelação e identificação do 
sujeito e seu corpo ao discurso da anorexia nervosa. Mais do que 
isso, temos em mente a inscrição do sujeito em uma determinada 
formação social – a capitalista – que se relaciona a uma formação 
cultural, ambas atravessadas pelo que temos chamado de socieda-
de do espetáculo (DEBORD, 1993). Por isso mesmo, a FD da ma-
greza inatingível engendra uma forma-sujeito-histórica, a partir 
da qual o sujeito da enunciação, aquele que se coloca na posição de 
enunciador, se relaciona dissimetricamente com o sujeito universal 
pelas tomadas de posição que, por sua vez, produzem o efeito de 
recobrimento da determinação ideológica, resultando em um efeito 
de evidência: “só poderia assim”. Desse modo, a FD da magreza 
inatingível teria como forma-sujeito a própria anoréxica, aquela 
que se vê nunca magra o suficiente para ser feliz; aquela que, em-
bora cadavérica, se vê gorda.

É nesse sentido que a inscrição na FD da magreza inatingí-
vel tem a ver com a deturpação da autoimagem, própria da ano-
rexia nervosa: são moças que se veem gordas, embora extrema-
mente magras. São moças, em geral, que abdicam do comer (e do 
prazer que advém da alimentação), em prol de um corpo delgado 
e isso, por si só, gera um outro tipo de prazer, às avessas, o prazer 
no sentir fome. Falamos de moças para quem a magreza não tem 
limites; o ideal de perfeição, que se dá pelo ser magro, nunca é al-
cançado plenamente, de tal modo que a imagem que se dá a ver no 
espelho, para elas, não corresponde a que é produzida no outro; de 
tal modo que se torna proibido, para elas, o comer. Por isso, nada 
comem. Ou melhor, comem nada. É o que podemos ler no recorte 
discursivo (RD), abaixo:
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RD1:

Quem sou eu
Sou a vergonha em pessoa. Não consigo me imaginar magra o suficiente 
para me deixar feliz. Nada esta bom. Não sei porque, ainda não entendo 
porque o mundo não pode sobreviver sem comidas. A anorexia não é uma 
doença, é uma forma de viver.

Nos blogs, as anoréxicas se inscrevem e se escrevem nos dan-
do a ver o seu modo de se subjetivar no interior de uma determina-
da formação social. Pelo RD1, podemos ler uma primeira tomada 
de posição, que chamamos de PS1, na qual a anorexia pode ser con-
siderada não como uma doença, mas como um estilo de vida, uma 
forma de viver. Nessa posição, o sujeito se contrapõe ao discurso 
da medicina, que concebe a anorexia como um transtorno mental 
ou um transtorno da alimentação, sem, no entanto, negar os sinto-
mas: uma restrição das escolhas alimentares, a prática excessiva 
de exercícios físicos, vômitos provocados e a utilização de laxantes, 
anorexígeros e de diuréticos, como consta na nota da Classificação 
Internacional de Doenças. 

Embora essa posição-sujeito predomine, há, no entanto, ou-
tras tomadas de posição no interior da FD da magreza inatingível. 
O deslocamento na forma como o sujeito se posiciona no interior 
da formação discursiva dominante se dá porque, no nosso enten-
dimento, as fronteiras da própria FD são porosas, instaurando a 
possibilidade de (des)encontro com outras FDs. Trata-se de uma 
contradição, que se instaura não apenas pela porosidade, mas tam-
bém pela heterogeneidade da FD, que abarca saberes oriundos de 
outras FDs, em especial as que denominamos de FD do suposto 
padrão de beleza, cuja forma-sujeito seria a mulher magra, mas 
saudável, por isso bonita e aceita socialmente e FD da medicina, 
que teria como forma-sujeito o saber “inequívoco”, no caso, da psi-
quiatria, produzindo a verdade sobre saúde e doença mental. 

Pela porosidade de suas fronteiras, por vezes, no interior da 
FD da magreza inatingível, visualizamos fragmentos da FD da me-
dicina; por vezes, da FD do suposto padrão de beleza. Vejamos mais 
um RD.
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RD2:

Eu não sou Magra... eu QUERO SER MAGRA... sabe... no Brasil onde as 
mulheres em sua maioria são lindas, saradas... ser fora do padrão é a maior 
exclusão que se pode ter.

Nessa segunda tomada de posição, a anorexia é entendida 
como um regime alimentar, que autorizaria o sujeito a dizer “Eu 
quero ser anoréxica”. Trata-se de uma posição-sujeito que se aloca 
no interior da FD da magreza inatingível e que dialoga com a FD 
que denominamos de suposto padrão de beleza.

A FD do suposto padrão de beleza se faz presente no interior 
da FD da magreza inatingível, uma vez que a busca pela magreza, 
pelo corpo dito perfeito, tem a ver com um “suposto” padrão de 
beleza aceito e legitimado pela mídia, em suas diferentes manifes-
tações, que dita o que pode e deve ser feito para se ter um corpo 
bonito e aceito socialmente. Destacamos a palavra suposto, justa-
mente por se tratar de uma construção histórica, marcada pelas 
relações que se estabelecem entre a sociedade e a cultura. Em cada 
época, cada sociedade elegeu supostos critérios para definir o que 
é ou não belo, o que é ou não aceito, de modo a criar categorias 
padronizadoras de beleza e do próprio corpo. Em outras palavras, 
um padrão é sempre suposto, ou seja, sujeito à mudança no tempo 
e no espaço. Mesmo uma análise sincrônica nos mostraria que os 
padrões são diferentes nas diferentes culturas, nas diferentes so-
ciedades. Os padrões são fluidos e efêmeros, no entanto, produzem 
marcas, traços que demarcam identidades, uma delas, a identida-
de da anoréxica que, para além dos registros de doença propria-
mente dita, carrega a marca pela busca de um padrão de beleza 
socialmente aceito, também inatingível.

Uma terceira tomada de posição no interior da FD da ma-
greza inatingível diz respeito ao diálogo que se estabelece entre 
essa FD e a que chamamos de FD da medicina. Diferentemente 
do que ocorre na PS1 e na PS2, em que o sujeito pode e deve dizer 
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“A anorexia é uma forma de viver” e “Eu quero ser anoréxica para 
ser aceita socialmente de acordo com o padrão de beleza estabeleci-
do”, na PS3, o sujeito vê a anorexia como uma doença, embora dos 
saberes da FD dominante (da magreza inatingível) não consiga se 
desidentificar. 

RD3:

Não sei bem o que eu diria para uma pro Ana iniciante. O que eu iria dizer: 
não faz isto, ela vai acabar com você, sua vida social vai ir pro ralo, você terá 
que abrir mão de muita coisa por ela. Ela é exigente, ela vai tomar conta de 
você 24 horas por dia, a chegar em um ponto que você não estará mais no 
controle da sua mente...

É nessa posição que o sujeito, ao entender a anorexia como 
uma doença, pode e deve dizer “Eu sou anoréxica, mas essa doença 
está me destruindo”. A anorexia, aqui, é vivenciada como algo que 
acaba com a pessoa, que toma conta, de tal forma, que faz com que 
o sujeito “perca o controle”. Trata-se de uma posição-sujeito que se 
aloca no interior da FD da magreza inatingível e que dialoga com 
a FD que denominamos de medicina. O sujeito se inscreve no en-
tremeio a duas FDs: vê-se como anoréxico, compreende a anorexia 
como doença, às vezes, pede socorro para sair dessa rede de sabe-
res, mas não consegue dessa mesma rede se separar. 

Quando falamos em FD da medicina, temos em mente o dis-
curso reverberado pela ciência, que confere ao saber médico, a legi-
timidade sobre outros discursos que tratam de questões relativas 
à saúde e à doença. Ao dizer o que é doença, essa FD está dizendo 
também o que é saúde; o que pode e deve ser feito para se ter saúde 
e manter um corpo saudável. A anorexia nervosa, enquanto doen-
ça, faz parte do discurso da medicina e se materializa em distintos 
lugares: desde os documentos oficiais (a CID e o DSM, por exem-
plo) até no hospital, no consultório, na própria Internet (em sites 
especializados) e, por fim, nos dizeres das anoréxicas.
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Trata-se de uma prática que tem como base e fundamento o 
discurso científico, aquele das cifras, das evidências, das verdades 
(embora não absolutas). Em suma, trata-se de uma prática que se 
articula a partir de uma determinada forma de saber, o saber mé-
dico e, mais especificamente, o saber psiquiátrico – um discurso, o 
da medicina, que se pretende transparente, logicamente estabili-
zado, mas que é marcado pela opacidade.

A medicina, ao longo da história, ocupou-se não apenas pelo 
estudo da saúde e da doença em si e suas formas de tratamento. 
Da loucura ao que, hoje, é conhecido por transtorno mental, a me-
dicina, em especial a psiquiatria, como materialização do discurso 
médico, ocupou-se, sobretudo, das formas de categorização do su-
jeito e de higienização dos espaços, o que, nas palavras de Foucault 
(2013), significa unir a preocupação de cura e, ao mesmo tempo, de 
exclusão. Assistimos, portanto, o movimento que vai desde a Nau 
dos Loucos até a libertação destes dos hospícios, passando pelas 
formas de internação e pelo mundo correcional que, nos dias de 
hoje, toma forma pela medicalização – o remédio que mantém o 
doente sob controle e que, ao mesmo tempo e ironicamente, não lhe 
priva a liberdade.

A anorexia nervosa, tanto pela CID quanto pelo DSM 5, é 
entendida como um transtorno da alimentação. Mais do que isso, 
é uma doença mental. É pelos sintomas, marcados no corpo, que o 
médico pode fazer suas constatações, estabelecer um diagnóstico e 
encaminhar os possíveis tratamentos. No entanto, pelos recortes 
que analisamos nos blogs, as anoréxicas, do modo como se subjeti-
vam, produzem um efeito de ruptura com os saberes logicamente 
estabilizados pela FD da medicina. Em outras palavras, o discurso 
da medicina não dá conta da singularidade que se materializa mes-
mo pela forma de doença. O discurso da medicina, que se pretende 
transparente, mostra-se opaco.
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4 Porque algo sempre falha... 

Tanto psicanalistas quanto analistas do discurso concebem 
a falha não como defeito ou acidente. Trata-se de algo inerente ao 
processo de subjetivação, à produção dos sentidos e à própria lín-
gua(gem) pela qual esses sentidos são materializados. Com base 
no aforismo lacaniano “só há causa daquilo que falha”, Pêcheux 
(1995) aponta que estamos, pois, diante de um sujeito dividido, no 
qual e pelo qual se manifesta essa causa (que falha). Essa causa se 
manifesta incessantemente e sob mil formas: o lapso, o ato falho e, 
por aí, poderíamos dizer o sintoma, a doença; de onde: essa causa 
(que falha) imprime suas marcas também no corpo – e a anorexia 
é exemplo disso. 

As anoréxicas, nos blogs, materializam um ritual de assujei-
tamento que, como um ritual, está sujeito a falhas. “Não há ritual 
sem falhas”, afirma Pêcheux (1995, p. 301), assim como “não há 
identificação plenamente bem sucedida” (2012, p. 56), sendo que 
“todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, 
diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido 
para derivar para um outro” (2012, p. 53). 

É sob esse enfoque que, discursivamente, a resistência se tor-
na constitutiva do sujeito, pela via do equívoco. Pêcheux reconhece 
que o real – o impossível, determinando aquilo que não pode não ser 
assim – não cessa de não se escrever no e pelo sujeito. Algo sempre 
falta, sempre falha. O sujeito é historicamente determinado, mas 
essa determinação é da ordem da incompletude, da equivocidade. 

A própria anorexia, como doença, pode significar uma for-
ma de resistência do sujeito, pela via do equívoco. Algo falha. Algo 
foge do mundo semanticamente normal. Para Ferreira (2000), o 
equívoco é concebido como o que demarca pontos de fuga os quais 
representam modos de resistência próprios da ordem da língua. 
Nas palavras da autora, o equívoco pode ser entendido como “[...] 
lugar de encontro entre o impossível e a contradição, entre a língua 
(e o real que lhe é próprio) e a história” (FERREIRA, 2000, p. 10).
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Com base, portanto, nesses autores, podemos inferir que o 
equívoco, por dar forma material à resistência, constitui não ape-
nas o sujeito e a língua, mas também o corpo, como materialidade 
significante. Mais do que isso, pensamos que o equívoco constitui 
as próprias formações social, imaginária, cultural, ideológica e dis-
cursiva, donde a possibilidade de resistência.

 A partir daí, é possível que questionemos se o modo como se 
subjetiva a anoréxica numa dada formação social e cultural, por 
materializar o equívoco, pode ser considerado como uma forma de 
resistência. Não querer ser salvo, resistir ao tratamento, conside-
rar a anorexia não como doença mas como forma de viver... nos faz 
pensar que o próprio discurso médico pode ser encarado como uma 
forma de dominação, engendrando formas não apenas de saber, 
mas também e, sobretudo, de poder. E aí, interessa-nos observar 
que Pêcheux (1995, p. 301), ao retomar Althusser, afirma “quem 
diz luta de classe da classe dominante diz resistência, revolta e 
luta de classe da classe dominada”. Mais adiante, explica o pri-
mado prático da luta de classes, afirmando que é “preciso ousar 
se revoltar”, dado que “não há dominação sem resistência” (1995,  
p. 304). De tal modo que, resistir ao discurso da medicina pode 
significar resistir a uma das formas de dominação do modo de pro-
dução capitalista.

A resistência do sujeito se mostra pelo equívoco do e no corpo. 
Um corpo emagrecido, com aspecto doentil, cadavérico, que rompe 
com o logicamente estabilizado, seja pela FD do suposto padrão de 
beleza, seja pela FD da medicina. É no espaço público do blog que o 
sujeito, na posição de anoréxica, se inscreve e se escreve (em forma 
de diário pessoal – da ordem do privado), dando visibilidade a for-
mas de subjetivação que de outro modo permaneceriam invisíveis, 
ou apenas visíveis sob a lente do discurso da medicina. É nesse 
espaço discursivo que, pela forma material de seu corpo, o sujeito 
nos lança ao estatuto da equivocidade, a partir do paradoxo entre 
o excesso e a falta.
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5 Os fechamentos que não (se) fecham – 
nossas considerações finais

Ao longo desse trabalho, visualizamos que sujeito e corpo pas-
sam pelo processo de discursivização. Este processo relaciona-se 
com a interpelação e a identificação pela ideologia, pelo inconscien-
te e pela cultura. O corpo, como materialidade significante e, mais 
do que isso, como materialidade do sujeito, nos revela, no entanto, 
que não há ritual de assujeitamento plenamente bem sucedido. O 
equívoco constitui o sujeito e o corpo de modo a materializar formas 
de resistência. O corpo da anoréxica é exemplo disso.

Os processos de interpelação e identificação do sujeito a de-
terminadas formações – social (a capitalista, que impõe um padrão 
de comportamento social), cultural (uma cultura que sofre os efei-
tos da globalização e da homogeneização, respectivamente, que 
apaga as singularidades) e imaginária (um imaginário sobre bele-
za e saúde, e sobre padrões que devem ser seguidos para ser social 
e culturalmente aceito) – e sua respectiva tomada de posição nes-
sas formações nos mostram que esses rituais estão sujeitos à falha, 
que o equívoco não é acidente, mas inerente, que a resistência se 
faz presente sempre que há dominação.

Para produzir um efeito de fechamento, podemos lançar o 
leitor à opacidade desses discursos que dão a ver os paradoxos: do 
excesso e da falta, do visível e do invisível, do público e do privado. 
Talvez a anorexia e a bulimia tenham se convertido em paradigmas 
da atualidade justamente porque, como afirma Fernandes (2012), 
ao denunciarem o desconforto e a falta numa sociedade consumista 
em que imperam o conforto e a abundância, colocam em xeque os 
ideais da pós-modernidade.
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1 Introdução 

O presente artigo ocupa-se em analisar a segunda versão 
da Base Nacional Comum Curricular – BNCC no que se refere à 
área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (constituída pelos 
componentes de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, 
Arte e Educação Física), ocupando-se mais precisamente do estudo 
do componente de Língua Portuguesa e de como a Literatura pas-
sa a integrá-lo. Por meio desse estudo, reflete-se acerca das mu-
danças que a BNCC possivelmente desencadeará na formação dos 
professores de Letras. O que se verifica é que a BNCC traz uma 
perspectiva distinta do que vinha sendo realizada na realidade es-
colar, no que se refere aos conhecimentos de Língua Portuguesa e 
de Literatura. 

Logo, com o objetivo de analisar essa perspectiva, desenvol-
vendo uma pesquisa descritiva e bibliográfica, almeja-se fazer um 
estudo dos objetivos de aprendizagem do componente curricular 
Língua Portuguesa no nível Médio, em específico, as práticas ar-
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tístico-literárias, para, assim, pensar o impacto do documento na 
formação dos futuros professores. Esta pesquisa fundamenta-se 
nos estudos de Bordini (2015), Candido (1995), Morin (2000), Fa-
zenda (1994), Hermann (2002) entre outros, e traz como principais 
resultados a constatação de que são apresentadas novas aborda-
gens no ensino de Literatura, tais como a inversão cronológica da 
periodização literária e a valorização da diversidade dos movimen-
tos artísticos e literários (africanos, indígenas etc.), bem como, o 
entendimento de que o professor de Língua Portuguesa possui, im-
preterivelmente, o compromisso de trabalhar com o texto literário 
na escola, por meio de uma prática cada vez mais interdisciplinar, 
uma vez que a formação literária é inerente à formação integral do 
sujeito. O que já se percebe é que tal alteração ocasionará mudan-
ças nos currículos de formação em Letras.

Incialmente discute-se a proposta da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), retomando seus objetivos, perspectivas e mo-
dos de organização. Em seguida, problematizamos a escola repu-
blicana e o compromisso docente com a formação integral e hu-
mana dos alunos. Para então, em um último ponto, abordarmos a 
interdisciplinaridade na escola básica, preconizada pelos documen-
tos oficiais e como a mesma é estudada nos cursos de formação de 
professores, em específico, em Letras. 

2 A BNCC, a área de linguagens e as 
mudanças no ensino de literatura. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documen-
to que objetiva definir os conteúdos essenciais a serem estudados 
na escola, de forma a orientar a organização curricular em todo 
o país.  Na Base, as disciplinas estão agrupadas de acordo com a 
área de conhecimento. A este trabalho, interessa a área de lingua-
gens, constituída pelos componentes de Língua Portuguesa, Lín-
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gua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física. O documento 
apresenta um novo entendimento sobre os componentes curricu-
lares, sobre o que são e como devem ser trabalhados na escola. 
Diante dessa perspectiva, a nova visão sobre a Literatura e sua 
relação com o componente curricular de Língua Portuguesa merece 
atenção e estudo. 

Percebe-se que a Literatura não está elencada como uma 
disciplina constituinte da área de linguagens, subentendendo-se 
que está atrelada à Língua Portuguesa. Tal fato não é novidade. 
A atual configuração da área de Linguagens foi assim definida em 
2010, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Edu-
cação Básica – DCNEB. A BNCC, porém, ressignifica o conceito 
de Literatura e repensa as metodologias de trabalho e o lugar da 
disciplina na escola. 

Para González et al, a linguagem não é um instrumento, mas 
sim um modo de ser. Logo, “o homem é um ser de linguagem1. Essa 
característica nos diferencia das demais espécies, pois somos capa-
zes de nomear e pensar complexamente”. (GONZÁLEZ; JHOANN; 
POSSANI, 2015, p. 6).

A linguagem possibilita a ação e interação no mundo, através 
dela construímos sentidos com os outros e ampliamos as capaci-
dades expressivas. São as práticas de linguagem que estruturam 
as relações humanas, e, tais práticas são inúmeras e variadas. Na 
BNCC, a leitura, por exemplo, diz respeito às práticas de lingua-
gem que acontecem a partir do encontro do leitor com o texto escri-
to, a partir da interação e interpretação. 

O contato com o texto literário possibilita a formação estética 
e a vivência de experiências literárias, ampliando as referências 
culturais. Obras que foram escritas há tempo podem evocar novos 
olhares sobre o presente. Eis a importância da leitura de produções 
literárias que representem toda a diversidade cultural e estética. 

1 Essa afirmação gadameriana é a expressão de uma ideia radical sobre o que nos constitui 
humano. Ela é então o medium da experiência do homem no mundo, como a água está 
para o peixe.
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Almeja-se um leitor que não seja apenas um decifrador, mas que 
reconstrua o texto a partir de sua interpretação ativa. 

Desse modo, a literatura não é apenas uma disciplina esco-
lar, é uma vivência pessoal, é social, assim como também o são os 
demais componentes da área de linguagens,

O que configura a especificidade dos componentes que integram a área 
das Linguagens é que elas são práticas sociais. Assim, não basta en-
sinar conceitos sobre arte, sobre o movimento ou sobre a escrita e a 
leitura se o aluno não se expressar artisticamente, não se movimentar, 
ler, escrever e falar como uma dimensão comunicativa e expressiva do 
seu viver social. (GONZÁLEZ; JHOANN; POSSANI, 2015, p. 6).

No documento preliminar à BNCC percebe-se essa preocupa-
ção de tratar a Literatura como uma vivência e não apenas como 
uma disciplina escolar em que se decoram obras, autores e perío-
dos literários. 

Ao componente curricular Língua Portuguesa cabe proporcionar aos 
estudantes experiências que contribuam para o desenvolvimento do le-
tramento, entendido como a condição de participar de uma diversidade 
de práticas sociais permeadas pela escrita. Para tanto, a escola precisa 
possibilitar o contato com larga variedade de textos, em práticas diver-
sas de uso da língua. ( BRASIL, 2015 p. 505)

Observa-se, na Base, que a leitura literária ganha centra-
lidade na prática de sala de aula; ressalta-se o aspecto formativo 
da literatura, do homem e do mundo humano; propõem-se diálogo 
entre produções tradicionais e canônicas com as produções da con-
temporaneidade; incentiva-se a leitura de textos literários de dife-
rentes culturas, valorizando autores da tradição e autores popula-
res, literatura afro-brasileira, africana, indígena, autores e obras 
locais e regionais, autores latino americanos; os fundamentos teó-
ricas da literatura passam a ser reconhecidos nas práticas literá-
rias e para elas. Em suma, o aluno forma-se construtor, produtor e 
receptor do texto literário. 
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3 Escola como tempo livre, Literatura e 
Formação Humana

Uma vez que se tem conhecimento do espaço ocupado pela 
literatura, (inserida no componente de língua portuguesa) é ne-
cessária outra tomada de consciência, que diz respeito ao papel 
exercido pelo professor. Não sendo mais uma disciplina constituin-
te do currículo, a literatura corre o risco de ficar apagada na escola, 
dependendo da formação docente e dos processos de leitura desen-
volvidos pelo professor. Este, além de ser leitor literário, precisa ter 
consciência do seu papel como formador de leitores e estar apto a 
garantir aos alunos o direito de aprender e fruir literatura, entran-
do em contato com o legado literário humano. 

A escola tem o compromisso de garantir aos alunos o acesso 
ao patrimônio cultural e assegurar que eles continuem conhecendo 
e aprendendo ao longo da vida. De acordo com a Base, a educação é 
“compreendida como direito humano, individual e coletivo, habilita 
para o exercício de outros direitos, e capacita ao pleno exercício da 
cidadania” (BRASIL, 2015, p. 26).

A função da escola não deve se limitar à formação pré-univer-
sitária ou profissionalizante, ainda mais no Ensino Médio, quando 
se espera que os jovens sejam mais autônomos, tanto em relação 
aos conhecimentos quanto no âmbito da vida social. 

Nessa perspectiva, vale retomar que a palavra escola vem do 
grego skholé, que significa tempo livre, descanso, lugar de ensino, 
conforme Masscheleins e Simons: 

a escola oferece ‘tempo livre’ e transforma os conhecimentos e as ha-
bilidades em ‘bens comuns’, e, portanto, tem o potencial para dar a 
todos, independentemente de antecedentes, talento natural ou aptidão, 
o tempo e o espaço para sair de seu ambiente conhecido, para se su-
perar e renovar (e, portanto, mudar de forma imprevisível) o mundo.  
(MASSCHELEIN; SIMONS, 2014, p. 10)
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A escola deve operar um recorte no tempo e no espaço de 
modo a ser um lugar privilegiado onde se possa oferecer aos alu-
nos formas de pertencimento ao mundo, aos seus objetos e signos, 
meios de adentrar nesse mundo e constituir sua própria experi-
ência e sensibilidade, não ficando encerrado apenas no mundo da 
produção e do consumo. Assim também defende Fumaroli, ao afir-
mar que 

 a função insubstituível da escola secundária é a de dar aos adolescen-
tes os elementos e as referências essenciais e não somente para a vida 
profissional, seja qual for em que especificidade, mas também - e essa é 
uma dimensão educativa que jamais devemos perder de vista - para a 
vida de relações pessoais, a vida íntima, o uso sensível e prudente dos 
lazeres. (FUMAROLI, 2010, p. 273)

A garantia de continuidade do mundo humano é a existência 
de algo mais duradouro que uma vida humana, algo que deixe sua 
marca em meio aos homens e que transcenda esse tempo. Esse algo 
são as obras de arte, das quais faz parte a Literatura, que também 
é arte. As obras de arte têm a capacidade de fazer o homem se 
comover e refletir sobre as questões que lhe são postas e, dessa for-
ma, afastar-se momentaneamente de suas preocupações e afazeres 
diários. As obras de arte representam uma maneira de pensar e 
organizar o mundo, conforme Antonio Candido, 

As manifestações artísticas são uma das formas de atuação sobre o 
mundo e de equilíbrio coletivo e individual. São, portanto, socialmente 
necessárias, traduzindo impulsos e necessidades de expressão, de co-
municação e de integração que não é possível reduzir a impulsos mar-
ginais de natureza biológica. (CANDIDO,1967, p. 81).

O mundo é modificado a partir de novas intepretações sobre 
as coisas existentes, e nesse processo interpretativo também são 
modificados os sujeitos, participantes desse mundo. Por isso, refor-
ça-se que a escola não deve focar-se apenas em uma formação pro-
fissionalizante, mas também na formação humana do indivíduo, 
como defende Fumaroli:
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a escola deve primeiramente tomar uma certa distância em relação ao 
mundo das urgências imediatas, a fim de construir homens e mulheres 
interiormente preparados para conhecerem a si mesmos e se desen-
volverem em todas as circunstâncias, quer privadas ou profissionais. 
(2010, p. 277.). 

Nesse sentindo, é imprescindível o ensino da literatura na 
escola, visto que esta é intrínseca à formação do jovem e inerente 
ao seu processo de humanização, conforme assegura Antonio Can-
dido:

A literatura compreende a uma necessidade universal que deve ser sa-
tisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar 
forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta 
do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mu-
tilar a nossa humanidade. (CANDIDO, 1995, p. 186).

Assim, reitera-se que a literatura é uma forma de vivência, 
tanto pessoal quanto humana, é a construção de sentidos para a in-
teração com o mundo, é o resgate das questões humanas, é o prazer 
e a fruição obtido pela leitura literária. 

4 Literatura, interdisciplinaridade e a 
formação dos professores em Letras. 

Um ensino interdisciplinar pretende formar alunos que te-
nham uma visão global de mundo e que estejam aptos, segundo 
Morin (2002, p.29) a “articular, religar, contextualizar, situar-se 
num contexto e, se possível, globalizar, reunir os conhecimentos 
adquiridos”.  Assim, a interdisciplinaridade diz respeito a uma vi-
são de mundo que considere a relação entre o todo e as partes. Essa 
relação consiste em trabalhar um tema ou assunto que esteja aci-
ma de barreiras disciplinares, que seja abordado como um todo, o 
que deve estar em destaque é a complexidade do assunto.  Quando 
um tema estudado está acima dos domínios disciplinares, rompe-
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-se a fronteira entre as disciplinas e ocorre, além da integração, 
troca e cooperação. 

 As práticas interdisciplinares exigem do professor uma pos-
tura diferenciada. Este precisa ser reflexivo e possuir uma rele-
vante bagagem cultural e pedagógica para que suas práticas este-
jam consoantes com a proposta interdisciplinar (SANTOMÉ, 1998, 
p.235). Esta tarefa não é fácil, uma vez que a formação da grande 
maioria dos professores foi pautada em um ensino fragmentado. 

O primeiro passo para um trabalho interdisciplinar é o cul-
tivo de um saber interdisciplinar, de uma cultura geral ampla pe-
los docentes, uma vez que cabe ao professor mostrar, indicar, aos 
alunos a relação entre os conhecimentos. A interdisciplinaridade, 
ao superar a fragmentação do conhecimento e apresentar uma vi-
são de totalidade, permite novas formas de olhar e entender esse 
conhecimento. Cada disciplina passa a ser percebida como insepa-
rável da construção do todo, mas ao mesmo tempo distinguindo-se. 
A prática interdisciplinar respeita a especificidade de cada área, 
mas une-as para ter um conhecimento inovador e amplamente sig-
nificativo. 

A inserção das partes no todo e a contextualização são im-
prescindíveis, pois informações dispersas não se inserem na visão 
geral de mundo e são mais difíceis de serem relacionadas com a 
percepção de cada pessoa, deixando de ser significante. Nesse sen-
tido, no que concerne às linguagens, o trabalho interdisciplinar e a 
articulação das disciplinas que compõe a área é possível e realizá-
vel, tendo em vista o fato anteriormente comentado de que há um 
objeto comum entre as disciplinas, que é a atuação do sujeito em 
práticas sociais. A BNCC reforça essa postura interdisciplinar na 
área, ao colocar que:

A integração dos quatro componentes em uma área também busca rom-
per com uma lógica de organização escolar que reforça certa dissociação 
e hierarquia entre as linguagens, considerando que, na vida social, os 
sentidos de textos, objetos e obras são construídos a partir da articula-
ção de vários recursos expressivos (BRASIL, 2015, p. 29).
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Exemplo visível da relevância do trabalho interdisciplinar é 
a literatura, que não sendo mais disciplina única deverá ser traba-
lhada juntamente com a língua portuguesa. Essa nova forma da 
estrutura curricular favorece a aprendizagem ao contribuir com 
o diálogo entre discplinas e conhecimentos, além de incentivar a 
formação do pensamento crítico na percepção do mundo e das rea-
lidades humanas. Almeja-se a formação de leitores autônomos que 
ao tomarem conhecimento, através da leitura, das situações que 
envolvem o outro e a si próprio, tenham ampliada e ressignificada 
a sua formação enquanto pessoa humana, ou seja, a sua humani-
zação, que de acordo com Antonio Candido é 

o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos es-
senciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa dis-
posição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade 
de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da 
complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura 
desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna 
mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o seme-
lhante (CÂNDIDO, 1995, p. 249).

Ao considerarmos isso, destacamos que é compromisso e 
desafio do professor pensar práticas de ensino que abordem língua 
e literatura de forma contextualizada e dialógica, levando sempre 
em consideração a formação integral do sujeito e educando para a 
autonomia. Contudo, para que o docente seja capaz de realizar tais 
tarefas é preciso repensar a formação que estes recebem em cursos 
de graduação em Letras.  

Sendo assim, a partir dos pressupostos apresentados, da pre-
sença da área de linguagens na organização curricular da educação 
básica, prevista nos documentos oficiais, desde o PCN, e da forma 
como entendemos a literatura na escola básica e, logo, na formação 
integral dos sujeitos, percebe-se que os cursos de Letras devam 
ressignificar suas propostas e currículos.  Esses, a partir de estudo 
realizado, por meio da leitura comparativa de grades curriculares 
de cursos de Letras de sete universidades públicas e comunitárias 
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do Rio Grande do Sul, ainda organizam-se prioritariamente por 
disciplinas isoladas, sem diálogo entre as áreas. 

Dentre as grades e propostas curriculares analisadas, pou-
cas delas contemplam aproximações entre língua e literatura, bem 
como disciplinas em que se discuta a organização e fundamentos 
da área das linguagens na educação básica. Na mesma perspecti-
va, não são encontradas disciplinas ou práticas que explicitem o 
diálogo entre áreas do conhecimento. Contudo, ao considerarmos 
o trabalho proposto na documentação oficial, o qual pauta o fazer 
escolar em uma perspectiva interdisciplinar, é preciso que a forma-
ção em Letras proporcione os conhecimentos da área de Lingua-
gens, as formas de relação entre suas disciplinas em uma perspec-
tiva interdisciplinar; 

Em nosso entendimento, a organização curricular deve possi-
bilitar ao acadêmico, futuro professor de línguas e literaturas uma 
formação que contemple: a) entendimentos acerca da área de Lin-
guagens, considerando seus conceitos, aproximações e formas de 
trabalho; b) formação e estudo acerca das quatro grandes áreas 
do conhecimento, a fim de compreendê-las conceitualmente e es-
truturalmente, o que viabilizará a perspectiva interdisciplinar no 
trabalho docente; c) uma formação que não seja mais pautada por 
dicotomias (divisões) entre língua e literatura, mas que considere a 
formação integral do profissional para que o mesmo atue de manei-
ra complexa junto à área de linguagens na escola. d) a formação em 
literatura englobe a perspectiva interdisciplinar do trabalho com o 
texto literário na escola, considerando seu potencial para o diálogo 
entre diferentes áreas do conhecimento.

Todo esse movimento deve, entretanto, levar em considera-
ção os conceitos próprios à especificidade da formação em Letras, 
seja na língua ou não literatura, para que, embasado neles e tendo 
pleno domínio da especificidade de sua disciplina e de seu fazer, o 
futuro professor possa abrir-se em sua formação para o diálogo com 
as demais disciplinas da área de Linguagens e as de outras áreas 
do conhecimento. 
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Ainda em relação ao currículo e à formação em Letras, é pre-
ciso destacar que, caso tenhamos a BNCC como norte do trabalho 
nas escolas brasileiras, será preciso problematizarmos o modo como 
língua e literatura estão sendo trabalhadas, uma vez que a BNCC, 
no eixo da práticas literárias prevê que o docente trabalhe não só 
com obras canônicas, mas também obras de grupos historicamente 
tidos como minorias. Além disso, o trabalho com a literatura sai 
unicamente do âmbito da leitura e chega à produção literária como 
modo de expressão das crianças e jovens. Tudo emoldurado pela 
interdisciplinaridade. 

5 Considerações finais

No presente estudo, objetivamos analisar a segunda versão 
da Base Nacional Comum Curricular – BNCC no que se refere à 
área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, ocupando-se mais 
precisamente do estudo do componente de Língua Portuguesa e de 
como a Literatura passa a integrá-lo. Por meio desse estudo, pude-
mos refletir acerca das mudanças que a BNCC possivelmente de-
sencadeará na formação dos professores de Letras, uma vez que a 
BNCC traz uma perspectiva distinta do que vinha sendo realizada 
na realidade escolar, no que se refere aos conhecimentos de Língua 
Portuguesa e de Literatura.  

Além disso, o trabalho possibilitou a discussão acerca da es-
cola republicana, bem como o compromisso do docente com a for-
mação integral dos alunos e como componentes curriculares como 
a Literatura mostram-se potenciais para a formação humana de 
crianças e jovens. Com isso, defendemos o direito à literatura e às 
práticas literárias de qualidade na escola. Para tanto, será preciso 
levar essa discussão aos cursos de formação em Letras, a fim de 
que os futuros professores preparem-se para o trabalho com língua 
e literatura considerando: uma perspectiva interdisciplinar, huma-
nizadora, com qualidade e diversidade. 
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Enfim, defendemos que os currículos dos cursos de gradua-
ção em Letras possibilitem uma formação que considere os estudos 
acerca da educação republicana, do direito de aprender, bem como 
rompa com a dicotomia entre estudos linguísticos e literários, a fim 
de que o próprio estudante, futuro professor, possa ter uma visão 
alargada do conhecimento. Sem essa mudança de paradigma nos 
cursos de Letras, talvez estejamos criando ou reforçando o distan-
ciamento entre os currículos da educação básica e os currículos da 
educação superior. 

6 Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 
Documento preliminar. MEC. Brasília, DF, 2015.

CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. Vários escritos. São Paulo: 
Duas Cidades, 1995.

FLICKINGER, Hans-Georg. A caminho de uma pedagogia herme-
nêutica. Campinas, SP: Autores Associados, 2010. 

FUMAROLI, Marc. A literatura: preparação para tornar-se pessoa. In.: 
MORIN, Edgar. (Org.) A religação dos saberes: o desafio do século XXI. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.

MASSCHELEIN, Jan; SIMONS Maarten. Em defesa da Escola: uma 
questão pública; tradução Cristina Antunes. 2. ed. Belo Horizonte: Autên-
tica Editora, 2014.

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: Repensar a reforma, reformar 
o pensamento. 7. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e interdisciplinaridade: o 
currículo integrado. Porto Alegre: Artmed, 1998.



O DISCURSO E AS 
SINGULARIDADES DO SISTEMA 

LINGUÍSTICO ATRAVÉS DO TEXTO

Marina de Oliveira*

1 Introdução

O objetivo principal do presente artigo é observar textos es-
critos, buscando analisar fenômenos linguísticos associados a ques-
tões gramaticais como mecanismos na mobilização de sentidos pre-
tendidos na enunciação. Para tanto, apoiamo-nos nos princípios te-
óricos de Émile Benveniste, linguista cujos estudos apresentaram 
a enunciação como o ato de colocar a língua em funcionamento por 
meio de um ato individual. Após elucidar alguns conceitos necessá-
rios acerca da enunciação, trazemos alguns princípios básicos para 
a determinação de um processo de análise linguística. Tornam-se 
necessários esses princípios, pois, adiante, analisaremos um artigo 
de opinião intitulada “Só por hoje”, texto que apresenta arranjos 
linguísticos que só podem ser explicados pelo aqui/agora da enun-
ciação, entendida como um ato de mobilização. Cabe ressaltar que 
a análise pretendida foca-se principalmente em uma investigação 
a respeito do sentido construído no texto, sendo que a enunciação 
em si é entendida como um processo simbólico de apropriação.
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2 Princípios da enunciação e análise 
linguística

Émile Benveniste, através do seu artigo “O aparelho formal 
de enunciação”, apresenta a enunciação como uma mobilização, ou 
seja, a ação de colocar a língua em funcionamento por meio de um 
ato individual de utilização. Ato este que pressupõe a relação entre 
o eu e o tu, na qual, segundo Benveniste (1989, p. 84) “o termo eu 
denotando o indivíduo que profere a enunciação, e o termo tu, o 
indivíduo que aí está presente como alocutário”. Como princípio 
fundamental desta reflexão está a ideia de singularidade do ato 
enunciativo, atrelado à subjetividade do sujeito que enuncia, ao 
tempo e ao espaço de utilização.

Entende-se por ato individual a utilização que o locutor faz 
da língua, atitude necessária para a enunciação, visto que antes 
disso a língua não passa de uma possibilidade e é, de fato, efetuada 
na forma de discurso, através de um locutor visando atingir um 
alocutário, que responde. “Enquanto relação individual, a enun-
ciação pode se definir, em relação à língua, como um processo de 
apropriação” (BENVENISTE, 1989, p. 84), pois o locutor se apro-
pria do aparelho formal que é a língua e a enuncia de tal modo a 
relacionar-se com o alocutário, com objetivos específicos. Ressalta-
-se a singularidade desse ato, pois

A língua provê os falantes de um mesmo sistema de referências pesso-
ais de que cada um se apropria pelo ato de linguagem e que, em cada 
instância do seu emprego, assim que é assumido por seu enunciador, se 
torna único e sem igual, não podendo realizar-se duas vezes da mesma 
maneira (BENVENISTE, 1989, p. 69).

Embora singular e único, é inerente ao ato que, ao enunciar, 
posicione o outro diante de si, “qualquer que seja o grau de presença 
que ele atribua a este outro” (BENVENISTE, 1989, p. 84). A enun-
ciação é, pois, uma alocução: ela exige essa relação eu:tu. Relação 
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esta que mantém correspondência com o mundo, pois tem como 
condição para essa mobilização e essa apropriação da língua, “para 
o locutor, a necessidade de referir pelo discurso, e, para o outro, a 
possibilidade de co-referir identicamente, no consenso pragmáti-
co que faz de cada locutor um co-locutor” (BENVENISTE, 1989,  
p. 84). A referência é, portanto, parte constituinte da enunciação.

A subjetividade, por sua vez, é, segundo Benveniste (1976, 
p. 286), em seu artigo “Da subjetividade da linguagem”, entendida 
como “a capacidade do locutor para se propor como ‘sujeito’”. Essa 
proposição como sujeito tem como condição a linguagem. “É na lin-
guagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito. 
Porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua realidade 
que é a do ser, conceito de ego” (BENVENISTE, 1976, p. 286). Por 
sua vez, a subjetividade na linguagem excite pela intersubjetivida-
de. A intersubjetividade pode ser definida como a comunicação das 
consciências individuais, umas com as outras, realizada com base 
na reciprocidade.

Influenciam também no discurso o espaço e o tempo em que 
aquele é enunciado. O primeiro é estabelecido segundo algumas ca-
tegorias que podem variar: “o objeto está perto ou longe de mim ou 
de ti, ele também é orientado (defronte ou detrás de mim, no alto 
ou em baixo), visível ou invisível, conhecido ou desconhecido, etc.” 
(BENVENISTE, 1989, p. 70). O tempo, porém, é um dos aspectos 
mobilizadores das formas linguísticas mais ricas dentre as revela-
doras da experiência subjetiva.

O tempo linguístico tem de singular “o fato de estar organica-
mente ligado ao exercício da fala, o fato de se definir e de se orga-
nizar como função do discurso” (BENVENISTE, 1989, p. 74). Este 
tempo tem como centro o presente em que o discurso é enunciado, 
sendo “evidente que este presente [...] não pode ser localizado em 
uma divisão particular do tempo crônico, porque ele admite todas 
as divisões e não se refere a nenhuma em particular” (BENVE-
NISTE, 1989, p. 75). Nesse contexto, o locutor, ao falar, situa seu 
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discurso como presente pela razão que é sempre um momento novo 
no qual o presente é reinventado.

No processo de comunicação, a temporalidade que é do locu-
tor é aceita pelo interlocutor, ainda que ele não a tenha instaurado 
em seu próprio discurso. Reciprocamente, quando o interlocutor 
responde, o locutor torna-se então receptor e converterá a tem-
poralidade do outro na sua. “A condição de intersubjetividade é 
o que torna possível a comunicação linguística” visto que nela se 
reflete “a experiência de uma relação primordial, indefinidamente 
reversível, entre o falante e seu parceiro” (BENVENISTE, 1989,  
p. 79-80).

A enunciação vista como essa apropriação e atualização da 
língua, faz suscitar questões: Se a língua, como ato enunciativo, 
é atualizada e revestida de peculiaridades pelo locutor como ana-
lisar um enunciado? Como as categorias de espaço e tempo, entre 
outras, interferem nessa análise?

Ao tentar-se buscar respostas a essas questões percebe-se a 
necessidade de, primeiramente, determinar um método de análise 
linguística, qual procedimento deve ser levado em conta para se 
chegar a um resultado. Com o surgimento e aprimoramento da lin-
guística como campo da ciência convencionou-se que a “linguagem 
devia ser descrita como uma estrutura formal” (BENVENISTE, 
2005, p. 127). A grande questão é, se o objeto de estudo da linguís-
tica é a língua, considerando-a em fatos de linguagem, a realidade 
não é distinta do objeto. A língua pode ser estudada a partir de 
diversas teorias e sob diversos aspectos, assim, é o ponto de vis-
ta daquele que estuda que determina especificamente o objeto de 
análise.

Benveniste, no artigo “Os níveis de análise linguística” em 
seu livro Problemas de Linguística Geral I (2005) traz a noção de 
nível como essencial para a determinação do procedimento de aná-
lise. Ele justifica a escolha de tal noção, pois ela é a única que aten-
de a duas importantes característica da linguagem, sua “natureza 



535

Marina de Oliveira

articulada” e o “caráter discreto” de seus elementos. Sabendo-se 
que a linguagem é a efetivação da língua, essa deve ser invocada 
aqui como um sistema de signos linguísticos, dado que “a atividade 
linguística é uma atividade simbólica” (FIORIN, 2008, p.56).

A análise linguística tradicional consiste basicamente em 
duas operações, são elas: segmentação e substituição. O processo 
de segmentação, nada mais é que dividir os elementos linguísticos 
a porções cada vez menores até que se tornem indivisíveis, ou seja, 
segmentar o nível fraseológico (nível da frase), significa dividi-lo 
nas palavras que ele contêm, assim, uma palavra passa a repre-
sentar o nível morfológico (unidade mínima de sentido), que pode 
ser dividido ainda a um nível fonológico, formado pelos fonemas, 
sendo que esse não pode ser dividido novamente. Percebe-se que 
esse processo é realizado através da relação de um nível com o ou-
tro. Já o processo chamado de substituição acontece especificamen-
te no interior de cada nível, e, como o nome diz, é a substituição 
de um traço do elemento por outro, o que acontece, por exemplo, 
ao substituir no morfema “bala” o grafema [b] pelo grafema [m], 
resulta-se desse processo um novo morfema “mala”, com sentido 
independente do anterior. Do processo que possibilita substituir 
traços de um elemento decorre uma economia linguística, pois a 
uma mesma palavra podem ser substituídos diversos grafemas, 
resultando em uma abundância de outras palavras com sentidos 
adversos.

Pode-se perceber, através das operações expostas, que a 
análise linguística realizada dessa maneira, desloca-se de níveis 
superiores encaminhando-se a níveis inferiores, até chegar a uni-
dade mínima. Desta forma pode-se entender que a análise busca 
explorar a forma, que pode ser vista dentro da sintaxe da frase, dos 
radicais e alocuções do morfema, dos traços distintivos do fonema, 
etc. O que Benveniste propõe no artigo, no entanto, é uma análise 
que parte de níveis superiores progredindo até o nível superior por 
excelência, que para ele é a frase, “uma frase não pode, pois, ser-
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vir de integrante a outro tipo de unidade” (BENVENISTE, 2005,  
p. 137). Ao fazer isso faz-se uma análise que busca sumariamente o 
sentido, e não mais a forma. No nível da frase, segundo Benveniste 
(2005, p. 137) “transpomos um limite, entramos num novo domí-
nio”, ele ainda afirma que a frase distingue-se das demais entida-
des linguísticas e ressalta “o fundamento dessa diferença consiste 
em que a frase contém signos, mas é ela mesma um signo”. Por fim, 
o autor ainda explicita que ao adentrar o domínio da frase, deixa-se 
o “domínio da língua como sistema de signos” e se entra em um 
universo onde a língua é um “instrumento de comunicação, cuja 
expressão é o discurso”, a língua se configura como tal no “discurso 
atualizado em frases”, o conceito de “discurso” aqui trazido ambi-
valente ao de “enunciação”.

Em vista disso, utilizamos tais conceitos na análise de al-
gumas marcas singulares contidas no texto “Só por hoje”, escrito 
por Celso Vicenzi. O texto selecionado possui arranjos linguísticos 
que só se explicam no aqui-agora do ato enunciativo. Analisar-se-á 
fragmentos do texto, com o intuito de demonstrar como o sentido 
se forma dentro do texto através dessas marcas singulares. Por 
fim, pretende-se demonstrar que a língua-discurso se reveste de 
singularidades que imprimem ao sistema linguístico determinadas 
especificidades, só explicadas no aqui-agora da enunciação, o que 
aponta para a necessidade da análise de tais mecanismos num tra-
balho que pretende focalizar o sentido.

3 As singularidades enunciativas em um 
artigo de opinião

Celso Vicenzi é jornalista e escritor, geralmente escreve ar-
tigos e crônicas de opinião para blogs, sites e jornais impressos e 
eletrônicos. Escreve, atualmente, artigos para a revista digital Ob-
servatório da Imprensa que é focada na análise e crítica da atuação 



537

Marina de Oliveira

dos diversos meios de comunicação do país. O artigo “Só por hoje”, 
escolhido como objeto de análise atende o propósito da revista e 
traz uma crítica aos meios de comunicação, aos conteúdos vincula-
dos e os pressupostos e estereótipos que circulam entre a mídia e 
a população.

A singularidade enunciativa do texto começa pelo título “Só 
por hoje”: o autor utiliza o discurso de ‘outro’ dentro do seu texto. 
Nesse caso ele usa o lema dos integrantes da Associação dos Al-
cóolicos Anônimos (AAA) cuja repetição no decorrer do texto da 
ênfase, destaque, ou seja, chama a atenção do leitor e faz com que 
o texto em si pareça como um mantra, um lema, ou quase uma ora-
ção. Outro fator que reforça isso é o texto estar quase integralmen-
te em primeira pessoa, como as orações geralmente se apresentam, 
indiferente se primeira pessoa do singular ou do plural, é o que 
acontece no tradicional “Pai Nosso” da igreja católica, e o mesmo 
artifício é construído aqui: “Só por hoje não chamarei...”, “Só por 
hoje não direi...”, “Só por hoje evitarei...”, etc.

Fato é que apesar de utilizar-se de um lema pré-concebido 
pela AAA, ele reformula o sentido primário da expressão. A expres-
são perpassa por diversos sentidos diferentes dentro do texto, aten-
dendo a finalidade do autor em cada instância, em cada caso o que 
acontece é que ao sentido original do lema “Só por hoje” é acresci-
do um novo plano de expressão e ele torna-se um signo conotado. 
Fiorin (2008, p. 66) explica que “para criar m signo conotado, é 
preciso que haja uma relação entre o significado que se acrescenta 
e o significado já presente no signo denotado”, então o que o autor 
faz é tomar a expressão “só por hoje” que remete as pessoas que lu-
tam para combater seu vício em bebidas alcoólicas, para discorrer 
a respeito dos novos “vícios” que tem surgido na sociedade e suas 
possíveis formas de “combate”.

Pode-se perceber como o autor define o tempo crônico atra-
vés de expressões que marcam temporalidade. Benveniste (1989, 
p. 71) define tal tempo como aquele “dos acontecimentos, que en-
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globa também nossa vida enquanto sequência de acontecimentos”, 
e, por isso, nos informa “no sentido próprio onde estamos na vasti-
dão da história, qual o nosso lugar em meio à sucessão infinita dos 
homens que viveram e das coisas que aconteceram” (1989, p. 73).

No texto, a temporalidade crônica é definida ao tratar-se de 
temas e assuntos que só poderiam ser entendidos na contempora-
neidade: ao ser falado em informação relacionadas as redes sociais 
e “vícios” ligados a suportes como TV e rádio, assim como a crítica 
relacionada ao conteúdo de baixa qualidade que esses ambientes 
proporcionam: “o vício em consumir informação de péssima quali-
dade, inclusive nas redes sociais, e o vício de entreter-se com pro-
gramas de rádio e TV que atrofiam a inteligência e a capacidade de 
análise”; questões políticas que marcam o contexto nacional atual: 
“Só por hoje não chamarei de petralha ou de coxinha nenhum de 
meus adversários políticos e ideológicos”; ou o problema do engar-
rafamento no tráfego, hoje tão comum em grandes cidades: “Só por 
hoje não reclamarei do engarrafamento no trânsito se estiver sen-
tado em um automóvel”. Tais assuntos localizam o leitor acerca da 
temporalidade textual.

Segundo Benveniste (1989, p. 74), “uma coisa é situar um 
acontecimento no tempo crônico, outra coisa é inseri-lo no tempo 
da língua. É pela língua que se manifesta a experiência humana 
do tempo”. Esse tempo tem de singular o fato de estar intrinsica-
mente ligado ao exercício da fala visto que se organiza como função 
do discurso. Para o autor, o tempo tem como seu centro no presente 
no qual se fala, pois “cada vez que um locutor emprega a forma 
gramatical do ‘presente’ (ou uma forma equivalente), ele situa o 
acontecimento como contemporâneo da instância do discurso que 
o menciona” (BENVENISTE, 1989, p.74-75). Desse modo, o tempo 
presente nunca é fixo e é sempre reinventado no discurso, “porque 
é, literalmente, um momento novo, ainda não vivido” (1989, p. 75). 
Daí advém a singularidade de cada ato enunciativo.
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No texto de Celso, pode-se trabalhar novamente com a ex-
pressão “Só por hoje”, repetida tantas vezes no decorrer do texto, 
constituindo-se quase como uma anáfora, já que essa figura de lin-
guagem se constitui da repetição de uma palavra ou expressão em 
espaços regulares no texto, com o objetivo de enfatizar uma ideia, e 
o autor se utiliza deste recurso através dessa repetição da expres-
são “só por hoje” em todo início de parágrafo. Observa-se o uso nos 
dois casos seguintes, um do começo e outro do final do texto:

Só por hoje não chamarei de petralha ou de coxinha nenhum de meus 
adversários políticos e ideológicos...]

[...Só por hoje, cada vez que começar uma reclamação contra os altos 
impostos cobrados pelo governo federal (VICENZI, 2015).

Embora seja a mesma expressão reforçada, o “hoje” se renova 
a cada uso. Embora possamos implicar uma data cronológica para 
o contexto no qual o texto está inserido, as expressões e intenções 
divergem, transformando o sentido da expressão “hoje” a cada pas-
sagem, pois em cada passagem ele atende a uma finalidade especí-
fica que se renova a cada vez em que se lê o texto.

O alocutário, por si, está inserido no ato enunciativo, uma 
vez que ele é representado no texto como o sujeito passível de todos 
os “vícios” e hipocrisias expostas e somente ele pode transformar a 
situação, como propõe o autor em diversas partes do texto, ou seja, 
ele torna-se protagonista do espaço e tempo do enunciado do texto. 
A intenção do autor, ao escrever a partir de expressões do senso 
comum dentro do espaço atual é o de aproximar o leitor do texto, 
fazendo-o colocar-se no lugar de alguém passível de imperfeições, 
mas também de alguém de quem se espera uma resposta ou reação.

A subjetividade é um traço presente em todo enunciado, uma 
vez que todo ato enunciativo é um ato de apropriação, onde o sujei-
to toma posse da língua e implanta um outro diante de si, tornando 
esse ato individual e impossível de ser repetido, pois o tempo e o 
espaço não se repetem. Sendo ao se enunciar o sujeito se expres-
sará sempre de uma maneiro original e própria, assumindo uma 
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postura condizendo com a cultura e ambiente ao qual está inserido 
e suas experiências de vida. A subjetividade do autor do artigo é 
demarcada em todas as passagens, porém em algumas partes ela 
torna-se mais explícita, como no trecho onde o autor fala sobre o 
vício ou a compulsão pelo uso de aparelhos celular e continua “Há 
outros igualmente perniciosos: o vício em consumir informação de 
péssima qualidade, inclusive nas redes sociais, e o vício de entre-
ter-se com programas de rádio e TV que atrofiam a inteligência e a 
capacidade de análise”, percebe-se aqui que ele categoriza alguns 
conteúdos de redes sociais, como sendo de “péssima qualidade”, 
mostra claramente a própria opinião. O mesmo acontece quando 
ele declara que mídias como rádio e TV “atrofiam a inteligência”. 
Outros casos parecidos podem ser contemplados no decorrer do 
texto, característica do artigo de opinião.

Além de críticas à política, às mídias e às redes sociais, o 
texto também faz uma crítica ao preconceitos arraigados na socie-
dade, como no trecho a seguir:

Só por hoje não vou ridicularizar e hostilizar pessoas com preferências 
sexuais diferentes das minhas. Tentarei compreender que o desejo se-
xual independe do gênero e que não há nada errado nisso, ao contrário 
da homofobia. Se persistirem os sintomas homofóbicos, procurarei aju-
da. Talvez Freud explique. (VICENZI, 2015).

Nesse segmento, há uma construção que permite inferir a 
homofobia (aversão a homossexuais) como uma doença, discurso 
de outrem trazido para este texto em especial. Como a expressão 
“se persistirem os sintomas homofóbicos, procurarei ajuda”, há a 
desconstrução do anúncio do Ministério da Saúde “Se persistirem 
os sintomas, o médico deverá ser consultado”, para que a expressão 
atenda ao sentido pretendido por ele. Percebe-se que a expressão só 
tem sentido neste texto e nesse contexto, e torna-se uma constru-
ção singular do ponte de vista da enunciação. O mesmo ocorre na 
sequência, com a expressão “talvez Freud explique”, tal enunciado 
se compõe em um intertexto ao famoso criador da psicanálise, e 
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ainda corrobora com o restante do enunciado, ao passo que Freud 
é conhecido por seus estudos teóricos a respeito da sexualidade hu-
mana e definiu que o desejo sexual é o principal fator do desenvol-
vimento humano, sendo assim faz concordância com o enunciado 
como um todo, que discorre sobre sexualidade.

4 Considerações finais

A singularidade está presente em todo ato enunciativo, pois 
o sujeito é protagonista e insere suas características ao falar ou 
escrever. Após a análise do texto fica claro como diversos fatores 
interferem na construção do sentido de um enunciado, desde a sub-
jetividade até os princípios de tempo e espaço. Pode-se concluir que 
dentro do texto como um todo o autor se utiliza de vários artifícios 
para chegar ao resultado esperado e atender seus objetivos críticos, 
o que o torna rico para a análise linguística. Da mesma forma, per-
cebe-se que não só esse, mas todo enunciado (escrito ou oral) tem 
marcas linguísticas que advém da mobilização de sentidos que de-
corre da enunciação e podem ser tomados como objetos de análise, 
quando esta prezar pela investigação do sentido.
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1 Introdução

O termo feedback foi criado originalmente na área da biolo-
gia para referir-se ao processo de resposta que o organismo realiza 
após interagir em seu ambiente (SANTOS, 2012). Segundo Mory 
(2004), Feedback pode ser descrito como qualquer procedimento ou 
comunicação realizada para informar o aprendiz sobre a acuidade 
de sua resposta, geralmente relacionada a uma pergunta instrucio-
nal. Em todas as questões da vida humana, em todas as atividades 
onde há comunicação, o feedback é extremamente importante na 
comunicação entre emissor e receptor. Numa educação a distância, 
quando um estudante publica seu trabalho, responde questões dis-
sertativas ou faz apontamentos e questionamentos sobre os textos 
lidos, suas ideias podem não estar claras ou suficientemente coe-
rentes, precisando então de um feedback, que manifestado sobre a 
atuação deste aluno, pode modificar seu entendimento sobre tal as-
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sunto, servindo inclusive como ferramenta avaliativa e motivadora 
no processo de ensino-aprendizagem desta modalidade de ensino. 

Para Moore e Kearsley (2007, p. 251), a quantidade e a qua-
lidade dos diálogos entre os professores e os estudantes são fatores 
determinantes do sucesso na EaD, por isso, enfatizar os pontos po-
sitivos na atividade proposta e apontar as potencialidades mostra 
o quanto o educador está atento ao processo de aprendizagem do 
estudante, provando que este retorno pode contribuir de maneira 
positiva, aperfeiçoando assim seu desempenho . Sendo assim, para 
que o feedback tenha qualidade é preciso que seja aplicado de ma-
neira a cumprir o seu principal objetivo, que é aumentar o conhe-
cimento, as habilidades e a compreensão do aluno em relação a um 
conteúdo. Faz-se necessário aplicá-lo de forma positiva, estabele-
cendo empatia com a pessoa que o receberá, evitando julgamentos, 
utilizando-o de maneira a propiciar uma troca de saberes e conhe-
cimentos, a fim de gerar sintonia, respeito mútuo e motivação, ele-
mentos que são fundamentais e importantíssimos para uma me-
lhor interação entre todos os envolvidos na educação a distância.

2 A tecnologia na educação, Graduação em 
Língua Espanhola/ Ead

Nos últimos anos, a modalidade a distância vem crescendo a 
um ritmo que chega a ser até três vezes maior que o modelo pre-
sencial. Na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o curso 
de Letras Espanhol – Literaturas EaD surgiu em 2008, formando 
até o momento três turmas e duas a serem formadas até o final de 
2017. Nesta modalidade, são inúmeras as opções de cursos, mensa-
lidades mais em conta, ambientes de aprendizagem cada vez mais 
sofisticados, e, principalmente, a alta disponibilidade. É possível 
encontrar cursos à distância em praticamente qualquer lugar do 
Brasil, mesmo nas localidades mais distantes. 
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EAD é flexível! Uma das características mais marcantes des-
ta modalidade é a flexibilidade, pois permite que a grande maioria 
dos estudantes consigam conciliar trabalho e estudos. Uma pesqui-
sa recente da Educa Insights revela que 87% dos alunos de EAD 
têm emprego e ainda assim, com a facilidade do ensino a distân-
cia, conseguem manter seus estudos. Não obstante, tanto no EAD, 
como em qualquer graduação, é preciso bastante dedicação e aten-
ção aos prazos, pois os cursos à distância também têm datas para 
entrega de trabalhos e realização de provas. Além disso, disciplina, 
organização e automotivação são elementos fundamentais para 
quem estuda nesta modalidade de ensino.

Para que a educação a distância aconteça é imprescindível o 
uso da tecnologia, e neste contexto, as instituições de ensino supe-
rior estão atentas à realidade, implantando um sistema de ensino 
capaz de redirecionar suas ações para atender as demandas atuais, 
proporcionando ambientes virtuais que visem à praticidade e obje-
tividade nas práticas pedagógicas frente aos novos tempos da era 
da informação. Assim, a virtualização do ambiente de aprendiza-
gem vem agregar à educação maiores probabilidades de um ensino 
dinâmico, rápido e objetivo entre seus participantes. (LEVY, 1996).

A praticidade é outro fator determinante em um curso EaD, 
uma vez que o material didático, inclusive as vídeo-aulas, ficam 
disponíveis o tempo todo e podem ser acessados a qualquer mo-
mento. Outrossim, a interação é outro ponto forte desta modalida-
de de ensino, visto que todo o curso conta com uma equipe de tu-
tores e professores à disposição para tirar suas dúvidas ou ajudar 
em alguma questão. Além disso, há chats e fóruns de discussão que 
favorecem a interação entre os envolvidos e propiciam a aprendiza-
gem. Na pesquisa da Educa Insights, inclusive, os dois pontos mais 
importantes listados pelos alunos EAD foram a interação com o 
tutor e os momentos de discussão de conteúdo com a turma.



545

Elisandra Schwarzbold, Naura Letícia Coelho

2.1 Contribuições do feedback na aprendizagem 

McGOWN (1991), entende por feedback a informação que se 
obtém após uma resposta, e é geralmente vista como a mais im-
portante variável que determina a aprendizagem, logo a seguir à 
prática propriamente dita. Segundo GODINHO, MENDES e BAR-
REIROS (1995, p. 217) feedback “é a expressão genérica que iden-
tifica o mecanismo de retroalimentação de qualquer sistema pro-
cessador de informação”. É o retorno de informação que permite ao 
sistema avaliar o quanto foi cumprido os objetivos, é uma condição 
obrigatória para ocorrer aprendizagem, uma vez que sem essa in-
formação de retorno o sistema comporta-se como se estivesse cego, 
ou seja, não existe uma autoavaliação e as respostas defasadas, 
continuarão ocorrendo, tanto em termos espaciais como temporais. 
MARTENIUK (1986) define o feedback como sendo uma resposta 
produzida pelo movimento realizado, obtendo informações cinéti-
cas e cinemáticas do mesmo. SCHMIDT (1993) afirma que feedba-
ck é qualquer tipo de informação sensorial sobre o movimento, não 
exclusivamente com referência a erros. 

Ainda segundo SCHMIDT (1993), o feedback pode ser uma 
consequência natural do movimento, num processo de percepção 
pelo próprio executante e, pode também ser de outras formas, que 
não são tão óbvias para o aluno. Assim sendo, o feedback verbal 
está frequentemente sobre o controle direto do instrutor; então, ele 
ocupa uma grande parte na organização da prática.  O feedback 
verbalizado pode exprimir muitos tipos diferentes de informação 
simultaneamente, cada uma delas envolvendo muitos processos 
diferentes de aprendizagem. 

No entanto, a principal função da informação de feedback é 
a de permitir ao executante avaliar a resposta dada, criando uma 
estrutura de referência de forma a que o atleta ou aluno possa 
detectar erros e tentar corrigi-los (McGOWN, 1991). Além de in-
formação, como será descrito mais adiante, o feedback pode ter a 



546

O feebdack como mecanismo de apoio à aprendizagem na educação a distância

função motivadora e de reforço, para a execução de uma tarefa ou 
habilidade. 

De qualquer forma, a possibilidade de dirigir e influenciar 
a atividade do aluno numa determinada direção faz, do chamado  
feedback, um fator decisivo na atividade pedagógica, caracterizan-
do-se neste sentido como uma variável importante na determina-
ção da eficácia e qualidade do ensino (MOTA, 1989). 

2.2 Tipos de feedback   

Para SCHMIDT (1993) e FRANCO (2002) o feedback pode 
ser dividido em intrínseco e extrínseco. 

• Feedback Intrínseco 

Segundo SCHMIDT (1993) é a informação fornecida como uma 
consequência natural da realização de uma ação. Todos os aspec-
tos dos movimentos intrínsecos à tarefa podem ser percebidos 
mais ou menos diretamente, sem métodos ou aparelhos, ou seja, 
através dos órgãos sensoriais e proprioceptivos. 

• Feedback Extrínseco

SCHMIDT (1993) afirma que este tipo de feedback é constituí-
do por informação do resultado medido da performance, que é a 
resposta informada ao executante por algum meio artificial, seja 
verbal, visual ou sonoro. Deste modo, o feedback extrínseco é for-
necido após o feedback intrínseco. 
Tem como característica a suplementação da informação natural-
mente disponível (feedback intrínseco) e, o mais importante, este 
feedback é “a informação sobre a qual o docente tem controle”. 
Portanto, este deve levar em conta quando deve apresentá-lo, de 
que forma e, até mesmo se deve ser apresentado para influenciar 
na aprendizagem. 
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2.3 O feedback como elemento motivador

O aluno que busca por uma graduação a distancia, muitas 
vezes não possui o tempo necessário para estar presencialmente 
em uma sala de aula, mas isto não pode fazer dele um discente que 
não necessite de respostas, incentivos e propostas de estudos. O fe-
edback vem na educação a distancia como um elemento facilitador 
quando bem utilizado.

Segundo MOTA a manifestação de caráter positiva por parte 
dos docentes tem um papel estimulador de atividade dos seus alu-
nos. Salientar os procedimentos corretos, os êxitos, os sucessos de 
seus alunos e o encorajamento pós-erro, pode ser muito importante 
(BRUNELLO, citado por MOTA, 1989). O aluno de uma graduação 
a distancia anseia por respostas, pois suas duvidas na maioria das 
vezes surgem em momentos diferentes, em horarios  de estudo que 
por muitas vezes não bate com o acesso dos professores e tutores, 
pois na graduação a distancia o aluno molda sua forma de estudar 
justamente pela maior autonomia que tem para isso. É importante 
salientarmos que o tempo a ser disponibilizada a resposta de uma 
inquietação ou mesmo de uma solicitação de um aluno a distancia 
não pode ser muito longa. Um grande período sem feedback pode 
desmotivar o praticante. Manter os alunos informados de suas 
performances pode motivá-los e levá-los a exercer mais esforço na 
tarefa, o que pode beneficiá-los em termos da aprendizagem au-
mentada (SCHMIDT, 1993).

Experimentos revelaram que o feedback no qual o aluno era 
motivado, tinha um papel muito importante na performance, che-
gando a melhorá-la em situações desgastantes, entediantes e até 
desmotivantes (SCHMIDT, 1993). Fazer do feedback um elemento 
facilitador da aprendizagem incentivando o aluno a refeltir sobre 
o que foi estudado e a compartilhar seu conhecimento pode ajudar 
muito na aprendizagem.



548

O feebdack como mecanismo de apoio à aprendizagem na educação a distância

Ter cuidado com a maneira como será utilizada a linguagem 
, com o tempo a ser oferecido o feedback e a forma como será ex-
posto na plataforma  são açoes que pode evitar que o feedback ev-
nha a prejudicar a aprendizagem.  Conforme (SCHMIDT, 1993) o 
feedback pode prejudicar o aluno em algumas situações, pois pode 
embaraçá-lo em relação aos outros devido a sua performance não 
ser ideal, com isso em vez de motivá-lo, o professor acabará desmo-
tivando-o.

3 Metodologia

A fim de responder ao problema de pesquisa que norteia esse 
trabalho, que se refere à importância do feedback como mecanismo 
de apoio à aprendizagem na educação a distância, será realizada 
uma pesquisa com os professores, tutores e alunos do 7o Semestre 
do Curso de Letras Espanhol/Literaturas EaD, da Universidade 
Federal de Santa Maria, a partir de março do ano de 2017, esten-
dendo-se até o final do primeiro semestre deste mesmo ano, onde 
investigaremos como são dados os feedbacks nas relações profes-
sor-aluno, se este feedback é recíproco entre as partes, a importân-
cia do mesmo para cada um dos envolvidos e a relação que este tem 
no processo de ensino e aprendizagem. 

A pesquisa será realizada por meio de questionário online 
onde os participantes poderão expressar suas opiniões sem a ne-
cessidade de identificarem-se, a fim de deixá-los mais a vontade e 
também na expectativa de termos dados mais reais.  

3.1 Análise dos dados

Serão observadas e comparadas as respostas obtidas com o 
questionário ao conhecimento investigado nos estudos bibliográ-
ficos, onde analisaremos os tipos de feedbacks mais utilizados na 
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graduação em Letras Espanhol, na modalidade a distância, se de 
fato ocorre aprendizagem, entendimento, compreensão por meio 
dos feedbacks recebidos e se são dados de maneira recíproca nas 
relações professor- aluno – aluno- professor.

Para uma análise mais precisa será importante estabelecer 
os focos do trabalho das unidades das disciplinas do 7º Semes-
tre para que sejam feitos registros das falas obtidas através dos  
feedbacks e o comportamento dos alunos após recebê-los, assim 
como o tempo de espera pelos alunos e o tempo utilizado para com-
partilhar informações e conhecimentos. Também se pretende ana-
lisar a maneira como são oferecidos os feedbacks aos alunos, a lin-
guagem utilizada, se os mesmos incitam a pensar sobre o conteúdo 
visto e se permitiram aos estudantes compreender o que lhes fora 
proposto e refletir sobre o conhecimento obtido.

4 Considerações finais 

A pesquisa que será feita tem o intuito de analisar se poderão 
ocorrer mudanças no processo de aprendizagem dos alunos envol-
vidos no seu período inicial da investigação comparado ao seu final.

O feedback  deve ser aproveitado ao máximo pelo educador 
para auxiliar na aprendizagem de seus alunos, sendo mais um ins-
trumento a complementar o trabalho do professor de uma gradua-
ção em EaD. Através de uma linguagem direta, clara e objetiva o 
aprendizado tende a ocorrer de forma positiva.

É importante lembrar que se o aluno não estiver interessado, 
nada adiantará o esforço do professor, a qualidade do feedback e as 
estratégias adotadas. É preciso que o feedback seja recíproco entre 
os integrantes de uma disciplina na modalidade a distância, pois, 
assim como o educador envia sua resposta, o discente também pre-
cisa retornar a mensagem recebida, mostrando que está atento e 
preocupa-se com seu próprio processo de aprendizagem. 
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Com isso, o constatamos que o feedback é considerado uma 
das ferramentas fundamentais nas relações interpessoais, sendo 
essencial para o desenvolvimento dos estudantes. É a principal for-
ma de alinhar o trabalho do educador com o que de fato espera do 
seu aluno. 

O papel do feedback é aprimorar o trabalho dos estudantes, 
através da busca de aperfeiçoamento, pois é um importante recur-
so que permite que a pessoa perceba como está seu conhecimento 
e aprendizagem, onde está acertando e quais os pontos onde deve 
melhorar. O interesse pelas ideias do estudante e a valorização de 
sua opinião pode gerar a confiança e a compreensão necessária 
para que este educando atinja a autonomia de aprendizagem de-
sejada. Saber que está desenvolvendo um papel importante, com 
respaldo e atenção, o aluno se torna mais valorizado, sente-se mais 
capaz e amparado para seguir adiante com seus trabalhos, am-
pliando assim sua capacidade cognitiva.
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1 Introdução

Este artigo propõe o estabelecimento de uma discussão so-
bre a vinculação  entre as identidades sociais de raça de alunos 
da escola pública, e o papel do professor e do livro didático nessa 
composição.  A motivação pela temática se deu em decorrência da 
necessidade de se entender o entrelaçamento das referidas ques-
tões e as influências ideológicas desse processo na construção das 
identidades sociais de raça. 

Por ser a Linguística Aplicada (LA) “uma área de investiga-
ção interdisciplinar que se centra na resolução de problemas da 
prática de uso da linguagem dentro e fora da sala de aula” (LOPES, 
1996, p. 3), estudar as construções discursivas que constituem o 
ambiente escolar insere este trabalho no campo estudo da LA. 

A metodologia adotada na construção desse artigo foi a pes-
quisa bibliográfica de cunho qualitativo (GIL, 2009, p. 44), desen-
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volvida com base em material já elaborado. A escolha pelo método 
qualitativo se deu pelo fato de esse tipo de abordagem ser descri-
tiva, de maneira que considera a subjetividade dos processos e re-
lações (TRIVIÑOS, 1987), oferecendo a percepção de um fenômeno 
num determinado contexto.

  Percebe-se que nos livros didáticos, nos currículos escolares 
e nas falas dos professores, ainda há um apagamento de diver-
sos grupos sociais, e os negros integram esses grupos (ANDRADE, 
2014, p. 155). O preconceito manifestado na prática pedagógica 
pode ter como consequência uma autorrejeição e rejeição ao seu 
grupo social, comprometendo a construção das suas identidades 
(SILVA, 2005). Dentro dessa perspectiva, se faz importante o alerta 
para a responsabilidade atribuída ao livro didático e aos professo-
res na construção das identidades sociais dos alunos. Para tanto, a 
primeira seção vai discorrer sobre o conceito de identidades sociais 
como fragmentadas e em constante transformação. Na segunda se-
ção, será discutido o papel do professor e do livro didático na cons-
trução de identidades sociais de raça.

Com base na pesquisa teórica sobre o papel do professor e do 
livro didático na construção das identidades sociais de raça, este 
trabalho tem o objetivo de abordar a influência do livro didático 
na construção de identidades de raça na escola, e a importância do 
professor no uso crítico desse material pedagógico como mediador 
desse processo. Para atender a tais objetivos, esse estudo busca 
responder às seguintes perguntas: 1) Como o livro didático pode 
influenciar na construção de identidades sociais de raça dos es-
tudantes da escola pública? 2) Qual é a importância do professor 
no uso crítico do livro didático para a construção de identidades 
sociais de raça?
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2 Referencial teórico

Nesta seção se apresentará o conceito de identidade social de 
raça. Em seguida, tratarei da estreita relação entre os discursos 
veiculados nos livros didáticos e a construção de identidades so-
ciais de raça. E por fim se abordará a responsabilidade do profes-
sor quanto ao direcionamento do enfoque no trabalho com o livro 
didático.

2.1 Identidades sociais de raça

A identidade social se constrói a partir da interação do indi-
víduo com a sociedade, que, seguindo um determinado discurso, 
denomina as pessoas de acordo com as relações de poder. (GOMES, 
2005). De acordo com o mesmo autor, as identidades raciais são 
também construídas socialmente. Sendo raça um conceito social 
e historicamente construído a partir de relações concretas entre 
grupos sociais em cada sociedade (GOMES, 1995, p. 49), acredi-
ta-se que, no ambiente escolar, o professor e o livro didático são os 
responsáveis pelo estabelecimento das relações de poder e inter-
ferem diretamente na construção das identidades sociais desses 
indivíduos.

Bauman chama nossa época de “líquido-moderna”, tempo em 
que: “as identidades flutuam no ar, algumas a nossa própria esco-
lha, mas outras infladas e lançadas por pessoas em nossa volta, e 
é preciso estar em alerta constante para defender as primeiras em 
relação às últimas” (BAUMAN, 2005, p. 18). Quanto à construção 
das identidades sociais, pode-se dizer que: 

[...] a construção da identidade social é vista como estando sempre em 
processo, pois é dependente da realização discursiva em circunstancias 
particulares: os significados que os participantes dão a si mesmos e aos 
outros engajados no discurso (MOITA LOPES, 2002, p. 34)



555

Paola Clarinda Oniesko Brigolla, Aparecida de Jesus Ferreira

  Os adolescentes, imersos nos mais diversos contextos fami-
liares, sociais, econômicos, estão em processo de formação identitá-
ria. Os seus conceitos de representação e pertencimento estão em 
fase de processamento. A sua vida social é constantemente influen-
ciada pelos padrões impostos. No ambiente escolar, a ausência de 
representação do negro pode gerar a negação da identidade negra 
e trazer consequências irreversíveis para a sua formação adulta.

Estando as identidades em constante transformação, elas se 
formam a partir das interações dos indivíduos, ligadas por interes-
ses e carregadas de ideologias (MOITA LOPES, 2002; RAJAGO-
PALAN, 2003). A ideologia veiculada na escola estabelece o branco 
como norma, já que muitos livros didáticos são um exemplo da di-
visão racial e do racismo velado na escola (CAMARGO, FERREI-
RA, 2014, p.165). As imagens estereotipadas dos negros nos livros 
didáticos, à medida que ferem a sua autoestima, podem marcar 
irreparavelmente a sua formação identitária (OLIVEIRA, 2004), e 
os professores, imbuídos de aporte teórico para o trabalho com as 
relações étnico-raciais, podem reverter esse quadro.

2.2 O papel do livro didático e do professor na 
construção de identidades sociais de raça

Carlos A. Hasenbalg, já em 1987, em artigo intitulado: “A 
produção do fracasso”, publicado nos Cadernos de Pesquisa: 
Raça Negra e Educação, um dos primeiros documentos de 
relevância teórica a abordar as relações raciais na escola, 
ao citar a dissertação de mestrado de Maria Tereza Ramos 
(1979), reiterava a falha na formação dos professores para lidarem 
com as diferenças em sala de aula:

Maria Teresa notou que os professores estão muito mal aparelhados 
para lidarem com essas heterogeneidades do alunado: heterogenei-
dades de classes, heterogeneidades étnicas ou raciais. Basicamente a 
ideia é de que a atuação do professorado está permeada pela ideologia 
que legitima as desigualdades sociais. (HASENBALG, 1987, p. 26).
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Portanto, as primeiras pesquisas referentes ao trato da iden-
tidade negra na escola já sinalizavam a necessidade da formação 
crítica dos professores no tocante às questões de raça. No plano do 
relacionamento aluno-aluno e professor-aluno, a escola reproduz 
uma relação de dominação-subordinação, e estimula a reprodução 
desse sistema desigual, a ponto de uma parcela grande de alunos 
negros se recusarem a ir à escola para evitar situações constran-
gedoras e humilhantes (PEREIRA, 1987, p. 43). Com relação aos 
índices de evasão escolar dos alunos negros, CARVALHO relaciona 
a baixa autoestima dos alunos negros à evasão escolar: 

[...] fiz novas incursões bibliográficas que abordavam a exclusão dos ne-
gros na educação brasileira e o que me chamou atenção nessas pesqui-
sas foi a associação entre a baixa-estima dos alunos negros e a evasão 
escolar. Nesse caso, não me refiro ao acesso à escola, mas sim à perma-
nência desses alunos no ambiente escolar. [...]. Sendo assim, entendo 
que: se, em diferentes regiões do Brasil, pesquisadores apontam a bai-
xa-estima como uma das causas da evasão escolar dos alunos negros, 
então, não é exatamente um problema dos alunos, mas sim da escola 
(CARVALHO, 2006, p. 8).

A falta de representação dos alunos negros, tanto na consti-
tuição imagética do prédio escolar, quanto no material pedagógico 
denotam a ideologia dominante desse cenário (TRINDADE, 1994). 
Levando-se em consideração que os negros representam 50,7% da 
população, de acordo com censo realizado em 2010, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística1, a representação veiculada 
pelo livro didático está muito longe da realidade brasileira. Esse 
índice configura um cenário de “racismo silenciado” legitimado pelo 
livro didático (CAMARGO, FERREIRA, 2014, p. 169). As constru-
ções discursivas dos materiais pedagógicos estabelecem uma nar-
rativa que parece não se preocupar com as consequências dessa 
construção na formação identitária dos alunos:

1 Disponível em: <http://dssbr.org/site/2012/01/a-nova-composicao-racial-brasileira-
segundo-o-censo-2010/>. Acesso em: 01 abr. 2016.
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Contudo vigorar desde 2003 a Lei Federal nº 10.639, que es-
tabelece a inclusão no currículo oficial da Rede de Ensino a obriga-
toriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, ainda 
nos deparamos com a insistência na reprodução de discursos es-
tereotipados dos negros nos livros didáticos (CARVALHO, 2006). 
Essa veiculação pode ser trazer consequências muito negativas 
para os alunos negros:

[...] o livro didático pode também se constituir num instrumento que 
reproduz discriminação e preconceito, ora de forma silenciosa, ora de 
forma explícita; isto é, ao “invisibilizar” o processo histórico-cultural e 
as experiências cotidianas de certos grupos sociais, [...] cala-se sobre a 
existência dos diferentes, e isso significa excluí-los não só da história, 
mas, também da sociedade. Assim, os livros didáticos cujas ilustrações 
e textos apresentam imagens distorcidas, incompletas e estereotipa-
das sobre determinados grupos sociais, podem contribuir para rotular, 
desqualificar e estimular preconceitos, gerando referências negativas 
e provocando a baixa auto-estima dos indivíduos pertencentes a esses 
grupos, em particular, os negros (CARVALHO, 2006, p. 11-12).

Dessa forma, o livro didático constrói um discurso de exclu-
são e silenciamento sobre a real formação da população brasileira, 
constituindo-se num instrumento disseminador de preconceitos:

Os discursos racistas constantes nos livros didáticos são percebidos pe-
los estudantes e causam constrangimento e mal estar, ou seja, atuam 
como uma das formas de racismo institucional presentes nas escolas 
e podem ter parcela de participação nos resultados piores que o alu-
nado negro aufere no ensino. Novas pesquisas sobre tal impacto nos 
estudantes podem ajudar a compreender melhor sobre as matizes do 
fenômeno (SILVA, TEIXEIRA, PACÍFICO, 2014, p. 43).

 O grupo com menor representação configura o desempode-
ramento, e essa configuração, sendo construída socialmente, pode 
ocasionar a negação da própria identidade: “Identidade é algo re-
almente formado ao longo do tempo, através de processos incons-
cientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do 
nascimento” (HALL, 2006, p. 38).  O aluno negro precisa se ver 
representado no seu material pedagógico de maneira positiva.
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O livro didático funciona como portador de verdades que de-
vem ser assimiladas tanto por professores quanto por alunos (CO-
RACINI, 1999, p. 34). Como integrante do processo de construção 
do ensino-aprendizagem,  o livro didático pode ser utilizado de ma-
neira crítica para a construção das identidades dos educandos:

[...] tanto os textos verbais quanto os não verbais necessitam ser explo-
rados criticamente a fim de que as ideologias subjacentes nos discursos 
possam ser desveladas ou pelo menos contestadas no contexto de sala 
de aula. Para que esse nível de reflexão e engajamento seja possível, o 
professor precisa ter clareza que todo ato educativo resulta em um ato 
político e, nesse sentido, a escolha do material didático e a metodologia 
para abordá-lo podem corroborar na ampliação de visão de mundo do 
aluno e no seu entendimento sobre o poder dos discursos na sociedade 
(BALADELI, 2012, p. 106)

Para os alunos negos, materiais utilizados em sala de aula 
sem a reflexão crítica dos professores tornam-se uma determinação 
ideológica, criando neles uma ideologia de embranquecimento, pois 
as identidades negras não são vistas como positivas (CAMARGO, 
2014, p. 178). Dessa maneira, o discurso estereotipado e homoge-
neizante do livro didático muitas vezes é legitimado pela voz do 
professor, que se caracteriza, quase sempre, como única no proces-
so de ensino:

O poder define as identidades sociais dos participantes na escola a pon-
to de que estes aprendem como exercer o poder sobre si próprios (Fou-
cault, 1977) à luz do que o outro - o professor – significa para o aluno e 
vice-versa” (MOITA LOPES, 2002, p. 53). 

Ou seja, a responsabilidade pelas ideologias transmitidas 
pelo professor tem um papel muito importante na constituição das 
identidades sociais dos educandos, por isso se faz necessária uma 
formação continuada que acessibilize esse conhecimento aos do-
centes, de forma que estes possam construir práticas pedagógicas 
e estratégias de promoção da igualdade racial no cotidiano escolar. 
Silva (2005, p. 22) acredita na necessidade de uma formação espe-
cífica para o professor de Ensino Fundamental, com o objetivo de 
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fundamentá-lo para uma prática pedagógica que ofereça condições 
necessárias para identificar e corrigir os estereótipos e a invisibili-
dade constatados nos materiais pedagógicos, “especificamente nos 
textos e ilustrações dos livros didáticos”. Sendo assim, acredita-se 
no papel do professor como mediador do processo de desconstrução 
dos discursos racistas veiculados pelo livro didático, e para tanto, 
se faz necessária sua instrumentalização teórica acerca das ques-
tões raciais: “O poder do LD como um discurso de verdade, o seu 
poder disciplinar [...] reforçam a manutenção do exercício escolar 
como um exercício de reprodução [...]”. (CARMAGNANI, 1999,  
p. 43). A contínua formação e embasamento teórico acerca das 
questões que permeiam o ambiente escolar integram o rol de res-
ponsabilidades dos profissionais da educação:

A maioria dos profissionais de educação não teve a oportunidade de 
realizar, de maneira sistemática, leituras a respeito das dinâmicas das 
relações raciais e do combate ao racismo na sociedade brasileira. Nessa 
trajetória, acabam por trazer, em suas falas e práticas, referenciais do 
senso comum sobre as desigualdades entre negros e brancos na socie-
dade brasileira. Segundo a autora (2005a), há fatores que favorecem a 
interiorização/cristalização de ideias preconceituosas e atitudes discri-
minatórias contra os(as) estudantes negros(as). Ironias, apelidos, dissi-
mulações, xingamentos que consolidam a perpetuação de preconceitos 
e discriminações raciais latentes são constantemente uma prática de 
retirada da humanidade dos negros, numa tentativa de transformá-los 
em animais ou coisas (CAVALLEIRO, 2005, p. 82).

Dessa forma, há a necessidade de se conhecer mais sobre a 
história e a cultura africana e afro-brasileira, superar opiniões pre-
conceituosas sobre os negros, denunciar o racismo e a discrimina-
ção racial (GOMES, 2002). Nesse caso, cabe uma atitude política 
do professor, tanto quanto às metodologias empregadas, quanto à 
escolha de material didático e a necessária problematização.  (BA-
LADELI, 2012, p. 38).  O papel da educação é desenvolver a cons-
ciência crítica dos alunos sobre o seu ambiente, e despertar sua 
capacidade de contribuição para a formação e reformulação de seu 
mundo social (FAIRCLOUGH, 1989, p. 239). A utilização do livro 
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didático de maneira crítica pode ser uma estratégia de desconstru-
ção de discursos racistas, mas para que isso aconteça de maneira 
efetiva, o professor precisa estar bem embasado teoricamente, caso 
contrário o resultado pode ser desastroso. 

3 Considerações finais

Para responder as perguntas propostas no início desse traba-
lho: como o livro didático pode influenciar na construção de iden-
tidades sociais de raça dos estudantes da escola pública, e qual é 
a importância do professor no uso crítico do livro didático para a 
construção de identidades sociais de raça, cabe ressaltar que o des-
prestígio ocupado pelo negro no ambiente escolar se faz ainda mais 
perceptível no livro didático (GOUVEIA 2005; VAN DIJK 2008; 
MENEZES, 1998; CORRÊA, 2006; SILVA, 2008), que é caracteri-
zado como um dos instrumentos que compõem a cultura escolar2, 
produtor e veiculador de sentidos, significados, saberes, conceitos, 
normas, valores para seus leitores (CARVALHO, 2006, p. 11). Por-
tanto, a veiculação dos discursos que estabelecem um perfil iden-
titário hegemônico como norma perpassa por relações de poder e 
tem influência direta na construção de identidades sociais de raça 
dos estudantes da escola pública. E o professor, como “portador da 
verdade e do saber”, tem sua fala aceita pelos indivíduos, à medida 
que, juntamente com o livro didático compõe a voz do poder. Essa 
relação é perigosa, à medida que, se seu discurso não tiver embasa-
mento teórico para o trato com as questões étnico-raciais, ele pode 
ser um agente perpetuador de discriminação. Nesse aspecto, res-
salta-se a importância da formação continuada e da postura crítica 
do professor. 

2 Entende-se por Cultura Escolar o conceito defendido por Dominique Júlia: Um conjunto 
de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar e um conjunto 
de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 
comportamentos; normas que podem variar segundo as épocas. (CARVALHO, 2006, p. 11)
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Fala-se muito da necessidade de adequação da Lei 
10.639/2003, mas pouco sobre a cobrança das adequações decor-
rentes da Lei, e menos ainda sobre a formação continuada dos pro-
fessores para o embasamento das questões raciais. Essa temática 
caracteriza uma lacuna importante de pesquisa, possível de aná-
lise futura e de relevância para a adequação do trabalho com as 
questões raciais na escola.
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1 Introdução 

Considerar o processo de ensino-aprendizagem de um aspec-
to linguístico a partir apenas da Gramática Normativa é, sem dú-
vida, limitador, uma vez que, na Gramática, a língua não é vista 
enquanto uso efetivo por um sujeito. O que se tem são sentidos 
determinados a priori. Desse modo, o estudo dos sentidos das pre-
posições, por exemplo, se restringe às noções de espaço, tempo e 
algumas outras noções (assunto, instrumento, modo). No entanto, 
a preposição pode apresentar vários sentidos a partir das condições 
da enunciação (eu-tu-aqui-agora).

Nesse sentido, sob o viés da Linguística da Enunciação (do-
ravante LE), que considera a língua em uso por um sujeito que 
se apropria dela e enuncia, é possível analisar uma materialidade 
linguística como produtora de sentido e referência em relação a su-
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jeitos, espaço e tempo. Tendo isso em mente, este trabalho tem por 
objetivo refletir sobre a importância do professor de Língua Portu-
guesa ter conhecimentos provenientes da Linguística da Enuncia-
ção, mais especificamente no trabalho de Benveniste (1989), para 
tratar determinados tópicos gramaticais em sala de aula.

Este trabalho está organizado, além das considerações ini-
ciais, em cinco seções. Na primeira delas, trazemos algumas no-
ções da LE. Na terceira seção, apresentamos nossa metodologia. 
Na seção seguinte, explanaremos nosso comentário analítico (ou 
resultados), em que discutimos as contribuições de tais pressupos-
tos enunciativos para professores e alunos em sala de aula. Por 
fim, há as considerações finais e referências. 

2 Noções enunciativas  

Como embasamento teórico, trazemos alguns conceitos-cha-
ve da LE que podem contribuir não só com o professor no desen-
volvimento de suas aulas, mas também com os alunos, em seu pro-
cesso de ensino-aprendizagem. Nesta seção, abordaremos, ainda 
que de forma sucinta, apenas a título de contextualização, algumas 
noções teóricas da LE para, na seção referente ao comentário ana-
lítico, evidenciar as contribuições dessas noções para o aprendiza-
do dos alunos.

Inicialmente, com base em Benveniste, apresentaremos as 
noções de enunciação, de língua e linguagem e de subjetividade e 
intersubjetividade. Para o autor, “a enunciação é este colocar em 
funcionamento a língua por um ato individual de utilização” (BEN-
VENISTE, [1970] 1989, p. 82). Nesse fragmento, nota-se a questão 
da estrutura (língua) e do sujeito (ato individual de utilização) ar-
ticulados, inovação do pensamento benvenistiano. Sistematizan-
do alguns conceitos, Flores e seus colaboradores, no Dicionário de 
Linguística da Enunciação (2009), esclarecem que, para Benvenis-
te, a língua é um “sistema que inter-relaciona valor distintivo das 
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formas e valor referencial relativo à situação enunciativa” (FLO-
RES et al, 2009, p. 150), ou seja, para o autor, a língua é o sistema 
em que os falantes de uma comunidade estão expostos. Mas, mais 
do que sistema, estrutura, a língua apresenta um valor relativo 
à enunciação por parte do sujeito que se apropria dela. Já a lin-
guagem para Benveniste é a “faculdade de simbolizar inerente à 
condição humana” (FLORES et al, 2009, p. 152).

A partir disso, Benveniste sistematiza os fundamentos da 
subjetividade e da intersubjetividade. A subjetividade é a passa-
gem de locutor a sujeito, ou seja, do responsável pela apropriação 
da língua (locutor) à instância (sujeito) que decorre da apropriação 
feita pelo locutor e que se marca na materialidade linguística pela 
categoria de pessoa, fundamento da subjetividade. Cabe destacar 
que a subjetividade depende da inversibilidade entre o par eu/tu. 
Já a intersubjetividade refere-se à pressuposição do eu e do outro 
como mutuamente implicados. Assim, “a intersubjetividade está 
para a linguagem assim como a subjetividade está para a língua” 
(FLORES E TEIXEIRA, 2013, p. 34). 

Vale ainda destacar o quadro da enunciação, relativo à lín-
gua em ação, composto pela noção de pessoa, tempo e espaço ou 
eu-tu-aqui-agora. O que é imprescindível enfatizar desse quadro 
enunciativo é que as noções de pessoa, tempo e espaço são sempre 
únicos e irrepetíveis a cada enunciação. Logo, ao considerar a LE, 
o trabalho com as preposições, por exemplo, deve levar em conside-
ração essas três noções, além do contexto e das condições de produ-
ção para que possamos determinar seus sentidos. Além disso, é im-
portante observar as marcas do sujeito1 no enunciado (produto da 
enunciação), isto é, como ele se apropriou da língua ou, neste caso, 
do tópico gramatical preposições, enunciou e se marcou em deter-
minada materialidade linguística. A partir disso também podemos 
destacar os efeitos de sentido decorrentes do uso de determinadas 

1 Sujeito é uma instância que decorre da apropriação feita pelo locutor (FLORES, 2013,  
p. 101).
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preposições em um dado contexto que emergem da materialidade 
linguística. Na seção 3.2, discutiremos melhor a respeito da con-
tribuição dessas noções para professores e alunos em sala de aula.

3 Metodologia 

Com relação ao método de pesquisa de uma análise enun-
ciativa da materialidade linguística, como propomos aqui, Flores e 
seus colaboradores (2008, p. 39) esclarecem que o “método de aná-
lise pertence a cada teoria em particular”, isto é, conforme a teoria 
enunciativa mobilizada recursos metodológicos são construídos, de 
acordo com a questão a ser investigada. Nesse sentido, este traba-
lho apresenta uma natureza interpretativa (ANDRÉ, 1995) e refle-
xiva. Além disso, a análise qualitativa busca, no paradigma indi-
ciário (GINZBURG, 1989), não negligenciar o que não é relevante 
em um primeiro momento, privilegiando, assim, a singularidade 
dos dados em determinado contexto linguístico.

Em suma, nossa metodologia consiste em esboçar como o pro-
cesso ensino-aprendizagem dos alunos sobre preposições poderia 
ter sido diferente caso se tivesse levado em consideração noções 
da LE. Dessa forma, interpretamos e refletimos sobre o ensino das 
preposições, do modo como foi realizado em uma turma de segun-
do ano do Ensino Médio, de uma escola estadual da rede pública 
de Santa Maria/RS, em 2014, durante o estágio supervisionado na 
disciplina de Língua Portuguesa. Mais especificamente, pontua-
mos como o ensino desse tópico gramatical poderia ter ocorrido de 
outra forma, caso o professor mobilizasse conhecimentos enuncia-
tivos, como já citado.

Para realizar tal reflexão, partiu-se, como corpus, do relatório 
feito a partir do estágio no Ensino Médio de 2014, particularmen- 
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te, da sequência didática2 relativa à explicação das preposições. A 
sequência didática, que encontra-se em anexo no final deste traba-
lho, destaca o modo como as preposições foram discutidas com os 
alunos. Cabe destacar que essa sequência didática foi construída 
a partir da apostila de Língua Portuguesa feita pela professora 
regente da turma, do livro didático dos alunos e de gramáticas nor-
mativas. Assim, a exploração desse tópico gramatical ocorreu de 
forma tradicional, ou seja, definição, tipos e relações de sentido 
pré-determinadas das preposições, com posterior aplicação desses 
conceitos e nomenclaturas em atividades.

4 Comentário analítico 

Nesta seção, referente ao comentário analítico, refletiremos 
a respeito de como o professor de Língua Portuguesa, por meio de 
algumas noções enunciativas esboçadas na seção 2, pode discutir o 
tópico gramatical preposições em sala de aula. Mais especificamen-
te, explanaremos como tais noções enunciativas podem contribuir 
tanto com professores quanto com alunos em sala de aula.

 Com relação ao professor, a LE auxilia na percepção de que 
cada ato enunciativo é único e irrepetível e que o sujeito se marca 
na materialidade linguística de diferentes formas em cada ato, pro-
duzindo diferentes efeitos de sentidos. Além disso, considerar a lín-
gua e a linguagem e os fundamentos de subjetividade e intersubje-
tividade, tal qual pensou Benveniste, ampara o ensino de qualquer 
conteúdo gramatical enfatizando o sujeito que se apropria da lín-
gua e enuncia, mas a partir do outro, pois só posso enunciar eu se 
há, em minha alocução, um tu correspondente. 

2 “Uma ‘seqüência didática’ é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 
sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (DOLZ, J.; NOVERRAZ, M. 
& SCHNEUWLY, B., 2004, p. 96). Tomamos, neste trabalho, a nomenclatura “sequência 
didática”, apesar das atividades não serem organizadas em torno de um gênero textual, 
mas sim, de um tópico gramatical (preposições) apenas. 
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Transpondo essas noções para o contexto de sala de aula, o 
professor estará muito mais preocupado em como o aluno3 se apro-
pria das preposições e as enuncia em seus textos, sejam orais ou 
escritos, e os efeitos de sentido decorrentes disso. Logo, se o profes-
sor considera a língua em uso, a partir de um sujeito que enuncia, 
talvez não trabalhe as preposições baseado em tabelas com senti-
dos pré-determinados, nem tampouco as atividades sejam apenas 
de identificação e classificação de preposições em contração/combi-
nação e essenciais/acidentais. Pelo contrário, o tratamento desse 
tópico gramatical em sala de aula consideraria que as palavras 
na língua em funcionamento não têm um sentido determinado a 
priori, pois a situação enunciativa é sempre uma, única, singular e 
irrepetível, de acordo com um tempo e em um espaço. Como pontu-
am Flores e seus colaboradores (2008, p. 133).

A preposição, como qualquer outro paradigma linguístico, apresenta 
uma diversidade de sentidos oriunda das condições de enunciação.  [...] 
Uma preposição ou locução pode derivar diversos sentidos, conforme a 
referência única ao eu-tu este-aqui-agora de cada enunciado.

Além disso, mais do que atividades em que as preposições 
são enfatizadas como unindo enunciados apenas, e, estabelecendo 
entre eles um sentido pré-determinado, elas seriam discutidas na 
totalidade de textos, sejam eles produzidos pelos alunos ou não. 
Isso viria ao encontro dos documentos oficiais que lançam diretri-
zes para o ensino em todo o país como, por exemplo, os Parâme-
tros Curriculares Nacionais (PCN) e as Orientações Curriculares 
Nacionais (OCN) e, mais recentemente, a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Ambos os documentos indicam que o texto (gê-
neros textuais) deve ser objeto de ensino e que todas as habilidades 
referentes ao ensino de Língua Portuguesa – leitura, escrita e aná-
lise linguística – devem acontecer com base nos textos. Assim, ain-

3 É importante esclarecer que, quando me refiro a aluno, estou considerando-o como 
locutor, ou seja, o responsável pela apropriação da língua e como sujeito, isto é, a 
instância que decorre da apropriação feita pelo locutor e que se marca linguisticamente 
na materialidade linguística (FLORES, 2013).



571

Luciane Carlan da Silveira

da de acordo com Flores e seus colaboradores (2008, p. 159), “para 
se compreender o sentido enunciativo da preposição é necessário 
observar a integração de todos os elementos sintáticos imediatos 
à unidade de nível superior que os contém”. Desse modo, é preciso 
considerar a totalidade de enunciados que compõe o texto, além 
do contexto e condições de produção, para determinar o sentido de 
uma determinada preposição. 

A partir desses conhecimentos enunciativos do professor, 
mobilizados no momento de ensino-aprendizagem de algum tópico 
gramatical, os alunos seriam beneficiados, uma vez que sua apren-
dizagem provavelmente seria significativa. Isso porque a “decore-
ba” de nomenclaturas, sentidos pré-determinados e posterior apli-
cação em atividades seria substituída por uma reflexão acerca dos 
efeitos de sentidos que emergem da materialidade textual a partir 
do uso de determinada preposição por um sujeito que enuncia. É 
imprescindível deixar claro aqui que consideramos sim, de suma 
importância, que esse conhecimento gramatical das preposições 
seja abordado em sala de aula de Língua Portuguesa, pois, afinal, 
é função da escola fornecer ao aluno esse tipo de saber. Entretanto, 
é de igual relevância que o professor avance, ou seja, vá além do 
ensino dessa nomenclatura para o texto, para a produção do aluno 
mobilizando esses conhecimentos. É nesse sentido que a LE vem 
contribuir com professores e, consequentemente, com alunos.

5 Considerações finais

Nesse trabalho, objetivamos refletir sobre a importância do 
professor de Língua Portuguesa ter conhecimentos provenientes 
da Linguística da Enunciação, mais especificamente no trabalho 
de Benveniste (1989), para tratar determinados tópicos gramati-
cais em sala de aula. Após apresentar algumas noções teóricas da 
LE, a título de contextualização, discutimos como tais noções po-
dem contribuir com professores de Língua Portuguesa, bem como 
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com alunos, no processo de ensino-aprendizagem de um tópico gra-
matical, neste caso, as preposições.

Dado o exposto, fica evidente a importância de se considerar, 
no ensino das preposições, não apenas os conhecimentos provenien-
tes da Gramática Normativa, mas também, e, sobretudo, questões 
enunciativas que consideram a língua em funcionamento por um 
sujeito. Só assim as lacunas deixadas pela análise e discussão de 
materialidades linguísticas com base na Gramática Normativa po-
derão ser exploradas de forma plena e eficaz.
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7 Anexo

Sequência didática4

1. Tópico: preposição 

2. Objetivos:
2.1 Atitudinais: contribuir para um ambiente favorável para a 

participação oral; estabelecer a troca de informação e de ideias en-

tre os colegas; respeitar a opinião do outro.

2.2 Factuais/ conceituais: ouvir atentamente o que for lido pela 

professora; compreender a importância das preposições para a 

construção do sentido em determinados contextos;  (Re)conhecer as 

principais preposições; compreender a classificação e o sentido das 

preposições.

2.3 Procedimentais: identificar as preposições nas orações e em 

textos; oralizar o sentido que as preposições expressam nas ora-

ções, presentes nos gêneros textuais; utilizar as preposições ade-

quadas para a produção de determinado sentido entre orações.

3. Conteúdo: preposição

4. Justificativa:
O estudo das classes gramaticais (morfologia) é importan-

te para a posterior compreensão de alguns aspectos relacionados 
à sintaxe da Língua Portuguesa, pois serão pré-requisitos para o 
entendimento dessa parte. Mais do que isso, é fundamental desta-
car os valores semânticos das preposições, porque, a depender do 

4 Esta sequência didática foi desenvolvida na disciplina de Língua Portuguesa, em uma 
turma do 2º ano do Ensino Médio, de uma escola estadual da rede pública de Santa 
Maria/RS, em 2014.
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contexto, haverá determinado sentido. Dessa forma, o estudo des-
sa classe gramatical em específico contribuirá não só para que os 
alunos tenham uma base acerca dos próximos conteúdos a serem 
estudados (sintaxe do período simples), mas principalmente para 
apreensão dos valores semânticos expressados pelas preposições 
em textos.

Tempo estimado: 2 períodos de 45 minutos cada

5. Recursos: material de uso comum (MUC)/xerox/livro didático/
polígrafo

6. Avaliação

6.1 Critérios: concentração; envolvimento; respeito pela opinião 
do outro; adequação à proposta.

6.2 Instrumentos: observação direta; reflexão oral coletiva; es-
quema escrito.
7. Desenvolvimento 

1ª etapa (10 minutos) - Pré- leitura 

* Os alunos acompanharão a etapa descrita a seguir no quadro. As 
questões serão comentadas e discutidas oralmente e as respostas 
deverão ser registradas no caderno.

Observe os pares de frases a seguir:
1. Vivendo da terra. 
3. Vivendo sem a terra. 
5. Vivendo sob a terra.
2. Vivendo para a terra. 
4. Vivendo com a terra. 
6. Vivendo sobre a terra.
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a) Qual a diferença de sentido entre as frases? Explique qual o 
sentido de cada frase.

 Resposta: viver da terra significa que a nossa sobrevivência de-
pende dela; viver para a terra significa que nos dedicamos a ela; 
vivendo sem a terra indica que a ação expressa pelo primeiro 
termo ocorre na ausência daquilo que é nomeado pelo segundo 
termo; vivendo com a terra indica que há uma associação entre 
aquilo que é expresso pelos termos do enunciado; vivendo sob  
a terra indica que a ação expressa pelo primeiro termo ocorre 
em posição espacial inferior em relação ao que é nomeado pelo 
segundo termo; vivendo sobre a terra indica que a ação expressa 
pelo primeiro termo ocorre em posição espacial superior em re-
lação ao que é nomeado pelo segundo termo.

b) Que palavras são fundamentais para marcar a diferença de sen-
tido entre os  enunciados?

 Resposta: da, para, sem, com, sob, sobre.
c) Todos os termos utilizados desempenham uma mesma função 

no enunciado. Que função é essa? Explique. 
 Resposta: A função é a de vincular os termos vivendo e terra, 

especificando a relação de sentido a ser estabelecida entre eles. 
Quando os termos são substituídos observa-se que o sentido da 
relação entre vivendo e terra é alterado: ora indicando uma as-
sociação, ora uma especificação de finalidade ou meio, ora um 
posicionamento espacial.

d) Se retirássemos esses termos haveria prejuízo na compreensão 
do enunciado? Por quê?

 Resposta: sim, porque a vinculação que expressa as relações de 
sentido entre as frases não existiria. Haveria apenas dois ter-
mos (vivendo e terra) sem relação nenhuma de sentido entre 
eles. 

e) Deduza: qual a função desse termo, dessa classe gramatical?
 Resposta possível: as preposições estabelecem as relações de senti-

do existentes entre os  termos em uma frase.
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2ª etapa (35 minutos) - Leitura 

* Leitura e explicação do material a seguir pelo professor:

Preposições: palavras invariáveis que conectam termos dentro de 
uma frase, criando entre eles uma relação de sentido.

Tipos de preposição:

Essenciais: sempre preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, 
desde, em, entre, para, perante, por, 
sem, sobre, sob, trás.

Acidentais: palavras de outras 
classes gramaticais que funcionam 
como preposições.  

Conforme, durante, exceto, mediante, 
menos, segundo, senão, visto...

Locuções prepositivas: duas ou 
mais palavras que funcionam como 
preposições. A segunda palavra do 
conjunto será sempre uma preposição 
essencial.

Acerca de, apesar de, de acordo com, 
por causa de, abaixo de, por cima de, 
ao lado de, dentro de, em frente a, em 
vez de, por trás de, junto a...

Combinação: não há perda de 
letras.

a (prep.) + o (art.) = ao / a (prep.) + 
onde (adv.) = aonde

Contração: há perda de letras. de (prep.) + a (art.) + s = das / em 
(prep.) + ele (pron.) = nele 

de (prep.) + isso (pron.) = disso / em 
(prep.) + um (art.) = num

Significado das preposições 
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A preposição e as relações de sentido

Preposição Relação de sentido Exemplos

A / em

Lugar   

Tempo  

Modo    

Fomos a São Paulo. / Passamos as férias 
em casa.
Chegarei à noite. / Eles chegarão em duas 
horas.
A jaqueta deve ser lavada a seco. / Todos 
vivem em paz.

Até
Lugar   
Tempo  
Limite   

Por que não vamos até a praia?
Os convidados ficaram até tarde na festa.
Vou proteger você até a morte!

Com
Companhia  
Modo           

Gosto de sair com você. 
Ele escreve com facilidade.

De

Posse      
Especificação de 
matéria    

O carro de João foi vendido.
Os enfeites eram todos de papel.

Para
Finalidade    
Movimento   

Leia para saber mais.
Vou para a Europa em dezembro.

Por

Lugar          
Tempo         
Finalidade   

Passamos por lugares maravilhosos.
Vou estudar ainda por umas duas horas.
Os funcionários estão em greve por 
melhores salários.

Sobre

Assunto  
Posição de 
superioridade 
 

Falou-se sobre política.
Colocaram o embrulho sobre a mesa.

Sem

Ausência   

Privação    

O jogo aconteceu sem a presença da 
torcida.
O temporal fez com que a cidade ficasse 
sem luz.

Perante / ante Antes de  O réu estava perante/ante o juiz. 

Após Posterior a  Saiu do trabalho após o horário previsto.

Contra
Movimento de direção 
contrária   

Remou contra a correnteza.

Sob Abaixo de  O gato se encontrava sob a mesa.

 



578

O trabalho com as preposições em sala de aula por meio de conhecimentos enunciativos do...

*  Atividades – páginas 477-479 do livro didático – responder às 
questões no caderno.
Em função do espaço, não reproduzimos aqui as atividades so-
bre preposições. Entretanto, elas podem ser conferidas em:  
ABAURRE,  M. L.; ABAURRE, M. B.; ABAURRE, M. P.  Portu-
guês: contexto, interlocução e sentido. São Paulo:  Moderna, 2008,  
p. 477-479.
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OS VALORES CULTURAIS NO 
DISCURSO: UMA REFLEXÃO 
SOBRE A SUBJETIVIDADE 

IMPLICADA NO ATO DE 
AQUISIÇÃO DA LÍNGUA MATERNA

Raiany Tomazzi*

1 Considerações iniciais 

A partir dos estudos enunciativos de Émile Benveniste (pu-
blicados nos Problemas de Linguística Geral I e II) e do desloca-
mento ao campo da aquisição da linguagem operado por Silva 
(2009) pretendemos, neste trabalho, propor uma reflexão acerca 
da noção de subjetividade em aquisição da linguagem. Nosso obje-
tivo, portanto, é o de observar o valor subjetivo que a criança que 
se encontra em processo de aquisição de língua materna atribui às 
formas engendradas em seu discurso, considerando os rudimentos 
de cultura como elementos constitutivos da linguagem e, conse-
quentemente, de cada ato enunciativo. A hipótese que traçamos é 
a de que o valor subjetivo constituído e atualizado no fio do discur-
so da criança traz os rudimentos da cultura em que ela se insere. 
Para mediar a discussão, dados longitudinais de uma criança que 
foi acompanhada dos onze meses aos três anos e quatro meses de 
idade foram analisados. 

No primeiro momento, buscamos promover o diálogo entre 
a Linguística da Enunciação de Benveniste e a Aquisição de lín-

*  Mestranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduada em Letras pela 
mesma Universidade. Desenvolve estudos na linha de pesquisa “Análises textuais, 
discursivas e enunciativas”. E-mail: raiany.tomazzi@gmail.com
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gua materna, evidenciando as questões relacionadas à subjetivi-
dade e aos valores culturais impressos no discurso. Em seguida, 
traçamos o dispositivo metodológico que delimitará a análise de 
uma situação de fala da criança, previamente coletada, transcrita 
e publicada (cf. Silva 2009). Por fim, encerramos explorando o fato 
enunciativo selecionado, apontando os aspectos referidos em nossa 
base teórica.

2 Teoria da Enunciação e Aquisição da 
Linguagem

A relação que a criança estabelece com a língua instiga vá-
rios campos de conhecimento. A busca pela compreensão dos aspec-
tos que envolvem a aquisição da linguagem move pesquisadores da 
Fonoaudiologia, Psicologia, Psicanálise, Linguística, entre tantas 
outras áreas, a responder à questão: como adquirimos nossa língua 
materna? 

Como já nos afirmava Saussure, “(...) é o ponto de vista que 
cria o objeto” (1916/2006, p. 15): de acordo com o ponto de vista 
assumido pelo pesquisador, o objeto – no nosso caso, a aquisição 
da linguagem – adquire diferentes interpretações. A perspectiva 
que assumimos aqui é o ponto de vista aquisicional enunciativo 
de Silva (2009), que busca preencher a “falta” de uma concepção 
enunciativa em aquisição da linguagem ao propor um diálogo entre 
a Teoria da Enunciação de Émile Benveniste e o campo de Aquisi-
ção da Linguagem.

O presente estudo vincula-se ao de Silva ao analisar algumas 
das especificidades envolvidas no fenômeno de aquisição da lin-
guagem, partindo das premissas benvenistianas. Por este motivo, 
na seção seguinte trataremos de princípios desenvolvidos por Ben-
veniste que nos permitirão alicerçar nossa concepção enunciativa 
acerca da noção de subjetividade e dos rudimentos culturais como 
constitutivos da linguagem em aquisição de língua materna. 
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2.1 Subjetividade e os valores culturais no discurso

Ao abordarmos os temas subjetividade e cultura na teoria 
benvenistiana, encontramos as estreitas relações que estes esta-
belecem com a linguagem. No texto “Vista d’olhos sobre o desen-
volvimento da linguística”, publicado em 1963, Benveniste explora 
a diferença entre linguagem e língua. Segundo o linguista, a pri-
meira se refere à faculdade unicamente humana de constituir e 
interpretar símbolos, ao passo em que a segunda se revela sempre 
particular e única, sendo o meio pelo qual a linguagem se realiza. 

Na teoria benvenistiana, a linguagem faz parte da natureza 
do ser humano, que não a inventou. Dessa forma, homem e lin-
guagem tornam-se elementos indissociáveis: “é um homem falando 
que encontramos no mundo, um homem falando com outro homem, 
e a linguagem ensina a própria definição do homem” (BENVENIS-
TE, 1958/2005, p. 285). Ao colocar o funcionamento simbólico da 
linguagem em uso, esta se configura em discurso, e tem por função 
reproduzir a realidade.

(...) Isso deve entender-se da maneira mais literal: a realidade é pro-
duzida novamente por intermédio da linguagem. Aquele que fala faz 
renascer pelo seu discurso o acontecimento e a sua experiência do acon-
tecimento. Aquele que o ouve apreende primeiro o discurso e através 
desse discurso, o acontecimento reproduzido. Assim a situação inerente 
ao exercício da linguagem, que é a da troca e do diálogo, confere ao ato 
de discurso dupla função: para o locutor, representa a realidade; para o 
ouvinte, recria a realidade. Isso faz da linguagem o próprio instrumen-
to da comunicação intersubjetiva (BENVENISTE, 1963/2005, p. 26).

Nota-se que a existência de dois indivíduos capazes de mane-
jar a língua como nativos é condição para que a língua seja coloca-
da em exercício e que se estabeleça o diálogo. Assim, na realidade 
do discurso, temos o locutor eu que se caracteriza por enunciar algo 
para seu alocutário tu, responsável por atribuir sentido e referên-
cia a esse enunciado, e em seguida enunciar algo em resposta, tor-
nando-se, por sua vez, eu. É nesse jogo de inversibilidade que a 
linguagem encontra possibilidade de realização, afinal



582

Os valores culturais no discurso: uma reflexão sobre a subjetividade implicada no ato de aquisição da...

A consciência de si mesmo só é possível se experimentada por contras-
te. Eu não emprego eu a não ser dirigindo-me a alguém, que será na 
minha alocução um tu. Essa condição de diálogo é que é constitutiva da 
pessoa, pois implica em reciprocidade – que eu me torne tu na alocução 
daquele que por sua vez se designa por eu (BENVENISTE, 1958/2005, 
p. 285; grifos no original).

As pessoas do discurso (eu-tu) são consideradas subjetivas 
por possuírem a capacidade de se propor como sujeito da alocução. 
Assim, o fundamento da subjetividade garante o funcionamento 
da linguagem, já que ela “(...) só é possível porque cada locutor se 
apresenta como sujeito, remetendo a ele mesmo como eu no seu 
discurso” (BENVENISTE, 1958/2005, p. 286; grifos no original).

Conforme Benveniste, a língua é um consenso coletivo. Isso 
porque ela permite que o homem estabeleça relações com o mundo 
ou, ainda, com outros homens, criando a possibilidade de existên-
cia em sociedade; “de fato, a linguagem se realiza sempre dentro de 
uma língua, de uma estrutura linguística definida e particular, in-
separável de uma sociedade definida e particular. Língua e socieda-
de não se concebem uma sem a outra” (BENVENISTE, 1963/2005, 
p. 31; grifo no original). Dessa forma, à medida que se apropria da 
língua, a criança também adquire o mundo dos homens, além do 
conjunto de crenças, costumes e valores particulares da comunida-
de linguística em que ela está inserida.

A criança nasce e desenvolve-se na sociedade dos homens. São homens 
adultos, seus pais, que lhe inculcam o uso da palavra. A aquisição da 
língua é uma experiência que vai a par, na criança, com a formação do 
símbolo e a construção do objeto. Ela aprende as coisas pelo seu nome; 
descobre que tudo tem um nome e que aprender os nomes lhe dá a dis-
posição das coisas. Mas descobre também que ela mesma tem um nome 
e que por meio dele se comunica com os que a cercam. Assim desperta 
nela a consciência do meio social onde está mergulhada e que moldará 
pouco a pouco o seu espírito por intermédio da linguagem (BENVENIS-
TE, 1963/2005, p. 31).

É na relação com o outro que o indivíduo, por intermédio da 
linguagem, constitui a sociedade, ao mesmo tempo em que se cons-
titui como sujeito. Nas palavras do linguista, “(...) é dentro da, e 
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pela, língua, que indivíduo e sociedade se determinam mutuamen-
te. (...) A sociedade não é possível a não ser pela língua; e, pela lín-
gua, também o indivíduo” (BENVENISTE, 1963/2005, p. 27).  Ao 
adquirir a linguagem, o indivíduo opera o uso da língua na socieda-
de, e “à medida que se torna capaz de operações intelectuais mais 
complexas, integra-se na cultura que a rodeia” (BENVENISTE, 
1963/2005, p. 31; grifo no original).

 
Benveniste define como cultura o “(...) meio humano, tudo o que (...) 
dá à vida e à atividade humanas forma, sentido e conteúdo” (BEN-
VENISTE, 1963/2005, p. 31; grifo no original). Além disso, afir-
ma que ela é “(...) inerente à sociedade dos homens, qualquer que 
seja o nível de civilização” (BENVENISTE, 1963/2005, p. 31-32).  
Trata-se, assim como a linguagem, de um sistema unicamente hu-
mano e de natureza simbólica, que organiza os valores inerentes 
à vida social de determinada comunidade, distinguindo o que tem 
sentido do que não tem. Abrange “(...) um conjunto muito complexo 
de representações, organizadas por um código de relações e de va-
lores: tradições, religião, leis, política, ética, artes, tudo isso de que 
o homem, onde quer que nasça, será impregnado no mais profundo 
da sua consciência” (BENVENISTE, 1963/2005, p. 32).

 
De acordo com a teoria benvenistiana, as línguas podem ser revela-
doras de culturas. Isso porque “tudo o que é do domínio da cultura 
deriva no fundo de valores, de sistemas de valores. Da articulação 
entre os valores. Muito bem! Estes valores são os que se imprimem 
na língua” (BENVENISTE, 1968/2006, p. 22). Estes valores en-
contram-se atrelados à língua de tal forma que seria impossível a 
criança adquirir sua língua materna sem apreender os rudimentos 
culturais que ela carrega, afinal, nenhuma língua pode ser sepa-
rada de sua função cultural. É pela língua que o homem consegue 
assimilar a cultura da sociedade que o rodeia, perpetuá-la e, ainda, 
transformá-la. 
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2.2 Subjetividade e os valores culturais no discurso 
da criança: deslocamento de campos

Benveniste não se dedicou ao estudo de aquisição, apesar de 
utilizar alguns exemplos que envolvem a fala da criança em suas 
reflexões sobre a linguagem. Entretanto, a teoria enunciativa de-
senvolvida por ele não se constitui em campo de análise fechado 
e restrito; ao contrário disso, os temas discutidos pelo linguista 
envolvem diversas áreas de conhecimento, o que permitiu a Silva 
(2009) estabelecer o diálogo entre a Linguística da Enunciação e o 
campo de Aquisição da Linguagem. Segundo a autora, 

O desafio que ora enfrentamos é o de trazer para o campo Aquisição 
da Linguagem um olhar enunciativo para a fala da criança e, para o de 
Enunciação, a aquisição da linguagem como objeto de estudo. Com a 
concepção de que os saberes são complementares, montamos a base de 
sustentação do diálogo que estrutura a relação entre o campo da Enun-
ciação e o de Aquisição da Linguagem. Falamos aqui em complemen-
taridade no sentido de vai-e-vem, em que a Linguística da Enunciação 
possibilita a produção de um saber para o campo Aquisição da Lingua-
gem do mesmo modo que a linguagem da criança interroga o campo da 
Linguística da Enunciação. Esse diálogo, a nosso ver, permite a cons-
tituição de um novo saber para os dois campos, já que não é possível 
simplesmente fazer uma aplicação da teoria da enunciação oriunda de 
Émile Benveniste aos dados da criança. E aí ousamos produzir princí-
pios para uma teoria enunciativa em aquisição da linguagem para, a 
partir de tais princípios, analisar a fala da criança (SILVA, 2009, p. 18; 
grifos no original).

Silva concebe a aquisição da linguagem como um ato de enun-
ciação: seguindo as características do ato enunciativo, o processo 
de aquisição também é singular e único a cada sujeito. Assim, “na 
Linguística da Enunciação, a abordagem do objeto com o sujeito 
nele incluído não permite falar de repetição e de homogeneização 
dos dizeres, já que cada enunciação é sempre única e irrepetível” 
(SILVA, 2009, p. 154). A autora ainda afirma que “(...) a cada vez 
que a língua é enunciada, o sujeito faz escolhas particulares para 
aquele acontecimento” (SILVA, 2009, p. 156).
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Pensando na questão da subjetividade no discurso da crian-
ça, percebe-se que ela precisa, necessariamente, ocupar um lugar 
enunciativo para que sua constituição como sujeito na e pela lín-
gua seja possível; afinal, como nos diz Benveniste, “é na linguagem 
e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito (...)” (BEN-
VENISTE, 1958/2005, p. 286; grifo no original). Em seu estudo, 
Silva aponta ao fato de que “a criança deve ocupar um lugar na 
estrutura da enunciação para que venha a enunciar. Esse lugar 
é, primeiramente, atribuído pelo outro. (...) Se nenhuma palavra 
lhe é dirigida, é-lhe dificultado acesso a um lugar na estrutura da 
enunciação” (SILVA, 2009, p. 233). Vemos que é na dependência do 
dizer do outro que a criança se apropria da língua ao mesmo tempo 
em que é convidada a preencher o lugar enunciativo de sujeito do 
discurso. Nesse processo, “(...) a criança reconhece-se a si mesmo 
como locutor e o outro como alocutário no diálogo” (SILVA, 2009,  
p. 187). Instaura-se o jogo de inversibilidade entre (eu-tu) e, de con-
vocada pelo tu em seu discurso, a criança passa a convocar seu 
alocutário, preenchendo o papel enunciativo de eu. Dessa maneira, 
“(...) a criança assegura o funcionamento subjetivo (...) do discurso, 
constituindo-se como sujeito da linguagem” (SILVA, 2009, p. 187).

Deve-se considerar que o locutor-criança nasce em uma so-
ciedade que possui uma organização simbólica já estabelecida:

Culturalmente, há um “outro” que produz as referências para o su-
jeito da aquisição da linguagem e, nos primeiros encontros com esse 
outro (...) já vislumbramos um jogo de intersubjetividade constitutivo 
da língua em ação, ou seja, constitutivo da linguagem. Esse outro re-
presenta para a criança o lugar da língua enquanto instituição social, 
permitindo-lhe o acesso ao simbólico (...). Assim, aqui estamos diante 
de um sujeito de aquisição da linguagem que é constituído e, ao mesmo 
tempo, constitui uma relação humana com a cultura (SILVA, 2009, p. 
164; grifos no original).

De fato, a criança está em processo de inscrição em uma lín-
gua que já é atrelada a determinadas sociedade e cultura, e quan-
do se apropria da língua, necessariamente adquire o conjunto de 
dados herdados que ela traduz. Como afirma Benveniste, “vemos 
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sempre a linguagem no seio da sociedade, no seio de uma cultura. 
E se digo que o homem não nasce na natureza, mas na cultura, é 
que toda criança e em todas as épocas (...) aprende necessariamen-
te com a língua os rudimentos de uma cultura” (BENVENISTE, 
1968/2006, p. 23). 

A partir das breves considerações expostas acima, buscamos 
construir um dispositivo de análise que nos permita investigar 
a fala de uma criança a fim de compreender os movimentos par-
ticulares que ela realiza em seu processo de aquisição da língua 
materna. Buscamos as marcas em seu discurso que evidenciem o 
valor subjetivo que a criança atribui às formas utilizadas, além dos 
valores culturais constitutivos do ato de enunciar.

3 Constituição do dispositivo metodológico

Tratamos os elementos constitutivos de nosso corpus de aná-
lise não como dados, e sim como fatos enunciativos. Isso porque 

(...) não se trata de algo “dado” enquanto evidência, mas do produto de 
um construto teórico. Assim é que, para se fazer uma análise enunciati-
va da língua, ou se pode adotar uma das teorias da enunciação existen-
tes – o que já é um ponto de vista – ou se pode construir, teoricamente, 
uma forma de analisar os fatos de acordo com a concepção adotada 
sobre a cena enunciativa (FLORES, 2001, p. 59; grifo nosso).

Além disso, não seria possível trabalharmos com dados em 
decorrência de sua natureza irrecuperável: no momento em que o 
pesquisador lança seu olhar sobre a situação de coleta, ela já sofre 
o processo de subjetivação, tornando-se, assim, um fato passível de 
análise. Dessa forma, os fatos enunciativos serão analisados sob o 
ponto de vista aquisicional enunciativo que assumimos aqui.
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3.1 Do corpus de análise

Nosso corpus de análise consiste em fatos enunciativos pre-
viamente coletados, transcritos e publicados por Silva (2009). Tais 
fatos compreendem situações de fala de uma criança que foi acom-
panhada dos onze meses aos três anos e quatro meses de idade, 
tratando-se, portanto, de uma coleta longitudinal. Considerando 
o caráter singular e específico do processo de aquisição da lingua-
gem quando observado por um viés enunciativo, o presente estudo 
caracteriza-se como qualitativo, sendo assim essencial a análise de 
um corpus composto por uma coleta longitudinal. 

A partir do grande corpus, selecionamos um recorte enun-
ciativo que nos permitirá explorar as questões relacionadas à sub-
jetividade e aos valores culturais que estão implicados no ato de 
aquisição de língua materna. A partir da análise do fato enuncia-
tivo escolhido, pretendemos observar os mecanismos que a criança 
opera ao se instaurar subjetivamente na língua, integrando, dessa 
forma, a sociedade dos homens.

3.2 Especificidades da informante e da transcrição

A informante do estudo é expressa pelas falas de Francisca 
(representada por FRA nas transcrições), uma menina brasileira 
de classe média, residente na região de Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul. Durante o período de aquisição da linguagem ela esteve ex-
posta apenas à Língua Portuguesa, e, geralmente, são seus amigos 
e membros familiares quem participam de suas situações enuncia-
tivas. 

As situações de fala de FRA consistem em diálogos que ela 
produz em convívio com seus amigos e familiares, o que confere um 
alto grau de naturalidade à coleta. Por estas situações já terem sido 
transcritas no estudo de Silva (2009), utilizamo-nos do sistema de 
códigos adotado pela própria autora. Listamos a seguir as conven-
ções que estão presentes na situação com que trabalharemos:
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Tabela 1: Convenções utilizadas na transcrição dos fatos enunciativos.

Participantes registro de quem está presente no momento da filmagem, 
dialogando com a criança.

Data registro da data em que foi feita a filmagem.
Idade no início de cada transcrição está evidenciada a idade da 

criança no momento da filmagem (anos; meses; dias).
Situação breve comentário de contextualização da situação de 

coleta, refletida na filmagem.
Com comentários da situação de enunciação.
[= ] eventos não verbais e breves explicações.
(...) turno de fala em suspenso.
/ interrupção brusca de alguma palavra ou frase.
@ pausa curta.
Ãh hã; uh hu marcas de concordância.
Maiúsculas indica tom de voz elevado.
Negrito indica trechos do discurso que são importantes para a 

análise.

Fonte: TOMAZZI, R. 2014, p. 36 (adaptado).

3.3 Procedimentos de análise 

Com o objetivo de nortear a análise dos recortes enunciativos 
selecionados, elaboramos duas questões centrais que permearão o 
processo de verificação do fato. São elas: 

a) quais mecanismos utilizados pelo locutor-criança atestam 
o valor subjetivo que ela atribui às formas atualizadas em 
seu discurso?;

b) de que maneira os valores culturais impressos na língua 
revelam-se nos discursos, produtos da enunciação, da 
criança e do outro?

As questões acima propostas servirão de guia à observação 
linguística que será feita na próxima seção, ao analisarmos o fato 
enunciativo selecionado a partir do deslocamento teórico entre o 
campo da Linguística da Enunciação benvenistiana e o campo de 
Aquisição da Linguagem, buscando o diálogo entre as duas abor-
dagens.
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4 Análise do fato enunciativo 

Participantes: CAR (tia, filmando) e EDU (irmão de 8 anos)
Data da entrevista: 22-08-2003
Idade da criança: 2 anos; 10 meses; 17 dias
Situação: FRA está em sua casa, conversando com CAR e, espora-

dicamente, com EDU.
Comentário: FRA está com a bolsa de CAR na mão.

(l. 01) FRA: mas agóia eu vô pra Baxa quando eu pegá éia ei ago a tua bolsa 
(l. 02)  cuntigu
(l. 03) CAR: tu vai dexá a minha bolsa cumigu né?
(l. 04) FRA: é
(l. 05) CAR: eu pricisu da minha bolsa
(l. 06) FRA: mais mais...
(l. 07) CAR: pra ir trabalhá
(l. 08) FRA: mas depois eu eu iqueci a tua bolsa e eu vô lá depois eu vô pedê 
(l. 09)  a tua bolsa lá na Baxa
(l. 10) CAR: ãh! Não @ não minha bolsa não pódi ir lá pra Baxa
(l. 11) FRA: pu quê?
(l. 12) CAR: puque ela só gosta de ir lá pra minha casa a minha bolsa
(l. 13)  me dissi issu hoji
(l. 14) FRA: é?
(l. 15) CAR: é
(l. 16) FRA: e ela fala?
(l. 17) CAR: fala [= risos]
(l. 18) FRA: ãh?
(l. 19) CAR: só cumigu ela fala
(l. 20) FRA: pu quê?
(l. 21) CAR: [= risos] purqui ela fala
(l. 22) FRA: e ela ondi ela fala?
(l. 23) CAR: ãh? [= risos]
(l. 24) FRA: ondi péta o botãozinhu?
(l. 25) CAR: ah ondi qui aperta o botãozinho?
(l. 26) FRA: é
(l. 27) CAR: pur que qui tu acha qui tem um botãozinhu?
(l. 28) FRA: a tua bolsa não tem botãozinhu?
(l. 29) CAR: não
(l. 30) FRA: pur quê?
(l. 31) CAR: purqui não
(l. 32) FRA: ela qué ir no meu cólu
(l. 33) CAR: qué? [= risos]
(l. 34) FRA: tá e eu sô gandi pa dá @ um cólu dela
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(l. 35) CAR: tu já é grandi?
(l. 35) FRA: já
(l. 36) CAR: será?
(l. 37) FRA: selá
(l. 38) CAR: tu é baixinha, pequenininha
(l. 39) FRA: eu sô tá a Dóia não é gandi ela é piquininha e eu sô gandi (...)
(l. 40) FRA: dexa um poquinho tá [= levantando-se e deixando a bolsa e as 
(l. 41)  chaves no piso da área] @ [= risos] a tua bosa falava qué ir no 
(l. 42)  meu cólu
(l. 43) CAR: a minha bolsa qué ir no teu cólu?
(l. 44) FRA: uh
(l. 45) CAR: ela te dissi issu?
(l. 46) FRA: ãh hã
(l. 47) CAR: comu é qui eu não ovi?
(l. 48) FRA: comu é? A minha bosa ela a minha bosa vem no meu cólu
(l. 49) CAR: vem?
(l. 50) FRA: vem
(l. 51) CAR: ela dissi issu?
(l. 52) FRA: uh hu
(l. 53) CAR: comu é qui eu não ovi?
(l. 54) FRA: não oviu a minha bolsa?
(l. 55) CAR: não
(l. 56) FRA: e ela gritandu assim AI [= grita]
(l. 57) CAR: [= risos]
(l. 58) FRA: assim na tua casa
(l. 59) CAR: é? @ mas eu tô surda então
(l. 60) FRA: e aí depois e depois quilia no meu cólu e quilia ir pa tua casa 
(l. 61)  e quilia ficá na tua casa [= risos]
(l. 62) CAR: ãh! Qui bolsa danada @ quiria ficá lá em casa?
(l. 63) FRA: é, a minha bolsa
(l. 64) CAR: ah eu achu qui ela quiria cunversá cum a minha bolsa intão
(l. 65) FRA: ah mas a tua bolsa também qué cólu ela a tua bolsa diz assim
(l. 66)  pa tu/ pa minha: tu qué ir pa minha casa bolsa? A tua bolsa 
(l. 67)   dizia assim quandu eu tava aqui na minha casa

Fonte: Silva, 2009, p. 263-264 (adaptado).

No fato enunciativo transcrito acima, podemos perceber que 
o locutor-criança FRA está em relação de inversibilidade com o di-
zer do alocutário-adulto CAR. Percebe-se o modo singular como ela 
responde a convocação de tu preenchendo o lugar enunciativo de eu 
em seu discurso: FRA realiza a simulação de outra enunciação que 
não a dela, brincando com a realidade imaginária de que o objeto 
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referido em seu discurso (a bolsa) estaria enunciando. Aqui, vemos 
a criança brincando com o outro tendo a língua como mediadora 
nessa relação, e é pelo discurso que ela constitui realidades, mesmo 
que fictícias. 

No fio do discurso, CAR introduz a ideia de que a bolsa tem 
por capacidade dizer algo a alguém (linhas 12 e 13), ao que FRA de-
monstra surpresa e indaga o alocutário (l. 14 e l. 16). Ao confirmar 
que o objeto fala, a criança questiona por onde ela falaria (l. 22): 
não sendo compreendida (l. 23), FRA reorganiza seu enunciado (l. 
24) e questiona onde se aperta o botão da bolsa para que ela fale. 
Notamos os rudimentos de cultura que se imprimem no discurso 
do locutor-criança, uma vez que, no universo das coisas inanima-
das, os objetos podem sim falar, desde que possuam um botão que 
possibilite que a ação se execute. Assim também acontece com os 
brinquedos, que fazem parte do universo infantil em que FRA está 
imersa. Benveniste afirma que

(...) o que a criança adquire, aprendendo, como se diz, a falar, é o mundo 
no qual ela vive na realidade, que a linguagem lhe dá e sobre o qual 
ela aprende a agir. Aprendendo o nome de uma coisa, ela adquire o 
meio de obter esta coisa. Empregando a palavra, ela age, pois, sobre o 
mundo e se dá conta obscuramente muito cedo. É o poder de ação, de 
transformação, de adaptação, que é a chave da relação humana entre a 
língua e a cultura, uma relação de integração necessária (BENVENIS-
TE, 1968/2006, p. 24)

No fato enunciativo em questão vemos a criança certificar-se, 
primeiro, de que a bolsa fala; em seguida, procurar saber como ela 
o faz, de maneira a agir sobre ela e fazer com que fale. Ao perceber 
que o objeto “não tem botãozinho”, FRA empresta sua própria voz à 
bolsa, simulando seus dizeres (como podemos ver, por exemplo, nas 
l. 41, 46, 56, 66) por intermédio do discurso. Ela utiliza-se do “(...) 
papel fundador da linguagem, que instaura uma realidade imagi-
nária, anima as coisas inertes, faz ver o que ainda não existe, traz 
de volta o que desapareceu” (BENVENISTE, 1963/2005, p. 27). A 
partir dessa simulação, a criança se inscreve como sujeito de lin-
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guagem, além de expressar “(...) esse simbolismo cultural em que 
se encontra imersa” (SILVA, 2009, p. 270).

5 Considerações finais

A análise que propusemos aqui não visa uma interpretação 
absoluta do fato enunciativo escolhido, uma vez que acreditamos 
que o próprio processo metodológico seja também um ato enuncia-
tivo, singular, único e irrepetível. Os resultados apontam ao fato 
de que as operações que a criança realiza para atualizar as formas 
em seu discurso atestam a subjetividade de seu ato de aquisição da 
linguagem, revelando, assim, os valores culturais que estão imbri-
cados nesse processo; tais valores advêm da sociedade dos homens 
em que o locutor-criança e o seu alocutário estão imersos. Dessa 
forma, evidencia-se que os rudimentos de cultura encontram-se 
impressos na língua e se mostram presentes a cada ato enunciativo 
que a criança que está em processo de aquisição realiza.

Acreditamos, juntamente de Silva, que “(...) a língua como 
atividade discursiva é dependente da experiência de cada locutor, 
ligada às relações intersubjetivas e às instituições sociais em que 
ele está inscrito” (2009, p. 189).  Por essa razão, se situações de fala 
de outra criança em aquisição da linguagem fossem analisadas, os 
resultados obtidos poderiam apontar para direções diversas, mos-
trando diferentes modos de preenchimento de lugar enunciativo a 
partir da relação intersubjetiva entre eu e tu, além de diferentes 
valores culturais inscritos no discurso da criança. 
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PALAVRA E ATO: A DESFILIAÇÃO 
DE JOSUÉ GUIMARÃES DO PTB 

Vanessa Borges Fortes Serapio Ferreira* 

Miguel Rettenmaier da Silva**

Este livro não tem a pretensão de derrubar as muralhas que separam, pratica-
mente, o Ocidente do Oriente, fazendo deste mundo um só.

Para tanto faltam engenho e arte.
Apresentação de As Muralhas de Jericó (GUIMARÃES, 2001, p. 27)

1 Introdução

O presente trabalho pretende analisar o discurso político de 
Josué Guimarães no momento da sua desfiliação do partido tra-
balhista brasileiro. O corpus de análise é composto pelo discurso 
proferido por Josué na Câmara de Vereadores da cidade de Porto 
Alegre/RS no dia 23 de abril de 1954, constante nos Anais daque-
la Câmara. A leitura e a interpretação dos recortes dos discursos 
serão realizadas a partir dos pressupostos teóricos da Análise de 
Discurso de linha francesa, originada em Michel Pêcheux.

O escritor, jornalista e pensador foi eleito vereador do muni-
cípio de Porto Alegre no final do ano de 1951 pelo Partido Traba-
lhista Brasileiro – o PTB, este considerado um dos partidos mais 
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influentes daquele momento histórico no estado do Rio Grande do 
Sul, o qual contava com políticos como Leonel Brizola e Getúlio 
Vargas na sua composição. No entanto, durante o quadriênio que 
exerceu o mandato (1952-1955), Josué Guimarães emitiu carta de 
desfiliação do partido trabalhista no mês de abril de 1954, a qual 
foi lida na sua integralidade em sessão da Câmara. Em seguida, o 
vereador filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro – o PSB.

O texto que segue é dividido em três partes. Em um primei-
ro momento, é traçado um breve perfil de Josué Guimarães, as-
sim como são apontadas algumas considerações sobre a obra As 
Muralhas de Jericó. Já, em um segundo momento, resgatamos o 
ambiente político da primeira metade da década de 1950 no Brasil 
e na Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Porto Alegre, 
período em que Josué cumpria o mandato de vereador (1952-1955). 
Por fim, analisamos recortes do discurso do dia 23 de abril de 1954, 
a fim de estabelecer regularidades no discurso que apontem às po-
sições ideológicas daquele momento histórico.   

2 Josué Guimarães e As muralhas de Jericó

Josué Guimarães foi um jornalista, pensador, que encontrou 
no romance uma forma de fazer política. Desiludido com a políti-
ca partidária, foi por meio dos seus personagens e das metáforas 
presentes em suas obras literárias que conseguiu defender os seus 
ideais, transformando toda a sua obra em um espaço para realizar 
denúncias sobre os fatos que ocorriam no cenário político e moral 
brasileiro.

Em uma entrevista, concedida em março de 1982, Josué Gui-
marães quando perguntado “em que a literatura te gratificou?”, 
respondeu: “Eu diria que foi por haver me permitido ter dito aquilo 
que eu quis dizer. De ter posto para fora histórias” (1991, p. 105). 
É importante salientar que Josué Marques Guimarães, como escri-
tor, foi um formador de leitores e principal apoiador nos momentos 
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iniciais do projeto de leitura e de divulgação da literatura, as Jor-
nadas Literárias de Passo Fundo. 

 O livro intitulado As Muralhas de Jericó – Memórias de Via-
gem: União Soviética e China nos Anos 50 “foi escrito em junho de 
1952, após a viagem que Josué Guimarães fez à União Soviética e 
à China, em março-abril daquele mesmo ano, como correspondente 
especial do jornal Última Hora, do Rio de Janeiro” (REMEDIOS, 
2001, p. 09). No entanto, a publicação deste relato ocorreu apenas 
postumamente, no ano de 2001.

Por que a demora em publicar? Segundo informações colhidas 
com contemporâneos do autor, a sua pretensão era a de publicar as 
memórias. Entretanto, como integrante do PTB e amigo pessoal 
do vice-presidente João Goulart e de Getúlio Vargas, esse último 
convidou-o para um jantar no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, 
e “aconselhou” Josué a não publicar o livro para não perturbar a 
ordem estabelecida no país. E, logo depois veio o suicídio de Vargas 
e o Golpe Militar responsável pelo regime ditatorial que se ins-
talou no Brasil durante vinte anos (REMEDIOS, 2001, p. 14-15),  
tempo em que uma obra como a que Josué idealizou não encontra-
ria condições de ser publicada.

Dessa forma, na década de 1980, Josué Guimarães entregou 
o livro para Ivan Pinheiro Machado para que o lesse. Ele, como seu 
editor, prontamente se propôs a publicá-lo, no entanto Josué Gui-
marães gostaria de voltar à China antes que a publicação ocorres-
se. O que não foi possível, tendo em vista o falecimento do escritor 
no dia 23 de março de 1986 (REMEDIOS, 2001, p. 15). Ivan é um 
dos fundadores da L&PM Editores, uma editora que teve papel 
importante no combate à ditadura militar, ocasião em que publicou 
obras de resistência democrática.

Assim, nesse artigo trataremos de Josué Guimarães em um 
momento anterior ao do autor literário publicado, uma vez que sua 
primeira obra, Os ladrões, é do ano de 1970. Até o final do seu man-
dato como vereador da cidade de Porto Alegre, Josué encontrava no 



597

Vanessa Borges Fortes Serapio Ferreira, Miguel Rettenmaier da Silva

ofício de jornalista o espaço para contar suas histórias e defender 
seus ideais. Logo, As Muralhas de Jericó teria sido a primeira obra 
do autor, idealizada dezoito anos antes daquela que ficou conheci-
da como tal.   

3 A “Democracia Populista” e o mandato do 
Vereador e Jornalista

O período entre os anos de 1945-1964 foi denominado por 
alguns historiadores de “democracia populista”. Nesse momento, o 
período do pós-guerra acelerou o fim do Estado Novo (ou Ditadura 
Vargas) no Brasil, assim como ocorreram mobilizações em diversos 
estados no sentido de articular a formação de novos partidos políti-
cos. É, portanto, nesse ambiente que o jornalista Josué Guimarães 
se aproxima da política partidária e assume o cargo de Vereador da 
cidade de Porto Alegre/RS.

A década de 1950 foi marcada pelo retorno da polarização 
partidária no Rio Grande do Sul, fenômeno característico da época 
da República Velha (1889-1930) – onde existia a disputa entre Chi-
mangos e Maragatos. A diferença em relação ao período anterior é 
que os dois blocos foram formados pelos trabalhadores e seus alia-
dos, alguns contingenciais, e os liberal-conservadores, PSN, UDN e 
PL, na chamada “Frente Democrática” (FLACH; CARDOSO, 2007, 
p. 66-67). 

As eleições de 1950 foram extremamente vitoriosas ao Par-
tido Trabalhista Brasileiro – PTB, em todos os níveis da disputa 
eleitoral. Getúlio Vargas elegeu-se Presidente, Ernesto Dornelles 
governador, Alberto Pasqualini senador, e as bancadas do partido 
na Câmara e na Assembleia Legislativa tiveram um enorme sal-
to, se comparado com a eleição anterior. Esse voto consistente nos 
principais candidatos do PTB sinalizava que o partido era um dos 
maiores partidos, não apenas no parlamento estadual como tam-
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bém no Congresso Nacional. Ainda, outro elemento que pode ser 
confirmado com essa eleição foi a desgetulização do PTB (FLACH; 
CARDOSO, 2007, p. 67).

No ano de 1951, o então jornalista Josué Guimarães foi eleito 
vereador da cidade de Porto Alegre, pelo Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB. Na oportunidade, chegou a ocupar a vice-presidência 
da Câmara. No entanto, no mês de abril de 1954, ainda durante o 
mandato de vereador, Josué emitiu carta de desfiliação do parti-
do trabalhista. E, posteriormente, filiou-se ao Partido Socialista 
Brasileiro – o PSB, que seria o último partido político ao qual se 
associaria. A atividade político-partidária de Josué Guimarães foi 
episódica. Nas suas palavras: “não nasci para a política. Mas tenho 
minhas convicções arraigadas, das quais ainda não abri mão. É 
possível que de minha vivência política tenha restado algo de útil 
para o que escrevo, mas afinal, de tudo o que se faça, deve sobrar 
sempre alguma coisa” (RIO GRANDE DO SUL, p. 5). 

No final do governo de Ernesto Dornelles, a morte de Getúlio 
Vargas obteve repercussão nacional. Sua morte foi comentada de 
forma recorrente nos pronunciamentos dos deputados, em especial 
aqueles do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, que não poupa-
vam críticas aos opositores de Vargas pelo desfecho trágico da crise 
política que o país vivia. No estado do Rio Grande do Sul, as de-
predações ocorridas em razão do episódio foram sérias e causaram 
consideráveis prejuízos, o que fez os deputados oposicionistas cul-
parem o governo de Ernesto Dornelles, porque não agiu com o rigor 
necessário para conter os saques e depredações. Já, por outro lado, 
os deputados situacionistas defenderam o governo, alegando que 
era impossível conter a onda de depredações que se seguira após 
a divulgação da notícia da morte de Vargas (FLACH; CARDOSO, 
2007, p. 69).

Nesse cenário de disputas políticas acirradas é que o então 
jornalista Josué Guimarães exerceu o seu primeiro e único manda-
to de vereador. Essa tensão política reflete também na escolha do 
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partido político feita por Josué, tendo em vista que quatro meses 
antes da morte de Getúlio Vargas, ele se desfilia do partido traba-
lhista e se associa ao partido socialista brasileiro – o PSB. Diante 
dessas considerações, passamos à análise dos não-ditos que contor-
nam o discurso da desfiliação, ou seja, o discurso do dia 23 de abril 
de 1954.

4 Abril de 1954

A leitura e a interpretação do corpus dessa pesquisa serão re-
alizadas a partir dos pressupostos teóricos da Análise de Discurso 
de linha francesa, originada em Michel Pêcheux. O corpus elegido 
para este artigo é composto pelo discurso proferido por Josué Gui-
marães na Câmara de Vereadores de Porto Alegre/RS no dia 23 
de abril de 1954. O discurso foi feito no dia do seu requerimento 
de desfiliação do partido trabalhista e está registrado nos Anais 
da Câmara de Vereadores. Uma vez realizada a leitura da mani-
festação, foram feitos recortes no discurso a fim de encontrar na 
língua as marcas dessa possível transformação política-ideológica 
do sujeito. 

Com o objetivo de resgatar os ânimos da Câmara de Verea-
dores da capital gaúcha da primeira metade da década de 1950, a 
pesquisa que originou este artigo se baseou nos registros constan-
tes nos Anais daquela Câmara, em especial do quadriênio 1952-
1955, pois esse foi o período do mandato de Josué Guimarães. O 
acesso a esse material é possível em razão de fotocópias dos Anais 
constantes no Acervo Literário Josué Guimarães – ALJOG, que 
pertence à Universidade de Passo Fundo – UPF e é coordenado 
pelo Pr. Dr. Miguel Rettenmaier da Silva. Nesse espaço, pesquisa-
dores tem a oportunidade de consultar a integralidade da obra li-
terária publicada pelo autor, assim como seus manuscritos, artigos 
jornalísticos, pinturas, fotografias, artigos pessoais, livros de sua 
biblioteca pessoal, entre outras memórias do escritor gaúcho.      
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A pesquisa é pensada à luz da análise de discurso de Michel 
Pêcheux – a AD. A análise de discurso no Brasil se constituiu na 
reflexão das consequências de três rupturas em três campos do sa-
ber: na lingüística, no marxismo e na psicanálise.

Com a linguística ficamos sabendo que a língua não é transparen-
te; ela tem sua ordem marcada por uma sua materialidade que lhe é 
própria. Com o marxismo ficamos sabendo que a história tem sua 
materialidade: o homem faz história, mas ela não lhe é transparente. 
Finalmente, com a psicanálise é o sujeito que se coloca como tendo 
sua opacidade: ele não é transparente nem para si mesmo (OR-
LANDI, 2006, p. 13) (grifo nosso).

Ou seja, dizer que a língua não é transparente é reconhecer 
as inúmeras interpretações, o equívoco, já que o sentido do dis-
curso não é único, mas dependente das formações imaginárias e 
das condições de produção das quais se originam. Com o marxismo 
surge a noção do materialismo histórico e com a psicanálise a no-
ção de inconsciente, ambas estudadas por meio de uma pretensa 
transparência da linguagem. Essa três reflexões estão na base da 
disciplina da AD. Por essa razão a Análise de Discurso é considera-
da uma disciplina de entremeio.

O dispositivo de análise da AD 

tem como característica colocar o dito em relação ao não dito, o que o 
sujeito diz em um lugar com o que é dito em outro lugar, o que é dito 
de um modo com o que é dito de outro, procurando ouvir, naquilo que 
o sujeito diz, aquilo que ele não diz mas que constitui igualmente os 
sentidos de suas palavras (ORLANDI, 2003, p. 59).

Um exemplo desse funcionamento é quando se diz “Deixei de 
fumar”, então o pressuposto é que se fumava antes, ou seja, não é 
possível dizer “deixei de fumar” se não se fumava antes. O posto 
(o dito) traz consigo necessariamente esse pressuposto (não dito, 
mas presente). O seu motivo, no entanto fica como subentendido. É 
plausível pensar que é porque fazia mal ou talvez não seja isso. O 
subentendido depende do contexto. Não pode ser asseverado como 
necessariamente ligado ao dito (ORLANDI, 2003, p. 82). Assim, 
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“ao longo do dizer, há toda uma margem de não-ditos que também 
significam”. 

Na análise de discurso, há noções que encampam o não-dizer: a noção 
de interdiscurso, a de ideologia, a de formação discursiva. Considera-
mos que há sempre no dizer um não-dizer necessário. Quando se diz 
“x”, o não-dito “y” permanece como uma relação de sentido que informa 
o dizer de “x”. Isto é, uma formação discursiva pressupõe uma outra: 
“terra” significa pela sua diferença com “Terra”, “com coragem” signi-
fica pela sua relação com “sem medo” etc. Além disso, o que já foi dito 
mas já foi esquecido tem um efeito sobre o dizer que se atualiza em 
uma formulação. Em outras palavras, o interdiscurso determina o 
intradiscurso: o dizer (presentificado) se sustenta na memória 
(ausência) discursiva” (p. 82-83) (grifo nosso).

Segundo Orlandi (2012, p. 13), da noção de incompletude de-
rivam duas outras que a definem: o “implícito” e a “intertextuali-
dade”. Quando se lê, considera-se além do dito, também o que está 
implícito. Aquilo que não está dito, mas também está significando. 
E esse não-dito pode estar sustentando o que está dito, pode ser um 
pressuposto para que se entenda o que está dito, pode ser aquilo a 
que o que está dito se opõe, ou ainda outras maneiras diferentes de 
se dizer o que se disse e que significa com nuances distintas.

Além disso, os sentidos que podem ser lidos em um texto não 
estão necessariamente ali, nele. O(s) sentido(s) de um texto pas-
sa(m) pela relação dele com outros textos. Isso é indício de como 
a leitura pode ser um processo bastante complexo e que envolve 
muito mais do que habilidades que se resolvem no imediatismo da 
ação de ler. Logo, saber ler é saber o que o texto diz e o que ele não 
diz, mas o constitui significativamente (ORLANDI, 2012, p. 13).

Assim, após essas considerações teóricas, passamos a análise 
de duas sequências discursivas da manifestação de Josué Guima-
rães na Câmara de Vereadores de Porto Alegre no dia 23 de abril 
de 1954 
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Sd.1

Porto Alegre, 23 de abril de 1954

“Hoje posso afirmar que nenhuma divergência de ordem pessoal foi ca-
paz de me indicar atitude contrária à orientação partidária, antes pelo 
contrário, submeti as idéias pessoais às decisões da maioria para pres-
tigiar o P.T.B. na Câmara e fora dela. Nas divergências internas, de 
caráter superficial, fui sempre o primeiro a tirar de nossos adversários 
qualquer ânimo de intriga ou mesmo de exploração política de casos 
que serviriam a interesses menos elevados.

Por outro lado, cumpro um dever inalienável destacando as atenções 
de que sempre fui alvo durante êste longo convívio com os meus com-
panheiros de trabalhismo. Nêle tão somente fiz amigos, e amigos que 
continuarão, estou certo, pelo tempo em fora.

O exposto deixa bem claro que minha atitude não se fundamenta em 
ressentimentos de natureza pessoal.”

Como é possível perceber, o não dito está significando nessa 
sequência discursiva. Quando Josué fala sobre “nenhuma diver-
gência de ordem pessoal”, ele pode estar respondendo a um discur-
so que diz que houve divergências de ordem pessoal. Já que, como 
declarou, em algum momento submeteu suas ideias pessoais às 
decisões da maioria do PTB. Ou seja, na sua negação ele enfatiza, 
traz à luz, atualiza um discurso segundo o qual as suas ideias não 
eram aceitas pelo partido. Surge uma dubiedade, pois ele estaria 
prestigiando o partido na Câmara e fora dela, mas já não acredi-
tava mais nas ideias do partido porque elas se confrontavam com 
as suas ideias pessoais. Além disso, quando se sabe que Josué Gui-
marães já teria escrito As Muralhas de Jericó – obra redigida em 
junho de 1952 – no momento do pedido de desfiliação do PTB, é 
possível dizer que o “fora da Câmara” seria o espaço das ideias 
pessoais e, portanto das divergências com o partido. 

No recorte “nas divergências internas, de caráter superficial, 
fui sempre o primeiro a tirar de nossos adversários qualquer ânimo 
de intriga” está dito que ocorreram divergências internas, e tam-
bém que Josué Guimarães foi sempre o primeiro a tirar o ânimo de 
intriga dos outros partidos. Ou seja, a necessidade de dizer que foi 
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sempre o primeiro a acalmar os ânimos de intriga dos outros par-
tidos, é a resposta para um discurso anterior que questiona a sua 
fidelidade ao partido trabalhista, o qual normalmente existe em 
um momento de transição partidária.

Ademais, a insistência em desenhar um cenário que não há 
“nenhuma divergência de ordem pessoal”, o comportamento de 
“prestigiar o P.T.B. na Câmara e fora dela” e a ênfase em tirar “de 
nossos adversários qualquer ânimo de intriga” mostra a necessida-
de desses enunciados existirem naquele período histórico, uma vez 
que em outros momentos ideológicos a desfiliação poderia ocorrer 
em tons mais enérgicos. Em outras palavras, na manifestação de 
Josué é possível perceber a relação de forças no discurso. 

Ainda, é interessante notar os recortes “Nêle tão somente fiz 
amigos” e “minha atitude não se fundamenta em ressentimentos 
de natureza pessoal”. Tão somente e não são, respectivamente, ad-
vérbios de exclusão e negação, e funcionam no discurso como uma 
resposta a um outro que diz que ocorreram inimizades, assim como 
que a atitude se fundamenta em ressentimentos de natureza pes-
soal.

Logo, nessa primeira sequência discursiva se constata o fun-
cionamento do discurso autoritário. O discurso que controla a po-
lissemia, predominante na sociedade daquele momento histórico, 
tendo em vista a sua organização e práticas. O exagero das expres-
sões “nenhuma divergência”, “sempre primeiro”, “tão somente fiz 
amigos” e “bem claro” indicam a vontade de não deixar dúvidas, 
ou seja, evitar a polissemia no discurso. Ainda, as negações tam-
bém apontam para um discurso primeiro, como se esse discurso 
funcionasse como resposta a outro discurso fortemente presente no 
momento da desfiliação.

O conteúdo da segunda sequência discursiva possui grifos 
nos Anais, assim como falhas ortográficas provavelmente devido 
à necessidade de rapidez no trabalho taquigráfico das Câmaras de 
Vereadores daquele momento histórico.
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Sd.2.

Entendo que os problemas sociais da época em que vivemos desenvol-
vem-se em progressão geométrica, de tal forma que os esquemas de 
ação política dos partidos estão  nitidamente superados. 

Isso me leva a concluir que as nossas organizações partidárias mais em 
evidência, por que lhes falte um rumo ideológico definido, ao envez 
de caminharem à frente do povo, indicando-lhe o caminho, procu-
ram adaptar-se às situações sociais existentes. Por isso vão a reboque 
dos acontecimentos.

[...]

O mal talvez esteja mais na sua limitação programática do que pró-
priamente no desejo dos homens que o integram. É como querer medir 
montanhas com réguas milimetradas. Embora dispondo de um progra-
ma e usando para realizá-lo diretrizes honestas e firmes, a contempo-
rização com o capitalismo, que é a própria negação dos interesses 
populares, lhe proporcionou tão sómente meios apoucados para comba-
te de tanta magnitude.

Com essa minha decisão pretendo dar um passo à frente. E o dou sere-
namente, convicto de abrir com as próprias mãos um caminho mais 
amplo e que maiores oportunidades ofereça aos que desejam 
lutar pelas causas justas, vergastando os erros, denunciando 
ao povo os seus inimigos.

Nessa sequência discursiva percebe-se que os sentidos que 
podem ser lidos no texto não estão necessariamente ali, nele. Ou 
seja, os sentidos passam pela relação dele com outros textos. Para 
compreender esse momento ideológico, do qual o discurso de Josué 
Guimarães contribui, seria necessário consultar o texto de sua via-
gem à União Soviética e à China. No discurso de Josué o capitalis-
mo é a negação dos interesses populares. Também de acordo com 
o discurso de Josué, o capitalismo possui uma grande magnitude, 
que os partidos (no caso o PTB seria um deles) não possuem meios 
de combatê-lo.

É interessante constatar a recorrência das menções ao ca-
minho no discurso de Josué, como é exemplo as passagens “falta 
um rumo ideológico”, “caminharem à frente do povo, indicando-lhe 
o caminho”, “vão a reboque dos acontecimentos”, “dar um passo à 
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frente”, “diretrizes honestas e firmes”, “abrir com as próprias mãos 
um caminho mais amplo”. É permitido pensar que essa seja uma 
referência ao discurso religioso, que se utiliza da metáfora do ca-
minho para falar sobre a vida, ou seja, sempre se deve avançar ou 
seguir em frente procurando pelos melhores caminhos ou direções. 
Assim, a filiação ao partido socialista, que se seguiria a desfiliação 
do PTB, seria a escolha pelo melhor caminho. Então, naquele mo-
mento histórico, esse discurso encontraria condições de ser repro-
duzido na Câmara de Vereadores da capital gaúcha. 

Ainda, no discurso há expressões matemáticas como repre-
sentações de intensidades, como em “os problemas sociais da época 
em que vivemos desenvolvem-se em progressão geométrica” e em 
“medir montanhas com réguas milimetradas”. É possível dizer que 
essa comparabilidade quantitativa é própria do discurso capitalis-
ta, que mede quantidades e não intensidades ou graduações, tendo 
em vista que o que é dito sempre pode ser dito de modo diferente. 
Não uma única forma de expressão, a ilusão dessa unicidade é ide-
ológica. Logo, Josué pode estar defendendo uma posição diferente 
da capitalista, porém nas formas da língua é também esse discurso 
que perpassa a sua manifestação. 

Não é estranho que no discurso apareçam as expressões ma-
temáticas quando Josué se refere à situação dos problemas sociais 
da época em que vive (progressão geométrica), bem como quando 
fala sobre a limitação programática dos partidos (réguas milime-
tradas).  Enquanto que no trecho em que discorre sobre o seu novo 
caminho, no caso o destino que busca no PSB, se refira a ele como 
“um caminho mais amplo e que maiores oportunidades ofereça aos 
que desejam lutar”, ou seja, se refere à amplitude do caminho e ao 
modo ou das oportunidades.

Por fim, diante da análise dos recortes advindos das duas se-
quências discursivas da manifestação de Josué Guimarães do dia 
23 de abril de 1954 na Câmara de Vereadores da cidade de Porto 
Alegre/RS foi possível ver por meio dos não-ditos e da intertextua-
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lidade as margens das posições que desenham o momento de desfi-
liação de Josué do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.  

5 Considerações finais

Josué Guimarães se manifestava politicamente nas suas 
obras literárias. O livro As Muralhas de Jericó – Memórias de Via-
gem: União Soviética e China nos Anos 50 representou as ideias do 
escritor na década de 1950. No entanto, quando idealizado o livro 
não encontrou condições de ser publicado, tendo sido a sua publica-
ção adiada até o ano 2001. Momento que Josué não pode prestigiar, 
uma vez que faleceu em março de 1986.

Durante o período em que exerceu o mandato de Vereador da 
cidade de Porto Alegre/RS, no quadriênio 1952-1955, Josué Guima-
rães emitiu carta de desfiliação do Partido Trabalhista Brasileiro 
– o PTB no mês abril de 1954, e, em seguida, filiou-se ao Partido 
Socialista Brasileiro – o PSB. Quatro meses depois Getúlio Vargas 
morre e se desencadeiam uma série de episódios que culminam 
com o Golpe de 1964.

Considerando que o sentido do texto é complementado pe-
los seus não-ditos que estão na sua margem, assim como na sua 
relação com outros textos, percebe-se na manifestação de Josué 
Guimarães a resposta a um discurso que questionava os motivos 
da sua saída do partido trabalhista. Ou seja, um discurso primei-
ro que explicava a sua desfiliação por motivos de ordem pessoal. 
Ainda, na fala de Josué, nota-se a passagem do discurso religioso e 
capitalista, próprio daquele momento histórico.
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1 Considerações iniciais

A partir do fim dos anos 1990, o Ministério da Educação pu-
blicou uma série de programas curriculares e documentos norte-
adores1 que traçam perspectivas e objetivos, assim como delimi-
tam alguns objetos de trabalho e pressupostos metodológicos para 
o ensino na Educação Básica. Na leitura e análise desses textos, 
percebe-se a incorporação de práticas orais de linguagens entre os 
eixos organizadores das atividades de Língua Portuguesa, sinali-
zando uma tentativa de acompanhar discussões teóricas, que trou-
xeram novos olhares para, por exemplo, o texto enquanto objeto de 
investigação e de ensino e aprendizagem. Contudo, percebe-se que, 
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1 Os documentos referentes ao Ensino Médio são: Parâmetros Curriculares Nacionais para 
o Ensino Médio (BRASIL, 2000), Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
+ (BRASIL, 2002) e Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006).
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diferente do ensino de gramática e do ensino de escrita, pensar 
possibilidades para o trabalho com a oralidade em sala de aula 
ainda é recente.

A partir dessas considerações, este trabalho busca apresen-
tar as discussões iniciais suscitadas pelo desenvolvimento de um 
projeto de dissertação cujo objetivo principal é investigar se a aná-
lise colaborativa entre professor e aluno das produções textuais 
orais, em sala de aula, colabora na qualificação da (re)constituição 
do texto oral por parte do aluno do Ensino Médio. Tal projeto de 
dissertação de mestrado vincula-se à linha de pesquisa intitulada 
Linguagem e Interação, pertencente à área de concentração em Es-
tudos Linguísticos, do Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Federal de Santa Maria.21 

Para a análise das produções dos alunos, como recorte teóri-
co, selecionamos a progressão, uma das metarregras da coerência 
conforme Charolles (2002). Buscamos também o alinhamento de 
uma discussão teórica e uma ação, sob luz da Pesquisa-Ação. A 
ação, no caso, dá-se a partir de oficinas que estão sendo dinamiza-
das no período letivo de 2016, em uma turma de 3º ano do Ensino 
Médio, de uma escola estadual de Santa Maria/RS. Os encontros 
com os alunos aconteçam semanalmente durante o período do com-
ponente curricular Língua Portuguesa.

2 Fundamentação teórica

Para a realização de tal investigação, partimos nosso embasa-
mento teórico da abordagem dos gêneros textuais e da Linguística 
do Texto. Assim, esta seção está organizada a fim de elucidar aspec-
tos referentes, primeiramente, a gênero textual, gêneros textuais  

2 A pesquisa Análise do gênero oral no ensino médio a partir da metarregra da progressão 
e das máximas conversacionais de Grice foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Maria e recebeu o Certificado de 
Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número 55349616.4.0000.5346.
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da oralidade e ensino de Língua Portuguesa e, posteriormente, as 
concepções de texto, língua, sujeito, entre outras, provenientes da 
Linguística do Texto. 

2.1 Gêneros textuais, oralidade e ensino de língua 
materna

Apesar de a noção de gênero já ter sido pauta de discussões 
nos campos da Literatura e da Retórica, na Antiguidade Clássica, 
o texto Os gêneros do discurso (1997), de Bakhtin, é basilar para 
compreender a definição que hoje vigora. Esse autor define enun-
ciado – e, consequentemente, difere-o de oração – a partir de sua 
função comunicativa e de três estágios: conteúdo temático, estilo 
e estrutura composicional. Gêneros do discurso são, assim, tipos 
relativamente estáveis elaborados por esferas de utilização da lín-
gua. Para Bakhtin (1997), a escolha de um gênero é determinada, 
por exemplo, pelas especificidades de uma dada esfera comunicati-
va, pelas necessidades de uma temática e pelo conjunto constituído 
dos parceiros. 

Em consonância com a concepção bakhtiniana de que a esco-
lha do gênero faz-se na definição de parâmetros que guiam a ação, 
Schneuwly (2004) busca desenvolver a tese de que o gênero é um 
instrumento, ou seja, encontra-se entre o sujeito e a situação na 
qual esse age. Instrumento é entendido pelo autor como artefato 
que media a atividade, mas também dá forma, representa e mate-
rializa a atividade.

Anteriormente, Vygotsky (1993) já propunha a analogia en-
tre signo e instrumento, na qual aquele é concebido como mediador 
e meio fundamental para apropriar e orientar as funções psíquicas 
de grau mais elevado:
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A formação dos conceitos é resultado de uma complexa atividade em 
que todas as funções intelectuais fundamentais participam. No entan-
to, este processo não pode ser reduzido à associação, à tendência, à 
imagética, à inferência ou às tendências determinantes. Todas estas 
funções são indispensáveis, mas não são suficientes se não se empregar 
o signo ou a palavra, como meios pelos quais dirigimos as nossas ope-
rações mentais, controlamos o seu curso e o canalizamos para a solução 
do problema com que nos defrontamos. (VYGOTSKY, 1993, p. 50).

Esse pressuposto está diretamente relacionado com o ensino 
e a aprendizagem, pois, uma vez que esta desperta processos inter-
nos de desenvolvimento, que só podem ocorrer quando o indivíduo 
interage com determinado meio sociocultural através da mediação 
de instrumentos. 

A estrutura da atividade mediada baseia-se na relação meio-
-fim. Assim, gêneros vistos como instrumentos são referências na 
produção textual – escrita ou oral – como atenta Bakhtin:

Os gêneros do discurso organizam a nossa fala da mesma maneira que 
a organizam as formas gramaticas (sintáticas). Aprendemos a moldar 
nossa fala às formas de gênero e, ao ouvir a fala do outro, sabemos de 
imediato, bem nas primeiras palavras, pressentir-lhes o gênero, adivi-
nhar-lhe o volume (a extensão aproximada do todo discursivo), a dada 
estrutura composicional, prever-lhe o fim, ou seja, desde o início, somos 
sensíveis ao todo discursivo que, em seguida, no processo da fala, evi-
denciará suas diferenciações. Se não existissem os gêneros do discurso 
e se não dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no 
processo de fala, se tivéssemos de construir cada um de nossos enun-
ciados, a comunicação verbal seria quase impossível. (BAKHTIN, 1997, 
p. 302).

Forma-se um repertório de gêneros escritos e orais que são 
utilizados com desenvoltura, apesar de que, muitas vezes, igno-
ram-se suas existências. Para Schneuwly (2004), o gênero para ser 
mediador deve ser apropriado pelo sujeito. Junto a Dolz, preocupa-
-se em discutir essa condição em um espaço bastante específico: a 
sala de aula. A partir disso, os autores consideram que os gêneros 
“constituem o instrumento de mediação de toda estratégia de ensi-
no e o material de trabalho, necessário e inesgotável, para o ensino 
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da textualidade” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 51) e, por isso, a 
escola sempre os teve como objeto de trabalho: 

Na sua missão de ensinar os alunos a escrever, a ler e a falar, a esco-
la, forçosamente, sempre trabalhou com os gêneros, pois toda forma 
de comunicação - portanto, também aquela centrada na aprendizagem 
- cristaliza-se em formas de linguagem específicas. A particularidade 
da situação escolar reside no seguinte fato que torna a realidade bas-
tante complexa: há um desdobramento que se opera em que o gênero 
não é mais um instrumento de comunicação somente, mas é, ao mesmo 
tempo, objeto de ensino-aprendizagem. (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, 
p. 75-76).

Contudo, os autores afirmam que o trabalho com gêneros, 
especialmente aqueles da oralidade, ainda carece de uma sistema-
tização a fim de auxiliar os docentes. Apesar de os programas e as 
propostas curriculares oficiais exemplificarem o que seriam as prá-
ticas para as quais os professores poderiam enfocar seus olhares, 
ainda é necessário modificar a forma de encarar essas atividades 
de produção de textos:  

Se, para as atividades gramaticais, o professor dispõe de uma descrição precisa 
dos conteúdos que os alunos devem adquirir a cada série, para as atividades de 
expressão escrita e oral, nas quais os saberes a se construir são infinitamente 
mais complexos, ele tem tido de se contentar com indicações muito sumárias. 
Tudo se passa como se a capacidade de produzir textos fosse um saber que a es-
cola deve encorajar, para facilitar a aprendizagem, mas que nasce e se desenvol-
ve fundamentalmente de maneira espontânea, sem que pudéssemos ensiná-la 
sistematicamente. (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 50).

Dolz e Schneuwly (2004) atentam ainda que o ensino do oral 
em língua materna só pode se dar a partir da construção de uma 
nova relação com a linguagem. Relação essa que descontrua con-
cepções usuais nas quais a oralidade ou se confunde ou se opõe à 
escrita. Para isso, sugerem agrupamentos de gêneros a partir de 
três critérios: domínios sociais de comunicação, aspectos tipológi-
cos e capacidades de linguagem dominantes. Cada um dos cinco 
agrupamentos é exemplificado com gêneros tanto da escrita quan-
to da oralidade, enfraquecendo a suposta dicotomia que oporia as 
duas modalidades.
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No contexto brasileiro, um dos primeiros pesquisadores que 
propôs a integração da língua falada nas atividades escolares foi 
Castilho (2014), em uma proposta que parte dos conhecimentos lin-
guísticos apresentados pelos alunos. Dessa forma, o componente 
curricular Língua Portuguesa não pode concentrar-se apenas no 
trabalho com a língua escrita, pois, segundo o autor, no momento 
em que se cede espaço à reflexão sobre a língua falada, percebe-se 
a importância desta para a aquisição da linguagem. Para tanto, 
Castilho defende e apresenta a conversação como método científi-
co, definindo e ilustrando-o. 

Outro nome relevante no contexto brasileiro é o de Marcus-
chi, que, ao afirmar que o homem poderia ser definido como um 
“ser que fala e não como um ser que escreve” (MARCUSCHI, 2001, 
p. 17, grifo do autor), atenta para a necessidade de se distanciar da 
perspectiva dicotômica entre oralidade e escrita. Longe de sugerir 
a supremacia da primeira, o que o autor defende é que se assuma 
uma prática vinculada à perspectiva de continuum linguístico, na 
qual o ensino de língua deve voltar-se para as relações entre as 
duas modalidades dentro de um contínuo de textos orais e escritos 
e ter diferentes formas de produção sociodiscursiva, os gêneros tex-
tuais, como elementos chave. 

Marcuschi (2001) parte da premissa de que é a língua que se 
funda em usos e não o contrário. Essa proposição permite perceber 
que práticas e usos de ambas as modalidades possuem caracterís-
ticas próprias, mas não a ponto de formar uma dicotomia ou dois 
sistemas linguísticos distintos. Relacionam-se, portanto, numa 
gradação de semelhanças e diferenças, que dizem respeito ao fun-
cionamento, e não ao sistema. Essa proposição do autor é ilustrada 
pelos agrupamentos de gêneros de Dolz e Schneuwly (2004).

Conforme as perspectivas apresentadas, a escola, além do 
trabalho com gêneros escritos, deve se voltar também para práti-
cas de reflexão e produção de gêneros orais. 
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2.2 Texto, processamento textual e progressão 
textual

Se há uma nova maneira de se conceber a aula de Língua Por-
tuguesa, isso deve ser embasado em novos olhares sobre categorias 
como língua, texto, sujeito e contexto, que estão inter-relacionadas. 
Esta pesquisa tem suas bases teóricas ancoradas na Linguística do 
Texto (doravante, LT), que parte da hipótese de conceber o texto – e 
não mais a palavra ou a frase – como objeto de investigação. Con-
tudo, essa passagem de uma teoria da frase a uma teoria do texto 
não foi instantânea, sendo reconhecidas três fases no percurso da 
constituição da LT tal como a conhecemos hoje: análise transfrásti-
ca, gramática textual e teorias do texto. Nessa última fase, em que 
nos localizamos, alia-se a consideração do contexto e dos sujeitos à 
investigação do texto. 

A partir dessa localização teórica, é necessário esclarecer al-
gumas concepções. A primeira, que ecoará diretamente em outras, 
é a de língua: situamo-nos naquela que a define como lugar de in-
teração. Conforme Koch:

(...) na concepção interacional (dialógica) da língua, na qual os sujeitos 
são vistos como atores/construtores sociais, o texto passa a ser conside-
rado o próprio lugar da interação e os interlocutores, sujeitos ativos que 
– dialogicamente – nele se constroem e por ele são construídos. A pro-
dução da linguagem constitui atividade interativa altamente complexa 
de produção de sentidos, que se realiza, evidentemente, com base nos 
elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma 
de organização, mas que requer não apenas a mobilização de um vasto 
conjunto de saberes, mas também a sua reconstrução – bem como a 
dos próprios sujeitos – no momento da interação verbal. (KOCH, 2014,  
p. 21, grifos da autora).

Ainda segundo a autora, a LT tem como uma de suas tare-
fas investigar essas estratégias desenvolvidas para a produção e a 
compreensão de textos. Essa definição de ação pressupõe concep-
ções que são basilares da LT: por exemplo, a tomada do texto como 
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objeto de estudo e a compreensão dos interlocutores como sujeitos 
ativos.

Nesse sentido, texto é concebido como qualquer passagem, 
falada ou escrita, que forma um todo significativo. O que faz um 
texto ser um texto não é sua extensão, por exemplo, mas sim um 
conjunto de características denominado textualidade. Segundo  
Beaugrande e Dressler (1981), são sete os fatores que compõem 
esse conjunto: coesão e coerência, aceitabilidade, situacionalidade, 
intencionalidade, intertextualidade e informatividade.

Neste estudo, selecionamos a coerência como interesse, para 
a qual Charolles (2002), a partir da análise de textos de alunos de 
escola elementar e ensino médio, propõe quatro metarregras: repe-
tição, progressão, não-contradição e relação. Em mais um recorte 
teórico, elegemos a progressão como critério de trabalho, ou seja, a 
premissa de que um texto coerente, tanto no nível micro quanto no 
macroestrutural, é aquele que apresenta no seu desenvolvimento 
uma contribuição semântica constantemente reconstruída.

Conforme Koch (2006), a progressão textual está relacionada 
a procedimentos linguísticos, que são responsáveis pelas relações 
semânticas e/ou pragmática-discursivas entre segmentos do texto. 
O texto coerente é construído, portanto, a partir de movimentos 
de continuidade, o qual garante o não tangenciamento, e progres-
são, o qual evita a circularidade. Por termos a oralidade como foco,  
faz-se necessário destacar particularidades desse fator nessa mo-
dalidade:

De um modo geral, o texto conversacional é coerente: o problema é que, 
como ele obedece a processos de ordem cognitiva, muitas vezes, se tor-
na difícil detectar as marcas lingüísticas e discursivas dessa coerência, 
pois ela geralmente não se dá com base nessas marcas, mas, na relação 
entre os referentes.  (FÁVERO, 1999, p. 93)

Apesar da definição de critérios de textualidade, são neces-
sários ainda movimentos no chamado processamento textual – ou 
seja, a produção e a compreensão de textos –, que depende, essen-
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cialmente, de uma interação entre produtor e interpretador. Am-
bos são vistos como estrategistas, pois mobilizam estratégias de 
ordem sociocognitiva, interacional e textual com vistas a produzir 
sentido: “Tanto em textos escritos com em textos orais, o produtor 
visando à produção de sentido, faz uso de uma multiplicidade de 
recursos além das simples palavras que compõem as estruturas” 
(KOCH, 2014, p. 197).

Van Dijk e Kintsch (1992), precursores da Linguística do 
Texto, propuseram um modelo estratégico de processamento tex-
tual, no qual defendem que a compreensão envolve não apenas 
informações exteriores, que são processadas e interpretadas, mas 
também informações internas e cognitivas, que são ativadas e usa-
das, e informações acerca das relações entre os acontecimentos e as 
situações em que eles ocorrem. Entre as propriedades gerais desse 
modelo em questão estariam: base textual, modelo situacional, sis-
tema de controle geral e conhecimentos.

Desse modelo, interessa-nos a presença desses últimos, os 
conhecimentos, que são mobilizados para produção e compreensão. 
Conforme Heinemann & Viehweger (1991, apud KOCH, 2006), 
também representantes da LT, três sistemas de conhecimento con-
vergem para que o processamento textual efetive-se: conhecimento 
linguístico, conhecimento enciclopédico e conhecimento sociointe-
racional. O primeiro corresponderia aos conhecimentos gramatical 
e lexical, o segundo ao conhecimento de mundo e o terceiro ao co-
nhecimento sobre formas de inter-ação através da linguagem. Esse 
último subdivide-se e engloba ainda os conhecimentos dos tipos 
ilocucional, comunicacional, metacomunicativo e superestrutural:

• conhecimento ilocucional – permite reconhecer os objeti-
vos ou propósitos que um falante, em dada situação de in-
teração, pretende atingir;

• conhecimento comunicacional – diz respeito às normas da 
comunicação humana;
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• conhecimento metacomunicativo – permite ao locutor, a 
partir do abrandamento de perturbações, assegurar a com-
preensão do texto e a aceitação pelo interlocutor dos objeti-
vos com que o texto é produzido;

• conhecimento superestrutural – permite reconhecer textos 
como exemplares adequados aos diversos eventos da vida 
social.

A partir das referências teóricas que embasam a pesquisa de 
dissertação em questão e da localização e do esclarecimento das 
concepções adotadas, buscamos investigar uma possibilidade de 
trabalho com a produção e compreensão de textos do gênero oral 
em sala de aula.  

3 Metodologia

Se a fundamentação teórica prevê a concepção de sujeitos 
ativos, que interagem na construção de sentidos através de tex-
tos, adotamos como aporte metodológico, para a realização desta 
pesquisa, a Pesquisa-Ação. Inicialmente utilizada no campo das 
Ciências Sociais, a Pesquisa-Ação pode ser definida, nos termos de 
Thiollent (2008), como:

(...) um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou tom a resolução de 
um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2008, p. 16).

Assim, conforme o autor, concorrem dois objetivos – um prá-
tico e um de conhecimento – no curso de uma Pesquisa-Ação. Essa 
associação entre pesquisa e ação é que difere esse tipo de pesquisa 
da denominada convencional. Thiollent (2008) atenta que nesta não 
há participação dos pesquisadores junto com usuários e pessoas  
da situação observada. Assim, os usuários não são considerados 
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atores, são informantes (nível da pesquisa) e executores (nível da 
ação). 

Por considerar a participação efetiva dos sujeitos envolvidos, 
acreditamos que a Pesquisa-Ação está afim com o aporte teórico da 
LT, que concebe produtores e interlocutores como sujeitos ativos. 
Desse modo, no momento em que propomos investigar como alunos 
do Ensino Médio analisam sua própria produção textual e como 
trabalham com aspectos dessa análise na reconstituição do texto 
oral, necessitamos de uma metodologia que possibilite a capaci-
dade da transformação de uma realidade pelos participantes da 
pesquisa.

Quando as pessoas estão fazendo alguma coisa relacionada com a so-
lução de um problema seu, há condição de estudar este problema num 
nível mais profundo e realista do que no nível opinativo ou representa-
tivo no qual se reproduzem apenas imagens individuais e estereotipa-
das. (THIOLLENT, 2008, p. 26).

Essa metodologia permite que os próprios alunos-participan-
tes possam produzir e analisar o texto oral. Para Van Dijk e Kints-
ch (1992), novos discursos e novas formas de comunicação podem 
solicitar o desenvolvimento de novas estratégias. Assim, ao posicio-
narmos o texto oral como objeto de ensino e aprendizagem das au-
las de Língua Portuguesa, buscaremos trabalhar com estratégias 
para a constituição e reconstituição do texto a partir da própria 
análise dos participantes.

Quanto à configuração das oficinas, elas acontecem durante 
inserções da pesquisadora nas aulas de Língua Portuguesa. A fre-
quência poderá variar (semanal ou quinzenalmente), pois procura-
remos respeitar as demandas tanto da pesquisa quanto da escola e 
da professora regente. 

Quanto ao gênero textual e à temática das produções, esses 
foram definidos a partir do diagnóstico inicial do grupo de traba-
lho. Esse diagnóstico teve como instrumento a observação direta 
e o questionário diagnóstico. Assinalamos que o gênero textual foi 



619

Lara Niederauer Machado, Vaima Regina Alves Motta

escolhido a partir do agrupamento de gêneros proposto por Dolz e 
Schneuwly (2004), mais especificamente da categoria que tem o 
argumentar como aspecto tipológico: diálogo argumentativo, deli-
beração informal, debate regrado, assembleia, discurso de defesa 
(advocacia), discurso de acusação (advocacia), dentre outros3.2.

A análise da produção textual terá como recorte teórico os 
fatores de textualidade proposto por Beaugrande e Dressler (1981), 
mais especificadamente a coerência. O ponto de vista adotado para 
olharmos para esse fator é a metarregra progressão, descrita por 
Charolles (2002).

Além do já comentado na seção Fundamentação teórica, 
acrescentamos para fins metodológicos que a progressão textual 
divide-se em temática e tópica. Enquanto a primeira considera a 
informação temática, a segunda considera os segmentos tópicos. 
Koch (2006) lembra que para um texto ser considerado coerente é 
preciso que ele apresente continuidade.

Outro recorte teórico são os sistemas de conhecimentos, que, 
conforme Heinemann & Viehweger (1991, apud KOCH, 2006), con-
correm no processamento textual. Focaremos no sistema sociointe-
racional, mais especificamente no conhecimento comunicacional. 
Dessa forma, os critérios de trabalho serão baseados no Princípio 
de Cooperação (“Faça sua contribuição conversacional tal como é 
requerida, no momento em que ocorre, pelo propósito ou direção 
do intercâmbio conversacional em que você está engajado”) e, con-
sequentemente, nas Máximas Conversacionais de Grice (GRICE, 
1982), que são subdividas em quantidade, qualidade, relação e 
modo. 

Para Grice (1982), a compreensão de toda expressão linguís-
tica deve ser analisada em seu contexto de uso, portanto é funda-
mental a consideração do contexto por parte dos sujeitos envolvi-

3 Citamos apenas os gêneros textuais orais, pois são esses que estão no escopo desta 
pesquisa.
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dos na interação. Sendo assim, a adoção da pesquisa-ação como 
metodologia colabora com os objetivos propostos. 

Dessas máximas, selecionamos, ainda, algumas que julga-
mos pertinentes para a efetivação de um trabalho que as alie com 
a fundamentação teórica da LT. Esse recorte tem o objetivo de au-
xiliar no estabelecimento das premissas para as análises tanto dos 
alunos-produtores quanto das pesquisadoras. 

A seleção das máximas “Seja ordenado.” (categoria Modo) e 
“Não diga senão aquilo para que você possa fornecer evidência ade-
quada.” (categoria Qualidade) busca já definir assertivas de análi-
se que guiarão a inserção em sala de aula. A partir de experiências 
prévias4,3acreditamos que essas máximas poderão auxiliar os alu-
nos-produtores de duas maneiras.

A seleção da primeira máxima, “Seja ordenado”, está relacio-
nada à organização da produção textual. Ou seja, o olhar do alu-
no-produtor também deve estar voltado para a organização do ma-
terial linguístico, e em que as escolhas referentes a isso implicam 
na compreensão de seu texto. Com isso, a dicotomia restritiva que 
estabelece a oralidade como fragmentária e a escrita como organi-
zada possa ser, de certa forma, revista. Já a seleção da segunda, 
“Não diga senão aquilo para que você possa fornecer evidência ade-
quada.”, está relacionada com a progressão textual, ou seja, com 
as relações estabelecidas entre os segmentos linguísticos. Ou seja, 
o olhar do aluno-produtor deve estar voltado para como seu texto 
progride se relações semânticas e/ou pragmática-discursivas esta-
belecidas entre os segmentos do texto são coerentes.

4 Nos anos de 2014 e 2015, buscamos, junto a um grupo de graduandas em Licenciatura 
em Letras Português e a algumas professoras da Educação Básica, trabalhar gêneros 
orais nas aulas de Língua Portuguesa através do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (Pibid).
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4 Resultados iniciais

A pesquisa está sendo desenvolvida desde o mês de março de 
2016, porém a inserção e a ação em sala de aula iniciaram apenas 
em agosto. Todavia, já é possível traçar comentários iniciais sobre 
os dados já gerados. Incialmente, ponderamos que o foco está sobre 
a materialidade linguística e não sobre intenção do produtor ou do 
seu interlocutor. 

Durante as primeiras atividades em sala de aula, já foi possí-
vel perceber quais são as concepções de texto defendidas pelos alu-
nos, que estão no último ano da Educação Básica. Em momentos 
distintos, alguns alunos já verbalizaram, a partir de comentários, 
que não consideram aquilo que produzem oralmente como um tex-
to: “Creio que tanto a produção textual quanto a produção oral, são 
importantes, pois um apoia o outro.” (Resposta de A2354para a per-
gunta “A partir da sua experiência, você considera o trabalho com 
o texto oral em sala de aula tão importante quanto o trabalho com 
o texto escrito? Por quê?” do Questionário Diagnóstico). Essa res-
posta ilustra a diferenciação realizada pelo aluno entre produção 
textual versus produção oral, aproximando texto apenas daquilo 
produzido na modalidade escrita da língua.

Além disso, ao observarem as transcrições de suas produções 
textuais e notarem os truncamentos e as repetições, alguns alu-
nos afirmaram que haveriam desrespeitado a norma gramatical. 
Ponderações como essas demonstram que o olhar do aluno para o 
texto oral ainda tem como mediadores o texto escrito e as normas 
gramaticais.

Da mesma maneira, na quarta oficina realizada, quando 
questionados sobre as estratégias específicas que utilizam na pro-
dução de um texto na modalidade oral da língua, dois alunos (A14, 

5 Para representar a identificação do nosso sujeito de pesquisa, tomamos como base 
o número de identificação no diário de classe da turma em questão, acrescentando a 
maiúscula “A”, pois é a letra inicial do vocábulo aluno. 
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A19) comentaram que o texto oral seria mais informal que o escri-
to, e outro (A22) de que na escrita haveria possibilidade de refor-
mulação (apagar e reescrever), o que não aconteceria na fala. Essas 
respostas evidenciam que, muitas vezes, o olhar dos alunos para 
o texto oral é um olhar mediado pela perspectiva da escrita como 
norma, ou seja, aquilo que foge dessa norma estaria equivocado.

Além disso, as respostas coletadas no Questionário Diagnós-
tico revelam também o papel secundário que os alunos atribuem 
ao interlocutor na produção de um texto. Quando questionados 
sobre quais elementos consideram importantes na organização de 
um texto oral, dos 24 alunos, 21 assinalaram “Conhecimento sobre 
o assunto em pauta”; 17, “Vocabulário adequado à situação”; 16, 
“Seleção de argumentos pertinentes”; 14, “Dicção”; 13, “Postura 
corporal adequada à situação”; 12, “Tom de voz”; nove, “Inspira-
ção”; e oito, “Conhecimento sobre os interlocutores”. Como se pode 
perceber, a alternativa menos sinalizada é aquela que versa sobre 
o interlocutor, o que evidencia uma concepção de linguagem pouco 
interacional.

5 Considerações finais

Percebe-se que o professor de Língua Portuguesa deve pri-
mar por um trabalho com texto oral que considere suas especifici-
dades de organização, estruturação e formulação, caso contrário, 
pode reascender dicotomias que relega um espaço secundário à 
oralidade em sala de aula. Os alunos devem observar as especifici-
dades dessas produções e, assim, apreender maneiras de organiza-
ção a serem empregadas em suas próprias atividades linguísticas. 
Essas ações devem ter como elementos chave os diferentes gêneros 
textuais, conforme defende Marcuschi (2001).

Nesta pesquisa, busca-se ainda o auxílio das Máximas Con-
versacionais de Grice  a fim de concretizar o conhecimento comuni-
cacional para os alunos-sujeitos de pesquisa. Grice parte do que ele 
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denomina de Princípio de cooperação: “Faça sua contribuição con-
versacional tal como é requerida, no momento em que ocorre, pelo 
propósito ou direção do intercâmbio conversacional em que você 
está engajado” (GRICE, 1982, p. 86). Considerar um princípio de 
cooperação pressupõe que esse modelo proposto parte da concepção 
dialógica de linguagem. 
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PROXIMIDADES  
TEÓRICO-METODOLÓGICAS 
DE PATRICK CHARAUDEAU E 
DOMINIQUE MAINGUENEAU 

EVIDENCIADAS EM VÍDEO 
PUBLICITÁRIO

Ariane da Rosa Ferreira Caporal*

1 Introdução

No proposto artigo, foi abarcada a temática amparada nos 
estudos discursivos e enunciativos dos teóricos franceses Patrick 
Charaudeau e Dominique Maingueneau sobre EU e TU e seus des-
dobramentos no ato de comunicação e a questão de cenografia e 
ethos. Desta temática instigou-se a modulação de uma problemati-
zação: é possível estabelecer um diálogo entre as teorias de Charau-
deau e Maingueneau? A essa questão formulou-se duas hipóteses, 
a priori: a Análise do Discurso interessa-se pela língua utilizada 
concretamente no mundo, por seus sujeitos falantes influenciados 
por fatores externos dos processos de significação e as condições de 
produção da linguagem. Tais processos e estudos discursivos vêm 
sendo abarcados por diferentes teóricos, cada um com arcabouço 
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teórico e abordagem/procedimentos metodológicos; trabalhar com 
diferentes “percursos” em AD possibilita a uma comunicação entre 
teorias, que levam a uma compreensão e apreensão de mecanismos 
de estudos que podem servir como norteadores, em suas especifici-
dades, para um trabalho de análise.

O marco teórico adotado neste trabalho confere aos postula-
dos de Charaudeau (2014) e Mainguenau (2008a, 2008b). Quan-
to à organização das seções, o texto está estruturado em quatro 
momentos: no primeiro, apresenta-se algumas considerações sobre 
as teorias dos referidos estudiosos; logo, um diálogo possível entre 
os dois teóricos; por conseguinte uma sucinta consideração sobre 
o corpus de análise, bem como a metodologia tomada, e por fim 
realiza-se a análise do vídeo publicitário sob a luz dos estudos de 
Charaudeau e Maingueneau, bem como relacionando-os em alguns 
momentos do estudo analítico. 

2 Charaudeau e Maingueneau: por uma 
semiologia discursiva e um estudo 
enunciativo-discursivo 

Com base nos estudos da Semiologia discursiva de Patrick 
Charaudeau (2014) e estudo enunciativo-discursivo de Dominique 
Maingueneau (2008a, 2008b) é que se pondera os recortes a seguir, 
de modo a pontuar as teorias dos autores.

2.1 Charaudeau: entre o real e o idealizado, 
desdobramentos de sujeitos no ato da linguagem

Charaudeau centra seus estudos na teoria Semiolinguística 
que, segundo Machado e Mendes (2013, p.13), confere a uma “aber-
tura de possibilidades de diálogo com outras teorias sendo uma 
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das maiores riquezas da Semiolinguística”, pois, como postulam as 
estudiosas e como o próprio teórico afirma, nunca a concebeu como 
um “sistema fechado sobre si mesmo, já que o campo semiolinguís-
tico é constitutivamente antinômico e sua concepção de linguagem 
é marcada pela concordância e pela discordância”.

Em estudo de Linguagem e discurso: modos de organização, 
Charaudeau (2014) propõe, no capítulo O ato de linguagem como 
encenação, um estudo voltado à figura do sujeito em ação comuni-
cativa. O teórico francês postula que o ato de linguagem torna-se 
um ato interenunciativo em que há um EU e um TU desdobrados 
em EUe (enunciador), EUc (Comunicador), TUd (destinatário) e 
TUi (interpretante), sendo estes os sujeitos da linguagem. 

Conforme Patrick Charaudeau (2014, p. 44), “TU não é um 
simples receptor de mensagem, mas sim um sujeito que constrói 
uma interpretação em função do ponto de vista que tem sobre as 
circunstâncias de discurso”. O TUd vem a ser um sujeito idealiza-
do pelo EU, que, conforme o autor, adequado ao ato de enunciação 
do EU. Já o TUi não é fabricado pelo EU, ao contrário, ele é que 
faz parte do processo de interpretação, construindo para si uma 
imagem do EUe.  Sendo, então, o EUe, de acordo com Charaude-
au (2014), o ser da fala presente no ato de linguagem, que existe, 
assim como o TUd,  no e pelo ato de produção-interpretação, o que 
lhe confere um estatuto exclusivamente linguageiro. Desse modo, 
o EUc é o sujeito comunicante, responsável pela organização do ato 
de linguagem, se institui como locutor e articulador de fala. 

Por conseguinte, pontua-se sobre as circunstâncias de dis-
curso no ato de produção e interpretação, em que se deve levar em 
conta os parceiros de fala, bem como os assuntos abordados nessa 
ação comunicativa e os saberes envolvidos que, segundo Charau-
deau (2014, p. 44) “ estes saberes são correlativos à dupla função 
Explícito/Implícito do fenômeno linguageiro”. Nessa dupla função, 
expressa pelo autor, de qual o ato de linguagem é resultante, cabe, 
portanto, conceber que o processo comunicativo leva em conside-
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ração a situação de comunicação a fim de estabelecer o processo 
simétrico entre Emissor e Receptor. 

É no esquema abaixo que Charaudeu (2014) procura estabe-
lecer a posição de duas entidades (sujeito de fala e sujeito agente) 
que encenam e se desdobram em quatro sujeitos em ação comuni-
cativa:

Figura 1: Esquema de representação do ato de linguagem e dos sujeitos. 

Fonte: Charaudeau (2014, p. 52).

Assim, devido a este desdobramento, o ato de linguagem fica 
estabelecido em dois circuitos de produção do saber, conforme Cha-
raudeau (2014): circuito de fala no espaço interno composta por 
EUe e TUd (seres de fala) ; circuito externo à fala, onde estão ins-
tituídos o EUc e TUi (seres agentes). 

Em suma, neste jogo representativo de parecer ou não, como 
abarca Charaudeau (2014), EUe é posto apenas como uma másca-
ra de discurso usada por EUc, a fim de jogar com propósitos contra-
tuais e finalidades estratégicas a que se deve o discurso.

Charaudeau (2014), ainda ancora, em seus estudos, a ques-
tão dos Contratos e estratégias de discurso. Como afirma o teórico, 
contrato pressupõe ancorar regras e acordos de determinados gru-
pos sociais sobre os quais são reconhecidos condições linguageiras. 
Estratégias de discurso conferem a efeitos, possibilidades arqui-
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tetadas no ato de linguagem, considerado por Charaudeau (2014, 
p.56) “como uma expedição, pois este ato participa sempre de um 
projeto global de comunicação, concebida por um EUc, que deve 
desejar que seu ato tenha sucesso”; também como uma aventura, 
“na qual corresponde ao campo do imprevisível”. 

Visto que o sujeito comunicante é o detentor de sua encena-
ção, mas também pode ocorrer que. O ato de comunicação pode ser 
concebido como aventura ou expedição, pois neste campo em que o 
inesperado pode ocorrer, está firmado o processo comunicacional, 
que fica a mercê dos sujeitos da linguagem que promovem o ato de 
comunicação alternado-o ou também consolidando-o à interpreta-
ção.

Sobre a interpretação num dado processo comunicativo, sa-
lienta-se que quando um texto interpretado fora de suas circuns-
tâncias de discurso, pode resultar em efeitos de discurso em que o 
TUi será induzido a construir uma imagem de um EU que respon-
derá às suas referências sociolinguageiras, sendo que:

EUe isoladamente não permite acesso a EUc e que não somos obriga-
dos a passar por EUc para criar hipóteses sobre EUe pois EUe e não 
EUc que produz o que se pode chamar de efeito de discurso [...] o ato de 
linguagem é algo que é operacionalizado pelo EUc [...] o EUc participa 
da totalidade do ato de linguagem, apesar de sua posição de exteriori-
dade [...] o conhecimento que o TUi pode ter de seu EUc intervém no 
processo interpretativo. (CHARAUDEAU, 2014, p. 50). 

Posto isto, é possível perceber que no processo interpretati-
vo o reconhecimento do EUc pode tomar uma proporção maior de 
interpretação ao que se deve levar em conta, já que nos processos 
linguageiros o EUc encontra-se no domínio de responsável pela 
produção, considerado uma testemunha do real, porém tudo isso 
dependerá do reconhecimento que o TUi terá para que se torne 
real. A isso se explica os processos performativos, no qual é preciso 
que o denominado “autor” tenha poder de realizar tal feito, como 
uma ordem, por exemplo, em que se for detentor deste poder, cer-
tamente será atendido por aqueles a quem se direciona. De acordo 
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com Charaudeau (2014, p.50) “para que um ato de linguagem seja 
percebido como performativo, é preciso que o EUe descreva uma 
ação através de sua fala e que o TUi possa imaginar que o EUc 
tenha um ‘poder’ efetivo em relação à ação descrita”.

Portanto, neste processo de ser e parecer se abrem possibi-
lidades de recortes teóricos, que possibilitam a uma análise e que 
viabilizam apreender as singularidades do uso da linguagem, da 
atividade enunciativa/discursiva/comunicativa. A interface de te-
orias é um procedimento em que se pode obter e/ou perceber as 
proximidades de um arcabouço teórico - metodológico. Portanto, 
antes de se ponderar as relações entre as teorias de Charaudeau 
e Maingueneau, pontua-se a seguir sobre o estudo de Dominique 
Maingueneau acerca da questão de cenografia e ethos.

2.2 Maingueneau, uma teoria de percursos e traços 
discursivos: das marcas à imagem de si

O teórico francês Dominique Maingueneau traz, em seus es-
tudos e pesquisas, conceitos que atuam em várias dimensões do 
universo discursivo. Dentre tais dimensões pontua-se, neste tra-
balho, as questões do percurso e marcas discursivas, que o autor 
nomeia como cena e cenografia, bem como a imagem de si, a noção 
de ethos, em consequência de cenas e cenografia discursivas.

De acordo com Maingueneu (2008a, p. 70), “a cena enunciati-
va compõe três cenas: a englobante, a cena genérica e a cenografia”. 
A cena englobante corresponde ao tipo de discurso; a cena genérica 
corresponde ao gênero ou subgênero de discurso; já a cenografia é a 
própria enunciação, é a cena de fala que o discurso pressupõe para 
poder ser enunciado, validando a enunciação.

Maingueneau (2008a) firma a noção de ethos em consequên-
cia de cenas e cenografia discursivas.  A cenografia é uma constru-
ção enunciativa, dela depreende-se o ethos ou os ethé discursivos. 
“A cenografia, com o ethos da qual ele participa, implica um pro-
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cesso de enlaçamento: desde sua emergência, a fala é carregada 
de certo ethos que se valida por meio da própria enunciação [...] 
a cenografia é aquilo de onde vem o discurso” (MAINGUENEAU, 
2008a, p. 71).

Segundo o teórico, a cenografia legitima um enunciado que 
deve legitimá-la. A escolha da cenografia é plena de sentido esteja 
ela consciente disso ou não. Ao buscar tal encenação o sujeito pode 
modificar seu próprio estatuto, por sua própria enunciação, de 
modo a encená-la. Sendo a cenografia uma categoria que se encon-
tra em um domínio no qual se é mais possível dialogar, conforme 
Freitas e Facin (2014, p. 343), “a encenação de um discurso nada 
mais é do que as pistas deixadas por um enunciador que toma a 
palavra – referimo-nos aqui não apenas ao discurso oral, mas ao 
escrito também – e a partir dela legitima e valida seu dizer”. 

O ethos, emergido de uma cenografia, transmite uma ima-
gem do enunciador que pode ser construída por ele mesmo ou por 
seu destinatário em um ritual social da linguagem, em contextos 
sócio-históricos. E nesta relação entre imagem e transmissão desta 
a um destinatário é que se considera que:

– o ethos é uma ação discursiva; ele se constitui por meio do discurso, 
não é uma “imagem” do locutor exterior à fala; - o ethos é fundamen-
talmente um processo interativo de influência sobre o outro; - o ethos  
é uma noção fundamentalmente híbrida ( sociodiscursiva), um com-
portamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de 
uma situação de comunicação precisa, ela própria integrada a uma con-
juntura sócio-histórica determinada ( MAINGUENEAU, 2008a, p. 63).

Assim, a cenografia fornecerá vestígios ao destinatário sobre 
o ethos que dela será proveniente na ação discursiva, nesta intera-
ção com o outro, valendo-se da troca entre parceiros comunicativos 
ao que a cenografia e ethos possibilitam.

Maingueneau (2008a) assevera sobre o desdobramento da 
noção de ethos que resulta da interação de ethos pré-discursivo ou 
ethos prévio com o ethos discursivo (ethos mostrado e ethos dito), 
resultando no ethos efetivo. Para uma melhor compreensão sobre 
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esta questão, faz-se uso do esquema conduzido pelo autor para 
ilustrar a noção do desdobramento do ethos:

Figura 2: Esquema noção de ethos

Fonte: Maingueneau (2008a, p. 71)

O ethos de um discurso é proveniente de condições e causas 
que são peculiares ao discurso que, por fim, se relacionam. O ethos 
pré-discursivo ou ethos prévio pressupõe a ideia que o coenuncia-
dor constrói ou já preestabeleceu sobre o enunciador. No ethos dis-
cursivo inscrevem-se o ethos mostrado, que são as pistas fornecidas 
(consciente ou inconsciente) pelo enunciador (que este deixa esca-
par) no campo do não-explícito; e o dito que confere a referências 
diretas do enunciador, calcadas no campo do explícito. Já o ethos 
efetivo é resultado da integração de diversas instâncias enuncia-
tivas que, conforme Maingueneau (2008a, p. 71) “é tal ou qual o 
destinatário constrói, cujo peso respectivo varia de acordo com os 
gêneros do discurso”. 

É importante ressaltar que ethos provém da retórica de Aris-
tóteles, para o filósofo este ethos consiste em caráter, transpor uma 
boa impressão no decorrer da construção de seu discurso (ligado a 
oralidade), produzindo, assim, um efeito de confiança ou autoidade 
aos seus destinatários. Esta imagem de si, deste ethos retórico, age 
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no público como um artifício de persuasão ou até mesmo de mo-
ral por meio de argumentos. Para tanto, conforme Amossy (2014, 
p.18), no que se refere questão da autoridade moral ligada à pessoa 
do orador se recoloca: “em um primeiro sentido, trata-se realmente 
dos seus caracteres reais, o orador convencerá por argumentos, se, 
para bem dizer, ele começar por pensar bem. Ele agradará pelos 
seus modos, se, para, pensar bem, ele começar por bem viver”. As-
sim, tais caracteres oratórios, evidenciados quando o ethos se posta 
como o “orador digno de fé”, evidenciam fortemente que seus des-
tinatários irão confiar, produzindo, então, uma boa imagem deste 
que os fala, conferindo-lhe autoridade no discurso proferido.

Posto tais considerações sobre os estudos teórico-metodológi-
cos dos autores franceses, encerra-se esta seção teórica que refletiu 
sobre estes recortes nas teorias de Patrick Charaudeau e Domini-
que Maingueneau a fim de contribuir para a análise deste traba-
lho. Segue na próxima subseção, algumas considerações acerca das 
proximidades dos estudos dos teóricos.

2.3 Charaudeau e Maingueneau: um diálogo possível

A interface entre teorias pressupõe um estudo centrado não 
em comparações ou distinções, mas sim em aproximações, uma 
conversa possível entre teorias que venham a se encontrar do de-
correr de um estudo. O que os estudos de Charaudeau e Main-
gueneau mostram é esta contiguidade, não apenas evidenciados no 
trabalho organizado em o “Dicionário de Análise do Discurso”, mas 
por a aplicabilidade de seus trabalhos mutuamente, que corrobo-
ram para o alavancamento dos estudos enunciativos-discursivos.

Para elucidar este diálogo entre os postulados de Charaude-
au e Maingueneau, propõe-se o seguinte quadro aproximativo, que 
segue abaixo:
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Figura 3: Quadro aproximativo das teorias de Charaudeau e Maingueneau

Fonte: Adaptado de Charaudeau (2014) – Maingueneau (2008a, 2008b)

Nessas referências acima, na figura 3, é possível perceber 
que os teóricos caminham lado a lado nos estudos por uma teo-
ria enunciativa, discursiva, comunicativa que levam a considerar 
que todo ato de linguagem/ação discursiva, pressupõe parceiros de 
linguagem: EU; TU- Enunciador e Destinatário (ou coenunciador). 
Todo processo comunicacional pressupõe um lugar de discurso, 
cena enunciativa, em Maingueneau (2015, p. 117), é “ao mesmo 
tempo, o espaço bem delimitado no qual são representadas as pe-
ças, e as consequências das ações, verbais e não verbais que habi-
tam esse espaço”; em Charaudeau (2014) a cena é o lugar do dizer, 
da instância enunciativa.

 É neste espaço de encenação que se encontra o ato de lingua-
gem de Charaudeau  que assevera que todo ato de linguagem é en-
cenado. Já em Maingueneau esta encenação será responsabilidade 
da cenografia que irá possibilitar tal processo encenativo que, con-
sequentemente, dela resultará um ethos. Deste modo, pontua-se 
que os atos de linguagem como encenação constroem cenografias 
das quais emergem um ethos discursivo, troca entre sujeitos, pos-
sibilidades de comunicação, representação e cena enunciativa que 
estão fortemente ligados e apresentam a constituição de sujeitos 
em ação comunicativa e discursiva.
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Analisar os processos linguageiros nos atos de linguagem, 
bem como a construção da imagem de si, o ethos, que implicam 
questões que levam em conta o ponto de vista do destinatário em 
relação ao seu enunciador, é a proposta da seção a seguir. Mas faz-
-se necessário, sobretudo, um sucinto aporte sobre o corpus de aná-
lise, antes da abordagem analítica.

3 Vídeo publicitário da sky em campanha 
inspirada nos contos de fada

Neste estudo, de caráter descritivo-qualitativo e bibliográ-
fico, propõe-se a uma análise do corpus escolhido, que confere a 
um vídeo publicitário constituído por uma interação de linguagens 
(gestual, verbal, visual, sonora etc.), que possibilita, conforme ao 
tipo de pesquisa, a uma análise mais abrangente, ordenando da-
dos, o que, de certa forma, facilita e propicia ao analista verificar 
não somente o texto falado apresentado, mas sim toda composição 
comunicativa dos enunciados, dos sujeitos da comunicação. O vídeo 
selecionado como corpus de análise, consiste em um anúncio da 
TV por assinatura, a SKY, em campanha publicitária inspirada 
nos contos de fada, que recobre a uma releitura de um clássico da 
Literatura, Branca de Neve. 

3.1 Análise do corpus

O vendedor de TV por assinatura, na figura da Bruxa má, 
constrói para si imagens de um interlocutor (a princesa) que não é 
o enunciador real do ato da linguagem, mas o enunciador enquan-
to sujeito interpretante. O vendedor imagina que irá efetivar sua 
mensagem direcionada à “mocinha”. Nisso, ocorre, então, o fato de 
perder a aposta. O vendedor estabelece uma imagem de seu in-
terlocutor-destinatário que não corresponde a de seu interlocutor-
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-interpretante. Perder a aposta, segundo Charaudeau ( 2014), no 
sentido em que todo ato de linguagem é uma aposta que fazemos, 
apostando num interlocutor que pode ou não interpretar correta-
mente a mensagem.

A questão aqui expressa não seria uma má interpretação da 
mensagem, mas um fracasso da mensagem do vendedor sob a mo-
cinha, que não surtiu o efeito que pretendia. Ele aposta que, com 
sua mensagem, obterá sucesso. Visto que o ato de linguagem, como 
evento de produção e interpretação, depende dos saberes correla-
tivos à dimensão do Explícito e Implícito. Sobre tais saberes, su-
põe-se, pela análise, que a princesa já teria o conhecimento deste 
enunciador e que devido a isso a mensagem não se efetivou.

A mocinha/princesa trata-se não de um TU destinatário, mas 
um TU interpretante, responsável pelo processo de interpretação. 
Pelo fato de o vendedor ser uma bruxa, que no clássico oferece maçã 
envenenada levando ao sono eterno da princesa, supõe-se, então, 
que a princesa (tendo este saber sobre a bruxa) ao ceder à tentativa 
de venda ao produto que bruxa oferecia ela poderia perder todos 
os benefícios que a SKy oferece, assim como no conto a princesa 
perde sua “vida” ao comer a maçã. Assim, após este falho processo, 
o vendedor retoma sua forma de homem de vendas (caracterizado 
pela vestimenta e pasta na mão) e percebe que deve voltar a vender 
maçãs, o que seria facilmente aceito, já que esse era o produto em 
questão na obra, que no clássico deu certo.

De um lado a bruxa, um EU enunciador que é a máscara do 
EU comunicador (vendedor), que possibilita que o EUc possa jogar 
com finalidades e estratégias (produtos, vantagens do produto que 
o vendedor/bruxa oferecia). De outro, a princesa que parece iden-
tificar o sujeito comunicante, pois o conhecimento que o TUi tem 
sobre o EUc intervém no processo interpretativo. Pois, de acordo 
com Charaudeau (2014), EUc depende do conhecimento que o TUi 
tem dele, pois ao perceber este “autor” de fala o TUi pode modi-
ficar imediatamente sua interpretação e construí-la. A bruxa vai 
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oferecer algo que irá fazer mal a princesa, assim como as maçãs, os 
pacotes de assinaturas de TV fechada que são atrativos, mas não 
são da SKY. 

A maçã no conto representa uma sedução. O anuncio do paco-
te da Sky, procura antecipar o que a mocinha vai interpretar a essa 
proposta, uma vez que o produto da Sky oferece mais vantagens do 
que aquelas anunciadas pelo vendedor, assim a sedução fracassa, 
a antecipação do vendedor fracassa.

O anúncio publicitário se apropria de um discurso do campo 
literário, especificamente de um conto de fadas, para que o proces-
so enunciativo-discursivo opere de maneira a agradar e/ou seduzir 
o seu público, validando a cena enunciativa, a fim de mostrar que 
os produtos da Sky são como estar em um conto de fadas, “com a 
Sky você é parte da programação”.

As cenas enunciativas que compõem esta ação discursiva 
partem de uma cena englobante que confere ao tipo de discurso, 
um discurso publicitário que tende a efeitos retóricos, técnicas ar-
gumentativas de persuasão, de sedução, esquemas que apostam na 
originalidade.  Incumbindo, portanto, à cena genérica a caracteri-
zação, por meio de suas regras e marcas que qualificam a propa-
ganda, o anúncio. Cena genérica também corresponde ao suporte e 
finalidades deste discurso, as circunstâncias em eu foi produzido. 
O suporte da publicidade da Sky, o áudio visual, um vídeo vincula-
do na TV aberta, possui a finalidade de vender o produto em ques-
tão, seguindo preceitos de vendas de maneira atrativa.

A cenografia é, conforme Maingueneau (2008a) “a cena de 
fala que o discurso pressupõe para poder ser enunciado”. As pistas 
que o texto deixa, evidenciados no vídeo, recobrem a própria relei-
tura do clássico, o que torna a cenografia agente importante para a 
compreensão desse anúncio, que, por sua vez, deve validar através 
de sua própria enunciação. Qualquer discurso, por seu próprio de-
senvolvimento, pretende instituir a situação de enunciação que o 
torna pertinente.
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O corpus analisado desencadeia uma cenografia plena de 
sentido, propositalmente, a fim de levar, por meio de sua enuncia-
ção, uma leitura mais atenta da materialidade do anúncio. Ao fazer 
uso de uma obra de caráter literário, reconhecido mundialmente, 
a Sky se apropria de um processo discursivo, que joga com pala-
vras e imagens simbólicas, do fantástico, imagético e que compõe 
preceitos estereotipados calcados numa cultura com o objetivo de 
causar implicações de sentido, desde a escolha de sua personagem, 
interpretado por Gisele Bündchen. Sendo que a validação da cena 
e enunciação do ato enunciativo dá-se pelo enunciador (anunciante) 
e coenunciador (público).

O ethos que emerge desta cenografia antecipa que a perso-
nagem da princesa irá aceitar o produto, pois no conto, especifica-
mente em branca de neve, o ethos é efetivo, aquele que tal ou qual 
o destinatário constrói cujo peso respectivo varia de acordo com os 
gêneros do discurso, obedecendo suas marcas. Porém, no anúncio a 
princesa constitui, a priori, um ethos prévio ou pré-discursivo que 
pressupõe a ideia que o coenunciador constrói ou já preestabeleceu 
sobre o enunciador, observáveis em suas roupas medievais, cabelos 
longos, face delicada, virginal, características de um ethos princi-
pado. 

A bruxa constitui um ethos malfeitor, um ethos dito que con-
fere a referências diretas do enunciador, calcadas no campo do ex-
plícito. Por sua própria aparência, mal vestida e verruga no nariz, 
ela transparece sua intenção para com a princesa, não fugindo ao 
conto clássico. Embora, no desfecho da propaganda ela assuma a 
identidade de um homem bem vestido, um executivo, sua inten-
cionalidade, fazendo referência à maçã, ainda constitui um ethos 
malfeitor, pelo próprio peso semântico que carrega seu objeto de 
sedução/persuasão. 

O que se espera ao observar as ações enunciativas-discursi-
vas, cena e cenografia que compõem o corpus, é a firmação contra-
tual linguageira entre as personagem, como todas estas marcas le-
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vam. Há uma quebra deste contrato no ritual social da linguagem 
entre enunciador e destinatário (o coenunciador) que, conforme 
Maingueneau (2008b) “cada discurso define o estatuto que o enun-
ciador deve atribuir a seu destinatário para legitimar seu dizer”. A 
bruxa tem o poder de ordem de persuadir e conquistar a confiança 
da princesa que a conferirá fé, efetivamente como ocorre no conto. 
Porém na propaganda, as estratégias discursivas da bruxa falham 
e o desejado por ela, levar a princesa a cair na tentação e abrir mão 
do que já tem para se aventurar em um outro produto, acaba por 
desconfigurar seu projeto primeiro.

Por fim, a princesa acaba por constituir um ethos que esca-
pa aos estereótipos que configuram a donzela submissa, ingênua, 
aquela que cede aos discursos convincentes da bruxa, um para-
digma já consagrado no domínio deste tipo de enunciação. O que 
se sobressai é um ethos de uma mulher moderna que toma suas 
próprias decisões que rompe com o modelo estereotipado de prin-
cesa, artifício enunciativo/discursivo/comunicativo criativamente 
elaborado pelo anunciante da Sky.

5 Considerações finais

As proximidades destes referidos teóricos a nada causa es-
tranhamento. Visto que suas teorias conferem ao estudo discursivo 
e que demonstram perfeita afinidade. Desde uma abordagem dos 
parceiros do ato de linguagem até a imagem, ethos, que transcende 
destes parceiros linguageiros. Todo ato de linguagem é encenado, 
pois corresponde a uma proposta significativa, a um conjunto de 
atos significadores que falam o mundo e pelo mundo significam. 
A troca entre sujeitos garante tal feito significativo, porque abrem 
possibilidades de comunicação que pensam a identidade e papéis 
sociais dos interlocutores.

Encenar é representar, e isto faz parte do entorno do proces-
so discursivo. Uma imagem de si, uma construção representativa 
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permite explorar elementos constituintes do discurso, bem como 
na ação enunciativa e comunicativa ao que se deve a materialidade 
do texto. 

Desse modo, conclui-se este artigo cuja finalidade foi de-
monstrar que as teorias de Charaudeau e Mainguenau caminham 
lado a lado, numa perspectiva que pressupõe um aparato explo-
ratório de grande valia para os estudos enunciativos-discursivos. 
Esta interação garante um diálogo possível no qual estão assen-
tados desdobramentos de sujeitos numa representatividade exclu-
sivamente linguageira, ao passo que tais sujeitos são constituídos 
de uma imagem que, conforme Charaudeau (2006) designa a uma 
compreensão idealizada da existência do sujeito, que pode ser apli-
cado ao sujeito do discurso e que direciona a comunicação social na 
qual se constrói o ethos, que emergem de uma cenografia dentro de 
uma cena enunciativa na qual o ato de linguagem é organizado e é 
a condição vital da comunicação.
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PUBLICIDADE SOCIAL:  
O VERBAL E O VISUAL NA 

CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS

João Ricardo Fagundes dos Santos*

1 Introdução

No mundo moderno e globalizado, parece que temos cada vez 
menos tempo para leituras longas e detalhadas. Em uma pesqui-
sa realizada no Instituto Pró-livro de São Paulo, constatou-se que 
53% dos brasileiros responderam que não tinham tempo para ler. 
Levando isso em conta, os textos contemporâneos têm investido 
fortemente no uso de recursos visuais, que atuam como formas de 
comunicação rápida, conseguindo chamar a atenção e prender o 
olhar dos leitores. 

O problema é que escola tradicional, por privilegiar a aborda-
gem do texto verbal, não prepara adequadamente os alunos para a 
grande quantidade de textos que usam diferentes linguagens. Des-
sa forma, os alunos, ao encontrarem textos com recursos verbais e 
não verbais, realizam interpretações superficiais e, muitas vezes, 
equivocadas. Sendo assim, para um futuro professor de línguas e 
mediador de leituras, é de grande importância o domínio teórico 
que o habilite a compreender, e a explicitar ao aluno, a inter-rela-
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ção entre o verbal e o não verbal na construção dos sentidos, par-
tindo do nível mais superficial do texto até chegar a suas instân-
cias mais profundas.

Desse modo, a pesquisa realizada neste trabalho busca, am-
parando-se nos estudos de Algirdas Juliens Greimas, apresentados 
por Barros (1997) e Fiorin (2007), examinar como a relação entre 
o verbal e o não verbal contribui para a construção dos sentidos do 
texto. Para isso, selecionamos textos do gênero publicitário, mais 
especificamente publicidades sociais, que apresentam em sua es-
trutura elementos visuais e verbais, constituindo textos sincréti-
cos.

Para tornar o estudo mais claro e sistematizado, após essa 
introdução, o trabalho abordará algumas considerações teóricas 
que fundamentam as posteriores análises, como a noção de texto, 
de gênero textual e, principalmente, os principais conceitos da se-
miótica greimasiana. Já a seção seguinte, Publicidade Social Ver-
bo-Visual: Análise De Corpus, por sua vez, procura aplicar os refe-
ridos conceitos na interpretação de diferentes publicidades sociais. 
Finalmente, nas considerações finais, mostraremos de que manei-
ra a interpretação dos elementos verbais e não verbais, assim como 
a relação entre eles, contribuíram na construção do sentido geral 
do texto.

2 Teorias e considerações sobre texto

Na prática escolar, o termo texto é frequentemente usado. 
Frases ordenadas que têm sentido, palavras que, juntas, procuram 
expressar um pensamento, uma forma de comunicar-se com os de-
mais ou de representar o mundo. Essas e outras são os conceitos 
mais comuns quando falamos em texto. Para Barros (1997, p. 7), 
“um texto define-se de duas formas que se complementam: pela 
organização ou estruturação que faz dele um ‘todo de sentido’; e 
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como objeto da comunicação que se estabelece entre um destinador 
e um destinatário”.

Um texto é um todo de sentido, ou seja, “o texto não é um aglo-
merado de frases” (FIORIN; SAVIOLI, 2007, p. 11). Barros (1997, 
p. 7), concorda com essa perspectiva ao considerar o texto como 
um objeto de significação, ou seja, o texto contém mecanismos que 
o estruturam e o montam como um todo de sentido. Assim, cada 
parte presente nele, seja ela verbal, visual, sonora, ou de outra 
forma, fará parte do todo e ajudará a formar a interpretação global 
do texto. Ainda em relação à noção de texto, Barros (1997, p. 7)  
afirma que o texto é “objeto de comunicação entre dois sujeitos”. 
O texto é criado por um enunciador, que procura sempre atingir 
um enunciatário e estabelecer com ele um laço de comunicação. 
Porém, para que a comunicação seja estabelecida, é necessário que 
haja coesão, que é a conexão interna dos elementos linguísticos, e 
coerência, que é o conjunto harmonioso de partes o qual norteia um 
sentido geral, levando em conta o aqui (espaço) e o agora (tempo) 
do texto. 

Percebemos assim, que ler/entender um texto está além das 
aulas de língua portuguesa, pois se considerarmos o texto como 
um evento comunicativo e uma situação concreta do uso da lín-
gua (seja ela verbal, visual, sonora, gestual, entre outras formas de 
linguagem) estamos interpretando textos escritos, orais e visuais, 
a todo momento. Quando nos comunicamos com o mundo, temos 
a intenção de expressar uma ideia, seja essa expressão por meio 
de elementos linguísticos (palavras, frases, textos escritos e orais) 
como também por elementos não linguísticos (imagens, sons, ges-
tos), como se evidenciará a seguir. Chegamos à conclusão que o 
texto é um evento interativo, multimodal e multifuncional. 
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2.1 Linguagem verbal e não verbal

Durante toda a vida, estamos em contato com situações con-
cretas do uso da língua em diferentes suportes. Porém, na realida-
de escolar, abordamos somente a linguagem escrita. Dessa forma, 
deixamos de lado as diversas formas que um texto pode assumir. 
Fiorin e Savioli (2007, p. 371) já diziam que “tanto a linguagem 
verbal quanto as linguagens não verbais expressam sentidos” e 
que, “por meio dessas atividades, o homem também representa o 
mundo, exprime o seu pensamento, comunica-se e influencia o ou-
tro”. 

Entende-se a linguagem não verbal como forma de se ex-
pressar por meio de elementos não linguísticos, como, por exemplo, 
sons, gestos, figuras, gravuras, cores, etc. Ela é um suporte im-
portantíssimo para os textos da atualidade. O mundo globalizado 
e tecnológico abriu as portas para textos cada vez mais interati-
vos, atraentes e dinâmicos. Para a realização deste trabalho, cabe 
especificar um determinado sistema da linguagem não verbal, a 
linguagem visual ou imagética. Na sociedade atual, confirmamos o 
ditado popular “uma imagem vale mais que mil palavras”. Todos os 
dias, recebemos uma enxurrada de fotografias, gravuras, desenhos 
e imagens das mais variadas formas e tamanhos. Mas, muito além 
de representar o pensamento ou captar determinado momento, a 
imagem significa tanto quanto a escrita e por ela que o ser humano 
também marca sua existência no mundo. 

Lúcia Teixeira, em seu artigo Leituras de Textos Visuais: 
Princípios Metodológicos (2008) reflete que, mesmo com tantos 
apelos visuais, os indivíduos ainda não conceberam uma forma 
de compreender os sentidos mais profundos dos textos imagéticos. 
Então, sugere a autora, que antes mesmo de analisar os textos vi-
suais, devemos deixar-nos “submeter ao impacto das sensações” 
(TEIXEIRA, 2008, p. 1).  O texto visual é fortemente carregado 
de diferentes sensações e, para uma análise eficiente dos sentidos 
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do texto, é necessário que saibamos compreender essas sensações. 
Para isso, Teixeira (2008) define como princípios para a leitura de 
imagens a concentração e a contemplação. 

Necessitamos de concentração para filtrar, em meio a uma 
aparente confusão de relações, os elementos que são essenciais 
para a interpretação do todo. Como afirma Floch (apud TEIXEI-
RA, 2008, p. 2) “fixar-se num objeto, para apreciá-lo e estudá-lo, é 
uma forma de alhear-se do acessório e da dispersão proposta pela 
‘torrente de imagens’ dos apelos visuais do mundo”. Quando nos 
concentramos para olhar uma imagem, contemplamos os detalhes 
visuais e experimentamos as diferentes sensações que a imagem 
nos proporciona. Sejam sensações agradáveis (leveza, tranquili-
dade, harmonia) ou desagradáveis (caos, dor, angústia), quando 
contemplamos uma imagem nos deixamos afetar pelos diferentes 
sentimentos que ela transmite. Assim, contemplar uma imagem 
vai além de simplesmente olhar seus detalhes, é deixar-se comover 
pelos efeitos que eles trazem.

Percebemos assim que ler imagens é tão essencial quanto ler 
palavras. Porém, nem todos os textos modernos são apenas visuais 
ou apenas verbais. Como diz Lern (2010), os textos com os quais 
temos contato, principalmente os veiculados pela mídia, abusam 
da mistura entre as linguagens visual e verbal, produzindo textos 
com camadas de imagens e palavras, aparentemente desordenadas 
e sem relação. A partir dessas manifestações, nos deparamos com 
uma questão, quando estamos diante desses novos textos: quais as 
relações entre o verbal e o não verbal e que efeitos de sentido são 
produzidos por essa relação?

Para responder, assumimos aqui a proposta teórica da semi-
ótica discursiva, que prevê a totalidade do texto, levando em conta 
que “um todo só significa pelas relações particulares que as dife-
rentes linguagens estabelecem entre si” (GOMES, 2005, p. 103). E 
como essa relação nem sempre se dá da mesma maneira, Crestani 
(2014, p. 459), baseada em Teixeira (2004), classifica a relação em 
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contratual, quando as linguagens reforçam um mesmo ponto de 
vista, e polêmica, quando uma linguagem se choca com o ponto de 
vista da outra. E é a partir disso que analisaremos o texto sincréti-
co do gênero textual publicitário.

2.2 Textos publicitários

A publicidade está difundida no mundo. Seus textos preci-
sam seduzir e criar um laço de cumplicidade com o leitor, utilizan-
do vários recursos, verbais ou não, para levá-lo à comercialização 
de bens e serviços. Porém, nem sempre as campanhas publicitá-
rias têm o principal intuito de vender, muitas vezes elas procuram 
promover ideias, princípios ou instituições. Essa nova função dos 
textos deu origem a uma ramificação do gênero publicitário: a pu-
blicidade social. 

A Publicidade Social procura sensibilizar os indivíduos pe-
rante os problemas sociais e instigá-los à mudança. Como ressalta 
Balonas (2006, p. 26), “as técnicas utilizadas para promover pro-
dutos e marcas são agora aplicadas para promover ideias, defender 
causas e influenciar comportamentos sociais”, ou seja, “trata-se de 
sensibilizar, emocionar, chocar e, por fim, mobilizar”. Enquanto a 
publicidade tradicional vende “sonhos” (produtos, serviços, bens 
materiais), a publicidade social vende “realidades” (atitudes, com-
portamentos sociais), sendo aquela o óleo da engrenagem consu-
mista e esta a ferramenta de conscientização do cidadão consumi-
dor (DOURADO, 2009, p. 473).  

Como a maioria das publicidades dos dias atuais, a publici-
dade social também usa e abusa de diferentes tipos de linguagens. 
Com muitos elementos visuais, esses textos prendem a atenção dos 
leitores e os levam a analisar o texto. Mas, na maioria das vezes, 
essa “análise” não sai do olhar superficial dos elementos verbais e 
não verbais. Por isso, trazemos a semiótica discursiva, de Algirdas 
Julien Greimas, que mostra que a construção de sentido passa por 
um percurso, que vai do mais simples ao mais complexo.
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2.3 Semiótica Greimasiana

Com o passar do tempo, os linguistas começaram a considerar 
o texto como unidade de sentido, e não mais a frase. Nessa situa-
ção, surge a semiótica Greimasiana, que, nas palavras de Barros 
(1997), vem “para explicar ‘o que o texto diz’ e ‘como o diz’” e para 
“examinar os procedimentos da organização textual e, ao mesmo 
tempo, os mecanismos enunciativos de produção e de recepção do 
texto”. Proposta por Algirdas Julien Greimas, essa teoria analisa 
os fenômenos da linguagem em procedimentos de construção de 
significação em textos verbais, não verbais e sincréticos. Barros 
(1997, p. 9) aponta que a semiótica busca explicar os sentidos do 
texto por meio da avaliação do plano de conteúdo, o qual é forma-
do por um percurso gerativo do sentido, que nada mais é do que a 
forma como a semiótica explica a construção do plano do conteúdo 
de um texto. 

O percurso gerativo de sentido vai do mais simples e abstrato ao mais 
complexo e concreto. São estabelecidas três etapas e o sentido do texto 
depende da relação desses níveis. A primeira etapa do percurso rece-
be o nome de nível fundamental e nele surge a significação com uma 
oposição semântica mínima. No segundo patamar, denominado nível 
narrativo, organiza-se a narrativa do ponto de vista de um sujeito. O 
terceiro nível é o do discurso em que a narrativa é assumida pelo sujei-
to da enunciação (BARROS, 1997, p. 9).

E é a articulação dessas etapas do percurso gerativo do sen-
tido que a semiótica utiliza para interpretar qualquer texto. Foca-
remos aqui a forma de organização (sintaxe) e significação (semân-
tica) dos níveis fundamental e discursivo. Por meio dos estudos de 
Barros (1997), Fiorin (2005), Lorenz (2006), entendemos que no ní-
vel fundamental temos a interpretação mais ampla e abrangente, 
sua semântica está atrelada a uma oposição entre dois elementos 
de mesma categoria de significação, como, por exemplo, vida vs. 
morte. Cada um dos elementos tem uma classificação semântica: 
um é positivo, ou eufórico, e o outro negativo, ou disfórico. Se ob-
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servarmos a sintaxe desse nível, notamos as operações de negação 
e asserção dos elementos, que formam o quadrado semiótico das 
categorias semânticas fundamentais:

6 
 

negativo, ou disfórico. Se observarmos a sintaxe desse nível, notamos as operações de 

negação e asserção dos elementos, que formam o quadrado semiótico das categorias 

semânticas fundamentais: 

 
O nível discursivo é o mais próximo da manifestação textual. É nesse nível que temos 

uma interpretação mais específica. Analisando o texto no nível discursivo, descobrimos os 

recursos e as marcas que o enunciador usou para que seu enunciatário, que é aquele que 

recebe o enunciado, as reconheça e acredite ou não no discurso para, assim, o texto atingir seu 

objetivo de comunicação.  

A sua sintaxe se dá a partir da enunciação, pois o enunciado sempre pressupõe um eu 

que fala para um tu em um determinado espaço/tempo. Já na semântica do nível discursivo, 

percebemos que o discurso é repleto de temas (mais abstratos, explicando os fatos e as coisas 

do mundo) que são, muitas vezes, cobertos por figuras (mais concretos, construindo uma cena 

que represente o mundo). José Luiz Fiorin, em seu texto Elementos de Análise do Discurso 

(2005, p. 91) explica que “figura é o termo que remete a algo do mundo natural” e que “temas 

são categorias que organizam, categorizam, ordenam os elementos do mundo natural”. 

Nos textos, muitas vezes percebemos que figuras e temas reiteram-se. E como afirma 

Lorenz (2006, p. 57), “é justamente a essa reiteração de elementos temáticos e figurativos que 

se denomina ‘isotopia’”. Isotopia é a recorrência de temas e a redundância de figuras. Quando 

temos duas isotopias diferentes e um elemento polissêmico que se enquadra nos dois planos 

de leitura que o texto permite, chamamos esse elemento de conector. Porém, quando temos 
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plano isotópico, chamamos esse elemento de desencadeador. 
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3. Publicidade social verbo-visual: análise de corpus 

VIDA      MORTE 

 

NÃO-MORTE     NÃO-VIDA 

O nível discursivo é o mais próximo da manifestação textual. 
É nesse nível que temos uma interpretação mais específica. Ana-
lisando o texto no nível discursivo, descobrimos os recursos e as 
marcas que o enunciador usou para que seu enunciatário, que é 
aquele que recebe o enunciado, as reconheça e acredite ou não no 
discurso para, assim, o texto atingir seu objetivo de comunicação. 

A sua sintaxe se dá a partir da enunciação, pois o enunciado 
sempre pressupõe um eu que fala para um tu em um determina-
do espaço/tempo. Já na semântica do nível discursivo, percebemos 
que o discurso é repleto de temas (mais abstratos, explicando os 
fatos e as coisas do mundo) que são, muitas vezes, cobertos por 
figuras (mais concretos, construindo uma cena que represente o 
mundo). José Luiz Fiorin, em seu texto Elementos de Análise do 
Discurso (2005, p. 91) explica que “figura é o termo que remete a 
algo do mundo natural” e que “temas são categorias que organi-
zam, categorizam, ordenam os elementos do mundo natural”.

Nos textos, muitas vezes percebemos que figuras e temas rei-
teram-se. E como afirma Lorenz (2006, p. 57), “é justamente a essa 
reiteração de elementos temáticos e figurativos que se denomina 
‘isotopia’”. Isotopia é a recorrência de temas e a redundância de 
figuras. Quando temos duas isotopias diferentes e um elemento 
polissêmico que se enquadra nos dois planos de leitura que o tex-
to permite, chamamos esse elemento de conector. Porém, quando 
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temos uma isotopia já identificada e nos deparamos com um ele-
mento que desencadeia um novo plano isotópico, chamamos esse 
elemento de desencadeador.

Os textos visuais e os sincréticos também apresentam os pro-
cedimentos discursivos aqui descritos e podem ser analisados pelo 
percurso gerativo de sentido fundamentado na semiótica Greima-
siana. E a semântica discursiva, com a identificação das figuras e 
temas, mostra-se, como se evidenciará a seguir, uma grande aliada 
no entendimento do processo de construção de sentido estabelecido 
na relação entre o verbal e o visual nas campanhas publicitárias a 
favor das causas sociais.

3 Publicidade social verbo-visual: análise de 
corpus

Com base nas teorias citadas, analisaremos dois textos do gê-
nero publicidade social, seguindo o ponto de vista do leitor, ou seja, 
iniciarão pela identificação dos elementos mais superficiais (nível 
discursivo), até chegar à instância mais profunda (nível funda-
mental). Também é importante destacar que, tratando-se de textos 
sincréticos, iniciaremos a análise focando nos elementos visuais, 
(contemplação e concentração). Após, descreveremos os elementos 
verbais e buscaremos estabelecer a relação entre as duas lingua-
gens, explicitando os sentidos constituídos em tal relação.

3.1 Análise 1: Campanha contra espetáculos com 
animais

O primeiro texto analisado (Imagem 1 – Touradas) faz parte 
de uma campanha de sensibilização pelo boicote às corridas de tou-
ros em Portugal, realizada pela Acção Animal em junho de 2008, 
intitulada “Touradas. Não vás, não vejas, não mates”. 
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Como ponto de partida, deixamo-nos impactar pelas sensa-
ções que os elementos visuais trazem. Se nos concentrarmos ex-
clusivamente na boca e no lombo do touro, contemplamos imagens 
fortes que nos trazem sensações de dor, angústia, até mesmo nojo. 
A cor vermelha do sangue, em contraste com o preto do touro e do 
fundo da imagem chama a atenção e causa uma sensação desagra-
dável ao leitor. Além disso, um fator importante em que devemos 
nos concentrar na observação é a bandarilha no lombo do animal, 
mostrando que o touro está sangrando devido aos ferimentos que o 
usuário do bastão, ou seja, o toureiro, causou-lhe.

Atentamo-nos, em seguida, aos elementos verbais do texto. O 
que mais chama a atenção é a frase destaque: “É uma pena perder 
uma arte tão bonita”. Percebemos que “arte tão bonita” se refere 
às touradas, ideia que contrasta com a imagem, na qual a tourada 
é vista como algo cruel. Durante a leitura, é possível identificar, 
no nível discursivo, duas redes de figuras e, consequentemente, 
duas isotopias, uma que traz as touradas como uma manifestação 
artística e outra que a mostra como uma atitude de crueldade (já 
sugerida visualmente). 

As expressões “espetáculo”, “tradição”, “artista principal”, 
“luzes da ribalta” e as descrições de ações típicas de uma apresen-
tação artística, “entrarem em cena”, “tentam esconder o stress, a 
angústia e o medo”, “dão-se os últimos ajustes” e “a praça está em 
rubro” são figuras que remetem para o tema arte. Entretanto, com 
a expressão “cortam-se os cornos” desencadeia-se outra isotopia: a 
da crueldade. Tal isotopia é desenvolvida pelas expressões  “a san-
gue frio”, “bandarilhas”, “ferros”, “sofrimento” e “morte”, e a descri-
ção de ações torturantes, “rasgam os tecidos e músculos”, “causam 
febres imediatas” e “perdas de litros de sangue”. Contribuem para 
essa isotopia as figuras visuais: o sangue no focinho do touro, junto 
com as bandarilhas, “cravadas” no lombo do animal, remetendo à 
angustia e à dor. 
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Essas duas isotopias, mesmo parecendo distintas, estão mis-
turadas no texto. Podemos até chegar a pensar que estamos diante 
de um “show de horrores”, onde arte e crueldade se fundem. Porém, 
o questionamento feito após a frase em destaque, “Ou não?”, mos-
tra a possibilidade da isotopia da arte não ser verdade. A confirma-
ção dessa possibilidade se dá na frase “O sofrimento e a morte não 
podem fazer parte das nossas tradições”. Essa frase é salvaguarda 
do enunciador em relação ao seu ponto de vista. Nela, ele mostra 
explicitamente que toda tentativa de relacionar tourada com arte 
foi uma ironia. Para finalizar, ainda temos o título da campanha, 
posto por último, propositalmente para rematar o raciocínio: “Tou-
radas. Não vás, não vejas, não mates”. O enunciador ainda utiliza 
um recurso típico dos gêneros publicitários, o imperativo, que de-
monstra a função principal do gênero publicidade social, instigar o 
leitor a tomar uma atitude referente à determinada causa social. 
Além disso, outro recurso que nos auxilia na compreensão da ideia 
que o texto defende é o slogan da instituição “Pelo direito à vida 
animal, Acção Animal”. Com ele, percebemos que a campanha é 
contra as touradas e que as considera um atentado à vida animal.

A oposição básica do texto é vida versus morte. Vida é consi-
derada eufórica e morte disfórica. A organização sintática funda-
mental inicia afirmando a vida – representada pelas figuras rela-
cionadas à arte; depois afirmando a morte – pelos elementos visu-
ais (sangue, bandarilha) e pelas figuras que remetem à crueldade. 
E, finalmente, com afirmação da vida – no slogan da instituição e 
na esperança de fim das touradas e do sofrimento dos touros. Com 
a análise, percebemos que a relação entre visual e verbal é contra-
tual, pois ambas defendem um mesmo ponto de vista: as touradas 
são uma crueldade. 
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3.2 Análise 2: Campanha de combate à violência 
contra a mulher

O segundo texto analisado (Imagem 2 – Violência Doméstica) 
faz parte de uma campanha da APAV chamada “Até que a morte 
nos separe”. Uma campanha lançada em 2012 que traz uma situ-
ação de felicidade, o casamento, em contraste com uma situação 
de tristeza, a violência doméstica. A contemplação dos elementos 
visuais do texto choca o leitor, produzindo uma sensação desagra-
dável, por juntar duas situações que, normalmente, não estão re-
lacionadas: casamento e agressão. Quando imaginamos uma noi-
va, nossa imagem mental traz beleza, alegria, sonhos. Uma noiva 
agredida sensibiliza o leitor. Aí está o objetivo desse gênero textu-
al, sensibilizar para instigar a mudança. Em uma contemplação 
mais detalhada e concentrada, conseguimos dividir a imagem ao 
meio. Ao lado direito, temos elementos que nos remetem para o 
casamento: vestido branco, maquiagem e cabelo arrumado, rosas e 
aliança. Mas o lado esquerdo é que choca: mulher agredida com o 
olho machucado e hematomas pela pele, além dos espinhos.

O conector é uma frase tradicional dita nos matrimônios 
que pode ter duas possibilidades de leitura: “Até que a morte nos 
separe”. Em um primeiro plano de leitura, a partir de nosso co-
nhecimento de mundo, relacionamos essa frase com o compromisso 
firmado pelos noivos no altar, que representa fidelidade, compa-
nheirismo, sonhos compartilhados. Essa leitura é possível pelos 
elementos visuais que atuam como desencadeadores da isotopia 
de casamento. Mas esse conector possibilita também outra leitura. 
Quando relacionamos a frase com os elementos do lado esquerdo, 
o sentido que se têm é que a agressão que a mulher está sofren-
do será para sempre, que somente a morte poderá separar o casal 
e terminar com a violência, que a agressão será um “sofrimento 
eterno”. A palavra morte traz agora uma carga significativa muito 
grande, pois é relacionada diretamente aos ferimentos e à agres-
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são, que inúmeras vezes causam a morte das vítimas. Assim, os 
elementos visuais do lado esquerdo agem como desencadeadores 
da isotopia da agressão. Esse plano de leitura ainda faz relação 
com os discursos moralistas e machistas de antigamente, segundo 
os quais a mulher deveria se submeter a tudo o que o marido fizes-
se, até a morte. 

Mesmo a imagem e a frase principal afirmando a condição de 
violência a que muitas mulheres se submetem, a frase final mos-
tra que há possibilidade de mudança: “A violência não tem que ser 
para sempre. Fale agora”. Tal frase mostra que a ideia gerada pela 
isotopia da agressão (sofrimento que só termina com a morte, pelo 
medo da denúncia, pela cultura machista ou até pela esperança 
de ser a “última vez”) deve ser combatida. Temos também o uso do 
imperativo que mostra o objetivo do texto: incentivar a denúncia.

No nível fundamental, chegamos à oposição vida versus mor-
te. Vida é considerada eufórica e morte, disfórica. Na sintaxe fun-
damental, notamos a afirmação da vida – representada pelas figu-
ras relacionadas ao casamento, beleza, alegria, sonho; a afirmação 
da morte – pelos elementos visuais do lado esquerdo que remetem 
à agressão e a afirmação novamente da vida – com a ideia defendi-
da pela instituição, de que ninguém precisa se submeter à agressão 
e que deve denunciar. Nesse sentido, a frase destacada e a imagem 
constituem uma relação contratual, pois ambas afirmam a realida-
de de muitas mulheres que sofrem agressões no casamento, mas 
percebemos ainda que o texto afirma, de maneira otimista e espe-
rançosa, que a realidade demonstrada pode e tem de ser mudada.

4 Considerações finais

O trabalho com diferentes linguagens proporciona um novo 
olhar sobre conhecimentos de mundo, construção de sentidos e 
comunicação moderna. Os textos sincréticos trazem a riqueza na 
construção de discursos polissêmicos, intertextuais, criativos, ino-
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vadores. O trabalho com a linguagem não verbal é essencial nos 
dias atuais, pois, além de atraentes, esses recursos enriquecem os 
sentidos dos textos. Assim, notamos que as teorias de construção 
de sentidos dos elementos visuais e verbais, mostrados aqui, de-
vem estar presentes nas aulas Língua Portuguesa (LP), como su-
porte para o trabalho com o texto realizado pelos alunos. Com a 
mediação do professor, a compreensão dos textos, a partir dessas 
considerações, é possível formar alunos mais capazes de identificar 
diferentes sentidos, lendo as entrelinhas e percebendo a intertex-
tualidade dos textos.

O gênero aqui apresentado é de grande valia para o trabalho 
na sala de aula, pois, além de um significativo uso das linguagens, 
traz a reflexão sobre temas sociais que são de grande relevância 
para discussão na sala de aula. Além da formação do conhecimento 
linguístico, o gênero trabalha a formação cidadã dos alunos.

Sobre as análises aqui feitas, a temática e a causa social é in-
troduzida de forma positiva. Em seguida, o enunciador apresenta 
elementos negativos do problema social. E, por fim, o texto mostra 
que é necessário combater esse problema, instigando o leitor a agir 
em favor da referida causa social. Portanto, concluímos que esse 
trajeto de negação e afirmação das categorias semânticas funda-
mentais é utilizado, nesse gênero, como uma estratégia argumen-
tativa.

Finalmente, constamos que a compreensão do texto só é pos-
sível se construída a partir da relação entre verbal e visual. Inicial-
mente, em uma leitura mais superficial, os sentidos podem parecer 
distantes, mas, quando nos aprofundamos na leitura, percebemos 
que ambas as linguagens afirmam o mesmo ponto de vista. Com 
esse estudo, visamos contribuir, mesmo que de forma indireta, 
para a qualificação da prática pedagógica de Língua Portuguesa. 
Com as teorias aqui apresentadas, e testadas nas análises, o pro-
fessor pode desenvolver competências e habilidades em seus alu-
nos, tornando-os leitores competentes e autônomos. Isso porque 
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essas teorias apontam um dos muitos caminhos para se sair da 
leitura superficial, buscando significados mais profundos. Só as-
sim, o professor conseguirá tornar significativas suas atividades de 
compreensão, capacitando os alunos a utilizarem esses critérios de 
análise automaticamente em seu cotidiano, com os diversos textos 
com que têm contato. 

5 Referências
BALONAS, Sara Teixeira Rego de Oliveira. A publicidade a favor de cau-
sas sociais: evolução, caracterização e variantes do fenômeno em Portu-
gal. 2006. Tese (Mestrado em Ciências da Comunicação) – Universidade 
do Minho, Braga, 2006.

BARROS, Diana Luz Pessoa de. Teoria semiótica do texto. São Paulo: Áti-
ca, 1997.

CRESTANI, Luciana Maria. Sincretismo de linguagens e efeitos de sen-
tido no jornalismo on-line. Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Letras da Universidade de Passo Fundo, v. 10, n. 2, p. 456-474 - jul./dez. 
2014.

DOURADO, Alcina. Do comercial ao social: uma abordagem da publicida-
de cidadã. In: CONGRESSOS 6º SOPCOM/8º LUSOCOM, 2009, Lisboa. 
Anexos. Lisboa: Universidade Lusófona, 2009. p. 472-499.

FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. 13.ed. São Paulo: 
Contexto, 2005.

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: 
leitura e redação. 17 ed. São Paulo: Ática, 2007.

GOMES, Regina Souza. O sincretismo de linguagens no jornal. Lingua-
gem em (Re)vista, Niterói, ano 02, n− 02, jan./jun. 2005.

LERN, Ruth Rejane Perleberg. Leitura de textos sincréticos: relações en-
tre o verbal e o não-verbal em Diário de Bordo de José Bessa. 2010. Dis-
sertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.

LORENZ, Roseméri. A pluriisotopia na construção dos textos humorísti-
cos. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, 2006.



657

João Ricardo Fagundes dos Santos

essas teorias apontam um dos muitos caminhos para se sair da 
leitura superficial, buscando significados mais profundos. Só as-
sim, o professor conseguirá tornar significativas suas atividades de 
compreensão, capacitando os alunos a utilizarem esses critérios de 
análise automaticamente em seu cotidiano, com os diversos textos 
com que têm contato. 

5 Referências
BALONAS, Sara Teixeira Rego de Oliveira. A publicidade a favor de cau-
sas sociais: evolução, caracterização e variantes do fenômeno em Portu-
gal. 2006. Tese (Mestrado em Ciências da Comunicação) – Universidade 
do Minho, Braga, 2006.

BARROS, Diana Luz Pessoa de. Teoria semiótica do texto. São Paulo: Áti-
ca, 1997.

CRESTANI, Luciana Maria. Sincretismo de linguagens e efeitos de sen-
tido no jornalismo on-line. Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Letras da Universidade de Passo Fundo, v. 10, n. 2, p. 456-474 - jul./dez. 
2014.

DOURADO, Alcina. Do comercial ao social: uma abordagem da publicida-
de cidadã. In: CONGRESSOS 6º SOPCOM/8º LUSOCOM, 2009, Lisboa. 
Anexos. Lisboa: Universidade Lusófona, 2009. p. 472-499.

FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. 13.ed. São Paulo: 
Contexto, 2005.

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: 
leitura e redação. 17 ed. São Paulo: Ática, 2007.

GOMES, Regina Souza. O sincretismo de linguagens no jornal. Lingua-
gem em (Re)vista, Niterói, ano 02, n− 02, jan./jun. 2005.

LERN, Ruth Rejane Perleberg. Leitura de textos sincréticos: relações en-
tre o verbal e o não-verbal em Diário de Bordo de José Bessa. 2010. Dis-
sertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.

LORENZ, Roseméri. A pluriisotopia na construção dos textos humorísti-
cos. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, 2006.

SOUZA, Sandra Maria Ribeiro; SANTARELLI, Christiane Paula Godi-
nho. Contribuições para uma história da análise da imagem. Revista Bra-
sileira de Ciências da Comunicação, São Paulo, v.31, n.1, p. 133-156, jan./
jun. 2008.

TEIXEIRA, Lúcia. Entre dispersão e acúmulo: para uma metodologia de 
análise de textos sincréticos. Gragoatá, Niterói, v. 16, p. 209-227, jan./jul. 
2004.

TEIXEIRA, Lúcia . Leitura de textos visuais: princípios metodológicos. In: 
BASTOS, Neusa Barbosa (org.). Língua portuguesa: lusofonia – memória 
e diversidade cultural. São Paulo: EDUC, 2008.



658

Publicidade social: o verbal e o visual na construção de sentidos

6 Anexos
                     Imagem 1: Touradas

Fonte: Disponível em: <https://picasaweb.google.com/accaoanimal/Campanha ContraTou-
radas#5065965221559384626>. Acesso: 08 nov. 2015.
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                    Imagem 2: Violência doméstica

Fonte: Disponível em: <http://www.apav.pt/apav_v3/index.php/pt/a-media/campanhas>. 
Acesso: 08 nov. 2015.



QUINTANA E O LÉXICO DO  
POEMA LUNAR

Daniele Dalmédico*

1 Introdução

O presente artigo traz um estudo sobre o poema “Lunar”, de 
Mario Quintana. Através da leitura e análise do texto, objetivou-se 
verificar as escolhas lexicais feitas pelo autor e os efeitos dessas 
escolhas no discurso, observando-se os níveis da análise linguísti-
ca, partindo-se do pressuposto de níveis não como segmentação da 
língua, mas como um conjunto de elementos que a integra. Dessa 
forma, a realização deste trabalho se efetivará pelo viés de estudos 
linguísticos. Foram consideradas as contribuições de autores como: 
Barthes (2004), sobre Retórica, Flores (2013) sobre os Níveis da 
Análise Linguística teorizada por Benveniste; Jakobson (2007) so-
bre linguística e poética e Neumann (2016) sobre poética do ritmo, 
de Meschonnic.

Segundo Flores (2013), para Benveniste, a noção de nível é 
essencial na determinação do procedimento de análise porque so-
mente ela é capaz de fazer justiça à natureza articulada da lin-
guagem e ao caráter discreto dos seus elementos. Trataremos pois 
de uma análise linguística e não sobre os níveis tradicionalmente 
tidos como parte de um estudo linguístico.  Pensaremos na língua 
como a interação de todos os seus níveis.

Tomaremos para a análise também a noção de sentido de 
uma unidade linguística, não apenas como a sua capacidade de 
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integrar-se a uma unidade de nível superior, mas a noção de sen-
tido no plano do discurso, em que se estabelece uma relação com 
o mundo. Assim também, frase se definirá como a própria vida da 
linguagem em ação, entrando-se no universo da língua como ins-
trumento de comunicação, cuja expressão é o discurso. Pois segun-
do Benveniste, é no discurso atualizado em frases que a língua se 
forma e se configura. Aí começa a linguagem.

Dessa forma, a análise do poema Lunar, de Mario Quintana, 
partirá das escolhas lexicais do autor e os efeitos estéticos obtidos, 
bem como o sentido que emanam. 

Ainda, pretende-se verificar se as marcas lexicais perpas-
sadas por esses níveis, apontam para uma poética autobiográfica. 
Sabemos que não podemos confundir a pessoa real com a entidade 
fictícia, ou eu-lírico. Mas o poema não está isento da subjetividade 
de seu criador e muitas vezes, é possível perceber certas semelhan-
ças entre ambos no discurso.

2  Algumas considerações teóricas 
pertinentes

Iniciaremos explicando o porquê de uma análise de poema por 
um viés linguístico. Conforme Barthes (2004), a Retórica, verda-
deira teoria da linguagem, através da qual a literatura é concebida 
como ainda se faz hoje, ficou arruinada com o positivismo do século 
XIX, desfazendo qualquer relação entre literatura e linguagem, a 
não ser pela atuação de alguns escritores que mantêm um diálogo 
através da estilística. No entanto, a literatura e a linguagem estão 
se reaproximando. Existe, hoje, uma perspectiva nova de reflexão, 
comuns à literatura e à linguística. A atividade de escritura pode 
ser enunciada com a ajuda de certas categorias linguísticas.  Bar-
thes nomeia, provisoriamente, essa nova conjunção de semiocríti-
ca, cujo objeto constitui-se das relações entre o escritor e a língua. 
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Para Jakobson (2007, p. 162) “um linguista surdo à função 
poética da linguagem e um especialista de literatura indiferente 
aos problemas linguísticos e ignorante dos métodos linguísticos 
são, um e outro, flagrantes anacronismos.” O autor afirma que, 
como a Linguística é a ciência global da estrutura verbal, a Poética 
pode ser tratada como parte integrante da Linguística. As relações 
entre a palavra e o mundo diz respeito a todas as espécies de dis-
curso, por isso, a Linguística explora todos os possíveis problemas 
de relação entre o discurso e o universo do discurso, ou seja, o que 
deste universo é verbalizado por um determinado discurso e de que 
maneira.

A função poética trata do enfoque da mensagem por ela mes-
ma, projetando o princípio de equivalência de eixo de seleção sobre 
o eixo da combinação. A adaptação dos meios poéticos a algum pro-
pósito heterogêneo não lhes esconde a essência primeira, assim, 
como elementos da linguagem emotiva, quando utilizados em poe-
sia, conservam ainda sua nuança emotiva.

A análise de um verso é inteiramente da competência Poéti-
ca, e esta pode ser definida como a parte da Linguística que trata 
da função poética com as demais funções da linguagem. A maneira 
por que um exemplo de verso é realizado por um dado exemplo de 
execução depende do modelo de execução do recitante; este pode 
apegar-se a um estilo escandido, tender para uma prosódia seme-
lhante à prosa ou oscilar livremente entre esses dois polos.

A equivalência de som, projetada na sequência como seu 
princípio constitutivo, implica equivalência semântica. As maqui-
nações da ambiguidade estão nas mesmas raízes da poesia. Não 
somente a própria mensagem, mas igualmente seu destinatário e 
seu remetente se tornam ambíguos.

Barthes (2004, p. 20) ressalta que é preciso lembrar que no 
processo de comunicação, o trajeto do eu não é homogêneo; “quando 
eu libero o signo eu, refiro-me a mim mesmo na medida em que eu 
falo, e trata-se então de um ato sempre novo, mesmo que repetido, 
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esse eu é recebido por meu interlocutor como um signo estável, 
provindo de um código  pleno.”

Qualquer mensagem poética é um discurso citado, com todos 
os problemas peculiares e intrincados que o discurso, dentro do dis-
curso, oferece ao linguista. A textura sonora da poesia está longe 
de confinar-se a combinações numéricas, e um fonema que apareça 
uma única vez, mas numa palavra-chave, em posição pertinente, 
pode adquirir relevo significativo, assim como a carga semântica 
de uma palavra, recobra sua pertinência.

A poeticidade não consiste em acrescentar ao discurso orna-
mentos retóricos; implica antes, numa total reavaliação do discur-
so e de seus componentes, quaisquer que sejam. Portanto, sendo a 
poesia uma espécie de linguagem, o linguista, cujo campo abrange 
qualquer espécie de linguagem, pode e deve inclui-la no âmbito de 
seus estudos.

Flores (2013) cita Benveniste, para quem a noção de nível 
é essencial na determinação do procedimento de análise porque 
somente ela é capaz de fazer justiça à natureza articulada da lin-
guagem e ao caráter discreto dos seus elementos. Trataremos pois 
de níveis da análise linguística e não de análise linguística, ou 
seja, não sobre os níveis tradicionalmente tidos como parte de um 
estudo linguístico. Não pensaremos na língua como um conjunto de 
camadas, mas como a interação de todos os seus níveis.

Tomaremos também para a análise, a noção de sentido de 
uma unidade linguística, não como a sua capacidade de integrar-se 
a uma unidade de nível superior,  mas a noção de sentido no plano 
do discurso em que se estabelece uma relação com o mundo. Assim 
também, frase será entendida como a própria vida da linguagem 
em ação, entrando-se no universo da língua como instrumento de 
comunicação, cuja expressão é o discurso. Pois, segundo Benvenis-
te,  citado por Flores (2013), é no discurso atualizado em frases que 
a língua se forma e se configura. Aí começa a linguagem.
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Corroborando com os níveis da análise linguística de Ben-
veniste, Neumann (2016), apresenta a “poética do ritmo”, desen-
volvida por Meschonnic a partir de estudos de Saussure e Benve-
niste. Essa teoria, que busca reconstruir o domínio do semiótico 
da língua, através da descrição, da classificação, da elaboração de 
regras, e que se insere no domínio da metafísica, traz o ritmo como 
o elemento capital da linguagem, pois ele força a teoria do signo e 
a conduz a uma teoria do discurso. A unidade do ritmo, sua única 
unidade, é um discurso como inscrição de um sujeito. Os ritmos 
seriam, portanto, as partes mais arcaicas da linguagem. Conforme 
nos coloca a autora, eles seriam, no discurso, um modo linguís-
tico pré-individual, inconsciente como todo funcionamento da lin-
guagem. Eles apresentariam no discurso um elemento da história 
individual, dessa forma, o ritmo figuraria como a organização do 
sentido, o sentido de um sujeito, de um inconsciente no discurso. 
Não haveria nele portanto, dupla articulação. 

Cabe-nos destacar as palavras de Meschonnic.

Eu defino o ritmo na linguagem como a organização das marcas pelas 
quais os significantes, linguísticos e extralinguísticos (no caso da comu-
nicação oral sobretudo) produzem uma semântica específica, distinta 
do sentido lexical, a que eu chamo significância: ou seja, os valores 
próprios a um discurso e a um só. Estas marcas podem se situar em to-
dos os “níveis” da linguagem: acentuais, prosódicas, lexicais, sintáticas. 
Elas constituem juntas uma paradigmática e uma sintagmática que 
neutralizam precisamente a noção de nível. (MESCHONNIC, 2009,  
p. 217)

Sendo assim, analisar um poema, separando-o tradicional-
mente em níveis, é inconcebível. Ele se constitui num todo. Tudo 
está no discurso e é no discurso que  há a comunicação.

Ressaltamos ainda uma última questão. Na abordagem de 
Meschonnic, o dizer não é conhecido do sujeito da enunciação. Este 
não é o dono do seu dizer. O dizer é criar uma experiência que está 
no discurso. Portanto, o poema não refere uma experiência, ele a 
cria.  Assim, o “eu lírico” conceito que designa a voz que se manifes-
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ta na poesia em detrimento da voz do próprio autor do texto é que 
cria essa experiência, através de reflexões, sentimentos, sensações 
e emoções de um sujeito fictício. Contudo, não raro, o poema traz 
a subjetividade do autor, causando, erroneamente, dúvidas quanto 
ao sujeito que cria a experiência: o poeta ou o eu lírico.

3 Sobre quintana

Se nos propomos a analisar um poema, tão pertinente quan-
to nos debruçarmos sobre o texto, é conhecer o autor que o criou.

Não trataremos aqui da biografia de Quintana, tampou-
co temos como pretensão dar conta de toda sua genialidade, es-
tilo e grandeza. Traremos sim, algumas características e marcas 
de Quintana que se deixam transparecer em seu poema “Lunar”.  
Pois embora saibamos que a voz do poema é fictícia, para o próprio 
Quintana, em seu texto “Carta” publicado no CH 136, do Correio 
do Povo, o poema é uma interjeição ampliada; algo de instintivo, 
carregado de emoção, onde ele traz a sua verdade. 

Mario Quintana foi um dos maiores e mais queridos escrito-
res brasileiros. Gaúcho, nasceu em 1906 e faleceu em 1994, deixan-
do uma inestimável e singular contribuição para nossa literatura. 

Foi poeta, tradutor e jornalista e sua biografia é tão singela 
quanto seus poemas: não casou, não teve filhos, viveu boa parte 
da vida em quartos de hotéis, passeava pelas ruas de Porto Ale-
gre como qualquer anônimo e da cidade foi figura lendária. Prova-
velmente por esse motivo seja conhecido como “o poeta das coisas 
simples”.

Ao definirmos o poeta, correríamos o risco do equívoco, por 
isso, transcrevemos aqui a definição que fez de si mesmo, em 1984, 
para a revista IstoÉ:
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Nasci em Alegrete, em 30 de julho de 1906. Creio que foi a principal 
coisa que me aconteceu. E agora pedem-me que fale sobre mim mes-
mo. Bem! Eu sempre achei que toda confissão não transfigurada pela 
arte é indecente. Minha vida está nos meus poemas, meus poemas são 
eu mesmo, nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. 
Nasci no rigor do inverno, temperatura: 1 grau; e ainda por cima pre-
maturamente, o que me deixava meio complexado, pois achava que não 
estava pronto. Até que um dia descobri que alguém tão completo como 
Winston Churchill nascera prematuro – o mesmo tendo acontecido a sir 
Isaac Newton! Excusez du peu… Prefiro citar a opinião dos outros so-
bre mim. Dizem que sou modesto. Pelo contrário, sou tão orgulhoso que 
acho que nunca escrevi algo à minha altura. Porque poesia é insatis-
fação, um anseio de auto-superação. Um poeta satisfeito não satisfaz. 
Dizem que sou tímido. Nada disso! Sou é caladão, introspectivo. Não 
sei porque sujeitam os introvertidos a tratamentos. Só por não pode-
rem ser chatos como os outros? Exatamente por execrar a chatice, a 
longuidão, é que eu adoro a síntese. Outro elemento da poesia é a busca 
da forma (não da fôrma), a dosagem das palavras. Talvez concorra para 
esse meu cuidado o fato de ter sido prático de farmácia durante cinco 
anos. Note-se que é o mesmo caso de Carlos Drummond de Andrade, de 
Alberto de Oliveira, de Erico Verissimo – que bem sabem (ou souberam) 
o que é a luta amorosa com as palavras. (QUINTANA, 1984).

A publicação de seu primeiro livro “A Rua dos Cataventos”, 
em 1938, já evidenciou que Quintana percorreria caminhos mui-
to pessoais e sem rótulos de períodos literários, pois a obra trazia 
um compêndio de sonetos, renegados no período. E o poeta seguiu 
assim, escrevendo e organizando suas obras metamorfoseando es-
tilos.

Cabe dizer que o fato de não seguir padrões, em nada afe-
tou sua popularidade. Segundo destaca Zilberman (2007), Mario 
Quintana tornou a poesia lírica uma experiência alcançada como 
prazer por todo tipo de leitor, sem perda de qualidade, facilitações 
ou concessões à moda.

Uma releitura da História do Brasil nos lembrará dos acon-
tecimentos do período em que Quintana nasceu, em 1906. O Brasil 
urbano se modernizava, as cidades mais populosas passavam por 
completa remodelação. Na Região Sul, indústrias estrangeiras co-
meçam a dar as cartas à indústria da charqueada, levando as mes-
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mas ao desaparecimento. Quando, em 1919, mudou-se para Porto 
Alegre para estudar, deixou Alegrete, cidade natal, centro dessas 
transformações.

Talvez por ter assistido a toda essa evolução do mundo que 
conhecia até então, do surgimento de grandes empresas e da ex-
ploração do proletariado, Quintana tenha escrito vários poemas 
contra o progresso. Mas, como salienta Trevisan (2007, p. 35) “A 
maneira de protestar de Quintana era outra. Não a de atacar o que 
todo mundo via, mas de solapar o que ninguém via...”.

Podemos citar o texto “Barulho e progresso” (CADERNO H, 
p. 2), onde escreve que “O progresso é a insidiosa substituição da 
harmonia pela cacofonia”. Também podemos citar “O Supremo 
Castigo” Na volta da esquina, p.24), no qual acredita que as civi-
lizações futuras possam ter a coca-cola como o Deus do século XX.

Talvez por isso, entre muitas outras caraterísticas, Quintana 
seja conhecido como o poeta das coisas simples e do gosto pelas coi-
sas velhas. Era apaixonado por casas antigas, chegando a escrever 
“Arquitetura Funcional”.

Quintana dizia que seus poemas não mudaram em seus mui-
tos anos de poesia, que sempre gostara de cidades pequenas, pai-
sagens, ruas, coisas comuns de toda gente. E também que seus 
poemas só fluíam se fossem escritos à mão, diretamente sobe ca-
dernos, blocos, e até sobre guardanapos dos bares e cafés por onde 
passava. Pensar à máquina, era muito primitivo, muito mecânico. 
(Depoimentos a Autores Gaúchos, 1984, p. 15) 

Conforme Becker (2013), a amiga do poeta, Eloí, dizia que 
Quintana era igualzinho à poesia dele e Augusto Meyer dizia que 
“ele vive em estado de poesia”. 

Quintana, além de publicar seus poemas em livros, publica-
va-os também em revistas e jornais, como o Correio do Povo. No 
entanto, segundo ele, o lirismo encontra-se excluído do campo das 
preocupações graves, e seu espaço de circulação social é restrito. 
Como nos apresenta Becker (2013), por ser introspectivo, contem-
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plativo e alheado às circunstâncias que o cercavam, o autor tinha 
inclinação à poesia. Ele chegou a tentar narrativas, mas percebeu 
que seus contos tinham apenas ele mesmo como personagem. As-
sim, suas publicações semanais consistiram-se, principalmente, de 
crônicas, poemas de circunstância, poemas em prosa e frases la-
pidares. Usou também como recursos, publicar várias versões de 
um mesmo texto e estabelecer vínculo com a atualidade através de 
poemas em verso ou prosa que fazem referência às datas comemo-
rativas, assim, poderia elaborar os textos de antemão para publi-
cá-lo na data a que se refere. O autor aponta que, para Quintana, 
a poesia perde em densidade e capacidade de permanência ao ser 
publicada no jornal. Também, a urgência dos prazos e a submis-
são da produção ao tempo do relógio timbram a criação lírica coma 
marca da modernidade. Não haveria como manter o mesmo apuro 
formal, nem as marcas míticas da inspiração e da raridade. Por 
isso, paralelamente à atividade de publicação em jornal, continua 
sua produção e publicação eminentemente lírica, com um estilo 
marcado ironia, perfeição técnica e profundidade.

4 Análise do poema

No texto “Carta”, ao qual já nos referimos anteriormente, 
Quintana diz que o poema exige um trabalho artesanal, que é len-
to, demorado e de conclusão imprevisível. 

O poema que apresentaremos a seguir é comprovadamente 
fruto de um trabalho elaborado minuciosamente.
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Lunar 

Mario Quintana

As casas cerraram seus milhares de pálpebras. 
As ruas pouco a pouco deixaram de andar. 
Só a lua multiplicou-se em todos os poços e poças. 
Tudo está sob a encantação lunar... 
 
E que importa se uns dos nossos artefactos 
lá conseguiram afinal chegar? 
Fiquem armando os sábios seus bodoques: 
a própria lua tem sua usina de luar... 
 
E mesmo o cão que está ladrando agora 
é mais humano do que todas as máquinas. 
Sinto-me artificial como esta esferográfica. 
 
Não tanto... Alguém me há de ler com um meio

                                                    sorriso 
cúmplice... Deixo pena e papel... E, num feitiço
                                                          antigo,

à luz da lua inteiramente me luarizo...

Antes de qualquer análise, há que se conclamar a beleza e a 
força expressiva do poema e a vontade de lê-lo repetidas vezes. A 
escolha e arranjo lexical do autor no permite adentrarmos no uni-
verso por ele criado.

Lunar foi lançado em 1976, na obra “Apontamentos de His-
tória Sobrenatural. Pela sua estrutura, podemos dizer que se trata 
de um poema moderno, pois apresenta versos brancos (sem rimas) 
que não possuem o mesmo número de sílabas. A distribuição dos 
acentos tônicos não é regular, tornando seu ritmo pouco perceptí-
vel. Esses versos modernos, por serem mais espontâneos e livres 
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de artifícios, prestam-se melhor à expressão dos sentimentos. Es-
sas características já nos dão pistas sobre o estilo do autor. Como 
nos afirma Jakobson (2007) e sua Poética,  a maneira por que um 
exemplo de verso é realizado, depende do modelo de execução do 
recitante; este pode se apegar a um estilo.

Lembremos, inicialmente, que o estilo está diretamente as-
sociado à escolha. Esta é feita de acordo com as necessidades de 
comunicação, dentro de um imenso repertório de possibilidades. 
Unidas, constituem a força da manifestação do autor. Assim, em-
bora a voz do poema seja do eu-lírico, encontraremos no texto, por 
meio da escolha lexical, a manifestação das ideias e ideais do autor.

Na primeira estrofe do poema, somos envolvidos por uma 
sensação de calmaria, pois o cenário apresentado é tomado pelo 
silêncio. Essa sensação é proporcionada pelas prosopopeias

As casas cerraram seus milhares de pálpebras.

As ruas pouco a pouco deixaram de andar.

Longe de serem clichês, essas palavras têm expressividade 
por criarem esses efeitos de sentido. Essa linguagem figurada pode 
ser considerada um dos artifícios lexicais mais utilizados pelos po-
etas pelos propósitos emotivos ou expressivos que emanam.

Apenas a lua se faz presente, se multiplica, melodiosamente 
(pela aliteração), nos poços e poças. Toda a atmosfera está sob en-
cantação lunar. A lua é viva e altiva, contrapõe-se  a dormência 
do ambiente. 

A palavra encantação também nos chama atenção pela sua 
força expressiva. Ela desperta em nossa mente uma representação 
extralinguística. Encantação tem para cada leitor um significado 
próprio.

Na segunda estrofe, encontramos a palavra artefactos, es-
crita com essa grafia antiga, a qual caiu em desuso na reforma 
ortográfica de 1911. Empregando-a assim, é uma forma para mobi-



671

Daniele Dalmédico

lizar o sentido, para remeter ao passado. Observando o emprego da 
palavra no contexto da estrofe, vimos que há um questionamento 
quanto à relevância desse artefacto (foguete) ter chegado à lua. 
Esse questionamento exemplifica muito bem a frase como a pró-
pria vida da linguagem em ação, na construção do discurso. Nos 
possibilita saber qual é a visão do eu lírico sobre a chegada do ho-
mem à lua: irrelevante.

Quanto à palavra bodoques, também conhecido como esti-
lingue, é um instrumento utilizado para lançar pedras ou mesmo 
flechas a longa distância.  Segundo o eu lírico, os sábios devem 
continuar a usá-los, continuar  fazendo suas tentativas de atingir 
o alvo, que pode ser qualquer coisa que desejam, isso porque  o fato 
de termos chegado à lua em nada mudará suas vidas. O bodoque é 
antigo e acessível, este sim, tem utilidade. O artefacto que chegou 
à lua, o foguete, em nada facilitará nossa vida, não atingirá o alvo 
por nós.

Adiante, na terceira estrofe, o eu lírico é claro ao dizer que 
o cão que está ladrando agora (rompendo o silêncio da primeira 
estrofe), é mais humano que todas as máquinas. E finaliza dizendo 
que se sente artificial ao usar uma esferográfica. 

Quanto ao emprego das palavras humanos/máquinas, e di-
zer que o cachorro que ladra é mais humano que estas últimas, 
constitui uma crítica à modernidade. Obviamente, máquinas não 
são humanizadas. Ao fazer esse comentário, é como se o eu lírico 
esperasse que fossem humanas.

A conclusão da ideia dessa estrofe se dá na última, a qual 
transcrevo novamente:

Não tanto... Alguém me há de ler com um meio

                                                                 sorriso 
cúmplice... Deixo pena e papel... E, num feitiço

                                                                  antigo,

à luz da lua inteiramente me luarizo...
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Nesta estrofe, o eu lírico introduz mais um elemento antigo, 
pena e papel, contrapondo-se à esferográfica, com a qual se sente 
artificial. Mas não há problema em sentir-se assim, alguém há de 
ser cúmplice e compactuar da mesma sensação. E através de um 
feitiço antigo “inteiramente me luarizo...” Ou seja, como a lua inde-
pende dos homens e dos seus artefactos, ele também independe dos 
homens e de suas modernidades. 

Não podemos deixar de considerar a criação da palavra 
“luarizo”, que está posta não para suprir uma lacuna, mas para  
abarcar um grande valor estético e um grande significado. É esse 
neologismo que permite a ligação entre a lua e o eu-lírico, tornan-
do ambos altivos, independentes, e distintos do que os cerca. Não 
haveria outra palavra que desse conta de explicar o efeito que a lua 
causa sobre o eu lírico:  magicamente o luariza.

Após a análise do léxico em cada estrofe e os sentidos que 
demandam, é possível nos distanciarmos um pouco do texto e fa-
zermos uma leitura mais profunda. 

O poeta utilizou-se de antíteses para apresentar as crenças 
do eu-lírico: artefactos/bodoques, humanos/máquinas, esferográfi-
ca/pena e papel.

A lua é o elemento presente em todo o poema e é ela que o 
eu-lírico não somente admira, mas compara-se, por ser natural e 
independente de modernidades.

Em todas as situações, o eu-lírico defendeu o antigo e desde-
nhou o moderno.

Por essas escolhas lexicais e a forma como estão arranjadas 
no poema, levam a crer que o eu lírico não é a favor  da moderni-
dade.

Na primeira estrofe, por exemplo, a linguagem figurada pro-
porciona até mesmo uma espécie de deleite. Enquanto na maior 
parte do tempo a cidades são agitadas, barulhentas, caóticas de-
vido a todas as modernidades existentes, quando tudo se encerra, 
as luzes se apagam e já não há movimento, sinal de civilização, 
trazendo tranquilidade. 

A esferográfica, também citada no poema, por exemplo, foi 
patenteada em 1938, e popularizou-se ao final da Segunda Guera 
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Mundial. São mais baratas e práticas em relação às canetas tintei-
ro. No entanto, com uma esferográfica, o autor sente-se artificial, o 
que remete à ideia de que não se habituou à modernidade. 

A comparação entre dois elementos – bodoque e foguete, sen-
do este último infinitamente mais potente, em nada afetará a vida 
das pessoas, tanto que o eu lírio aconselha os sábios a continuarem 
usando seus bodoques.

Enfim, o poema todo traz um léxico que, devido aos seus ar-
ranjos, trazem no discurso a ideia de contrariedade ao moderno, ou 
antes, de culto às coisas simples.

5 Considerações finais

Não nos deteremos novamente na análise do poema, apenas 
traremos à tona o discurso apresentado pelo eu-lírico, através das 
escolhas e arranjos lexicais.  Este se mostra contrário à moderni-
dade, ou a favor da simplicidade.

Se fizermos uma retomada da biografia de Quintana, cons-
tataremos através de depoimentos dos amigos, de palavras do pró-
prio autor, de fatos ocorridos em sua vida que este sempre gostou 
da vida simples.

Quintana saiu de sua cidade natal, Alegrete, e foi para Porto 
Alegre em 1909, deixando para trás o lugar onde fora feliz, mas não 
sem antes assistir à destruição do cenário em que vivera.  Naquele 
momento, a vida simples, mas feliz de uma cidade do interior, es-
tava sendo destruída, arrebatada  por indústrias de capital estran-
geiro. Todos foram submetidos ao trabalho penoso e mal-pago. Foi 
a essa destruição que assistiu. Trazemos novamente essa questão 
aqui por acreditarmos ser este fato o principal agente desencadea-
dor de sua aversão pela modernidade. Nunca o saberemos, no en-
tanto. Talvez seja algo tão bem guardado em seu íntimo, que nunca 
permitiu-se revelar. Talvez nem ele soubesse o porquê desse gosto 
pelas coisas simples, como  nós mesmos  não sabemos o porquê de 
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algumas escolhas. Mas o fato é que essa característica do autor, 
transparece no texto Lunar, sendo inegável que a voz do eu lírico 
é a ressonância do poeta. Podemos dizer, portanto,  que Lunar é 
autobiográfico.
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REFLEXÕES SOBRE A MEDIAÇÃO 
DA LEITURA: A PRÁTICA LEITORA 

DO PROJETO LIVRO DO MÊS

Maria Augusta D’Arienzo*

1 Introdução

No ano de 1981, em Passo Fundo/RS, o escritor Josué Guima-
rães, em visita à cidade para encontrar familiares, e a professora 
Tania Rösing, professora da rede estadual de ensino e do Curso de 
Letras da Universidade de Passo Fundo, conversam sobre a Uni-
versidade de Passo Fundo/UPF e o seu Curso de Letras. Dessa con-
versa, a professora lhe externaliza um sonho: criar um evento em 
que escritores gaúchos viessem a Passo Fundo conversar com lei-
tores, encontro esse preparado mediante a leitura antecipada das 
suas obras. Dessa conversa resulta, em agosto de 1981, a Jornada 
Sul-Rio-Grandense de Literatura, da qual derivam os mais de trin-
ta anos de Jornadas Literárias em Passo Fundo/RS, as quais, pela 
sua complexa trajetória, levaram Passo Fundo, em 2006, receber o 
título de Capital Nacional da Literatura e, em 2007, o de Capital 
Estadual da Literatura.

Para estimular esse projeto de formação de leitores, a Co-
missão Interinstitucional, responsável pela organização das Jorna-
das Literárias, composta por membros da Universidade de Passo 
Fundo e da Prefeitura Municipal, passam a organizar outras ações 
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que auxiliam a consolidar Passo Fundo como Capital Nacional e 
Estadual da Literatura, entre outras, o Projeto Livro do Mês, o 
qual é desenvolvido desde março de 2006, utilizando a metodologia 
proposta pelas Jornadas Literárias. Envolve alunos e professores 
de diferentes níveis de ensino e a comunidade em geral, propor-
cionando momentos de leitura literária e o encontro com autores 
contemporâneos e reafirmando o compromisso de formar leitores a 
partir do texto literário, uma vez que, por meio da mediação da lei-
tura estimula a compreender e interpretar as linguagens inerentes 
a distintas manifestações artísticas e culturais. 

O Projeto Livro do Mês é desenvolvido em diferentes etapas: 
a leitura prévia, a prática leitora multimidial e o seminário com o 
autor. A presente pesquisa refere-se, especificamente, à etapa da 
prática leitora multimidial, por essa ser a atividade que promove 
a mediação da leitura. A prática leitora é a conexão entre a leitura 
prévia, ou seja, a leitura realizada pelos participantes da obra do 
autor convidado antecipadamente, e o seminário com o autor, ou 
melhor, o diálogo entre leitor-obra-autor de forma presencial.

O presente artigo buscará explicitar a percepção dos parti-
cipantes, alunos e professores, das práticas leitoras multimidiais 
desenvolvidas no âmbito do Projeto Livro do Mês no contexto da 
escola, como base no olhar dos sujeitos pesquisados refletir sobre a 
mediação da leitura na formação de leitores contemporâneos.

2 Projeto Livro do Mês e suas etapas

O Projeto Livro do Mês é um desdobramento das Jornadas 
Literárias, promovido pela Universidade de Passo Fundo e Pre-
feitura Municipal, em parceria com as editoras e o Serviço Social 
do Comércio (SESC) de Passo Fundo. O projeto é desenvolvido em 
oito edições anual, nos meses letivos do ano: março, abril, maio, 
junho, agosto, setembro, outubro e novembro. No início do ano, a 
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Comissão Interinstitucional se reúne para selecionar os autores 
convidados para cada mês e suas respectivas obras.

Após a seleção são enviados convites às editoras e aos au-
tores, tão logo esteja pronta a programação anual do projeto são 
adquiridos pela prefeitura municipal 250 exemplares de cada obra 
selecionada, as quais são distribuídas para as escolas municipais 
participantes de cada edição. Também são disponibilizados exem-
plares na biblioteca pública municipal e nos espaços de democrati-
zação do acesso ao livro, à leitura e à literatura nas praças públicas 
para a comunidade em geral. Exemplares são adquiridos pela UPF, 
os quais ficam à disposição de alunos e professores universitários 
na biblioteca central e no Mundo da Leitura.

O projeto reitera a metodologia das Jornadas Literárias in-
centivando a leitura prévia da obra e posterior contato com o es-
critor, no sentido de “preparar os leitores com leituras prévias das 
obras dos autores convidados, ampliando o diálogo entre leitores e 
autores”. (RÖSING, 2010, p. 5) São etapas do Projeto Livro do Mês: 
a leitura prévia, a prática leitora multimidial e o seminário com o 
autor. 

A leitura prévia, primeira etapa, é estimulada pelo projeto, e 
cada escola participante escolhe a forma e os procedimentos para a 
sua realização na sala de aula. Essa ação promove a aproximação 
de jovens, leitores em formação, com a leitura do texto impresso, 
com a leitura literária de autores contemporâneos, que muitas ve-
zes não é legitimada pela crítica tradicional.

A segunda etapa é a prática leitora multimidial, a qual é or-
ganizada a partir da obra selecionada mensalmente, ou seja, par-
te do texto impresso colocando-o paralelamente ao texto literário, 
fragmento de filme, canção, histórias em quadrinhos, ilustrações, 
fotografia, animação, entre outras manifestações artísticas e cul-
turais, dessa forma promovendo a mediação da leitura no contexto 
da escola.
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Sobre o momento da prática leitora Rösing (2014, p. 6) afir-
ma que “essa condição estimula o leitor a identificar os elementos 
comuns a todos, a avaliar a complementação que representam no 
processo de leitura entendida como a significação de texto (s) pro-
tagonizada pelo leitor”. A respeito da prática leitora multimidial 
será destinado no artigo o item 3, especificamente, para detalhar 
a sua origem, a construção, o desenvolvimento e teorias que a sus-
tentam.

O seminário com o autor, terceira etapa do projeto, é o mo-
mento em que o autor convidado participa de três ou quatro semi-
nários para discutir a sua obra selecionada com distintos públicos. 
Há um seminário direcionado aos estudantes e professores da gra-
duação em Letras e de outras licenciaturas e do ensino noturno 
da rede estadual e municipal; outro para estudantes e professores 
da rede municipal; um terceiro para estudantes e professores da 
rede estadual e particular de ensino; e um quarto seminário acon-
tece na estrutura multicampi onde é oferecido o Curso de Letras. 
A comunidade em geral é convidada a participar em quaisquer dos 
seminários. 

Ao final de cada ano do Projeto é produzida uma publicação, 
aos moldes de um livro, a qual faz parte da Coleção Mundo da Lei-
tura, em que se encontram as obras e autores convidados com os 
roteiros das respectivas práticas leitoras multimidiais desenvolvi-
das nas escolas e os registros iconográficos de cada edição. As esco-
las de todas as redes recebem essa publicação, que pode contribuir 
no trabalho com a leitura literária na sala de aula. 

É importante destacar que, em 2016, o Projeto Livro do Mês 
completa 10 anos de existência, essa ação contínua em prol da for-
mação de leitores reafirma o propósito de consolidar Passo Fundo 
como Capital Nacional da Literatura, proporcionando a alunos, 
professores e comunidade em geral a leitura de oito obras literárias 
e o contato presencial com seus respectivos autores.
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3 Prática leitora multimidial

A prática leitora multimidial, incialmente, foi criada e de-
senvolvida pelo Centro de Referência de Literatura e Multimeios 
– Mundo da Leitura, da Universidade de Passo Fundo/UPF, criado 
em 1997, como laboratório de pesquisa e extensão do Curso de Le-
tras da UPF. O Mundo da Leitura proporciona o acesso a crianças, 
jovens e adultos, a distintas linguagens, ampliando-se dessa for-
ma, “o entendimento de leitura, agora não mais restrita ao livro 
– linguagem escrita, mas referindo-se a outras formas sociais de 
comunicação, com seus códigos diferenciados carregados de senti-
do, constituídos ao longo da história do homem” (TEIXEIRA, 2003, 
p. 54).

Nesse contexto, surgem as práticas leitoras multimidiais, as 
quais vão ao encontro dos principais objetivos do Mundo da Leitu-
ra que são “formar leitores de textos variados, representantes dos 
gêneros textuais presentes no dia-a-dia de cada leitor, impressos 
ou em outros suportes; priorizar a leitura do texto literário; com-
preender e interpretar as linguagens das distintas manifestações 
culturais”. (RÖSING, 2009, p. 219).

Em 2006, quando foi criado o Projeto Livro do Mês a prática 
leitora multimidial passou a ser uma de suas etapas. As práticas 
são ações desenvolvidas com base em um roteiro que busca traba-
lhar com diferentes suportes e linguagens com o intuito de formar 
o leitor multimidial.  Elas são desenvolvidas no universo escolar, 
ou seja, nas escolas da rede estadual e particular de ensino, partici-
pantes de cada edição, e para alunos e professores envolvidos, com 
o objetivo de incentivar professores e alunos a se envolverem com 
a leitura da obra, reconhecendo as relações do tema abordado com 
outras obras e diferentes linguagens artísticas. Essas atividades 
têm como ponto de partida a leitura do texto literário, cotejando-o 
com músicas, obras de arte, fotografia, ilustrações, vídeos de en-
trevistas, animações, fragmentos de filmes, dando acesso assim, a 
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textos de diferentes naturezas e realizando, dessa forma, um con-
ceito abrangente de leitura. A contação de histórias está presente 
nas práticas, como forma de valorizar a expressão da oralidade, 
instigando alunos e professores à leitura.

As práticas leitoras são elaboradas e desenvolvidas, desde 
2014 pela pesquisadora, a qual é membro da Comissão Interinsti-
tucional e está envolvida diretamente com o Centro de Referência 
de Literatura e Multimeios - Mundo da Leitura, representando a 
Prefeitura Municipal e a 7ª Coordenadoria Regional de Educação. 
O planejamento de uma prática leitora multimidial é complexo, 
mas também é complexo e significativo o ato de ler, bem como vi-
venciar a leitura na perspectiva interdisciplinar, multimidial. Nes-
se sentido, destaca-se que as práticas leitoras são integradas por 
ações que

provocam outros olhares dos receptores para a obra, fazendo emergir 
de seu conteúdo possibilidades de questionamentos sociais e históricos 
nunca pensados anteriormente. É uma forma de despertar entre os lei-
tores a necessidade de estabelecer relações não apenas com situações 
com as quais interagem, mas de analisar outras tantas numa visão 
macro. (RÖSING, 2016, p. 10)

Para o desenvolvimento da prática leitora é necessário equi-
pamento multimídia, o qual é disponibilizado pelas escolas que 
participam do Projeto Livro do Mês. A prática é organizada em 
programa de criação e de exibição de apresentação, pois utiliza 
imagens, sons, textos, vídeos animados ou não.

O agendamento das práticas leitoras é realizado com as pro-
fessoras referência do projeto na escola, normalmente, na primei-
ra semana de cada mês de edição, por meio eletrônico ou ligação 
telefônica. Para o desenvolvimento da prática leitora é utilizada 
cerca de uma hora e meia, aproximadamente dois períodos, no caso 
do ensino médio, ou o tempo anterior ou posterior ao intervalo, no 
ensino fundamental organizado por ciclos de formação.

A leitura da obra, habitualmente, é efetuada previamente ao 
dia da realização da prática leitora, porém quando a obra possui 
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uma narrativa longa, programa-se uma contação da história pre-
servando o seu final. 

Na organização do roteiro da prática leitora, optou-se pelas 
seguintes etapas: apresentação da obra e do autor; trabalho com 
o gênero literário e textual; contação de história e indicações de 
outras leituras. Além dessas etapas, a partir da obra, são realiza-
das relações do tema abordado com outras obras impressas e em 
distintas linguagens, tais como: fragmento de filme, charge, can-
ção, histórias em quadrinhos, ilustrações, fotografias, entre outras 
manifestações artísticas e culturais.

4 Mediação da leitura e formação do leitor 
contemporâneo

Ao refletir sobre a mediação da leitura e a formação do leitor, 
é importante destacar que a leitura é uma ação que se aprende com 
o outro, com os outros, por intermédio de diversas vivências sociais, 
culturais, e mediante a participação em certos grupos de prática 
dessa atividade.  Silva afirma que “a leitura é um prática social-
mente – educacionalmente – construída e culturalmente mediada.” 
(SILVA, 2016, p. 110).

Entende-se, dessa forma, a escola como instituição responsá-
vel pela aprendizagem da leitura e consequentemente o professor 
como interlocutor desse processo de aprendizagem, é preciso conce-
ber, também, uma concepção de leitura e de prática de leitura que 
além de ensiná-la, incentive-a e a promova.                                     

Nesse sentido, Silva (2016), ao escrever sobre aquele que ca-
pacita, facilita, possibilita e dinamiza o processo de formação do 
leitor, diz que essa concepção de mediador e mediação possibilita
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ver e sentir a importância e a significação de uma mediação rica e qua-
lificada, representada por um profissional que seja ele próprio um ávi-
do leitor, capaz de, pelas suas atitudes e ações, exalar amor, entusias-
mo e paixão pelas coisas escritas e da escrita bem como um organizador 
do contexto, facilitando os percursos de leitura de uma determinada 
comunidade constituída ou em processo de constituição. (SILVA, 2016, 
p. 117)

Assim, a criança tem acesso ao livro ainda que não seja capaz 
de lê-lo, assim como desvenda a linguagem sem mesmo saber uti-
lizá-la, convive com a linguagem verbal, visual, gráfica, e é nesse 
contexto que a escola realiza a intermediação da aprendizagem dos 
diferentes códigos, utilizando recursos metodológicos para alcan-
çar o sucesso. É por meio da atividade do professor que a criança 
passa a vivenciar experiências de leitura, as quais são motivadas 
pelo interesse da criança em compreender os diferentes materiais 
associados à escrita, como o livro, a revista, o jornal, a publicidade, 
a mídia, os jogos eletrônicos, o computador, assim como a literatu-
ra, as histórias em quadrinhos, as fábulas, os mitos.

A entrada no universo da literatura resulta e transcende o 
processo de alfabetização, é resultado da aquisição de habilidades 
de leitura e de escrita e vai além disso, com a vivência de práticas 
de leitura e de escrita na trajetória do sujeito. O mundo da fic-
ção envolvido pelo imaginário é experienciado por intermédio dos 
meios de comunicação que utilizam a fantasia, em manifestações 
verbais ou visuais. Entretanto, Zilberman afirma que “o letramen-
to literário se efetiva quando acontece o relacionamento entre um 
objeto material, o livro, e aquele universo ficcional, que se expres-
sa por meio de gêneros específicos – a narrativa e a poesia, entre 
outros” (2012, p. 130), relação esta em que a criança é inserida por 
meio da audição e da leitura.

Nessa perspectiva, relação entre objeto, ambiente e criança, 
Vigotsky refere-se que “o caminho do objeto até a criança e des-
ta até o objeto passa através de outra pessoa. Essa estrutura hu-
mana complexa é o produto de um processo de desenvolvimento 
profundamente enraizado nas ligações entre história individual e 
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história social.” (2007, p. 20) Destaca-se que o aluno está inserido 
num tempo e numa sociedade, a ficção pode auxiliá-lo na posição 
frente a questões da contemporaneidade. Professores e alunos, jun-
tos, revelarão que a literatura possibilita entretenimento e conhe-
cimento, aprimora as relações sociais na escola, como também, sua 
presença na coletividade.

Na obra de Vigotski entende-se por mediação o processo com-
plexo e sistemático de interação entre os sujeitos, ambientado pela 
linguagem, pelos signos e instrumentos, o qual permite que o su-
jeito se exponha por meio de práticas de linguagem. “O momento 
de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, que 
dá origem as formas puramente humanas de inteligência prática e 
abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, então duas 
linhas completamente independentes de desenvolvimento conver-
gem.” (VIGOTSKI, 2007, p. 11-12)

A mediação é caracterizada pela interação entre os sujeitos, 
ou seja, relação do professor com o aluno e do aluno com o aluno, 
como também da relação desses sujeitos com o mundo. E é por in-
termédio desse processo que as funções psicológicas superiores se 
desenvolvem, dentre elas a competência leitora.

Por fim, a formação do leitor contemporâneo por meio da 
atividade mediada possibilita que o leitor torne o texto ambíguo, 
a partir de sua historicidade e de outras leituras.  As diferentes 
linguagens são o meio pelo qual esse leitor constitui-se sujeito, no 
processo de leitura, atribuindo significado aos diferentes aspectos 
do texto, reafirmando, assim, a condição de sujeito histórico e cul-
tural.

5 Metodologia do estudo

Para o desenvolvimento do estudo participaram 3 professo-
res e 51 alunos, sendo 29 do ensino fundamental e 22 do ensino 
médio, de duas escolas estaduais do município de Passo Fundo, 
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participantes do Projeto Livro do Mês. Os dados foram produzidos 
a partir de pesquisa de abordagem qualitativa, método de estudo 
de caso, com os seguintes instrumentos metodológicos: diário de 
campo, entrevista e grupo focal. O diário de campo foi utilizado 
para registrar a participação dos alunos e professores na prática 
leitora. Para explicitar o olhar dos participantes acerca da prática 
leitora multimidial foram realizadas entrevistas com professores 
e com os alunos foram organizados grupos focais. O estudo foi de-
senvolvido no ano de 2014 e é parte integrante de dissertação de 
Mestrado em Educação da pesquisadora.

6 Apresentação e análise das percepções 
acerca da prática leitora mutimidial

A prática leitora multimidial é a forma como o Projeto Livro 
do Mês adentra escolas e leva aos alunos e professores interações 
do texto impresso da obra selecionada, com diferentes linguagens e 
distintos suportes, procurando envolver o leitor com textos de na-
tureza diversa, em que a leitura de imagem, entre outras leituras, 
proporciona a construção de conhecimentos textuais, mas também 
visuais, cênicos, plásticos, incentivando o leitor a depreender do 
texto aquilo que está escrito e os não escritos pelo autor.

É destaque para alunos e professores as estratégias e a lin-
guagem utilizadas no desenvolvimento da prática leitora. Os alu-
nos afirmam que a prática leitora mostra os assuntos que estão 
sendo trabalhados na obra, que a forma de exposição possibilita 
o entendimento deles. A questão de a linguagem ser próxima e de 
fácil entendimento para os jovens é justificada pelos alunos tendo 
em vista o uso na prática leitora e sua característica de programa 
de apresentação, o que a difere da prática de leitura realizada na 
escola. Esse fato encontra ressonância e reflexão por parte de pro-
fessor ao declarar que se fosse usado um vídeo antes de inciar o 
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trabalho com o texto, os alunos assimilariam o conteúdo de forma 
mais fácil.

No diálogo dos grupos focais as diferentes linguagens tra-
zidas pela prática leitora são ressaltadas pelos alunos e notadas 
pelos professores no comportamento dos alunos frente ao processo 
da leitura. Eles, os alunos, afirmam gostar das conexões realizadas 
pela prática em relação à obra com videos, games, músicas, e que 
esses elementos despertam o interesse pela leitura da obra do mês, 
como também, das outras obras indicadas na prática leitora, e que 
durante a leitura desenvolvem a imaginação e durante a prática é 
possível visualizar algumas passagens da obra. A presença de dife-
rentes linguagens na prática leitora, motiva a vontade de ler, pois 
ela apresenta novas histórias por meio da contação de histórias, 
vídeos e indicações de outras leituras.

Essas falas dos alunos são percebidas pelo professor que faz 
uma reflexão sobre o comportamento deles, afirmando na sua ex-
posição que eles gostam dos fragmentos de filmes, dos vídeos, e 
relaciona como a sua prática de leitura com os discentes, que nunca 
utilizou esses recursos para estimular a leitura literária.

Destaca-se, principalmente na conversa dos alunos do ensino 
médio, a importância da prática leitora como aprofundamento da 
leitura prévia da obra. Destacam que ela revela as questões implí-
citas da obra, detalhes que durante a leitura prévia não são dados 
atenção a eles, e por isso o trabalho realizado pela prática leitora 
possibilita o entendimento do escrito e dos não escritos na obra.

Na manifestação de professores é revelada a importância das 
relações com outros textos, e que essas relações acrescentam à lei-
tura dos alunos, os quais estão na era da mobilidade, mas essa não 
é uma prática usual no processo de leitura literária. Cada prática 
leitora traz elementos diferentes, distintas linguagens. Ressaltam 
que o visual é importante para aprofundar a leitura dos alunos. 
Enfatizam, também, o uso na prática, de elementos que estão su-
bentendidos no texto, que por consequência estimulam o aluno a 



686

Reflexões sobre a mediação da leitura: a prática leitora do Projeto Livro do Mês

proceder sua leitura e por isso entendem que a prática leitora faz 
associações diferentes das realizadas na escola o que leva a insti-
gar os alunos a lerem outros livros. Afirmam, da mesma forma, que 
a prática leitora faz a conexão entre a leitura prévia e o seminário 
com o autor, expressam ainda, a importância dessa etapa do e para 
o projeto, pois é desenvolvido o diálogo entre textos, possibilitando 
outras leituras.

Os jovens do ensino médio ressaltam a relevância do traba-
lho da prática leitora porque consideram que a leitura prévia da 
obra realizada por eles é insuficiente para a identificação dos de-
talhes que auxiliam na compreensão da leitura. Aparecem no de-
senvolvimento da prática leitora curiosidades sobre a obra, acerca 
do autor, dizem que o tempo para leitura na escola não propicia 
que ocorra o aprofundamento da leitura, além do que não há a 
leitura de outros livros, o livro literário é lido por intermédio do 
Projeto Livro do Mês. A evidência que os alunos relatam acerca das 
curiosidades trazidas pela prática foi pelo apontamento em diário 
de campo quando do desenvolvimento da prática leitora na escola.

Os professores revelam a mesma preocupação que os alunos. 
A leitura é feita parcialmente, devido ao excesso de atividades e 
conteúdos que devem ser cumpridos no decorrer do ano letivo, com 
demanda maior nos últimos meses do ano. 

Ao final do desenvolvimento da prática leitora é habitual a 
indicação de obras que se relacionam ao gênero e a temática do 
livro específico daquele mês, além de indicações contemporâneas, 
também são recomendados os clássicos da literatura brasileira e 
universal. É importante ressaltar, que nos dois primeiros meses 
não foram levados os livros indicados, apenas mostrados na apre-
sentação. Notou-se que o interesse dos alunos aumentou quando 
foi oportunizado o contato direto com as indicações. Assim como no 
ensino fundamental, o ensino médio também manuseia as obras 
indicadas, caso que foi registrado no diário de campo. 
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As indicações de leitura também foram enfatizadas pelos 
alunos, pois consideram que se gostaram da história da obra lida 
no mês, as que foram indicadas, também devem ser de interesse 
deles. Nesse contexto, o professor faz três afirmações a respeito das 
indicações: primeiramente, notou que os alunos gostam de escutar 
histórias; a segunda é que a indicação de leituras desperta a curio-
sidade dos alunos em lê-las; e por fim, o trabalho com o gênero lite-
rário e textual, também estimula a leitura de obras semelhantes.

Essas foram algumas das manifestações de alunos e profes-
sores acerca da prática leitora multimidial desenvolvida como eta-
pa intermediária, entre a leitura prévia da obra literária e o encon-
tro com o autor, no contexto do Projeto Livro do Mês como mediação 
do processo de formação de leitores desencadeado a mais de três 
décadas no município de Passo Fundo/RS, as quais na sequência 
passam a ser consideradas.

7 Considerações finais

O estudo investigou o olhar dos participantes, alunos e pro-
fessores, do Projeto Livro do Mês com vistas a explicitar as percep-
ções desses sujeitos quanto à prática leitora multimidial desenvol-
vida no contexto da escola, em preparação ao encontro com o autor, 
no âmbito do Projeto como mediação na formação de leitores.

Sobre a prática leitora, alunos e professores afirmam ser ela 
fundamental e ser a conexão entre a leitura prévia e o seminário, 
premissa essa prevista pelo projeto em que a prática leitora tem 
como uma de suas funções, a preparação aos seminários. Como foi 
observado pelos sujeitos pesquisados, ela auxilia na construção de 
perguntas para o autor, bem como contribui na reflexão da obra do 
autor convidado a cada mês pelo projeto.

Os alunos manifestaram que a prática leitora aprofunda a 
leitura, ela revela as questões que o texto traz implicitamente e 
que, portanto, esperam o dia da prática para compreender melhor 
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a obra. Nessa perspectiva, é desafio para os professores criar novas 
práticas de leitura que oportunizem a interação entre o aluno e os 
materiais de leitura, para que o leitor em formação passe a com-
preendê-lo efetivamente.

E o que chama a atenção dos alunos na prática leitora são, 
justamente, as estratégias, a linguagem e a organização da prática 
leitora, que se difere das práticas de leitura da escola. A prática 
leitora é organizada em slides, desenvolvida em uma linguagem 
próxima ao jovem e traz elementos que, auxiliam o que o aluno 
ao ler não percebeu e por meio de diferentes linguagens a prática 
leitora ilumina a construção da compreensão da leitura, e este é o 
papel da mediação da leitura, a qual o Projeto Livro do Mês objeti-
va desenvolver por meio da prática leitora multimidial.

Além disso, os alunos revelaram que a prática leitora desper-
ta o interesse pela leitura, pela vontade de ler, o que fica eviden-
te quando falam das indicações de leitura realizadas nas práticas 
leitoras, não apenas no suporte impresso, mas também em outras 
linguagens e suportes. Essa revelação dos alunos reafirma a finali-
dade dessa atividade, ou seja, a prática leitora multimidial propor-
ciona o convívio com diferentes linguagens em distintos suportes, 
formando o leitor multimidial, mas, além disso, possibilita formar 
um público apreciador das diversas manifestações artístico-cultu-
rais.

Essa etapa reafirma a leitura enquanto processo dialógico 
entre leitor e autor, bem como entre leitor e contexto histórico, so-
cial, cultural do texto, e nesse caso específico do autor, em que a 
compreensão construída pelo leitor é uma forma de diálogo, e esse 
possibilita a construção de sentidos e por consequência a constru-
ção de novos conhecimentos.

Na visão de alunos e professores o Projeto Livro do Mês opor-
tuniza a sensibilização pelo desejo à leitura, para aprender mais 
com o livro, por meio do trinômio educação-cultura-tecnologia, e 
essa oportunidade levou o livro literário para a sala de aula, sensi-
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bilizando a formação do leitor/aluno, mas também, a formação do 
leitor/professor. 

Nesse processo de formação de leitores decorrente do Proje-
to Livro do Mês destaca-se o trabalho com obras contemporâneas 
e a linguagem utilizada pelo autor para atrair o leitor jovem, se 
aproximar e cativar esse leitor. Outro destaque fundamental é o 
protagonismo do professor porque o projeto adentrou a escola pelo 
seu desejo pessoal e se manteve vivo no desenvolvimento das dife-
rentes etapas pelo trabalho realizado pelo professor. 

Aparece ainda, como protagonista o aluno, que formula per-
guntas no seminário, retoma o diálogo do seminário na escola, 
busca novas leituras e visualiza a importância da leitura para o 
seu desenvolvimento pessoal e social, ações essas realizadas sem 
a interferência de professores, mostrando constituir-se um sujeito 
autônomo, crítico e capaz de fazer escolhas.

Portanto, em vista do exposto, é imprescindível que novas 
práticas de mediação da leitura se estabeleçam no universo esco-
lar, construindo os conhecimentos e as competências necessárias 
para que esse leitor se comunique, construa novos conhecimentos, 
interaja com outros leitores, com a sociedade, com a cultura e com 
o mundo contemporâneo.
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RELAÇÕES DIALÓGICAS: A 
“CINDERELA” DE IRENE LISBOA

Nara Dalagnol*

Fernando de Moraes Gebra**

1 Introdução

A escritora portuguesa Irene Lisboa, que também foi profes-
sora, produziu obras em distintos gêneros discursivos, como crôni-
ca (Esta cidade), narrativa autobiográfica (Voltar atrás para quê?), 
poesia (Solidão – Notas de punho de uma mulher), contos (Uma 
mão cheia de nada, outra de coisa nenhuma) e ensaios pedagógicos 
(Modernas tendências da educação). 

No prefácio a Uma mão cheia de nada outra de coisa nenhu-
ma, Violante Florêncio destaca que na obra citada há personagens 
que relatam aquilo que pensam, entre elas está Maria. Essa perso-
nagem passa, como nos contos de fada tradicionais, por profundas 
transformações psicológicas, defrontando-se com rígidas estrutu-
ras do poder patriarcal.

No ano de publicação da obra Uma mão cheia de nada outra 
de coisa nenhuma (1955) vigorava em Portugal a ditadura salaza-
rista, a qual destacava o espaço rural como ambiente privilegiado 
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para a constituição familiar, além de a figura da mulher ser consi-
derada apenas uma extensão do marido, não demonstrando auto-
nomia para agir no meio social. A narradora do conto está inserida 
nesse contexto, pois é projetada pela autora Irene Lisboa.

Além de apresentar na sua estrutura diferentes discursos 
acerca da construção de personagens femininas em relação contra-
tual e polêmica com o discurso patriarcal, Uma mão cheia de nada 
outra de coisa nenhuma faz explícita referência aos contos tradicio-
nais, comprovando que Irene Lisboa os leu, mobilizando as vozes 
dessas narrativas em suas construções, com as quais mantém rela-
ções dialógicas. Por exemplo, no conto “Sonhos”, a narradora relata 
diferentes devaneios, entre eles “O da Gata Borralheira”. Nesse 
sentido, a narrativa tradicional “Cinderela” é retomada e relida 
em diferentes perspectivas, como ocorre no conto “Maria”, objeto 
de leitura deste trabalho.

2 Pontes teóricas: dialogismo e alteridade

Mikhail Bakhtin apresenta os conceitos de alteridade e de 
relações dialógicas, os quais podem ser analisados de modo imbri-
cado, visto que o sujeito se constitui a partir de sua relação com o 
outro (alteridade), além de acionar discursos anteriores para com-
por sua produção discursiva (relação dialógica entre discursos). 

Segundo o filósofo, pensar a noção de dialogismo implica 
considerar que tanto o discurso quanto à linguagem apresentam 
relações dialógicas, porquanto, toda a construção é permeada pela 
palavra do outro, que pode se apresentar de modo explícito (dialo-
gismo composicional) ou implícito (dialogismo interno).

Em Problemas da poética de Dostoiévski, Bakhtin salien-
ta que as relações dialógicas podem manifestar-se não só em um 
discurso como um todo, mas em apenas uma palavra, uma parte 
significativa, pois, no momento em que houver o encontro de, pelo 
menos, duas vozes, há relações dialógicas, as quais “são possíveis 
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não apenas entre enunciações integrais (relativamente), mas [...] 
a qualquer parte significante do enunciado [...] se ouvirmos nela 
a voz do outro” (BAKHTIN, 2015, p. 210). Logo, se a linguagem é 
dialógica, o dialogismo interno é inerente ao discurso. No momento 
em que há um interlocutor as relações dialógicas iniciam-se, pois 
se aciona a construção do outro para produzir novos enunciados, 
seja para concordar, refutar, complementar.

Com relação à questão da alteridade, Bakhtin sustenta que 
o sujeito se constitui na relação com o outro, pois ao construir o 
discurso, aciona o enunciado do outro (relação dialógica). É nessa 
relação que o sujeito produz seu discurso, com vistas a apresentar 
seu posicionamento acerca do assunto, constituindo-se como sujei-
to social. É nessa relação de alteridade, na contínua correspondên-
cia entre indivíduos, que os sujeitos se constituem, pois “através da 
palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, 
em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lança-
da entre mim e os outros” (BAKHTIN, 2014, p. 117). 

3 “Maria”: a Cinderela de Irene Lisboa

No conto “Maria”, a narradora descreve fatos que acontece-
ram consigo, disfarçando-os como se tivessem ocorrido com outra 
personagem, que intitula a narrativa. Pelo conjunto de sequências 
discursivas abaixo, é possível perceber a ambiguidade estrutural 
que autorizaria a ler Maria como o duplo da narradora:

(1) Eram todas amigas da noiva (LISBOA, 2015, p. 47); 
(2) Entre elas havia uma tão bonita, tão bonita... (p. 47); 
(3) Eu fui para o pé delas [mulheres] (p. 47);
(4) O cabelo [...] Era muito basto e ela sabia-o pentear bem (p. 47); 
(5) Encostei-me para trás e distraí-me com o lampião que pendia do 
tecto. Olhem para a Maria, oiço então dizer ao meu lado (p. 48); 
(6) A Maria sempre a dançar, sempre a dançar... ninguém a largava de 
vista (p. 48); 
(7) Ó Maria não pares! Isto disse-lhe eu. Ou disse ou julguei dizer, e ou 
disse ou ouvi (p. 49).
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Nas sequências (1), (2), (4) e (6), verifica-se que a narradora 
relata acontecimentos relativos a outrem (“amigas da noiva”, “uma 
tão bonita”, “ela”, “Maria”), produzindo efeito de distanciamento 
das cenas narradas. Já em (3), (5) e (7), a narradora aproxima-se 
da personagem Maria para descrever os fatos narrados, projetan-
do-se no enunciado (“eu fui para o pé delas”, “oiço então dizer”, 
“disse-lhe eu”). A sequência (7) é marcada pela reiteração da con-
junção alternativa “ou”: “Ó Maria não pares! Isto disse-lhe eu. Ou 
disse ou julguei dizer, e ou disse ou ouvi” (2015, p.49. Grifo nosso). 
A incerteza com o dizer, marcada pela oscilação entre a emissão 
do enunciado e a sua recepção, e pela dúvida pela marca autoral 
do discurso (“ou disse ou ouvi”) remete à estrutura fundamental 
da ilusão, que Clément Rosset homologa à “estrutura paradoxal 
do duplo” (1998, p. 21): “Paradoxal porque a noção do duplo [...] 
implica nela mesma um paradoxo: ser ao mesmo tempo uma coisa 
e outra” (1998, p. 21).

As estruturas duplicadas encontram-se na própria elabora-
ção do enredo. A partir das reflexões de Ricardo Piglia (2004, p.89-
90), é possível afirmar que o conto de Irene Lisboa conta duas histó-
rias. A história explícita do conto de Irene Lisboa poderia ser assim 
formulada: Vejo Maria e faço uma construção discursiva sobre ela. 
Já a história implícita, narrada “de modo elíptico e fragmentário”, 
e que deixa pistas ao longo do enredo da primeira, poderia enun-
ciar-se da seguinte maneira: Sou Maria que conto a minha própria 
história, como se tratasse da narrativa de outrem. 

Como o duplo implica em ser, paradoxalmente, uma coisa e 
outra, seu aparecimento provoca no sujeito sentimentos ambiva-
lentes de proteção e ameaça ao mesmo tempo, posicionamento de 
Otto Rank e também de Keppler, este último registrado por Pierre 
Brunel, no Dicionário de mitos literários:

[...] o duplo é ao mesmo tempo idêntico ao original e diferente – até 
mesmo o oposto – dele. É sempre uma figura fascinante para aquele 
que ele duplica, em virtude do paradoxo que representa (ele é ao mes-
mo tempo interior e exterior, está aqui e lá, é oposto e complementar) 
[...]. Trata-se das duas faces complementares do mesmo ser (BRAVO, 
2005, p. 262-263)
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O duplo pode, pois, ser idêntico e diferente, ao mesmo tempo 
em que representa o interior e o exterior do sujeito, o espaço do aqui 
e o espaço do lá, gerando relações de atração e repulsa, e estruturas 
discursivas duplicadas, muitas delas marcadas pela ambiguidade: 
“Estalou a rabeca e a Maria caiu no chão. Não quis ver mais nada” 
(LISBOA, 2015, p. 49). Não é possível precisar a quem se refere 
o verbo querer na sua forma “quis”, que tanto pode se referir a 
uma primeira pessoa (“eu”), como a uma terceira pessoa do discur-
so (“ela”), mantendo o paradoxo de o duplo ser, ao mesmo tempo, 
uma coisa e outra, o que legitima o nosso gesto interpretativo de ler 
a personagem Maria como o duplo da narradora, que ao não con-
seguir falar de si na primeira pessoa, opta por um mecanismo de 
ilusão de “[...] transformar uma coisa em duas, exatamente como 
a técnica do ilusionista, que conta com o mesmo efeito de desloca-
mento e de duplicação por parte do espectador” (ROSSET, 1998,  
p. 20).

A estrutura do disfarce promovida pela narradora ao falar de 
si como se se tratasse de outra personagem (Maria) indica um des-
dobramento necessário para o contexto da narrativa, uma vez que 
vive em uma sociedade patriarcal que não lhe permite manifestar 
livremente os seus desejos. O espaço rural, especificamente o am-
biente de uma casa, é o local em que ocorre a narrativa.

(1) casamento [...] Era no campo (LISBOA, 2015, p. 47. Grifo nosso);
(2) no sítio não existia essa praxe (p. 47. Grifo nosso);
(3) as raparigas, sozinhas, comiam e riam na cozinha (p.47. Grifo nos-
so);
(4) convidados já tinham ido para o baile (p. 47. Grifo nosso);
(5) trabalhos do campo (p. 47. Grifo nosso);
(6) foram-se enfeitar para o quarto (p. 47. Grifo nosso);
(7) dirigi-me para a casa do baile (p. 47-48. Grifo nosso);
(8) paz triste e doce das noites do campo (p. 49. Grifo nosso).

As escolhas linguísticas de lugar referem-se ao espaço do 
campo e doméstico. O primeiro é um local afastado dos grandes 
centros, que se diferencia pelos costumes, pois nesse ambiente a 
noiva não chora: “A noiva não chorou; no sítio não existia essa pra-



696

Relações dialógicas: a “Cinderela” de Irene Lisboa

xe” (LISBOA, 2015, p. 47). A cozinha é o meio de permanência ape-
nas das mulheres, incumbidas do jantar de casamento. Também 
se observa o estereótipo do patriarcado: mulheres devem cuidar 
do alimento. O universo da culinária é destinado à figura femini-
na, dado que o homem se responsabilizaria apenas pelo sustento 
familiar.

Algumas ações ocorrem no interior de uma casa, que repre-
senta refúgio e proteção. Essa carga simbólica da casa (refúgio e 
proteção) talvez tenha induzido a personagem a dançar até cair, 
todavia, não a eximiu de ser avaliada tanto pela ação durante a 
dança quanto pela aparência – “Olhem para a Maria [...] Tanto 
oiro! De quem será? Blusa de seda...e os sapatos?” (LISBOA, 2015, 
p. 48) – e de ser sancionada negativamente: retorna à casa sozinha 
além de ser esquecida pelo outro, uma vez que não agiu adequada-
mente no ambiente público: “E a Maria? Escusam de perguntar por 
ela porque eu também não perguntei. E nada mais soube” (p. 49).

Ao analisar o espaço do conto (campo) e as sequências discur-
sivas abaixo, verifica-se uma relação entre o discurso e sua situa-
ção de enunciação.

(1) A noiva não chorou; no sítio não tinha essa praxe (LISBOA, 2015, 
p. 47);
(2) depois [...] é que as raparigas da lida da cozinha puderam comer  
(p. 47);
(3) A noiva, cabisbaixa, parecia um poste ao lado do noivo (p. 48);
(4) um par único andava no meio a dançar, a Maria e o namorado. Por 
fim este mesmo a deixou (p. 48);
(5) Não tinha nada, queria voltar sozinha para casa. Deixaram-me  
(p. 49).

O discurso apresenta um posicionamento do enunciador, 
além de poder conter traços que indicam o contexto em que essa 
produção se insere, posto que “todo signo ideológico, e portanto 
também o signo linguístico, vê-se marcado pelo horizonte social de 
uma época e de um grupo social determinados” (BAKHTIN, 2014, 
p.45. Grifo do autor). Logo, o fato de a noiva não demonstrar emo-
ção e permanecer cabisbaixa ao lado do noivo pode remeter ao hori-
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zonte social do patriarcado apresentado pela ditadura salazarista, 
a qual propôs que o espaço privilegiado para a constituição familiar 
é o campo – sequência (1); a mulher deveria incumbir-se das ati-
vidades do lar: limpeza, organização, preparo dos alimentos – con-
forme sequência (2) – , bem como o cuidado dos filhos e do marido, 
não exercendo outras tarefas; a figura feminina é vista como um 
prolongamento do marido – sequência (3). A sequência (5) reforça 
a tese de que a mulher deve seguir modelos pré-determinados de 
ação: como a personagem Maria – e também a narradora, caso se 
admita a hipótese de ler a primeira como duplo da última – conti-
nua a bailar freneticamente, após ser deixada no baile pelo namo-
rado, acaba por cair e se retirar daquele espaço, retornando sozi-
nha para a casa. Essa sanção é atribuída pelo fato de a personagem 
não agir de acordo com as regras: deveria dançar com o namorado 
de modo contido, conforme o modelo proposto pela estrutura do pa-
triarcado: mulher como extensão do marido.

Acerca da apresentação da personagem Maria, encontram-se 
referências às seguintes informações: bonita, loira, não manifesta-
va opinião e despertava o olhar de todos à sua volta. Essa imagem 
aproxima-se das construções dos contos de fadas, visto que nessas 
narrativas se enfatiza a beleza das personagens femininas. A títu-
lo de exemplo, destacamos sequências discursivas de “Cinderela” 
(versão de Charles Perrault), pois no conto de Irene Lisboa se en-
contram motivos que o aproximam dessa narrativa tradicional:
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Quadro 1: Relações dialógicas entre os contos “Maria” e “Cinderela” (aparência):

“CINDERELA” “MARIA”
(1) “mesmo com suas roupas ruins, não 
deixava de ser mil vezes mais bonita que 
as irmãs” (PERRAULT, 2012, p.60);

1) “[...] havia uma tão bonita, tão bonita...” 
(LISBOA, 2015, p.47)
“Era loira e nem parecia tão queimada como 
as outras” (p.47)

(2) “suas roupas se transformaram em 
trajes de ouro e prata recamados de 
pedras preciosas” (p.62);

(2) “Trazia um vestido de florinhas que era 
uma graça” (p.47);

(3) “os violinos param de tocar, a tal ponto 
estavam atentos a contemplar a grande 
beleza daquela desconhecida” (p.63);
“Até o rei [...] não via dama tão bela e 
adorável” (p.63).

(3) “A Maria sempre a dançar, sempre a 
dançar... ninguém a largava de vista” (p.48).

Fonte: autores.

Um discurso constrói-se em vista do outro objetivando con-
cordar, complementar, discordar com a enunciação anterior. As 
relações dialógicas nem sempre são marcadas no fio do discurso, 
podem ser observadas de modo implícito. Destarte, o dialogismo é 
constitutivo da linguagem e, consequentemente, do discurso, visto 
que em toda construção pode ser acionada, no mínimo, duas vozes. 
Nesse sentido, a construção discursiva de Perrault, no século XVII, 
ressoa no discurso de Irene Lisboa, no século XX, uma vez que as 
duas personagens são belas – sequência (1) –, possuem caracterís-
ticas físicas singulares e vestimentas notáveis – sequência (2) –, 
o que causa admiração nas demais personagens – sequência (3). 
Ademais, as ações e as tarefas realizadas pelas personagens cita-
das também se aproximam, resultando em processo de dialogismo.

Quadro 2: Relações dialógicas entre os contos “Maria” e “Cinderela” (as ações).

“CINDERELA” “MARIA”
(1) “A pobre moça suportava tudo com 
paciência” (PERRAULT, 2012, p.59); 

(1) “a tal rapariga bonita, mal dizia palavra” 
(LISBOA, 2015, p.47);

(2) “era ela lavava a louça e as escadas, 
que limpava o chão dos quartos da senhora 
e das senhoritas suas filhas” (p.59).

(2) “Não andaria nos trabalhos do campo? 
Parece que sim” (p.47).

Fonte: autores.
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As heroínas dos contos “Cinderela” e “Maria” desempenham 
atividades domésticas. No caso de Cinderela – nas versões de Ba-
sile, Perrault e Irmãos Grimm – a personagem tem que desempe-
nhar várias atividades domésticas e viver no meio das cinzas, o que 
explica o nome Gata Borralheira, que intitula a versão de Basile. 
No conto de Irene Lisboa, Maria trabalha com atividades rurais, 
não havendo indicação dos motivos, mas, pela construção do conto, 
infere-se que é comum as adolescentes desempenharem atividades 
laborais voltadas à produção agrícola. Assim, outro traço comum 
entre as protagonistas é a necessidade de elas demonstrarem seu 
valor (mérito) por meio do cumprimento de trabalhos. 

Nesses contos, as personagens femininas só poderiam obter 
recompensa ou final feliz (casamento) se conseguissem passar pe-
las provações (trabalhar, cumprir com as tarefas impostas): “De-
pois de desempenharem bem sua função, essas mulheres reali-
zavam casamentos de prestígio, tal como sucede com Cinderela”  
(BETTELHEIM 2002, p. 347). No conto de Irene Lisboa, devido 
às ações de Maria no decorrer do baile (dançar freneticamente), o 
final não se concretiza conforme a lógica do modelo patriarcal ex-
pressa nas versões de “Cinderela”, não ocorrendo o casamento com 
uma personagem masculina.

Apenas um elemento, uma palavra, pode remeter ao discurso 
do outro, visto que o “discurso nasce no diálogo como sua réplica 
viva, forma-se na mútua-orientação dialógica do discurso de ou-
trem no interior do objeto” (BAKHTIN, 2010, p. 88-89). No conto 
“Maria”, as escolhas linguísticas “baile”, “dançar” e “fugiu” per-
mitem identificar relações dialógicas com a narrativa tradicional 
“Cinderela”.



700

Relações dialógicas: a “Cinderela” de Irene Lisboa

Quadro 3: Relações dialógicas entre o conto “Maria” e “Cinderela”.

“CINDERELA” “MARIA”
(1) “- Eu queria tanto... eu queria tanto... [...] 
A madrinha, que era fada, disse:
- Queria ir ao baile, não é?
- É” (PERRAULT, 2012, p. 61. Grifo nosso);

(1) “eu dirigi-me para a casa do baile” 
(LISBOA, 2015, p. 47-48. Grifo nosso);

(2) “O filho do rei levou-a para o lugar de 
honra e em seguida convidou-a para dançar: 
ela dançou com tanta graciosidade, que foi 
ainda mais admirada” (p. 63. Grifo nosso);

(2) “um par único andava no meio a 
dançar, a Maria e o namorado. Por fim 
este mesmo a deixou e a Maria sempre 
a dançar, a dançar, não parava” (p. 48. 
Grifo nosso)

(3) “logo fez uma grande reverência aos 
presentes e foi embora o mais depressa que 
pôde” (p. 64);
“então se levantou e fugiu tão ligeira como 
se fosse uma gazela” (p. 65. Grifo nosso).

(3) “Estalou a rabeca e a Maria caiu no 
chão [...] Saí para a rua a correr” (p. 49. 
Grifo nosso).

Fonte: autores.

O quadro exemplifica como ocorre a relação dialógica, por-
quanto um termo aciona um discurso anterior com o qual há re-
lação de concordância e de dissonância. A relação contratual está 
marcada no primeiro e no segundo itens, em que Cinderela e Maria 
vão ao baile, dançam e são observadas pelos demais convidados. No 
conto tradicional, Cinderela deseja ir à festa, mas só o pode fazer 
com auxílio da fada-madrinha (versão de Perrault) ou do pássaro 
branco (versão dos Irmãos Grimm) No local, é recepcionada pelo 
príncipe, com quem dança. 

Um ponto de discordância entre a voz do conto tradicional e 
a de Irene Lisboa refere-se ao momento concomitante à dança e ao 
posterior. Na versão de Perrault, Cinderela teve atitudes típicas 
do que se espera de donzelas em modelos patriarcais, dançou com 
o príncipe, permanecendo a seu lado até o momento em que optou 
por sair da festa com vistas a evitar que ele conhecesse sua verda-
deira roupa. Já Maria foi abandonada no meio da dança em virtu-
de de sua atitude exagerada, agindo inadequadamente no espaço 
social conservador do campo. A atitude, certamente considerada 
excessiva pelas outras personagens do baile, refere-se ao ato de 
dançar freneticamente:
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(1) E tocava com gosto! Tocava! A Maria sempre a dançar, sempre 
a dançar... ninguém a largava de vista (LISBOA, 2015, p. 48. Grifo 
nosso);
(2) As saias dela levantavam um pó brilhante. E ora batia palmas ora 
dava os braços. Que graça, que lindeza! Como ela sabia dançar? Uma 
rapariga que não dava palavra.. (p. 49. Grifo nosso);
(3) Nisto o músico salta da arca e vem tocar para o pé dela. E a Maria a 
bailar, a bailar, só lembrava um fuso (p. 49. Grifo nosso)
(4) E o pobre rabequista, levado por ela a tocar cada vez mais de-
pressa, cada vez mais depressa... (p. 49. Grifo nosso)

As estruturas duplicadas “sempre a dançar, sempre a dan-
çar”, “a bailar, a bailar”, referentes a Maria, e “tocava [...] tocava”, 
“cada vez mais depressa, cada vez mais depressa”, relativa ao ra-
bequista, procuram imitar o vai-e-vem dos movimentos do baile e 
dos dedos do rabequista no instrumento musical. É de se notar a 
aproximação física do rabequista em relação à narradora e/ou Ma-
ria, ocorrendo uma intensificação do ritmo da canção e da dança, 
até se chegar a um clímax que coincide com um grito, resultado de 
um estalo da rabeca: 

Ai! 
Credo, que grande ai! Quem é que o deu?
Pudera! Estalou a rabeca e Maria caiu no chão. Não quis ver mais 
nada. Saí para a rua a correr. E aos ais; era eu quem dava os ais. Veio 
o povo atrás de mim para saber o que é que eu tinha. 
Não tinha nada, queria voltar sozinha para casa (LISBOA, 2015, p. 49)

Conforme estudo psicanalítico de Nicolás Bratosevich acerca 
do conto “El balcón”, do escritor uruguaio Felisberto Hernández, 
“el músico accederá, a su manera, a penetrar en la cavidad-piano 
cumpliendo un acto viril de violación, donde no falta siquiera la 
rotura del hímen” (1985, p.188). Como os contos tradicionais estu-
dados por Bruno Bettelheim costumam apresentar sutilezas sim-
bólicas, é possível compreender a cena acima transcrita a partir 
dessa chave de leitura. Tal como no conto de Felisberto Hernández 
analisado por Bratosevich, o estalo da rabeca poderia simbolizar 
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o rompimento do hímen, com a aproximação física entre Maria e 
o rabequista. É claro que se trata de um nível simbólico, uma re-
presentação de significados profundos relativos à aproximação dos 
corpos de Maria e do rabequista, como destacado na sequência (3): 
“Nisto o músico salta da arca e vem tocar para o pé dela. E a Maria 
a bailar, a bailar, só lembrava um fuso” (LISBOA, 2015, p. 49. 
Grifo nosso). A figura do fuso corrobora com o significado psicana-
lítico dessa aproximação, sobretudo se considerarmos o grito resul-
tado de um corte da linha do fuso, que também se poderia associar 
à ruptura do hímen. 

O processo de transformação (início da vida adulta) da perso-
nagem também pode estar relacionado à figura da Lua: “olhei para 
a Lua. Que serenidade, que paz!” (LISBOA, 2015, p. 49). “Símbolo 
dos ritmos biológicos [...] medida por fases sucessivas e regulares” 
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 561), a lua costuma rela-
cionar-se ao feminino, pois apresenta mudanças periódicas e regu-
la os ciclos da natureza, como as marés e os períodos menstruais. 
Conforme a lógica patriarcal, enquanto o homem é visto como de-
tentor da razão, a mulher é caracterizada pelos instintos corporais, 
como a menstruação e a capacidade de gerar filhos, o que explica 
a necessidade do controle do corpo feminino. A submissão da mu-
lher em relação ao homem é legitimada por uma série de discursos 
institucionalizados, relacionados às esferas religiosa, científica e 
jurídica. 

No conto em análise, ao olhar para a Lua, a personagem sen-
te-se tranquila e em paz, na medida em que compreende ter pas-
sado por modificações, entrando em uma nova fase da vida, simbo-
lizada pelo momento do estalo da rabeca, o que pode indicar uma 
ligação com uma figura masculina (o rabequista). A menina torna-
-se mulher, mas é impedida de seguir seus instintos pela sociedade 
conservadora em que se encontra. 

Maria não adere às estruturas sociais rígidas do patriarcado 
rural, pois continua a dançar freneticamente, mesmo com a saída 
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do namorado do salão de baile: “Toda a gente se arredara para as 
paredes e um par único andava no meio a dançar, a Maria e o na-
morado. Por fim este mesmo a deixou e a Maria sempre a dançar, a 
dançar, não parava” (LISBOA, 2015, p. 48). Além disso, continua a 
bailar freneticamente quando o rabequista dela se aproxima. Inad-
vertidamente, Maria entrega-se ao ato da dança com o outro que 
não o seu namorado, momento que pode ser lido simbolicamente 
como metáfora do ato sexual. Os símbolos do estalo da rabeca e do 
fuso somam-se ao dos pés: “Só o rabequista tocava. Reparei nele. 
Parecia-me uma criança; tinha os pés tão pequeninhos! Mal che-
gava com eles ao chão” (LISBOA, 2015, p. 48). Em contraste com 
“Cinderela”, no conto de Irene Lisboa é a figura masculina que tem 
“pés tão pequeninhos”: “Quando ‘Cinderela’ foi inventada, o estere-
ótipo comum contrastava a grandeza do homem com a pequenez da 
mulher, e o pezinho da heroína a tornaria especialmente feminina” 
(BETTELHEIM, 2012, p. 362). 

Dessa forma, ao contrário de muitas narrativas tradicionais, 
em que a mulher é apenas conduzida por uma figura masculina na 
dança, no conto de Irene Lisboa, a personagem dirige suas próprias 
ações, tornando-se muito mais forte que as figuras masculinas, re-
presentadas pelo namorado que deixa a dança e pelo rabequista de 
pés pequenos. É justamente essa força que lhe causa uma sanção 
disfórica ao final do conto, em que prevalece a ambiguidade, com 
estruturas sintáticas que tanto podem se referir à primeira como 
à terceira pessoa do discurso: “Não quis ver mais nada” (LISBOA, 
2015, p. 49).

Após o estalo da rabeca, que simboliza, nesse gesto interpre-
tativo, a ruptura do hímen e o início da vida adulta, a figura de Ma-
ria desaparece do discurso da narradora. Já não há máscaras que 
sustentam a sexualidade reprimida da narradora e, como o duplo 
se relaciona à estrutura da ilusão, ocorre um regresso do duplo ao 
único: “a reconciliação de si consigo mesmo, que tem como condição 
o exorcismo do duplo” (ROSSET, 1998, p. 95). No conto de Irene 
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Lisboa, após a fuga do baile, desaparece a figura do duplo, tal como 
o disfarce de Cinderela: “E a Maria? Escusam de perguntar por ela 
porque eu também não perguntei. E nada mais soube” (LISBOA, 
2015, p. 49). Com o desaparecimento do simulacro (Maria), a nar-
radora, livre das máscaras sociais, utiliza a primeira pessoa do sin-
gular para falar de si mesma. Algumas vezes, de forma ambígua: 
“Não quis ver mais nada” (LISBOA, 2015, p. 49. Grifo nosso), “Não 
tinha nada, queria voltar sozinha para casa” (p.49. Grifo nosso); 
outras, de forma explícita: (1) “Saí para a rua a correr,”, “era eu 
quem dava os ais”, “Veio o povo atrás de mim para saber o que eu 
tinha” (p. 49. Grifos nossos)

Na abordagem de Clément Rosset, o duplo é entendido como 
uma “réplica que permite ao sujeito apreender-se a si mesmo” 
(1998, p. 95). Desse modo, quando o sujeito recusa algum aspecto 
psicológico em si mesmo, este pode se mostrar sob forma de um 
simulacro, de uma imagem, de um duplo, como ocorre no conto de 
Irene Lisboa. Ao viver em uma sociedade rural que estabelece um 
rígido controle dos corpos femininos, resta à mulher desdobrar-se 
em outro (Maria) para viver a plenitude da sua sexualidade, repre-
sentada pela dança frenética no baile de casamento. 

4 Considerações finais

As relações dialógicas não estão apenas no diálogo face a face, 
mas em todo o enunciado, pois todo discurso participa de relações 
com outros discursos. A voz do conto “Cinderela” faz-se presente 
na construção discursiva de Irene Lisboa, ecoando e atualizando 
os sentidos. Ainda, o contexto social (modelo patriarcal) – mulher 
bela, extensão do marido – é acionado na construção da narrativa 
de Irene Lisboa. Maria distancia-se dessa projeção, como se perce-
be no momento da dança. Por não agir de acordo com as regras do 
patriarcado, é sancionada negativamente: retorna para casa só e é 
esquecida. 
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No processo enunciativo do conto, a narradora apresenta 
uma estrutura duplicada ao narrar o episódio do baile: por momen-
tos, fala de si como se estivesse a falar de outrem (no caso, Maria). 
A não conformidade com as normas patriarcais que parecem for-
matar a mentalidade das demais personagens do conto faz com que 
a narradora, por meio de mecanismos de ilusão, duplique o aconte-
cimento traumático (a dança frenética seguida do rompimento da 
rabeca do músico), narrando-o como se este tivesse acontecido com 
outra pessoa, no caso, Maria. Somente após a ruptura da rabeca, 
por meio de construções sintáticas ambíguas, é que se percebe a 
coincidência do eu consigo mesmo, e o regresso do duplo ao único. 
Dito de outra forma, a narradora não mais precisa se disfarçar em 
outro para falar de si. 
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Essa pesquisa, desenvolvida em um semestre, elaborou três 
lições sequenciadas. Os temas Representações Visuais do Feminino 
e Gênero e Diversidade Sexual foram elencados por estudantes da 
disciplina de Linguagem 2, segundo semestre do curso de Design, e 
na etapa 2 do Ensino Médio do IFRS. Na primeira aula, conforme 
relatos dos estudantes em seus diários de aprendizagem, eles con-
fidenciam que a expectativa era de uma disciplina cujo propósito 
seria apenas o estudo de aspectos gramaticais já vistos, nem sem-
pre apreendidos, da escola; todavia, ao problematizarem questões 
do dia a dia, revelam que a sala de aula da disciplina torna-se um 
“espaço para pensar”, expõem a importância de poderem refletir 
sobre atualidades na faculdade (afirmam que sentem essa neces-
sidade também em outras áreas), valorizam a prática semanal da 
escrita e reconhecem o avanço de suas produções. Entre os relatos, 
merece destaque a importância dada à associação entre teoria e 
prática.

* Professora de Linguagem da ESPM-Sul.
** Professora de Leitura e Produção Textual do IFRS.
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A ABP é um conceito que propicia a criação de diversas opor-
tunidades de aprendizagem cujo mérito é “decidir com clareza o 
que se pretende conseguir com o ensino universitário e ter em con-
ta a teoria pedagógica” (DEELMAN; HOEBERIGS, 2008, p. 100). 
Aquém da descrição e da análise, a ABP, como outras metodologias 
ativas, apoia-se no planejamento do processo. Sistematicamente 
estruturado, um problema, conforme H. G. Schmidt, professor e 
pesquisador de desenvolvimento educacional da faculdade de me-
dicina da Holanda, pode ser orientado por sete passos: esclarecer 
frases e conceitos; definir o problema; construir brainstorming; de-
talhar a proposta; elencar temas; preencher lacunas de conheci-
mento por meio de estudo individual; compartilhar os resultados 
com o grupo (SCHIMIDT, 1983). Em leitura e produção textual, 
vale definir os temas e, conduzidos pelo docente, os gêneros que se-
rão trabalhados em cada encontro ou unidade, conforme a flexibi-
lidade do programa de ensino. Os problemas ora contextualizaram 
(uso de vídeos ou breves narrativas), ora orientaram os artefatos. 
Os sete passos foram adaptados para melhor atender à demanda 
da área: 

1)  brainstorming de temas segundo os interesses dos estu-
dantes, orientados pelas diretrizes da prova de formação 
geral; 

2)  definição do problema e dos objetivos de aprendizagem e 
criação de perguntas norteadoras (explícitos no início de 
cada lição); 

3)  escolha das metodologias ativas mais adequadas para 
cada encontro; 

4)  detalhamento da proposta em forma de sequência didáti-
ca; 

5)  diagnóstico de lacunas de aprendizagem (a partir das pro-
duções semanais, o professor inicia a aula seguinte abor-
dando problemas de expressão e conteúdo e oferecendo 
soluções individuais e coletivas); 
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6)  avaliação de resultados (vale criar um diário de aprendi-
zagem para organizar os registros de sala de aula, produ-
zir insights e praticar a criatividade – segue modelo (figu-
ra 1) utilizado em nossa disciplina) e 

7)  compartilhamento de conclusões (partilhar os resultados 
com colegas de grupo de pesquisa, de área ou coordenado-
res e diretores de grupo são fundamentais para ajustar as 
metodologias e promover mudanças).

Figura 3. Diário1 idealizado pela pesquisadora

1 O diário de aprendizagem será compartilhado na próxima etapa de investigação (primeiro 
semestre de 2016). Em sala de aula, reitera-se que o texto propicia uma construção 
contínua de sentidos múltiplos, espaço onde se contestam discursos e se revelam paixões, 
entendidas, em semiótica, como intenções que motivam o sujeito. Essa subjetividade é o 
princípio de esperança, origem da transformação (BLOCH, 2005), indício do engajamento 
ativo dos professores, atores plenos do sistema que devem contribuir para mudar 
(THURLER, 2002).



710

Relato de experiência:  uma proposta de aplicação de metodologias ativas...

O diagnóstico de lacunas de aprendizagem, quinta etapa de 
preparação, fundamenta-se na crença de que devemos conhecer o 
estudante para saber o que ensinar em língua materna. Isso escla-
recido, os aspectos gramaticais explorados em sala de aula, ainda 
que haja, evidentemente, um conjunto de dúvidas ou dificuldades 
comuns a turmas ou etapas, precisam de fato servir para aprofun-
dar o domínio que os estudantes têm dos recursos da língua. Não 
há avanço sem prática, sem disciplina, sem diagnóstico. O que os 
currículos e programas esperam? Aprimorar a competência da lei-
tura e da produção textual como forma de interagir com e intervir 
no mundo. No início das aulas de uma sequência, após a análise e 
avaliação das produções, trechos dos textos dos estudantes podem 
ser compartilhados e discutidos a fim de solucionar problemas co-
muns. Foi o que fizemos e com positiva resposta dos estudantes2. 
Para isso, a garantia de anonimato, o respeito à diversidade e aos 
processos individuais e a disposição para a escuta, porque ouvindo 
o estudante, a sua forma de ver o mundo, desvendam-se as inten-
ções e operam-se soluções mais efetivas, são práticas que garantem 
o encontro social. Não podemos contribuir para a educação linguís-
tica de alguém sobre quem não sabemos nada (SIMÕES, 2016), 
não nos interessamos, não conquistamos confiança.

Buscar soluções para situações concretas é uma das prin-
cipais características da aprendizagem baseada em projetos, que 
não exclui ou restringe o trabalho com problemas. Tratam-se de 
metodologias complementares que focalizam a aprendizagem no 
estudante, incentivam o envolvimento e a colaboração, confrontam 
questões do mundo real, incitam a incorporação de tecnologias e 
abordam relações interdisciplinares. A ABProj3 surgiu nas pri-
meiras décadas do século XX (DEWEY, 1979), sendo inicialmente 

2 O feedback aparece às vezes oral, no final de uma aula ou no atendimento individual, 
ora escrito, nos diários de aprendizagem. Esses relatos serão melhor sistematizados 
na próxima etapa de pesquisa a partir de perguntas sugeridas semanalmente, de um 
questionário de satisfação e de uma proposta de autoavaliação – item imprescindível 
para quem trabalha com metodologias ativas.

3 Usaremos a sigla ABProj. para diferenciar de ABP (aprendizagem baseada em problemas).
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aplicada ao ensino da medicina. John Dewey, convencido da neces-
sidade de se questionar o dualismo teoria e prática, centralizou e 
considerou o interesse e as experiência como um princípio demo-
crático pedagógico, utilizando problemas e projetos. Três termos 
da ABProj, sistematizados por William N. Bender (2014, p. 17), 
foram empregados e adaptados a nossa proposta de ensino: âncora, 
questão motriz e artefato.

Questão motriz.  É a questão principal, que fornece a tarefa geral ou 
a meta declarada para o projeto de ABP. Ela deve ser explicitada de 
maneira clara e ser altamente motivadora; deve ser algo que os alu-
nos considerem significativo e que desperte sua paixão (GRANT, 2002; 
LARMER; MERGENDOLLER, 2010).

Âncora. Essa é a base para perguntar. Uma âncora serve para funda-
mentar o ensino em um cenário do mundo real. Ela pode ser um artigo 
de jornal, um vídeo interessante, um problema  colocado por um políti-
co ou grupo de defesa, ou uma apresentação multimídia projetada para 
“preparar o cenário” para o projeto (Cognition and Technology Group at 
Vanderbilt, 1992a, 1992b; GRANT, 2002).

Artefatos. São itens criados ao longo da execução de um projeto e que 
representam possíveis soluções, ou aspectos da solução, para o proble-
ma. O termo artefato é usado para enfatizar que nem todos os projetos 
resultam em um relato escrito ou em uma apresentação. Os artefatos 
podem incluí-los, mas também podem abranger vídeos digitais, por-
tfólios, podcasts, websites, poemas, músicas ou cantos que ilustrem o 
conteúdo, projetos de arte que resultem do projeto, interpretação de 
papéis ou peças de um único ato que representem soluções de proble-
mas, artigos para o jornal da escola ou para jornais locais, relatórios 
apresentados oralmente para vários órgãos governamentais ou para 
outras organizações e recomendações ou diretrizes para ações com re-
lação a certas questões. Em resumo, um artefato pode ser praticamente 
qualquer coisa de que o projeto necessite, dada a expectativa de que 
os artefatos representam coisas necessárias ou usadas no mundo real 
(GRANT, 2002). Além disso na maior parte das instruções de ABP, há 
ênfase nas habilidades do século  XXI, de modo que muitos artefatos 
envolvem o desenvolvimento ou a criação com o uso das tecnologias 
digitais.
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As questões motrizes, desenvolvidas nas lições Representa-
çõs visuais do feminino e Gênero e diversidade sexual foram, res-
pectivamente: qual o papel da mulher na sociedade atual e por 
que garantir os direitos da comunidade LGBT é um exercício de 
cidadania. Esses questionamentos foram formulados com auxílio 
dos estudantes após a contextualização da proposta de ensino e 
das diretrizes temáticas da prova de formação geral. A partir desse 
eixo temático, outras três perguntas norteadoras foram sistemati-
zadas para atender a demanda do programa de ensino e da propos-
ta como por que explorar os aspectos verbais e visuais é importante 
para interpretar quaisquer textos? ou quais as qualidades do texto 
argumentativo e como posicionar-se com eficiência? As questões 
formuladas devem ser amplas, passíveis de múltiplas respostas e 
retomadas no final das lições. Sugere-se que sejam adaptadas para 
um questionário que auxilie o pesquisador a mensurar o índice de 
engajamento e aprendizado no final de cada sequência didática.

Dividido em três grandes seções, para começar a conversa, 
para entender a linguagem e para posicionar-se criticamente, a li-
ção parte de um âncora, que contextualiza um problema – e há a 
preferência por textos não-verbais para análise, referente à inquie-
tação da pesquisadora quanto à cultura visual dos estudantes do 
curso de design – cujo objetivo inicial é aprender a perguntar. Ao 
projetar aos estudantes a capa de uma revista feminina da década 
de 1960, brasileira, ou anúncios publicitários atuais da empresa de 
brinquedos sueca, o desafio é não dar respostas ou fazer afirma-
ções, mas fomentar perguntas qualificadas que auxiliem o grupo a 
interpretar o texto. Esses questionamentos, escritos no quadro, são 
repensados para a construção de um mapa conceitual coletivo. Os 
mapas conceituais podem ser explorados de diversas maneiras e 
são excelentes ferramentas de organização e hierarquização de in-
formações. Nesse projeto, em vez de palavras-chave, como bem in-
dica Marco Antônio Moreira (2013), professor do Instituto de Física 
da UFRGS, optam-se por hierarquizar perguntas que estruturam 
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uma relação lógica de formação de argumentos. Após um inicial 
brainstorming coletivo, os mapas de perguntas são realizados em 
duplas ou trios. Todos os textos que iniciam as seções são âncoras 
para o projeto e problemas para as lições.

A segunda seção da lição, para entender a linguagem, traz 
questões objetivas que consideram as habilidades de leitura e 
interpretação da primeira parte da prova do ENADE. Para isso, 
preocupamo-nos em explorar textos variados como infográficos, vi-
deoclipes, documentários, fotografias, além de capas de revistas, 
charges e peças publicitárias a fim de destacar como a sintaxe dos 
elementos formais, no plano da expressão, apontam o percurso 
de escolhas do sujeito em busca da concretização dos sentidos, no 
plano do conteúdo. Nesses exercícios, ressalta-se a noção de texto 
como todo significativo de sentido independente da linguagem, tra-
çam-se relações entre as diferentes formas de comunicação e seus 
planos, destaca-se como a aplicação prática de conceitos como te-
matização e figurativização, dois níveis de concretização do sentido 
(FIORIN; SAVIOLI, 1997), materializam a experiência sensível – 
produto de uma estreita conjunção entre o pensar e o fazer, fun-
damental para quem, na vida profissional, trabalha com projetos 
e precisa dominar o conteúdo expressivo das imagens. A destreza 
com que orquestramos temas e figuras chama-se estilo.

Para posicionar-se criticamente, divisão dedicada à produção 
textual, mobilizou questões dissertativas (afinal quem desenvolve 
a destreza de estruturar um parágrafo em uma resposta a uma 
pergunta multiplica essa capacidade e produz um texto), comentá-
rios, resumos, exposições orais e defesa de projetos, artigos de opi-
nião e narrativas curtas. A diversificação do trabalho com gêneros 
promoveu dinamicidade às atividades e permitiu aos estudantes 
desenvolver textos em situações diversificadas, simuladamente in-
terativas. Os termos de avaliação foram compostos por 40% por 
concretude (capacidade do estudante de concretizar argumentos 
na produção a partir de dados ou referências relevantes), 30% tex-
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tualização (compreensão dos aspectos que promovem a teia tex-
tual e configuram um texto, texto, e não um amontoado de frases 
desconexas) e 30% expressão (aplicação de aspectos da linguagem, 
no nível da forma, que garantem a qualidade dos textos – aqui 
contemplados problemas como ortografia, que não prejudicam o 
entendimento do todo discursivo).

Duas foram as subseções estrategicamente escolhidas para 
considerar o conteúdo programático da disciplina: quadro indica-
dores da semana e foco na gramática. Em quadro indicadores da 
semana, foram trabalhados problemas pontuais dos estudantes, 
presentes na produção da semana. No início de cada encontro, os 
problemas de expressão levam em conta o contexto de cada turma 
e resolvem questões associadas a equívocos frequentes que dificul-
tam a coesão e a coerência textuais. Foco na gramática, por sua 
vez, inspirando-se nos Cadernos de aula Lições do Rio Grande, ma-
terial inspirador base para a reflexão linguística em sala de aula, 
explora questões gramaticais pontuais associadas a dúvidas ou 
equívocos recorrentes como desvio da norma padrão que compro-
metem a tessitura do texto. Nas lições, a utilização de pronomes e 
o uso das vírgulas foram os tópicos abordados. A fim de criar cri-
térios básicos de revisão que não se detivem somente na releitura 
do texto e promovesse a consciência dos aspectos formais do texto 
na construção do sentido, foi elaborado um tabuleiro de revisão. 
Material visualmente atrativo, o tabuleiro pode estar entre as fo-
tos no telefone e ser acessado pelos alunos no trabalho, em casa ou 
em qualquer contexto para minimizar problemas de concordância 
e pontuação, os principais responsáveis por graves problemas de 
coesão e coerência. Sabe-se que os passos não dão conta de todos 
os deslizes, mas criar etapas de verificação enfatiza a concepção de 
texto como projeto. Os itens do tabuleiro (em anexo) são:
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1)  Verifique se a resposta à pergunta está respondida na in-
trodução;

2)  Releia introdução e conclusão e examine se essas unida-
des textuais se complementam; 

3)  Releia os parágrafos de desenvolvimento e veja se essas 
unidades estão divididas em, pelo menos, três etapas: tó-
pico frasal, análise com referência, retomada com síntese 
ou índice de intervenção;

4)  Releia todos os parágrafos e observe os textualizadores 
(pronomes, nexos e retomadas ou antecipações por sinô-
nimos) que estabeleçam associação entre as orações (O1 + 
O2 + O3 e não O1, O2, O3). Elimine repetições. 

5)  Procure os verbos do texto e seus respectivos sujeitos. Isso 
elimina graves erros de concordância;

6)  Classifique as vírgulas inseridas na produção (1-enu-
meração; 2-sujeitos diferentes; 3-elementos deslocáveis; 
4-antes da conjunção; 5-ressalvas, destaques e explica-
ções);

7)  Lance estratégia de intervenção triangular com verbos 
de ação (temas sociais) e crie título criativo e associado à 
tese.

A produção de um artefato, no final de cada sequência didá-
tica, destaca a execução de projetos, relaciona a teoria à prática e, 
principalmente, oferece ao estudante a possibilidade de articula-
ção dos conhecimentos empreendidos na síntese de uma constru-
ção concreta, real, presente no âmbito profissional. Na lição sobre 
a representatividade da mulher, tema que provocou discussões fer-
vorosas em sala de aula, a produção de um manifesto, gênero que 
mistura linguagem verbal e visual com tom de denúncia, mostrou-
-se uma escolha adequada. O trabalho com esse gênero possibili-
tou-nos refletir sobre a história da imprensa, os estreitos limites 
entre literatura/arte e jornalismo no início do século XX e o pa-
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pel das redes sociais na atualidade. Os trabalhos foram compar-
tilhados, no Facebook, pelos estudantes. Ao defender a proposta 
de manifesto, realizada em duplas ou trios, os futuros designers 
precisaram demonstrar pesquisa sobre o tema (um conjunto de 
textos e imagens de referência acompanharam o relatório, escolha 
por formas de expressão visual que harmonizassem com o argu-
mento defendido (isso incluiu estudo de cores, tipografia e outros 
aspectos da linguagem visual) e capacidade de defesa de projetos 
(10 min. foi o tempo dispensado à exposição). Para que todos se 
comprometessem com o processo, 30% da nota foi atribuída pelos 
colegas. A avaliação por pares pautou-se em: 1) qualidade da pes-
quisa e organização de etapas de produção; 2) domínio do tema 
e postura na apresentação; 3) complementaridade de informações 
entre a apresentação projetada e a exposição oral dos participantes 
com escala de 1 a 5. A mesma dinâmica foi adotada para a defesa 
de uma estampa para a camiseta da campanha Homofobia fora de 
moda, associada à lição Gênero e diversidade sexual. O feedback 
foi novamente positivo seja porque muitos estudantes relataram 
que experimentavam a bissexualidade, ou tinham amigos próxi-
mos homossexuais, seja porque temas relacionados à moda, que 
discutem a tensão entre corpo e vestimenta denotam múltiplas in-
terfaces sociais. Essa lição estimulou-nos a repensar o papel social 
da vestimenta, a função da publicidade e propaganda na mudança 
de valores e a atuação do designer no atual contexto de mudanças.

O artefato é um produto educativo que pode ser articulado 
com a avaliação por pares, alternativa eficaz para compartilhar 
os percursos de aprendizagem com os colegas e motivar o enga-
jamento (com frequência, os estudantes não prestam atenção na 
exposição dos colegas ou não se sentem também protagonistas des-
ta etapa). Em nossa proposta, compomos a avaliação com provas 
(30%), artefatos (30%); produções textuais (20%) e portfólio (20%). 
No final de cada bimestre, o estudante entrega uma segunda ver-
são dos textos realizados. Essa atividade denomina-se Caderno de 
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Aulas e configura-se uma oportunidade para completar lacunas, 
corrigir percursos e refletir sobre os avanços alcançados entre as 
produções aquém de um valor numérico, associada à Gramática de 
Usos. Entre as possibilidades de avaliação de textos, escolhemos a 
correção indicativa, limitando-nos a apontar o erro cometido, sem 
muitas alterações (CÁLIS, 2008). Após atendimento individualiza-
do, sem o qual não se alcançam avanços e não se conquista a empa-
tia do estudante, a reescrita é orientada não apenas para corrigir 
problemas de expressão, mas para oferecer recursos linguísticos 
que melhor atendam aos efeitos de sentido almejados, respeitan-
do-se o estilo do autor.

A sequência Lowsumerism surgiu, no início do semestre, 
após apresentação aos estudantes da metodologia de trabalho e 
da importância de se criar um conjunto temático de atividades, 
de preferência, com cunho social – o que contextualizou e mate-
rializou nossas discussões. Por isso, optamos por mobilizar uma 
enquete que visava levantar problemas urbanos de interesse da 
turma para que eles se sentissem mais participativos. As questões 
relacionadas à sustentabilidade foram massivamente elencados, 
por isso se optou por trabalhar com o conceito de Lowsumerism. A 
âncora da sequência é disparada pelo vídeo The Rise os Sumerism, 
da empresa brasileira Box 1824, fundada, em Porto Alegre, por 
Rony Rodrigues e João Mognon Cavalcanti. A primeira atividade, 
alocada na seção para entender a linguagem, materializa uma rede 
ilustrada de conceitos. O painel semântico ou mood board é uma 
prática frequente entre os designer; contudo, nem sempre, há uma 
relação formal (ou de composição) entre as imagens selecionadas 
além da perspectiva do Google imagens. No vídeo da Box 1824, os 
cenários, a vestimenta e o entretenimento figurativizam clichês de 
época ou gerações. Após a análise do texto audiovisual, analisam-
-se os argumentos temáticos do vídeo para que se compreendam 
como eles são comprovados a partir do recorte de imagens. Estraté-
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gias de intervenção norteadas pelo uso de modalizadores auxiliam 
a construir o posicionamento do estudante diante do tema.

Na segunda parte, o objetivo foi explorar recursos formais 
de posicionamento como travessões duplos ou parênteses (na pon-
tuação), além de inserção de adjetivos e advérbios (na qualificação 
dos conteúdos). Ressalvas, destaques e explicações enriquecem o 
texto, quando as intercalações revelam ao leitor o repertório de co-
nhecimento e de associações do protagonista da linguagem. A uti-
lização da definição e da intervenção também foram exploradas 
com o mesmo fim. Além desses recursos estilísticos, com o objetivo 
de provocar empatia no leitor e praticar a criatividade, situações 
narrativas, ou plots, mostraram-se ferramentas eficientes – e mais 
uma vez o sistema actancial greimasiano, de alguma forma, foi 
lembrado. O artefato, por sua vez, orientou-se após a exibição de 
trecho de Mad Men, dirigido por Mattheu Weiner, seriado cujo per-
curso da publicidade e propaganda, nos Estados Unidos, nas déca-
das de 1960 e 1970 (semelhante à ilustração da Box 1824), retrata 
tendências a partir do que havia de mais contemporâneo (e por 
vezes clichê) na composição das vestimentas, dos cenários, dos cor-
tes de cabelo, mas também explora as manifestações culturais dos 
jovens, além do cenário político. Para isso, tal qual a cena assisti-
da do episódio, um storyboard, guia visual que entrelaça lingua-
gens em uma composição simples, foi apresentado aos colegas para 
apresentação de um roteiro para um comercial de conscientização 
sobre o consumo em que uma narrativa era desenhada. Esse arte-
fato ainda está sendo analisado, pois, na unidade onde foi aplicado, 
as aulas finalizam nas próximas semanas.

O tema da sequência quatro, Arte e Intervenção Urbana, foi 
escolhido tanto porque a prova do ENADE vem explorando essa te-
mática no eixo associado à arte e cultura, especialmente de cunho 
popular, quanto porque, ao acompanhar as postagens dos estudan-
tes no diário de aprendizagem, essa expressão provoca interesse 
nos estudantes. Associar arte com intervenção suscitou a reflexão 
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sobre o papel da arte, e da estética, como ferramenta de trans-
formação social. As marcas de posicionamento, que são registros 
de autoria, e a ilustração verbal, na construção dos argumentos, 
foram exercitados nessa sequência que trabalhos articulada com 
subtemas como empreendedorismo social e economia criativa. Para 
desenvolver a autonomia, nesta lição especialmente, o uso de apli-
cativos como o Padlet auxiliou a criar um ambiente de comparti-
lhamento de experiências. O repertório de gêneros envolveu leitu-
ra de documentário, notícias de jornal, palestra, ensaio e obras de 
artistas de arte e intervenção urbana de diversas nacionalidades.

Há, nessa unidade, dois aspectos que merecem especial aten-
ção: o desenvolvimento de uma metodologia de leitura e escrita 
e a produção e defesa de um ensaio. O Open Eyes, assim deno-
minado porque os estudantes afirmavam, em seus relatos, que o 
direcionamento da leitura por partes auxiliava a compreender as 
peculiaridades da linguagem, como se pudessem ver de forma mais 
atenta, está estruturado em três etapas. Na primeira, o estudante 
descreve a cena narrativa; no segundo, ele aproxima-se da obra 
e analisa aspectos da composição, organizando-os em três níveis 
(morfológico, sintático e semântico) e, somente no terceiro, pesqui-
sa para compreender as construções sociais do contexto da mol-
dura (da cena retratada) e de criação (do período de produção da 
obra) – evitamos, assim, que a autonomia seja atribuída ao Google 
e não ao estudante. Na segunda, com auxílio do mapa conceitual, o 
futuro designer organiza relações importantes para compor o dis-
curso do texto: apresentar o tema; ilustrar o percurso de olhar com 
os aspectos da composição previamente analisados; contextualizar 
moldura e cenário social; dialogar com outras referências, podem 
ser citações ou outras obras, tanto quanto ao tema quanto à forma; 
atualizar a obra, inserindo-a na atualidade. Ressalto aos alunos 
que a revisão é tão importante quanto o processo de criação, por-
tanto, para evitar a passiva releitura (que com frequência se mos-
tra pouco eficiente), o tabuleiro de revisão mostrou-se uma ferra-
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menta eficiente para evitar problemas de pontuação, concordância 
e fragmentação, promovendo a consciência linguística quanto aos 
aspectos formais do texto. 

O artefato escolhido foi o ensaio. Há pouco material sobre 
este gênero, porque a construção que é mais artística e menos aca-
dêmica exige compreensão de recursos estilísticos – tarefa, sem 
dúvida, desafiadora. Após a análise das marcas de autoria do en-
saio de Ferreira Gullar, os estudantes criaram textos de 120 linhas 
a fim de aplicar recursos semelhantes para analisar uma obra e 
responder a uma dessas questões: grafite brasileiro: quem somos 
nós?; crítica social e grafite: a expressão da arte e do pensamento 
coletivo e das paredes das ruas para as estantes das lojas: arte 
urbana como objeto de luxo. Os estudantes estarão entregando, na 
próxima semana, as versões revisadas dos textos.

A equação teoria e prática configura-se ainda um desafio 
no campo acadêmico da letras. Se, por um lado, as universidades 
apoiam projetos teóricos que muito contribuem para os progres-
sos sobre o funcionamento da língua materna; por outro, há ainda 
preconceito ou rejeição a propostas aplicadas como se a reflexão 
sobre a sala de aula fosse um assunto menos digno de debate. A 
universidade, privada ou pública, precisa assumir-se responsável 
pelo desenvolvimento intelectual do país, independente de bandei-
ra política, e mover fronteiras em busca de contribuições efetivas e 
rápidas que se comprometam em alcançar índices mais entusias-
tas de letramento. Especialmente no Rio Grande do Sul, talvez por 
certa característica que valoriza iniciativas individuais a coletivas, 
o diálogo entre áreas e dentro da área se faz urgente. Permitir-se 
experimentar, gerenciar frustrações e compartilhar resultados são 
atitudes que precisam ser exercitadas se almejamos transformar 
este cenário. O uso de metodologias ativas, a aplicação da semió-
tica em contextos de aprendizagem e o trabalho com gêneros tex-
tuais promoveu a motivação para aprender, o engajamento e a ca-
pacidade de resolver problemas, a compreensão das relações entre 
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planos de significação, o debate e a contextualização sobre temas 
atuais, o desenvolvimento da capacidade crítica sobre as próprias 
produções e as dos colegas.
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ROMPENDO ANTIGAS 
CLIVAGENS: A ALTERIDADE DO EU 
LÍRICO E A INTERCORPOREIDADE 

POÉTICA EM DESIDERIUM 
DESIDERAVI, DE MARIA CARPI

Greice Anzolin*

1 Introdução

Desiderium desideravi (1991), obra da poeta gaúcha Maria 
Carpi, possui características de uma poesia barroca por ser para-
doxal em diversos momentos, quando, nos poemas, travam-se ba-
talhas entre corpo e alma, desejo carnal e desejo espiritual, vida 
e morte. No entanto, essas dicotomias que normalmente se repe-
lem, à luz dos estudos de Michel Collot, tornam-se pares recíprocos 
em busca da redefinição do eu lírico, por meio da alteridade e da 
paisagem. Portanto, o presente trabalho pretende analisar como o 
eu lírico se constitui através da alteridade e também evidenciar a 
intercorporeidade poética na obra. Tem-se como objetivo principal, 
analisar, a partir dos estudos teórico-críticos de Michel Collot, a 
ruptura das antigas clivagens em alguns poemas da obra em ques-
tão, evidenciando que na poesia contemporânea o papel do sujeito 
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redefinido e da alteridade tonalizam a expressão poética, tornando 
elementos díspares em pares. 

O suporte teórico que fundamenta o trabalho, que consiste 
em uma pesquisa de caráter bibliográfico, provém dos estudos teó-
rico-críticos de Michel Collot e a principal tese utilizada para em-
basar esse trabalho refere-se à alteridade do “eu”. Como corpus do 
trabalho, foram selecionados dez poemas do livro antes menciona-
do que demonstram a ruptura de dicotomias entre o eu e o outro, 
o dentro e o fora, o corpo e o espírito, a vida e a morte bem como 
comprovam que esse rompimento se dá através da nova concepção 
poética de alteridade e de reciprocidade. A análise desses poemas 
permite constatar que a nova identidade do eu lírico desencadeia a 
intercorporeidade entre elementos “opostos”.

É importante ressaltar que Maria Carpi é destaque no ce-
nário poético gaúcho e tem merecido críticas e citações elogiosas 
geralmente em jornais e nos textos de apresentação às suas obras. 
No entanto, apesar dos diversos livros, dos prêmios conquistados e 
também do recebimento de críticas positivas por parte de estudio-
sos e de outros poetas, ainda são poucos os estudos sobre as obras 
da escritora, somente alguns trabalhos acadêmicos dedicaram-
-se, até o presente momento, ao estudo de seus livros. Portanto, o 
desenvolvimento de uma análise de poemas da obra Desiderium 
desideravi poderá contribuir para enriquecer a fortuna crítica da 
autora. Ao agregar um novo estudo aos demais dedicados à escrito-
ra, pretende-se colaborar para o aprofundamento da compreensão 
relativa aos escritos de Maria Carpi e para sua maior divulgação. 
Além disso, pretende-se, com essa análise, colaborar para a refle-
xão acerca da nova concepção de subjetividade na poesia moderno-
-contemporânea.
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2 Dicotomias, alteridade e 
intercorporeidade 

Michel Collot é um dos mais importantes teóricos no que diz 
respeito aos estudos da paisagem e da subjetividade lírica. O ensa-
ísta, que é também professor emérito de Literatura da Universida-
de de Paris 3 e diretor da associação Horizon Paysage, fundada por 
ele, vincula-se à crítica temática de base francesa. No que se refere 
à subjetividade lírica, Collot (2004) mostra que é preciso desalojar 
o sujeito lírico de uma total interioridade que o submete ao puro 
estado de espírito, para emancipar, não o sujeito nem o poeta, mas 
a poesia, tanto no modo como esta é concebida quanto no que se 
refere à sua prática. O teórico francês explica que estar fora de si 
é “ter perdido o controle de seus movimentos interiores e, a partir 
daí, ser projetado em direção ao exterior” (COLLOT, 2004, p. 166). 
Em outras palavras, o pesquisador pretende redefinir a condição 
de um “eu” que se encontrava voltado exclusivamente para si, que 
enaltecia seus próprios sentimentos e sua suposta soberania sobre 
o restante do fazer poético. Estar fora de si é ir ao encontro do ex-
terior, do mundo, dos objetos e formas, e tornar-se sujeito dessas 
novas implicações. 

Collot afirma que, na modernidade, a saída do sujeito de si 
mesmo é a regra e que a sua projeção para fora de si é vista como 
algo inteiramente positivo, pois é no desapossamento do sujeito 
que interior e exterior formam uma unidade. Já que o “eu” não 
pode de maneira alguma calcar-se somente na interioridade e tam-
pouco transbordar-se para fora de si rompendo com seu interior, 
esse transbordamento ocorre exatamente para que as partes tidas 
como distintas e opostas se unam tanto na intercorporeidade quan-
to na intersubjetividade. 

Para desenvolver suas teses, Collot recorre a conceitos for-
mulados por outros teóricos. Seu ponto de partida é a concepção de 
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Hegel acerca da subjetividade, que ele rejeita por julgar fechada e 
inadequada. A seguir, Collot retoma as formulações de estudiosos 
como Merleau-Ponty (que teoriza sobre a encarnação do sujeito) e 
dos poetas Arthur Rimbaud e Francis Ponge (que aceitam a trans-
formação do sujeito e aplicam-na em suas próprias obras poéticas). 
Todos eles, contrariando o pensamento hegeliano, tratam da temá-
tica do eu lírico, não como um sujeito puramente subjetivo e intros-
pectivo, e sim como um sujeito que transborda, que se transforma 
e que se altera, um sujeito lírico, simplesmente, fora se si.

Collot conclui que uma das vias para a reinterpretação da 
subjetividade seria a da fenomenologia e, inicialmente, considera-a 
como a teoria mais propícia para embasar a redefinição do eu lírico. 
Essa corrente teórica considera o sujeito em sua relação constituti-
va com um fora, e não mais na forma de substância, interioridade 
e identidade. Portanto, a fenomenologia prioriza a ek-sistência do 
sujeito, caracterizada por seu ser no mundo e para o outro. Além 
disso, a fenomenologia reúne o que outras correntes filosóficas 
dissociam, como é o caso do sensível e do inteligível. Para a feno-
menologia, esses dois elementos são revelados na experiência do 
sensível, sendo esta entendida como a expressão do sujeito através 
do acesso às coisas. Posteriormente, Collot privilegia em Merleau-
-Ponty, filósofo alinhado com a corrente fenomenológica, as teses 
sobre a encarnação do sujeito e a “noção de carne”, uma vez que 
essas permitem pensar os pertencimentos do sujeito ao mundo, ao 
outro e à linguagem, em uma relação de inclusão recíproca. A ex-
terioridade do sujeito é revista, pois, de acordo com essa concepção 
teórica, o que realmente acontece é uma inclusão do interior com 
o exterior.

Já foi visto que o sujeito lírico transborda-se; ele está fora de 
si. Viu-se, também, que, somente saindo de si mesmo, ele poderá 
exprimir-se e que, apenas ao ir em direção do seu fora, é que en-
contrar-se-á. Dito de outro modo, é saindo de si que ele coincidirá 
consigo mesmo e que poderá usufruir de sua ek-sistência. Aliás, 
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essa redefinição do eu lírico proporciona a reestruturação de certos 
aspectos e evidencia noções ignoradas no passado, por exemplo, pe-
los românticos, pois passa-se a compreender que o “eu” não existe 
na totalidade, ele não é imutável, nem substância, e tampouco há 
uma essência do eu, uma vez que ele é uma circunstância que se 
constitui por meio da alteridade. É através dessa vertente de pen-
samento que a verdadeira redefinição do sujeito acontece, já que se 
concebe o “eu mesmo” como o outro de mim mesmo, ou seja, como 
algo que posso ser e que não imaginava, não compreendia ou não 
percebia que poderia ser. Se o sujeito sai de si para reencontrar-se, 
ser outro é ser ele mesmo e alguém que não imaginava que pudesse 
ser. 

Já no que se refere à definição da objetividade na poesia, 
Collot (2004) afirma que essa poética é ilustrada por Rimbaud e 
Francis Ponge, pois esses poetas recusam a estética de expressão 
da subjetividade pessoal para priorizar e promover uma poesia 
objetiva. Para ambos, tornar uma poesia objetiva não é ignorar o 
sujeito, mas transformá-lo. Na poesia, o sujeito se expressa atra-
vés do objeto e, dessa maneira, a expressão poética não partiria da 
intimidade, mas do exterior, num ciclo em que o sujeito sai de si 
para reencontrar a si e se reunir com outros meios ou objetos que 
o expressem.

Como mostra Michel Collot, Rimbaud, em sua poesia, desti-
tui o eu lírico de sua identidade para transformá-lo no sujeito da 
alteridade. Nota-se que a poesia objetiva não descarta o sujeito, 
porém, nela, o sujeito, como já esclarece Merleau-Ponty, projeta-se 
para fora de si. Rimbaud revela, ainda, que é em uma relação de 
alteridade com a linguagem que o eu torna-se o outro; pois ao ob-
jetivar-se nas palavras, o “eu” se encontra e se caracteriza. Além 
disso, é por meio da linguagem que o poeta dará expressão ao su-
jeito fora de si. Portanto, através das palavras, é que se dará subs-
tância (corpo e forma) ao pensamento. Já Francis Ponge, adepto 
do antilirismo moderno, afirma que nem as palavras conseguem 
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exprimir esse sujeito. Nesse sentido, além de transformar o sujeito 
lírico, esse poeta busca transcender a limitação do léxico, já usado 
em demasia e fadado sempre às mesmas conotações. Logo, Ponge é 
o exemplo de poeta que sai de si para escapar do discurso limitado 
e dos recursos linguísticos empobrecidos; para reencontrar-se por 
meio das “coisas”. Segundo Collot, na poesia objetiva concebida por 
Ponge é que aconteceria a regeneração do sujeito e a renovação do 
lirismo por intermédio das coisas. Dessa forma, objetivando-se nas 
coisas e desviando-se de si é que o sujeito se descobriria. 

Em suma, nota-se que tanto Rimbaud quanto Ponge enca-
minham essa redefinição do sujeito proposta por Collot. Enquanto 
Rimbaud afasta o sujeito da subjetividade para colocá-lo numa re-
lação de alteridade com a linguagem e, por intermédio desta, con-
duzi-lo à objetividade, Ponge afasta o seu eu lírico da subjetividade 
para ir ao encontro do exterior e manifestar-se por meio das coisas. 
Quando ambas as formas de expressar-se encontram-se fora de si, 
ligadas à linguagem e às coisas, é que a verdadeira redefinição da 
posição do sujeito, proclamada por Collot, ocorre. Ao estar fora de 
si, objetivado na linguagem e nas coisas, é que o sujeito voltar-se-
-á a si mesmo. Dessa forma, o sujeito não deixa de existir em si 
para ser outro, mas, como sugere Merleau-Ponty, o sujeito sai de si 
para ir em busca de outro que é ele mesmo. Em outras palavras, a 
redefinição do eu lírico é, antes de tudo, o saber do pertencimento 
recíproco que não subjetiva nem objetiva a poesia, o poeta ou o 
sujeito, mas inclui a todos na alteridade e num processo constante 
de desapossamento. 

Contudo, somente quando a poesia é inscrita na contempo-
raneidade é que verdadeira redefinição do fazer poético acontece. 
Aliás, a contemporaneidade parece ser o sinônimo para a alterida-
de, já que, nessa época, cada coisa, cada ser ou cada objeto só existe 
em intensa relação com os outros. Um não é nada sem o outro, visto 
que o sujeito lírico, a paisagem e a linguagem coexistem em uma 
relação de reciprocidade. Percebe-se, portanto, que a associação en-
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tre esses elementos contempla a redefinição da poesia. Para mais, 
o resgate à poesia surge quando se assimila as relações de alteri-
dade do sujeito, quando se rompe com as dicotomias retrogradas, 
quando se vincula aos objetos, à linguagem ou às coisas formas 
legítimas de inspirar o fazer poético. Além disso, os paradigmas 
enfrentados até a modernidade são quebrados e, a partir da con-
temporaneidade, depara-se com uma poesia que considera tanto o 
sujeito, quanto a linguagem e a paisagem. 

Portanto, é através dessa redefinição apresentada por Collot 
que hão de advir novos estudos e novas possibilidades de trata-
mento do eu lírico e da subjetividade na poesia, pois o teórico fran-
cês, ao distanciar-se de toda uma tradição para rediscutir a posição 
do sujeito, abre caminho para um debate amplo sobre a prática 
poética contemporânea. Sendo assim, é a partir desses conceitos 
que estrutura-se, no próximo item, uma análise sobre dez poemas 
da obra Desiderium desideravi, de Maria Carpi.

3 Rompendo antigas clivagens

O livro Desiderium desideravi (1991) ou O desejo de desejar-
-te, corpus dessa análise, tem como temática central o desejo. Além 
disso, contém 103 poemas distribuídos em oito cantos, intitulados: 
“Árvore”, “Água”, “Fruta”, “Fogo”, “Luz”, “Pedra”, “Voz” e “Desejo” 
e por fim há o “Epílogo”, composto apenas por dois poemas, que 
arrematam a obra bem como o primeiro canto aparece como a sua 
introdução. Através de seus versos, o livro contempla os desdobra-
mentos da vida e evoca as implicações do desejo por meio do com-
plexo diálogo entre os desejos do corpo e da alma. 

Visto isso, a ruptura com antigas clivagens bem como a alte-
ridade são abordadas no poema 5 (CARPI, 1991, p. 14-15) do canto 
“Água”, quando, principalmente, a dicotomia entre corpo e alma é 
rompida:
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5 É preciso que o corpo e a alma  
aguardem-se com paciência. Se

o corpo chega primeiro a outro
espaço, as águas transbordam;

quando a alma atravessa antes,
as águas baixam até a saliva

da boca secar. Com ambos voltei
ao nascimento: a pessoa que 

subiu à minha procura foi EU-mesma
e todos os traços rejuvenesceram.

Eu-mesma lavou-me a terra do 
corpo e vestiu-o com toda a alma

de uma túnica sem costura, adornando-me 
a fronte com grinaldas de violetas.

Eu-mesma disse-me: Entra, a Luz
te espera. Eu-mesma já eras TU.

O poema mostra que é preciso que tanto o corpo quanto a 
alma aguardem-se, que não sejam opostos na busca pela realização 
ou pela satisfação do desejo, e que ambos propiciem, através das 
águas, um novo nascimento ao eu lírico. Além disso, quando o su-
jeito diz que “todos os traços rejuvenesceram” pode-se creditar isso 
ao poder que a água possui de limpar, de purificar e de fazer reju-
venescerem tanto o corpo físico quanto a alma. Esse rejuvenescer 
se dá quando o sujeito volta, ou seja, retorna da jornada de estar 
fora de si procurando, na verdade, por si mesmo, procurando o am-
paro nos objetos e na linguagem para renascer “Eu-mesma”. Isso 
fica claro quando o eu lírico sai de si para procurar a si mesmo e 
diz que “a pessoa que subiu à minha procura foi Eu-mesma”. Vê-se, 
ainda, que o eu lírico vestiu a alma com uma “túnica sem costura”, 
isto é, alcançou a unidade plena entre interior e exterior, e ador-
nou a “fronte com grinaldas de violetas” para celebrar esse enlace 
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e fazer com que ambos coincidam e coexistam. Por fim, tem-se no 
poema o retorno do eu lírico que diz a si próprio: “Entra, a Luz te 
espera”. Ou seja, quando retorna, o sujeito pode dizer a si mesmo 
para entrar novamente, sabendo que, a partir daquele momento, 
ele deixará de ser apenas interior ou exterior, encarnando a reci-
procidade de ambos os espaços. Assim, ele sabe também que não é 
somente “eu”, mas também um “outro”. Dessa forma, quando final-
mente penetra em si mesmo, descobre que “eu-mesma já eras TU”, 
isto é, que ele não era mais o “eu” nem o “outro”, mas era ambos, 
que o sujeito fez-se “tu” para ser unidade e alteridade.

Por sua vez, no poema de número 7 (CARPI, 1991, p. 16) 
do mesmo canto, essa relação de complementaridade é vista como 
aceitação das condições de um pelo outro, aceitação de que have-
rá limitações, de que não sendo mais só, é preciso ceder ao outro. 
Entretanto, esse ceder pressupõe a ideia de ceder a si mesmo para 
aceitar-se a si e aceitar a condição de que, sendo um, pode-se ser 
vários outros: “Para acender tuas pálpebras,/ tive de aceitar-me 
cega.// Para reanimar tua boca, estive contigo em tua sepultura/ 
pelo tempo que se leva/ para andar uma milha.” 

Já no poema 5 (CARPI, 1991, p. 26-27) do canto “Fruta”, 
tem-se a contundente indagação sobre o que o eu lírico contém em 
si, qual parte de si é a principal e qual é a secundária, o que se 
sobressai, mas, principalmente, o que faz parte de si e o que é do 
outro, ou melhor, o que o “outro” deixou marcado no próprio “eu”. 
Portanto, a primeira pergunta feita é “Qual dos frutos contém em 
si/ o outro, a solidão ou o amor?”. No entanto, a fusão entre o eu e 
o outro, o corpo e a alma, bem como entre os demais pares opostos 
é tal que se torna impossível distingui-los ou separá-los. Assim, 
quando as dicotomias são superadas, “solidão e amor”, “luz e noi-
te” “corpo e alma”, “terra e céus”, “água e fogo” convertem-se em 
pares recíprocos que auxiliam na manutenção da nova condição do 
sujeito, ou seja, um sujeito da alteridade, capaz de romper com as 
clivagens e reencontrar-se consigo mesmo. Projetando-se para fora, 
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o sujeito passará a ser o que não era, ele será “o que apaga e o que 
acende”, ou seja, será a encarnação de elementos complementares 
e recíprocos. 

No entanto, é no poema 7 (CARPI, 1991, p. 27) do canto antes 
citado que se observa a união plena entre o eu e o outro, e, entre 
as diversas facetas do “eu”: “Sei com exatidão plena/ tudo o que 
não sei. Amo// com paixão extrema tudo/ o que não amei. Em vez 
de// anunciar, vou cumprir um/ rosto na multidão. Reuni-lo.// Não 
como as frutas num cesto,/ mas como as sementes no Fruto.” Nesse 
poema, os contrários são expostos pelo próprio sujeito, já redefini-
do, pois ele diz saber o que não sabe e amar o que não amou. Além 
disso, o eu lírico não mais anunciará, mas cumprirá sua natureza 
de ser um rosto na multidão. É importante ressaltar a presença 
da expressão “reuni-lo” já que se trata de uma menção à união de 
elementos heterogêneos ou opostos. No poema, situar o rosto do 
sujeito uno com o restante da multidão o torna cada vez mais um 
ser da alteridade. Além disso, essa união é íntima, e não um mero 
agrupamento, pois é vista como a fusão das “sementes no Fruto” 
e “não como as frutas num cesto”. Desse modo, os elementos que 
compõem o eu lírico não estão reunidos apenas exteriormente, num 
mesmo lugar; eles estão reunidos interiormente, sendo compostos 
da mesma matéria, da mesma substância, embora cada um seja 
um, numa relação de alteridade.

Para mais, o quarto canto, chamado “Fogo”, aborda exata-
mente a questão da essência desse elemento, que envolve e rompe, 
acalenta e destrói. O primeiro poema do canto (CARPI, 1991, p. 
33) já aborda a dicotomia entre o dentro e o fora, além de atentar-
-se para as características do fogo e sua implicação no sentimento 
Amor. O fogo conota ao amor, mas o que sua vibração faz rever-
berar é o Desejo: “Quando o fogo te envolve,/ é só dizer: vou para 
fora./ Isso é nascimento. Quando,// porém, o fogo está dentro,/ tudo 
aguarda que ele queira/ abrir-se. Isso é ressurreição.// O fogo ge-
rou o Amor para que/ o víssemos. Tirai a vasta pedra./ Ter vindo à 
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luz não nos basta.” O fogo, elemento essencial para a vida, é visto 
como nascimento quando envolve o sujeito e o leva para fora e como 
ressurreição quando está dentro e quer abrir-se. Portanto, nota-se 
que, essencialmente, é preciso ir para fora ou abrir-se, tanto ao 
nascer quanto ao ressuscitar. Talvez o fogo que vem de fora seja o 
do desejo carnal, que requer uma entrega e uma saída de si mais 
facilmente alcançáveis pelo sujeito. Talvez o fogo que vem de den-
tro seja o do Amor que só se dá a ver quando o sujeito realiza um 
esforço para sair de si e dar-se não apenas como corpo.

Entretanto, é o poema 8 (CARPI, 1991, p. 36) que revela o 
ápice do jogo com as palavras, com as comparações e com as cons-
truções lexicais improváveis, através das quais o eu lírico une-se ao 
fogo, seja pela vida ou pela morte: 

8 Na caverna do fogo, as veias
d’água do carvão acendido.

Habituei-me à escuridão do
fogo e lentamente comecei

o brilho esquecido. A pedra
do fogo tem calmas plumas

e com peixes, ribeirinhos.
O fogo tem pele e a pele em

asas vai. Com a vida, eu e o
fogo, em alianças. Com a morte,

o fogo e eu, em esponsais.

 Maria Carpi atribui novas significações a cada palavra por 
transformar pares dicotômicos em elementos recíprocos. Sabe-se 
que o fogo remete a chamas e, por isso, à claridade, e que um car-
vão acendido jamais possuiria veias d’água.  Também é incomum 
associar a dureza de uma pedra com a maciez de uma pluma ou 
dizer que o fogo tem “pele”. Além disso, no poema 8 tem-se a cons-
tatação da união do eu lírico com o fogo. Essa união, em vida, des-
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dobra-se “em alianças” e, na morte, resulta “em esponsais”. Tanto 
em vida quanto na morte “eu e o fogo” estarão unidos, na vida por 
meio de uma aliança provisória e, na morte, por meio de um enla-
ce eterno, já que a morte é o fim de tudo e, ao mesmo tempo, um 
renascimento, em que tudo se alarga e o universo todo se expande. 
Nota-se aqui o maior desejo do sujeito, que é o de prolongar a vida 
para além da morte, a fim de continuar na busca pelo seu próprio 
Desejo. 

A fusão do eu com o outro também ocorre no poema de nú-
mero 4 (CARPI, 1991, p. 42) do canto “Luz”. A Luz é vista como a 
salvação do eu lírico, logo evadir-se dessa presença é um pecado e 
mantê-la no coração é o único recurso para a remição. A fusão se 
dá pela captura, a Luz capturou o eu lírico e ele deseja capturá-la 
também, diz: “Como capturar o que me capturou?”. Por isso, tem-se 
a noção de que a Luz incide mais sobre o sujeito do que este sobre 
ela, já que é a Luz quem possui o seu corpo e a sua alma. Essa 
busca, por parte do sujeito, de possuir o que possui, faz com que ele 
se mova, seja transitório como a Luz. A luz “põe em tribulação” e 
“profere” o eu lírico, isto é, retira-o da condição de sujeito da pala-
vra para torná-lo sujeito à palavra.

Já no sétimo canto, intitulado “Voz”, a Voz pode ser concebida 
como a própria alma do sujeito, pois é a parte espiritual e divina 
do ser humano. Leia-se o poema 4 (CARPI, 1991, p. 58-59) desse 
canto:
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4 Vou interiorizar folha
a folha da Árvore que

me faz vir à tona para 
vê-la. Por ti deixei

meu corpo e ingressei 
em terra estranha. Por

ti deixei minha morte 
e ingressei nas chamas.

Quantos séculos de areia
cercam este poço e seu

oásis e ainda assim, é
uma palavra dura dizeres

que, morrendo, permaneces.

Percebe-se que se trata de um eu lírico que interioriza aquilo 
que lhe é exterior e que isso o faz vir “à tona”. Ele sai de si, vai 
para seu fora para ver melhor, para redescobrir as coisas, os sen-
timentos e as paisagens. Além disso, deixar o corpo é livrar-se das 
amarras da subjetividade e ingressar em um mundo objetivo, em 
uma “terra estranha”, como uma nova experiência e morada. As-
sim o sujeito deixa a morte e “ingressa nas chamas”, isto é, ingres-
sa numa nova vida permeada por outros elementos, pelas chamas 
do Desejo. Deixar a sua própria morte é renascer para uma outri-
dade, pois o sujeito não está mais enclausurado em um interior que 
o sufoca, ele renasce através de sua saída para o fora. Ele agora é 
capaz de ser outro, de se ver como um outro que nunca imaginara 
que pudesse ser. Agora ele é o eu e o outro, o interior e o exterior, 
ele é Voz e vida novamente. Passou-se muito tempo para que o eu 
lírico percebesse sua condição de fechamento e isolamento, foram 
muitos “séculos de areia” a impossibilitar a chegada ao “oásis” do 
reconhecimento, da redefinição e da percepção de um pertencimen-
to recíproco entre o interno e o externo. Portanto, após tanto tempo 
de clausura, de cegueira, ao vir à tona, o eu lírico tem a consciência 
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de que é morrendo que se permanece, ou seja, que é abandonando 
a vida anterior de pura interioridade que ele pode se expandir. É 
morrendo, ou seja, saindo de si e se redescobrindo, que se pode re-
nascer e, então, permanecer.

Por sua vez, o poema de número 13 (CARPI, 1991, p. 62) 
reitera a questão da reciprocidade de pares tidos como dicotômicos, 
mostrando que, sem partes contrárias, não existiria um todo e uma 
continuidade. A “Voz” “um pouco me cala e outro tanto, a carregam 
as palavras”, já o “Rosto” é um pouco velado e “outro tanto o fa-
zem luzir as palavras”. Por fim, a “Paixão” é um tanto vivida pelo 
eu lírico, mas “bem tanto” ela o “consome, sem nome”. Portanto é 
possível notar a divisão que, ao separar os elementos, é capaz de 
uni-los. Além disso, é importante ressaltar que “Voz” e “Rosto” pos-
suem “palavras”, uma é carregada e o outro é levado a brilhar pela 
linguagem, porém, a “Paixão” não possui a capacidade da lingua-
gem, das palavras. O sujeito em parte a vive e, em contrapartida, 
é consumido por ela que não se faz de palavras, é algo “sem nome”, 
e que, justamente por ser indizível, torna-se ainda mais desejável 
e mais ardente. 

Por fim, há o último poema (CARPI, 1991, p. 75) do canto 
“Desejo”, que é aquele que costura e conclui o canto:

18 Ao contar os dias, achei-os
longos, no tênue fio do tempo
porque provei-te um só momento.
Ao ver o mar, achei-o belo

porque lembrava o mar adentro.
Ao provar os ares, achei-os bons
porque continham o teu alento.
Ao sair, senti-me em casa

porque dentro andava onde
me derramava. Tudo ao redor
era dentro porque estavas
Tu no centro. Ao te ver,

inunda-se a vida no Desejo
que nos põe em movimento.
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O poema acima traduz em versos a saída do sujeito de si mes-
mo para se reencontrar e se redefinir. Além disso, demonstra a 
capacidade do eu lírico de ser um “eu” e um “tu”, tornando-se so-
mente um, reunindo-se. Também pode-se perceber nesse poema as 
dicotomias rompidas, como a do dentro e do fora. Os movimentos 
feitos pelo sujeito ao deslocar-se de dentro para fora ou para cam-
biar de paisagem nada mais é do que o intento de se redescobrir e 
de se refazer. Ele diz que “ao sair, senti-me em casa porque andava 
onde me derramava”. Assim ele demonstra que estar dentro já não 
bastava mais, a subjetividade não o saciava. O “eu” precisou derra-
mar-se para fora, ir ao encontro do exterior para restabelecer sua 
existência. Estando fora de si, ele provou as melhores experiências 
que o mundo poderia proporcionar, e a paisagem vista e habitada 
trouxe-lhe a percepção de que a reciprocidade entre o interior e o 
exterior seria a melhor ou a única opção para a sua permanência 
no mundo. Essa saída de si para se reencontrar, sugere que ele 
encontrou um outro, que na verdade sempre foi ele mesmo. Então, 
estando já fora de si “tudo ao redor era dentro porque estavas Tu 
no centro”, ou seja, o sujeito considerou a parte exterior também 
interior e/ou “dentro”, já que ele percebeu a presença de outro, de 
um “Tu”. Ao vê-lo, o eu tem a sua vida inundada no Desejo que põe 
ambos, “eu” e “Tu”, em movimento. 

Enfim, todos os poemas trabalharam para que o reencontro 
do “eu” e do “outro” fosse finalmente possível, e, através da voz do 
Desejo, o eu lírico percebeu que sua única saída era mesmo a saída 
de si para reencontrar-se e para redescobrir-se. Afinal, o livro reú-
ne em si todos os aspectos de um “desejo de desejar-te”, ou seja, de 
um ser que deseja ardentemente desejar o outro, desejar através 
do outro e, por esse motivo, tornar-se também um outro e evocá-lo 
através do desejo e da intensidade desse desejo. 
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4 Considerações finais

A análise de Desiderium desideravi, revela que, nos poemas 
da obra, ocorre a redefinição do eu lírico. Pode-se perceber que o 
sujeito faz-se, a partir dos versos de cada poema, um sujeito da 
alteridade. Ressalta-se, também, que essa condição ampara-se na 
ruptura com antigas dicotomias. Assim, não havendo mais distin-
ção entre o eu e o outro, o dentro e o fora, o subjetivo e o objetivo é 
que se dá ao eu lírico uma condição de sujeito ímpar que se torna 
par e, por esse motivo, pode agregar em si os desejos tanto do corpo 
quanto da alma. 

Além disso, percebe-se que cada canto possui estreita relação 
com o Desejo almejado pelo sujeito. A “Árvore” remete à espera do 
desejo; a “Água” traduz-se como o desejo mais límpido, puro e na-
tural do sujeito; por sua vez, a “Fruta” explicita sua relação com o 
desejo; já o “Fogo” revela a multiplicidade do desejo, capaz de gerar 
o Amor; a “Luz” veste o desejo e o ser desejado; a “Pedra” revela a 
paixão contida no sujeito e seu amadurecimento diante do desejo; 
a “Voz” é a própria Voz da alma, do corpo, do desejo e da poesia. E, 
é no último canto, “Desejo”, que o desejo deve satisfazer-se através 
do objeto desejado, pois se sabe que o desejo coloca a vida de todos 
os seres em movimento: “inunda-se a vida no Desejo,/ que nos põe 
em movimento” (CARPI, 1991, p. 75). 

Enfim, a intensidade poética na obra de Carpi se deve ao 
fato da escritora dissociar o comumente associável e de associar os 
opostos que normalmente se repelem. Portanto, as dicotomias que 
se tornam recíprocas, transformam-se em paradoxos. No entanto, 
esses poemas paradoxais são feitos exatamente para estranhar e 
para imprimir aos sujeitos as diferentes e contrárias formas do de-
sejo. Além disso, em Desiderium desideravi os elementos, compo-
nentes das grandes forças da natureza, contrariam os princípios 
mais básicos e elementares da espécie porque pretendem equili-
brar o corpo e a alma que buscam satisfazer, paradoxalmente, os 
desejos de um sujeito desejante inscrito na poesia.
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SAUSSURE-BENVENISTE:  
A SUBJETIVIDADE QUE  

CONSTRÓI O VALOR

Catiúcia Carniel Gomes*

Claudia Toldo**

1 Introdução

Este texto traz algumas reflexões acerca de um conceito mui-
to caro nos estudos enunciativos, segundo a Teoria da Enunciação 
– a subjetividade. Esse conceito, presente nos estudos do linguista 
francês Émile Benveniste, é a base para a passagem da possibilida-
de de língua e da sua virtualidade, para a constituição discursiva. 
Os estudos enunciativos presentes, principalmente, nas obras Pro-
blemas de Linguística Geral I e II (doravante PLG –I e II) abrem 
inúmeras perspectivas de estudo. A filiação saussuriana presente 
nas investigações teóricas de Benveniste é inegável e singular. Isso 
se comprova ao observar que o linguista francês mantém a ideia de 
língua enquanto sistema de signos e de signo enquanto uma forma 
composta por significante e significado. No entanto, ao dizer que 
a linguagem possibilita a subjetividade e que essa subjetividade 
somente se realiza no discurso, esse autor cria um novo domínio 
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de estudo da língua, possibilitando o entendimento dos valores lin-
guísticos atrelados às marcas deixadas pelo locutor em sua enun-
ciação, ou seja, no ato de apropriar-se do sistema da língua (toda) 
e enunciar-se. Sendo assim, olhar para subjetividade é necessa-
riamente olhar para o sentido – questão essa que Benveniste traz 
além de Saussure: o domínio da enunciação.

É sabido que um trabalho com os conceitos de valor (Saus-
sure) e subjetividade (Benveniste) não é inédito. Muitos trabalhos 
com essa perspectiva já foram empenhados. No entanto, como cada 
enunciação é única e irrepetível, acredita-se que isso justifica uma 
nova leitura desses conceitos, imbricados em uma relação de ne-
cessidade. Considera-se, portanto, neste estudo que os valores dos 
signos são conceitos que somente se realizam na instância discursi-
va, e que, portanto, colocam em questão a constituição da subjetivi-
dade inerente ao próprio aparelho formal da enunciação. A seguir, 
trazemos considerações acerca do valor do signo linguístico, para 
chegarmos a reflexões acerca do sentido, da enunciação.

2 O valor linguístico: Saussure, o signo e sua 
totalidade

O Curso de Linguística Geral (doravante CLG) trouxe mui-
tas inovações à linguística, dentre elas a definição do objeto da lin-
guística por meio da definição do que se entenderia por língua e por 
linguagem. Sabendo que uma das preocupações de Ferdinand de 
Saussure era tornar a linguística uma área científica, a definição 
de qual era seu objeto tornar-se-ia de fundamental importância. Ao 
interrogar-se sobre o que se faz no momento de descrever e refletir 
sobre uma língua, buscar um modo mais adequado de proceder é 
tomar uma posição epistemológica. Determinar que o objeto lin-
guístico se cria a partir de um ponto de vista é assumir uma postu-
ra teórica muito importante. 
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No capítulo III do CLG (Objeto da linguística) define-se a 
noção de “fenômeno linguístico” como algo que “apresenta perpetu-
amente duas faces que se correspondem” (CLG, 2006, p. 15). Essas 
duas faces nesse momento são o som e a articulação vocal que pro-
duz esse som. Mas o que é o som senão expressão do pensamento? 
Segundo o CLG (2006, p. 17), o som “não passa de instrumento do 
pensamento e não existe por si mesmo”.  Dessa forma, percebe-se 
que não é o som isoladamente que produz algo.  

A partir dessa noção de que o som só existe enquanto expres-
são de um pensamento, percebe-se que, ao falar da face dupla do 
fenômeno linguístico, temos a união de um som “unidade complexa 
acústico-vocal” a uma ideia “unidade complexa, fisiológica e men-
tal” (CLG, 2006, p. 16). Portanto, o fenômeno linguístico somente 
se realiza por meio da união de um som com uma ideia, processo 
complexo e que provém da união de unidades complexas de dife-
rentes naturezas. Assim, Saussure - no Curso – define: a imagem 
acústica mais o conceito, igual ao signo. Juntos e organizados esta-
belecem o sistema linguístico.

Considerando que: “a língua é um sistema de signos” (CLG 
2006, p. 24), tem-se a afirmação de que os signos se relacionam 
na constituição desse sistema. Dessas afirmações, apresentam-se 
conceitos fundamentais para a teoria de Saussure: a ideia da dupla 
face do signo linguístico; a de sistema e a de relação. Essas noções 
se relacionam de forma dependente e necessária.

Se a língua é um sistema de signos que existem e que se 
modificam na relação que mantêm entre si, percebemos que é um 
sistema extremamente complexo, no qual cada parte tem um papel 
fundamental para a constituição do todo. Segundo o CLG (2006,  
p. 141, grifo do autor),

[...] Mas sendo a língua o que é, de qualquer lado que a abordaremos, 
não lhe encontraremos nada de simples; em toda parte e sempre, esse 
mesmo equilíbrio de termos complexos que se condicionam reciproca-
mente. Dito de outro modo, a língua é uma forma e não uma substância 
[...]” 
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Cumpre destacar a questão da coletividade necessária à 
constituição dos valores linguísticos, pois ela representa a língua 
em uso de falantes que a colocam em funcionamento. Ao se pensar 
no conceito de valor, corre-se o risco de confundir esse conceito com 
o de significação, o que, de certa forma, não deixa de ser correto. 
O valor em seu aspecto conceitual é um elemento da significação. 
Isso se explica, pois, a significação diz respeito à ideia relacionada 
a uma imagem acústica, enquanto que o valor se dá na relação que 
os signos estabelecem entre si no uso da língua. Segundo o CLG 
(2006, p. 135), 

Assim, o valor de qualquer termo que seja está determinado por aquilo 
que o rodeia; nem sequer da palavra que significa “sol” se pode fixar 
imediatamente o valor sem levar em conta o que lhe existe em redor; 
língua há em que é impossível dizer “sentar-se ao sol”.

Desse modo, outro conceito nessa teia de relações surge: o de 
arbitrariedade. Por meio da noção de arbitrariedade, chega-se à re-
flexão de que o fato social por si só é capaz de construir um sistema 
linguístico. Usamos a língua em função do outro – aspecto social da 
língua. A coletividade é fator necessário para estabelecer os valores 
de uma língua, que tem razão de existir baseada no uso e no con-
senso geral. Pensando na noção de valor, vê-se que não se pode ape-
nas considerar a relação entre um som e uma ideia, é preciso vê-lo 
dentro de um sistema e em relação, pois o valor do signo somente 
se dá na relação que ele mantém com os demais signos da língua, 
no seu uso efetivo. Portanto, o valor se relaciona diretamente com 
a forma como se dá o uso do sistema linguístico, e por isso a afirma-
ção de que ele somente se dá na coletividade, na sociedade.  Pode-
mos afirmar que a língua é o meio pelo qual se fala da sociedade; é 
o meio pelo qual se olha para a sociedade, para dizer alguma coisa 
sobre ela; a língua é o sistema de signos que permite a produção de 
textos que constroem sentidos sobre/da/com a sociedade. A língua, 
portanto, lê e interpreta a sociedade. Imprime, sentidos e valores a 
essa sociedade que contem a língua.
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Ao tratar do que comumente se entende por valor de uma 
palavra, Saussure reflete sobre o fato de que geralmente se asso-
cia valor com a ideia que a palavra representa, mas esse é apenas 
um aspecto do valor. Se pensássemos somente nesse aspecto, diría-
mos que o valor seria sinônimo de significação. Segundo a reflexão 
promovida por Saussure (2006, p. 133), não podemos tomá-las por 
sinônimos, visto que “o valor, tomado em seu aspecto conceitual 
constitui, sem dúvida, um elemento da significação [...]”. O valor 
sempre é constituído por princípios paradoxais. Os valores se cons-
tituem por: a) “uma coisa dessemelhante, suscetível de ser trocada 
por outra cujo valor resta determinar” e b) “por coisas semelhan-
tes que se podem comparar com aquela cujo valor está em causa”. 
(CLG, 2006, p. 134). Visto desse modo, percebe-se que o valor é algo 
diferente da significação, uma vez que o primeiro diz respeito dire-
tamente ao uso da língua. Portanto, os termos ganham diferentes 
valores, dependendo do uso que se faz do sistema linguístico. As-
sim, percebe-se que a significação pertence ao nível do signo em si 
e que o valor diz respeito ao uso que se faz desse signo. Para tanto 
há a seguinte afirmação,

Quando se diz que os valores correspondem a conceitos, subentende-se 
que são puramente diferenciais, definidos não positivamente por seu 
conteúdo, mas negativamente por suas relações com os outros termos 
do sistema. Sua característica mais exata é ser o que os outros não são 
(CLG, 2006, p. 136).

Partindo dessa reflexão, percebe-se que a significação de um 
termo somente se dá em virtude do valor que esse termo apresen-
ta. E esse valor se determina somente na relação dele com outros 
termos do sistema. Desse modo, “Arbitrário e diferencial são duas 
qualidades correlativas” (CLG, 2006, p. 137). Quanto ao valor lin-
guístico, podemos refletir que ele não está na materialidade do 
som que o representa. Mas sim, “pelas diferenças que separam sua 
imagem acústica de todas as outras” (CLG, 2006, p. 138). O som, 
portanto, é apenas um suporte para a língua, no sentido que ele se 



745

Catiúcia Carniel Gomes, Claudia Toldo

relaciona com uma ideia a qual somente ganha seu valor no uso 
efetivo da língua.

Ao tratar do signo na sua totalidade, Saussure (2006, p. 139) 
conclui que “na língua só existem diferenças”, pois é pelas dife-
renças que o sistema linguístico se compõe, ativando um sistema 
de valores que lhe é inerente. São esses valores que imprimem 
sentidos ao que se diz nas diferentes situações de uso da língua. 
São esses usos que concretizam atos enunciativos que produzem 
sentidos, que revelam subjetividades de sujeitos que falam em di-
ferentes épocas com o objetivo de se comunicarem com o outro. Ou 
melhor, de sujeitos que a usam pra viverem.

A seguir, trazemos observações que nos parecem pertinentes 
para esta abordagem acerca do conceito de subjetividade em Ben-
veniste, levando em consideração o que recortamos de Saussure.

3 Subjetividade: o próprio ato enunciativo 
em Benveniste

No artigo intitulado “Da subjetividade na linguagem”1, Ben-
veniste (PLG-I, 2005d) reflete mais detidamente sobre a lingua-
gem. Nota-se que, para o autor, linguagem se realiza no discurso, 
através da interação entre parceiros, entre um “eu” que instaura 
um “tu” num determinando espaço e tempo. Dessa forma, perce-
bemos que é através da linguagem que o homem interage e vive 
em sociedade, é por meio dela que o homem se constitui como ser 
humano.

Compreendemos, portanto, que a linguagem é parte consti-
tutiva do homem, é o que o realiza como ser humano e o que o faz 
viver em sociedade. É por meio da linguagem que expressamos nos-
sos sentimentos, que promovemos ações. Sem a linguagem, o ho-

1 Ressalta-se que esse artigo foi publicado originalmente em Journal de psychologie, jul.-
set. 1958, P.U.F.
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mem não é nada, não vive. Para Benveniste (2005d), a linguagem 
é subjetiva, pois é através dela que o homem se realiza e se cons-
titui como sujeito. Sendo assim, cada pessoa usa a língua de sua 
forma, mobilizando-a a seu modo, imprimindo a sua própria sub-
jetividade. Isso se comprova nas palavras de Benveniste (PLG-I,  
2005d, p. 286):

É na e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito; porque 
só a linguagem fundamenta na realidade sua realidade que é a do ser, 
o conceito de “ego”.
A “subjetividade” de que tratamos aqui é a capacidade do locutor para 
se propor como “sujeito”. [...] É “ego” que diz ego. Encontramos aí o 
fundamento da “subjetividade” que se determina pelo status lingüístico 
da “pessoa”. 

Ao tratar da subjetividade, Benveniste (2005d), nesse mesmo 
artigo, conceitua algumas categorias (sujeito, locutor, pessoa, não-
-pessoa) em determinada hierarquia. Em primeiro lugar, o autor 
mostra que a subjetividade pode ser entendida como a capacidade 
do locutor se propor como “sujeito”. Logo após essa conceituação, o 
autor propõe a noção de “pessoa” ao dizer (PLG-I, 2005d, p. 286): “É 
“ego” que diz ego”. Benveniste mostra que o fundamento da “subje-
tividade” é determinado pelo status linguístico da “pessoa”.

É a partir dessa reflexão sobre a subjetividade na linguagem 
que Benveniste apresenta duas definições: a definição de “sujeito” 
e a definição de “pessoa”. Benveniste (PLG-I. 2005d, p. 290) desta-
ca: “A instalação da “subjetividade” na linguagem cria na lingua-
gem e, acreditamos, igualmente fora da linguagem a categoria de 
pessoa. ” Se cada pessoa, ao tomar para si a palavra, mobiliza a 
língua2 de uma forma, só o faz em virtude de uma outra pessoa, a 
qual lhe é interlocutor. Portanto, ao falarmos, dirigimo-nos a um tu 
que passa a ser eu no momento em que toma para si o turno, num 

2 Segundo o “Dicionário de Enunciação” (2009, p.150), “língua” para Benveniste é 
entendida pela seguinte definição: “sistema que inter-relaciona valor distinto das formas e 
valor referencial à situação enunciativa.” 
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ato co-enunciativo. Dessa interlocução entre eu e tu se constitui a 
linguagem e é por meio dela que o homem se constitui como tal. 

Percebe-se, então, que as pessoas do discurso são eu e tu, 
sendo que o ele é a pessoa da qual se fala e no momento em que 
toma a palavra, torna-se um eu. Para Benveniste, fazem parte da 
“categoria de pessoa” os pronomes eu e tu enquanto que o pronome 
ele trata-se de uma não-pessoa.

A condição de diálogo constitui a pessoa, remetendo-nos à 
noção de reciprocidade. Cada locutor, ao se propor como sujeito, 
remete-se a si próprio como eu no seu discurso. Dessa forma, esse 
eu remete a outra pessoa, que é, nesse diálogo, seu alocutário, uma 
espécie de eco do próprio eu. Sendo assim, a categoria de “pessoa” 
apresenta uma polaridade, inerente a ela própria e que se realiza 
no discurso e não é encontrada em outro lugar senão nele próprio. 

Para Benveniste, o homem se constitui como sujeito na e pela 
linguagem. O homem que se encontra no mundo é um homem que 
fala com outro homem, portanto a própria linguagem ensina a defi-
nição de homem. Durante muito tempo a linguagem foi confundida 
com instrumento de comunicação, mas não podemos ignorar que 
o que torna possível a comunicação humana não são seus instru-
mentos, e sim a linguagem. O homem é o único ser do mundo capaz 
de falar, porque é o único ser que possui um aparelho fonológico 
que o torna capaz disso, de comunicar-se linguisticamente com ou-
tro homem e fazer escolhas para tal. É essa condição que torna o 
homem capaz de apropriar-se da língua para colocá-la em uso. A 
linguagem é o que constitui o sujeito. Esse raciocínio é muito claro 
em Da subjetividade na linguagem, publicado em 1958. A língua, 
enquanto sistema, quando em uso, isto é, empregada para expres-
sar o que queremos dizer, se transforma em linguagem. A língua 
caracteriza-se como uma grande estrutura, portadora de estrutu-
ras menores e de muitos níveis, que colocada em funcionamento 
por sujeitos que se marcam subjetivamente, organiza essa estru-
tura em discursos únicos e singulares. O pensamento, através das 
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formas linguísticas, transformado em linguagem, ou seja, ao ser 
enunciado, produz sentido, produz discurso. Assim, a forma lin-
guística é não apenas a condição para a transformação do pensa-
mento em conteúdo, mas, principalmente, a condição de realização 
do pensamento, já que é praticamente impossível, pelo menos até 
hoje, afirmar que o pensamento exista sem a língua. O pensamento 
se materializa na língua. Assim podemos perceber que a língua é 
que viabiliza ao locutor propor-se como sujeito para se enunciar e 
produzir o discurso. Tal discurso, ou a enunciação, é caracterizado 
como um momento único, sui-referencial, do qual participam dois 
protagonistas (eu/tu) que se alternam durante a enunciação. Ins-
taura-se a subjetividade e a intersubjetividade.

Assim, o sujeito usa a língua e constrói sentidos, deixando 
marcas de seu dizer e de seu viver, quando fala com o outro. Subje-
tividade e intersubjetividade instauram-se duplamente.

4 Saussure-Benveniste: a subjetividade que 
constrói o valor/sentido.

Acredita-se que uma relação comparativa entre Ferdinand 
de Saussure e Émile Benveniste seja possível, pois muitas das re-
flexões promovidas pelo segundo têm sua filiação na posição episte-
mológica adotada pelo primeiro. Assim, queremos fazer um peque-
no cotejo entre os conceitos de signo linguístico, valor e subjetivida-
de3 elaborados pelos linguistas em questão. A intenção é perceber 
de que modo esses conceitos se aproximam ou se distanciam de 
acordo com o que se apresenta no CLG e nos PLG – I e II e mostrar 
que os conceitos de valor e de subjetividade apresentam relação 
entre si. De acordo com o raciocínio doravante apresentado, tentar-

3 Vale ressaltar que não há como não trabalhar ao mesmo tempo com outros conceitos 
quando se pensa nos aqui selecionados, pois há imbricações necessárias para o 
entendimento do todo. Por exemplo, não há como não se considerar o conceito de língua, 
quando se observa o conceito de signo.
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-se-á sublinhar que o conceito de valor só é de fato estabelecido no 
instante em que se coloca em questão o conceito de subjetividade. 
Quando o locutor se propõe como sujeito, faz escolhas, combina for-
mas e se marca sintático-semanticamente a um tu que lhe acolhe e, 
automaticamente, instaura a subjetividade e a intersubjetividade.

Tomando por base o valor como um elemento da significação, 
cabe definir o que se entende por isso. Torna-se importante dizer 
que a significação é o conceito que se une a imagem acústica. Nesse 
conceito já está presente a noção de valor, no entanto, ele (o valor) 
não se restringe a isso. Para se ter a noção exata de valor, é pre-
ciso considerar que ele somente se estabelece na relação entre os 
signos linguísticos, na relação solidária entre eles e nas diferenças 
que eles apresentam quando em uso numa situação enunciativa. 
Pode-se dizer, portanto, que o valor se relaciona diretamente com 
as funções que os signos desempenham no uso da língua, ou seja, 
“sua característica mais exata é ser o que os outros não são” (CLG, 
2006, p. 136). Essa diferença peculiar de cada signo é que traz a 
singularidade dos discursos que se organizam por trazerem a sub-
jetividade de seus locutores.

Com relação à concepção de valor do signo linguístico, Benve-
niste mostra que justamente por essa ideia de relação é que se com-
prova a relação de necessidade e não de arbitrariedade, conforme 
acreditava Saussure, existente entre o significante e o significado, 
mostrando, assim, que essa reflexão é mais do que uma questão 
de retificação, mas sim uma questão de princípio, pois sendo uma 
necessidade a relação entre as partes do signo, elas dependem uma 
da outra para fazerem sentido, e esse sentido somente se efetiva no 
discurso, pelo ato enunciativo de sujeitos falantes.

Importante ressaltar que, ao considerar essa relação de ne-
cessidade, Benveniste demonstra que a sua preocupação não resi-
de no fato da relação pura entre significante e significado, mas no 
fato de que essa relação somente se confirma no uso concreto da 
língua, portanto no discurso. Antes da enunciação, o signo para 
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Benveniste, ganha sentido no discurso, mostrando, portanto, que 
este é doador de sentido.  

Considerando o ato enunciativo, o qual prevê a existência de 
um “eu” que se apropria da língua e instaura um “tu” em um “aqui” 
e “agora” sempre únicos e irrepetíveis, pode-se pensar que os valo-
res atribuídos aos signos estão ligados ao próprio ato enunciativo e 
especialmente a subjetividade inerente a esse processo. Dessa for-
ma, os valores atribuídos aos signos se dão somente na enunciação, 
dependendo, pois, do modo como esse sujeito (eu) mobiliza a língua.

O conceito de subjetividade tem relação com o conceito de 
valor na medida em que os valores são atribuídos no uso efetivo da 
língua e esse uso somente acontece por meio da conversão indivi-
dual da língua em discurso. Os valores são atribuições puramente 
discursivas, pois a língua somente é observável pelo ato discursivo. 
Sendo assim, a subjetividade constrói os valores por ser ela a res-
ponsável pela dimensão significativa da linguagem.

Acreditamos importante ressaltar, nesta modesta reflexão, 
que, nos estudos de Benveniste, a enunciação supõe a conversão 
individual da língua em discurso, o que a torna única, isto é, não 
pode ser repetida. Benveniste alerta-nos de que a condição espe-
cífica para a enunciação é o ato de produzir o enunciado e não o 
texto do enunciado. Este pode ser repetido, aquele não, por isso 
dizemos que o enunciado é irrepetível. Aqui está a subjetividade 
que – também – nunca se repete pois está ligada ao ato de produ-
zir o enunciado pelo sujeito. Conforme Benveniste, a enunciação é 
responsável por promover certos signos à existência. É a enuncia-
ção que se torna responsável por algumas classes de signos, é ela 
que dá existência a uma série de palavras que só fazem sentido no 
discurso. O que nos interessa chamar a atenção aqui é que a enun-
ciação é o ato de produzir o enunciado e este ato é o fato de o locutor 
mobilizar a língua por sua conta. Queremos destacar, também, que 
o locutor, através de um ato individual de apropriação da língua, 
ou seja de escolha e combinação de signos na produção de enuncia-
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dos, implanta o outro diante de si, produzindo enunciações. E toda 
enunciação supõe alguém que fala para outro alguém: subjetivida-
de e intersubjetividade. Isso comprova que antes da enunciação, a 
língua não é senão possibilidade da língua.

5 Uma possível análise

Para este artigo, escolheu-se analisar signos de um texto de 
opinião publicado no dia 03 de outubro de 2015, no site do Obser-
vatório da Imprensa, de autoria de Alberto Dines, na edição 870. 
O objetivo desta análise é apenas exemplificar o valor de alguns 
signos linguísticos usados no texto em questão, procurando eviden-
ciar o valor desses e observar a subjetividade marcada nesses usos. 
Ao observar a constituição da subjetividade, o que se quer é cons-
truir os valores de alguns signos utilizados no texto, apontando 
questões enunciativas marcadas no uso que o locutor faz da língua 
quando se propõe como sujeito.
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Geleia geral – o perigo viscoso 
Por Alberto Dines em 03/10/2015 na edição 870 

Pior do que conflitos e confrontos, a rápida e generalizada gelatinização da conjuntura, torna tudo igualmente 
grudento, frouxo, mole. Ânimo, vida cotidiana, impasse político, recessão, inflação, ajuste fiscal, governo, oposições, direita, 
esquerda, instituições, tudo desanda e escorre, inconsistente, viscoso. 

Desta incrível e apavorante ficção-científica não escapa a própria narradora — a imprensa — a partir da equivocada 
opção por aderências e pastosas homogeneizações. Mirrada, emaciada, estafada, a sobra da velha e brava testemunha da nossa 
história, abriu mão da sua função referencial. 

Gelatiniza-se até mesmo a ameaça de impeachment da presidente da República — agora duplicada pela ostensiva 
tabelinha Dilma-Lula, assessorada por um terceiro ator, o vice Michel Temer, que não chega a ser um paradigma de 
consistência. O acúmulo de presidentes só pode produzir geleias, alguém deveria ter reparado nisso em 2010. 

Sólida, por isso transparente, a única que resiste ao desmanche e fluidificação, é a ex-candidata à presidente da 
República, Marina Silva, justamente a mais visada e desconstruída pelos estrategistas da principal adversária em 2014, a 
candidata à reeleição, Dilma Roussef. 

A constatação é imperiosa: o que nos aflige hoje é fruto direto de uma das mais virulentas e desumanizadas 
campanhas eleitorais desde a República Velha. Assim diagnosticada, a atual gosma tem uma única terapia comprovada: 
firmeza, caráter. Sem os quais não se produzem transformações. 

Escombros são fáceis de reunir, cimentar e reaproveitar. No caso de gelatinas agressivas e venenosas – como a que 
penetra nas rachaduras da sociedade brasileira — o processo exige mais intensidade, principalmente mais humanização. 
Lideranças. 

A presidente Dilma ainda não se personalizou, ainda é um cargo, função, peça política, objeto do calendário 
eleitoral. Já chorou em público, já brincou, já fechou a cara, sabe-se que dá murros na mesa, esbraveja, tem simpatias, 
antipatias – inúmeras — nada disso isso tem sido capaz de deter e alterar substancialmente a atual maré de viscosidade que 
contamina e sequestra a condição humana da nossa tragédia política. Daí a dramática semelhança entre todos os atores e 
figurantes convertidos em marionetes ou, no melhor dos casos, robôs, indiferenciados. 

Enquanto a atual situação for encarada com o timing, o marketing e os padrões morais até agora utilizados nas 
corridas eleitorais a gelatinização tóxica só tenderá a avolumar-se. O equacionamento de nossas aflições nada tem a ver com 
urnas e mandatos. O desespero das legiões de desempregados, enganados e desesperançados não será mitigado pelo troca-
troca de ministros, pelo encerramento de oito pastas ou corte de 10% nos salários do primeiro escalão. 

Todos indistintamente querem saber o que deu errado. Nossa democracia deu certo, o que falhou foi a escolha do 
processo de escolha, viciado por aberrações visceralmente antidemocráticas. Algum ser humano – e não ocupante de cargo 
— precisa ter a coragem para dizê-lo com clareza e convicção. Nossa experiência com o monarquismo presidencialista (ou 
presidencialismo monárquico) está definitivamente esgotada. Fez mal à esquerda, ao centro, à direita, sobretudo comprometeu 
a representatividade do sistema. 

As crises econômica, política e institucional podem ser encaminhadas com razoável velocidade, as ameaças de 
impeachment podem ser desativadas sem arranhar as leis, desde que acompanhadas pela implementação de uma reforma 
estrutural capaz de garantir uma democracia mais sólida, menos vulnerável à corrupção, à volúpia do poder e à asquerosa 
gelatina que nos impede de enxergar caminhos e saídas. 

***Alberto Dines é jornalista, escritor e fundador do Observatório da Imprensa 
Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/conjuntura-nacional/geleia-geral-o-perigo-viscoso/. Acesso em 04 de 

outubro de 2015. 
 

O texto acima apresenta-se como um produto da enunciação, 
pois apresenta as marcas de um sujeito “eu”, que se apropria da 
língua e instaura um “tu” em um “aqui” e “agora”. A subjetividade 
está presente no modo como esse sujeito utiliza-se da língua para 
argumentar, para marcar seu lugar no mundo. Para dizer-se em 
sociedade. Para falar de. Para falar da sociedade e para falar com 
seu tu – alocutário-locutor/ leitor do Observatório da Imprensa. Ou 
seja: um locutor que se propõe como sujeito e por isso marca-se sub-
jetivamente. Percebe-se que o modo como os signos foram distribu-
ídos ao longo do texto, deu-lhes valores, constituídos somente nesta 
enunciação; constituídos singularmente neste texto; constituídos 
unicamente neste ato de dizer.

Percebe-se na leitura do texto que os signos se constituem 
muito mais pelas diferenças que apresentam entre si do que por 
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suas semelhanças. Saussure já nos dizia que a língua se constitui 
pelas suas diferenças: um signo é aquilo que o outro não é. Além 
disso, os valores atribuídos aos signos dizem respeito às funções, 
aos lugares, aos valores, às escolahas estabelecidas no discurso. 
Portanto, a relação de um signo com o outro é o que define o seu 
valor. As escolhas agenciadas e combinadas pelo locutor arquite-
tam sentidos cada vez únicos e possíveis para aquele texto e não 
mais para outro. Considerando que as escolhas paradigmáticas e 
as combinações sintagmáticas são de ordem enunciativa, percebe-
-se que a subjetividade constrói os valores dos signos. 

Sendo assim, exemplificamos: “geleia” (título, linha 12); “ge-
latinização” (linhas 1 e 31); e “gelatina” (linhas 20 e 46). O signo 
“geleia” no título apresenta uma relação direta com o signo “perigo” 
e através dessa relação, percebe-se que o valor do primeiro acaba 
se alterando e ganhando uma conotação negativa. Neste ato úni-
co enunciativo “geleia” não representa um alimento que se ingere 
juntamente com pão ou biscoitos. A subjetividade neste processo 
aparece, pois o que se propõe nesse caso é a manutenção do sentido 
da consistência do alimento “geleia”, mas o valor negativo somente 
é adquirido na cena enunciativa. 

O signo “geleia”, expresso na linha 12, também mantém re-
lação com a ideia da consistência do alimento “geleia”, retomando 
e reiterando o próprio título, mostrando o valor negativo atribuído 
a esse signo neste contexto. O processo aqui é de reiteração de um 
valor já construído no título.

O signo “gelatinização”, linha 1, apresenta-se em um pro-
cesso comparativo iniciado pelo uso do signo “pior do que”, o qual 
relaciona “confrontos” com “gelatinização”. Nessa comparação o 
signo ganha um valor negativo. Já na linha 31, “gelatinização” re-
laciona-se com “tóxica”. Nesse caso, o próprio signo é composto pela 
expressão “gelatinização tóxica”, ganhando novamente um valor 
negativo.
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O signo “gelatina”, linha 20, relaciona-se com “agressivas” 
e “venenosas”, já na linha 46 mantém relação com “asquerosa”. 
Os signos que acompanham “gelatina” dão-lhe um valor negativo, 
construído somente neste discurso.

Poder-se-ia dizer que a metáfora estaria presente na cons-
tituição dos valores dos signos para esta análise selecionados. Po-
rém, cabe ressaltar que o próprio conceito de metáfora pode ser 
discutido no instante em que se percebe que os sentidos são sempre 
únicos e irrepetíveis, a depender do modo como o sujeito imprime 
a sua subjetividade. Dessa forma, o sentido é dado pelo discurso 
e não a priori. Os valores dos signos somente podem ser instituí-
dos no instante em que o sujeito apropria-se da língua em um ato 
enunciativo em um aqui e agora, sempre inéditos.

Sendo assim, os valores atribuídos aos signos selecionados 
para esta análise somente foram construídos nesta enunciação, 
pelo modo como os signos se relacionam, por suas diferenças e por 
suas funções na constituição do próprio discurso. Isso comprova 
que para se observar os valores dos signos é preciso pensar no pro-
cesso subjetivo inerente ao próprio uso da língua.

Portanto, acreditamos que um maior e número de análises e 
um melhor e maior aprofundamento nos conceitos que se apresen-
tam na teoria da enunciação, segundo Benveniste, possibilitarão 
que se chegue a resultados mais significativos acerca da subjetiva 
na linguagem. Fica, aqui, uma provisória tentativa de ver como o 
sentido se constrói no discurso, a partir da apropriação do sistema 
da língua por um locutor, ou melhor, por um homem que está na 
língua.
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SEQUÊNCIAS DESCRITIVAS NA 
PUBLICIDADE: A PERSUASÃO POR 

MEIO DO SINCRETISMO

Roseméri Lorenz*

1 Introdução 

O texto publicitário vende bem mais do que produtos, vende 
ideias. E, para isso, nele se empregam os mais diversos mecanismos 
de persuasão, entre eles as sequências descritivas. Normalmente 
encaixadas em outros tipos de sequência, como as narrativas, nos 
anúncios publicitários, contudo, as sequências descritivas assu-
mem, com frequência, dominância e até autonomia. Além disso, 
nesse gênero textual tais sequências adquirem outra característica 
interessante: a constituição sincrética. 

Considerando isso, o presente trabalho busca, principalmen-
te a partir dos estudos de Jean-Michel Adam, sobre sequências 
textuais, e dos fundamentos da semiótica francesa, desenvolvida 
por Algirdas Julien Greimas, investigar como são construídas as 
sequências descritivas nos anúncios publicitários impressos, obser-
vando os procedimentos de sincretização, bem como os efeitos de 
sentido por eles produzidos, tendo em vista convencer o enunciatá-
rio a um fazer-fazer. 
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Língua Portuguesa e Literatura em escolas públicas de Passo Fundo. E-mail: lorenz@
upf.br



757

Roseméri Lorenz

Tendo em vista um desenvolvimento claro e sistematizado do 
assunto, primeiramente, serão abordados alguns conceitos básicos 
como os de gêneros, tipos e sequências textuais. Em seguida, será 
apresentado o modelo de produção do sentido, proposto pela teo-
ria semiótica e exposta uma breve noção de sincretismo. Por fim, 
proceder-se-á à análise do corpus selecionado para este estudo, a 
partir dos referidos pressupostos teóricos.

2 Gêneros, tipos e sequências textuais 

De acordo com Marcuschi (2002, p. 22-23), deve-se empre-
gar a expressão tipo textual para nomear uma construção teórica 
determinada pelos aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, re-
lações lógicas, ou seja, pelos traços linguísticos de sua composição. 
Geralmente, os tipos textuais compreendem um conjunto limitado 
de categorias, as quais são conhecidas como narração, descrição, 
exposição, argumentação, injunção. 

Já a inserção em um gênero textual, segundo o autor, rea-
liza-se tendo por base padrões sócio-comunicativos característi-
cos, como conteúdo, estilo, composição, objetivos enunciativos. Por 
meio da prática comunicativa, os gêneros textuais são assimilados 
e internalizados pelos usuários da língua, atuando posteriormente 
como uma espécie de modelo comunicativo. 

Por apresentarem características sócio-comunicativas seme-
lhantes, pode-se dizer que os gêneros textuais constituem famílias 
de textos. Nessa perspectiva, os gêneros textuais referem-se a um 
conjunto praticamente ilimitado de textos materializados que se 
encontram na vida diária, como: telefonema, sermão, carta comer-
cial, romance, bilhete, reportagem jornalística, receita culinária, 
bula de remédio, piada. 

É preciso considerar que em todos esses gêneros textuais po-
dem aparecer vários tipos. Um anúncio publicitário, por exemplo, 
pode conter uma narração (contar uma história), uma descrição 



758

Sequências descritivas na publicidade: a persuasão por meio do sincretismo

(descrever o produto), uma argumentação (argumentar em favor 
do produto) e assim por diante. Pode-se observar, aliás, que há uma 
grande heterogeneidade tipológica nos gêneros textuais.  Dessa 
forma, os tipos textuais são definidos por seus traços linguísticos 
predominantes.  Por esse motivo, um tipo textual é determinado 
por um conjunto de traços que formam uma sequência e não um 
texto. Nesse sentido, quando um texto é identificado como narrati-
vo, descritivo ou argumentativo, não se está fazendo referência ao 
gênero, mas sim ao predomínio de um tipo de sequência de base. 

É importante ressaltar que a noção de sequência textual teve 
origem nos estudos de Jean-Michel Adam (1987), que concebe tal 
estrutura como uma rede mais ou menos autônoma de relações 
hierárquicas, organizada internamente por um conjunto de ma-
croproposições (blocos de enunciados) constituídas de proposições 
(enunciados).

Para Adam (1987), o texto, em geral, não é uma estrutura ho-
mogênea, mas sim constituída de uma ou várias sequências hete-
rogêneas intercaladas. Por isso, é necessário considerar as noções 
de “inserção de sequências” e de “dominante sequencial”. A primei-
ra refere-se à alternância de sequências heterogêneas (descrições 
e diálogos inseridos em narrativas, por exemplo); a segunda diz 
respeito à predominância de um tipo de sequência sobre os demais 
(como a narrativa preponderando sobre as descrições e os diálogos). 

Assim, propõe uma tipologia alicerçada em sete tipos de se-
quencialidade: narrativa, injuntiva-instrucional, descritiva, argu-
mentativa, explicativa-expositiva, dialogal-conversacional, poéti-
ca-autotélica. Como o presente trabalho pretende mostrar o papel 
das sequências descritivas no fazer persuasivo da publicidade, é a 
essa sequência prototípica que aqui se irá dedicar atenção.
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2.1 Sequência descritiva

Segundo Adam (2008, p. 216), a sequência descritiva com-
põe-se de fases não necessariamente organizadas de modo linear, 
mas combinadas em um sistema hierárquico ou vertical. 

A primeira fase, denominada ancoragem, é onde se apre-
senta o tema da descrição, normalmente por meio de uma forma 
nominal ou tema-título. Esse anúncio temático pode ocorrer: no 
início da sequência (pré-tematização ou ancoragem propriamente 
dita); no final da sequência (pós-tematização ou afetação); ou no 
decorrer da sequência, seguido por nova denominação (retematiza-
ção ou reformulação).

A segunda fase da sequência descritiva é a aspectualiza-
ção. Nela, o tema é fragmentado, e suas partes analisadas, de-
monstrando suas propriedades. 

A terceira fase é a relação, a qual busca relacionar os ele-
mentos descritos a outros, por meio de operações de contiguidade 
ou analogia.

É importante ressaltar que tal protótipo, como afirma Bron-
ckart (1999, p. 223),  revela-se somente um modelo abstrato que, 
muitas vezes, não se desenvolve de modo completo. É possível que 
se apresente de forma rudimentar, como uma mera enumeração 
das partes após o tema-título; ou mais complexa, com a transfor-
mação das propriedades das partes em um subtema, o qual se 
decompõe em partes com novas propriedades, propriedades estas 
que, por sua vez, constituam um sub-subtema, por exemplo. 

Apesar de ser mais comum encontrar as sequências descriti-
vas inseridas em outras sequências textuais dominantes (narrati-
vas, argumentativas, por exemplo), algumas podem desvincular-se 
totalmente, tornando-se, nas palavras de Bronckart (1999, p. 245), 
“entidades textuais autônomas”. Diversos gêneros textuais ofere-
cem exemplos disso, como poemas, músicas e os atuais perfis das 
redes sociais.  Nos anúncios publicitários, além dessa autonomia, 
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as sequências descritivas adquirem outras características, como se 
poderá observar nas análises deste estudo. Antes, porém, é neces-
sária uma rápida incursão pelos princípios da semiótica greimasia-
na, a fim de compreender como os sentidos se constituem.

3 Teoria semiótica do texto

A semiótica greimasiana possui interesse por qualquer tex-
to, manifestado por qualquer plano de expressão e defende que 
conteúdo e expressão podem ser separadamente analisados. Des-
se modo, propõe que, numa primeira etapa de leitura, se promova 
uma abstração da manifestação - seja ela verbal, não-verbal, sinc-
rética (simultaneamente, verbal e não-verbal) - a fim de examinar 
o plano do conteúdo, deixando para um segundo momento o estudo 
das especificidades da expressão, bem como sua relação com o con-
teúdo.

Para proceder a esse exame do plano de conteúdo, a semió-
tica propõe um modelo de produção do sentido chamado percurso 
gerativo de sentido, o qual apresenta três níveis: o fundamental, o 
narrativo e o discursivo. 

Antes de se analisar os referidos níveis, é necessário acres-
centar que cada um deles apresenta uma gramática própria, isto 
é, uma forma de organização e de significação, denominadas, res-
pectivamente, sintaxe e semântica. A primeira constitui uma com-
binação de mecanismos que ordena os conteúdos. A segunda, os 
conteúdos investidos nos arranjos sintáticos. 

3.1 O percurso gerativo do sentido

O primeiro patamar do percurso gerativo é o das estruturas 
fundamentais, onde surgem os significados mais simples e abstra-
tos. A semântica desse nível organiza-se a partir da oposição de 
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dois termos pertencentes à mesma categoria semântica como, por 
exemplo, vida versus morte, comum versus incomum, naturalidade 
versus artificialidade. Cada um desses termos recebe, ao longo do 
texto, um valor positivo, eufórico, ou negativo, disfórico. Por sua 
vez, a sintaxe do nível fundamental estabelece um percurso entre 
os termos da categoria semântica, os quais se organizam a partir 
de operações de negação e asserção. 

No segundo nível, o nível narrativo, os termos das oposições 
semânticas fundamentais são assumidos por um sujeito, cuja ação 
desencadeia uma transformação, denominada narratividade. A 
sintaxe narrativa trata, justamente, dessas mudanças de estado 
dos sujeitos em relação a determinados objetos. Nela ocorrem dois 
tipos básicos de enunciados: os de estado e os de fazer (ação). Os 
enunciados de estado mantêm uma relação de conjunção (posse) ou 
de disjunção (privação) entre o sujeito e o objeto. Os enunciados de 
fazer, por sua vez, indicam a passagem de um enunciado de estado 
para outro, isto é, de um estado conjuntivo para um disjuntivo ou 
vice-versa. Essa mudança de estado determina o programa narra-
tivo seguido pelo texto. 

É preciso considerar que, geralmente, as narrativas são com-
plexas, ou seja, constituídas por mais de um programa narrativo. 
Uma narrativa complexa organiza-se numa sequência canônica, 
que abrange quatro fases: a manipulação, a competência, a perfor-
mance e a sanção. 

Na primeira fase, a da manipulação, ocorre a atuação de um 
sujeito sobre outro, a fim de levá-lo a querer e/ ou dever fazer algo. 
Para tal, o sujeito manipulador pode recorrer a diversos recursos 
como a tentação, a intimidação, a sedução, a provocação. No caso 
da tentação, o manipulador oferece ao manipulado um objeto de 
valor positivo (recompensa, prêmio, vantagem). Na intimidação, 
apresenta-se um objeto de valor negativo (ameaça), que se pres-
suponha refutável ou temível pelo enunciatário. Na sedução, por 
sua vez, constrói-se uma imagem positiva do enunciatário, e/ou de 
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sua competência. Já na provocação, a imagem construída, do ma-
nipulado e/ou de sua competência, é negativa. Essas relações apre-
sentam especial relevância para este estudo, como se verá mais 
adiante, já que se pretende aqui justamente analisar um recurso 
de persuasão utilizado pela publicidade.

A segunda fase da narrativa é a competência, na qual, como o 
próprio nome sugere, o sujeito é dotado da capacidade de agir, isto 
é, de um saber e/ ou poder fazer.

Na fase da performance ocorrem as mudanças de estado, con-
juntivas ou disjuntivas, em relação a um objeto-valor.

Na última fase, a da sanção, constata-se a realização da per-
formance, ou seja, verifica-se que a transformação foi efetuada. 
Nessa fase, geralmente, ocorre a distribuição de prêmios e castigos. 

Após a exposição da sintaxe narrativa, deve-se analisar a 
semântica narrativa, a qual se dedica aos valores inscritos nos 
objetos que, por sua vez, podem ser de dois tipos: objetos modais 
e objetos de valor.  Estes são os objetos com que o sujeito entra 
em conjunção ou disjunção na performance principal, isto é, sua 
obtenção constitui o fim último do sujeito. Já aqueles, são os que 
possibilitam ao sujeito a transformação de estado, a realização da 
performance principal. 

A última etapa do percurso gerativo é o nível discursivo, que 
constitui o patamar mais superficial, o mais próximo da manifes-
tação textual. A sintaxe discursiva busca analisar as relações entre 
enunciador-enunciado e enunciador-enunciatário. Esses dois me-
canismos sintáticos, contudo, muitas vezes se confundem, pois os 
recursos utilizados no enunciado servem também para o enuncia-
dor persuadir o enunciatário da veracidade de seu texto. Para tal 
convencimento, o enunciador usa dois efeitos básicos: o de proximi-
dade ou distanciamento e o de realidade ou referente. O primeiro 
deles é obtido por meio de um processo chamado desembreagem, 
o qual constitui uma projeção do enunciador no enunciado atra-
vés das categorias de pessoa, tempo e espaço.  Já o segundo efeito, 



763

Roseméri Lorenz

o de realidade ou referente, é construído através de um processo 
denominado ancoragem, pelo qual o enunciador “amarra” o discur-
so a pessoas, espaço e tempo, reconhecidos como existentes pelo 
enunciatário. Assim, concretizam-se elementos abstratos do nível 
narrativo e cria-se a ilusão do “real”. 

Também se torna necessário analisar, ainda na sintaxe dis-
cursiva, as relações argumentativas entre enunciador e enuncia-
tário. O enunciador é o responsável pela persuasão, enquanto o 
enunciatário, pela interpretação. Entre eles se estabelece uma 
espécie de contrato pelo qual o enunciador determina, através de 
marcas deixadas no enunciado, como o discurso deve ser lido pelo 
enunciatário. Este, por sua vez, precisa encontrar as pistas, inter-
pretá-las a partir de seus conhecimentos e convicções para, assim, 
acreditar ou não no discurso. 

Depois dessa abordagem da organização sintática do discur-
so, é importante também examinar sua organização semântica. 
Nela, os percursos narrativos são convertidos em percursos temá-
ticos que, por sua vez, são cobertos por figuras. As figuras consti-
tuem a representação do mundo, real ou fictício. Já os temas são 
elementos que organizam, classificam, ordenam a realidade. 

Para se interpretar um texto que utilize figuras no nível dis-
cursivo, é necessário descobrir o tema que se encontra recoberto 
pelas figuras. No entanto, não se pode considerar uma figura ou 
um tema isolados, é necessário analisar os encadeamentos das fi-
guras ou dos temas. Ao encadeamento de figuras dá-se o nome de 
percurso figurativo e ao de temas, percurso temático. A essa reite-
ração de elementos temáticos e figurativos denomina-se isotopia.

Um texto pode explorar a ambiguidade para produzir deter-
minados efeitos de sentido, introduzindo propositalmente isotopias 
diferentes, superpostas em um único discurso. Tem-se, assim, o 
que se chama de pluri-isotopia. De acordo com Greimas e Cour-
tés (1979, p. 336), o que torna a pluri-isotopia possível é o caráter 
polissêmico da unidade discursiva que atua como conector. Um co-
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nector de isotopias é um lexema ou sintagma da instância de ma-
nifestação textual que pode ser lido segundo dois ou mais planos 
isotópicos diferentes, possibilitando a passagem de uma isotopia a 
outra. Além dos conectores, há também elementos que não se en-
quadram no plano de leitura já identificado e, dessa forma, acabam 
desencadeando outro plano isotópico. São os chamados desencade-
adores de isotopia. 

3.2 O sincretismo

Segundo Fiorin (2009, p. 35), as semióticas sincréticas reú-
nem vários planos de expressão (visual, auditivo, tátil) para super-
por conteúdos, formando uma totalidade significante. Em outras 
palavras, um enunciador produz uma enunciação única, empre-
gando várias linguagens de manifestação, tendo em vista produzir 
um todo de sentido. 

É preciso considerar que, para se captar adequadamente o 
sentido global dos textos sincréticos é imprescindível observar a 
estratégia enunciativa que articula a relação entre as linguagens. 
Segundo Teixeira (2004, p. 235), essa relação pode ser contratual 
ou polêmica. No primeiro caso, as várias linguagens buscam reite-
rar uma mesma perspectiva. Já no segundo, elas apresentam pers-
pectivas opostas, conflitantes. 

Essas relações, contudo, podem apresentar-se de forma he-
terogênea em cada texto, como bem demonstra Gomes (2009,  
p. 218-220). Para a autora, quando o vínculo entre as linguagens 
for contratual, pode ocorrer um redimensionamento ou uma ressig-
nificação. O redimensionamento realiza-se por complementação, 
quando uma linguagem amplia o sentido da outra; ou por restri-
ção, quando uma linguagem limita a outra. A ressignificação, por 
sua vez, diz respeito à transformação de conteúdos, isto é, quan-
do uma linguagem ressignifica a outra, instaurando metáforas ou 
metonímias. No caso do vínculo polêmico, a autora salienta que a 
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articulação entre as linguagens pode criar enunciados antitéticos 
ou paradoxais que, no entanto, organizam-se em um todo coerente. 
Também se pode, por meio da oposição de pontos de vista, construir 
ironias ou produzir humor. 

Essa categorização, apresentada por Gomes, revela-se par-
ticularmente interessante para este trabalho, pois, ao se analisar 
a construção sincrética das sequências descritivas na publicidade, 
pode-se explicitar os mecanismos utilizados pelo enunciador para 
produzir determinados efeitos de sentido e, consequentemente, 
persuadir o enunciatário. Como afirma a própria autora: “Ao esco-
lher conjugar as diversas linguagens, o sujeito da enunciação cap-
tura, de forma mais totalizadora, a adesão do enunciatário, tornan-
do-lhe mais difícil escapar à manipulação” (GOMES, 2009, p. 216).

4 As sequências descritivas sincréticas na 
publicidade 

Considerando que o objetivo principal deste estudo é de-
monstrar que o sentido das sequências descritivas, nos anúncios 
publicitários, é construído de forma sincrética e que tal construção 
faz parte da estratégia argumentativa adotada pelo enunciador, 
torna-se necessário, primeiramente, esclarecer como será efetiva-
da a análise do corpus, de forma a articular os pressupostos das 
teorias adotadas, levando em conta as especificidades dos textos 
selecionados.

Em primeiro lugar, é preciso considerar que o fazer persuasi-
vo do enunciador e o interpretativo do enunciatário explicitam-se 
no decorrer da análise dos textos, em todas as etapas propostas 
pela teoria, contudo, de modo mais evidente, no nível discursivo, 
onde os valores narrativos são revestidos por figuras e temas. Por 
isso, o exame do corpus será efetuado seguindo o ponto de vista 
do leitor, ou seja, justamente pelo seu nível discursivo. Como aqui 
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o interesse é pelas sequências descritivas, primeiramente, serão 
localizadas, em cada anúncio, tais sequências, identificando-lhes 
as fases a que Adam (2008) faz referência. Após se observarão, nes-
sas sequências, os elementos mais superficiais e concretos, ou seja, 
as figuras e os temas, buscando perceber as diferentes formas de 
correlação entre o verbal e o visual, de acordo com as categorias 
definidas por Teixeira (2004) e Gomes (2009). Em seguida, serão 
demonstradas como essas relações são empregadas pelo enuncia-
dor, no nível narrativo, para persuadir seu enunciatário. Por fim, 
a análise procurará evidenciar como os dois níveis anteriores se 
articulam para chegar à instância mais profunda do texto, o nível 
fundamental. 

Apresentadas tais considerações, observe-se o seguinte texto:

Anúncio 1: Honda

Fonte: Disponível em: < http://www.car.blog.br>. Acesso em: 03 abr. 2016.
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Nesse anúncio, predomina a sequência descritiva, cuja anco-
ragem é realizada ao final da sequência narrativa “Chegou o Hon-
da HR-V”, em que se apresenta o produto (tema da descrição), 
o qual é objeto de uma reformulação avaliativa (“revolução”). Se-
gue-se a fase de aspectualização, em que se enumeram as proprie-
dades do produto: “Multimídia de 7’ Multi-Touchscreen, Ar-Con-
dicionado Digital Full Touchscreen, EPB- Eletric Parking Brake 
(Freio de Estacionamento Eletrônico)”. Essas características, bem 
como o produto em sua totalidade, constituem, no nível discursivo, 
figuras (verbais) que se integram ao tema da “revolução” e rela-
cionam-se de modo contratual às imagens, ampliando seu sentido 
(complementação) por meio de um efeito de realidade. O tema da 
“revolução”, por sua vez, liga-se à imagem presente no outdoor, a 
qual o ressignifica por meio de uma metáfora: a revolução de hoje, 
representada pelo carro, equipara-se à proporcionada, no passado, 
pela chegada do homem à lua e até a supera (tendo em vista que o 
astronauta parece admirar o automóvel).

No que se refere ao nível narrativo, o enunciador leva o enun-
ciatário a assumir o papel de sujeito. Pressupondo que tal sujeito 
esteja em disjunção com o objeto-valor (revolução) manipula-o, por 
tentação (já que lhe oferece uma recompensa), a querer ser um su-
jeito em conjunção com tal objeto. Para isso, ele teria de adquirir o 
produto (Honda HR-V). Dessa forma, o carro constituiria o objeto 
modal que proporcionaria ao sujeito a competência para ter a posse 
do objeto-valor. A performance e a sanção do programa narrativo 
não são apresentadas, pois dependem de o sujeito (enunciatário) 
aceitar a manipulação.

A partir do exame das estruturas discursiva e narrativa po-
dem-se depreender, no nível fundamental, oposições semânticas 
básicas como “dinamicidade versus estaticidade” e “antiguidade 
versus novidade”, sendo atribuído aos primeiros elementos valor 
disfórico e aos segundos, eufórico.

Já no anúncio que segue, a sequência descritiva assume for-
ma um tanto diferenciada.



768

Sequências descritivas na publicidade: a persuasão por meio do sincretismo

Anúncio 2: Hellmann’s

Fonte: Disponível em: <http://grandesnomesdapropaganda.com.br>. Acesso em: 02 abr. 
2016.

Pode-se dizer que, nesse anúncio, ocorre uma dupla anco-
ragem: a primeira, sincrética (representada pela embalagem do 
produto), no início da sequência descritiva (pré-tematização); e a 
segunda, verbal (representada pela marca Hellmann’s), ao final 
da sequência descritiva (pós-tematização).  A fase da aspectuali-
zação realiza-se por meio de um único adjetivo (cremoso), que se 
refere, não diretamente ao produto, mas, sim, ao resultado de sua 
utilização na elaboração de um prato (demonstrado visualmente).  
Desse modo, no nível discursivo, as figuras verbais, “cremoso” e 
Hellmann’s, correlacionam-se à visual, “risoto”, por complementa-
ção, ou seja, o visual intensifica sinestesicamente o verbal: ao ver 
o prato, o enunciatário imagina sua textura cremosa, o que lhe 
provoca prazer sensorial, no caso, gustativo.  Essa ligação entre as 
duas linguagens é estabelecida pelo termo “assim”, o qual remete 
diretamente à imagem.

Esse processo é resultado de uma manipulação realizada no 
nível narrativo: o enunciador apela para a memória gustativa do 
enunciatário, induzindo-o, por tentação, a assumir-se como um su-
jeito que deseja sentir a cremosidade, associada, normalmente, a 
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um sabor agradável. Tal objeto-valor só será alcançado, porém, se 
tal sujeito comprar o objeto modal, a maionese Hellmann’s.

Tem-se, assim, no nível mais profundo do texto, a oposição 
prazer versus desprazer, ou satisfação versus insatisfação.

Mais diferenciada ainda é a estrutura descritiva do próximo 
exemplo:

                                Anúncio 3: Magnum light

Fonte: Disponível em: <http://www.polyvore.com>. Acesso em: 03 abr. 2016.

Por meio de uma pré-tematização, já se apresenta, de início, o 
produto: Magnum Ligth. Segue-se a fase da aspectualização, nesse 
caso, exclusivamente visual. Nela, ocorre a caracterização do refe-
rido produto (picolé com cobertura de chocolate). A mesma imagem 
realiza a fase do relacionamento, estabelecendo uma metáfora: a 
união de três unidades da guloseima (com valor calórico reduzido) 
demonstra o resultado de seu consumo: a manutenção de uma si-
lhueta esbelta. Tem-se, assim, no nível discursivo, duas isotopias: 
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“Magnun Ligth” figurativiza a satisfação gustativa (desencadeada 
pela imagem do picolé, que ativa sinestesicamente a memória sen-
sorial do enunciatário, o qual imagina o sabor agradável do produ-
to) e a satisfação com o corpo (desencadeada pela figura do corpo 
enxuto). As duas isotopias, portanto, articulam, contratualmente, 
o verbal e o não-verbal, porém, de modos diferentes. Na primeira, 
tais linguagens relacionam-se de maneira complementar, pois o vi-
sual acrescenta uma sensação gustativa ao verbal. Já na segunda, 
o visual ressignifica metaforicamente o verbal.

No que se refere ao nível narrativo, o tema da satisfação é 
utilizado pelo enunciador para manipular o enunciatário, por ten-
tação (pois lhe oferece uma dupla recompensa), a um querer ser 
(esbelta), a um querer ter (prazer sem privação) e, consequente-
mente, a um querer fazer (adquirir o Magnun Ligt). 

Assim, o texto desenvolve a oposição fundamental satisfação 
versus insatisfação, ou, mais especificamente, totalidade versus 
parcialidade (uma vez que, geralmente, a satisfação física exige a 
privação da satisfação gustativa).

5 Considerações finais

Como foi possível evidenciar, a construção das sequências 
descritivas, nos textos publicitários, revela-se uma estratégia de 
manipulação adotada pelo enunciador, tendo em vista convencer o 
enunciatário a adquirir determinada mercadoria, diante da enxur-
rada de opções oferecidas na atual sociedade de consumo.  Por meio 
de tais sequências, guia-se o olhar do possível consumidor, ressal-
tando detalhes do produto anunciado, ou o resultado da utilização 
deste. No caso em questão, “guiar o olhar” deixa o caráter de mera 
força de expressão, já que, nesse gênero textual, essas sequências 
se constituem, na maior parte das vezes, sincreticamente. 

Nas análises realizadas, a inter-relação entre as linguagens 
realizou-se de modo contratual, tendência já verificada, em inúme-
ros outros textos do gênero, na fase de seleção empírica do corpus. 
Essa forma de articulação parece revelar um propósito: reiterar as 
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propriedades do produto. Essa reiteração, porém, não significa que 
o visual apenas repita o que é afirmado pelo verbal, mas sim que 
agregue sentidos a este. Nos anúncios aqui examinados, por exem-
plo, as imagens produziram efeito de realidade, ativaram sineste-
sicamente memórias sensoriais, instauraram metáforas. Tudo isso 
com o intuito de criar no indivíduo necessidades (manipulando-o, 
como se viu, por tentação), e de levá-lo a acreditar que tais neces-
sidades serão supostamente supridas pelos produtos anunciados. 
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TORTURA E RELAÇÕES DE 
PODER: A DITADURA BRASILEIRA 

PELO VIÉS FEMININO

Ana Paula Alves Correa* 

Andressa Brenner Fernandes** 

1 Introduçao

A Ditadura Militar, regime político que limitava nossa ex-
pressão, nossa voz e, principalmente, nossos direitos enquanto se-
res humanos e cidadãos brasileiros, durou de 1964 a 1985.  

De 1964 a 1974, pode-se se dizer que foram os piores anos 
desse regime, pois toda e qualquer manifestação era considerada 
suspeita: jornais, revistas, livros, peças de teatro, filmes e músicas. 
Qualquer forma de expressão artística que, de algum modo, repre-
sentasse uma conduta contrária ao vigente regime era censurada.  
Professores, políticos, músicos, artistas, escritores, que considera-
dos suspeitos por propalarem ideologias contrárias, eram presos, 
torturados, exilados do país ou, até mesmo, mortos. Diversos méto-
dos de tortura eram utilizados: coerção moral e psicológica, violên-
cias físicas sexuais, torturas com aparelhos mecânicos e elétricos, 
com produtos químicos, animais etc. A violência atingiu a homens 
e mulheres.   
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**  Mestranda em Estudos Linguísticos, linha de pesquisa Língua, Sujeito e História, no 
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Ao pensar nessas mulheres que sofreram com a violência é 
que decidimos focar nosso trabalho. Para isso, tomaremos para 
nossa análise o livro Direito à memória e à verdade: luta, subs-
tantivo feminino, terceiro livro procedente do relatório intitulado 
Direito à memória e à verdade, lançado em agosto de 2007, numa 
audiência coordenada pelo ex Presidente da República Luiz Inácio 
Lula da Silva. Essa obra carrega o registro da vida e morte de 45 
mulheres que lutaram contra a ditadura e inclui, também, o tes-
temunho de 27 sobreviventes que narram com garra e coragem os 
absurdos dos quais foram alvos. 

Desses relatos, selecionamos quatro, que se mostram como 
mais significativos para nosso objetivo: entender as relações de po-
der que são estabelecidas a partir das formas de tortura, da dor, do 
silenciamento. Para tanto, consideraremos os pressupostos teóri-
cos e metodológicos da Análise de Discurso de linha francesa (AD), 
estruturada por Michel Pêcheux na França e por Eni Orlandi no 
Brasil. 

2 Questões teóricas e analíticas

Na Análise de Discurso, o sujeito, é concebido como sempre 
interpelado pela ideologia e dotado de inconsciente. Ele não é en-
tendido como indivíduo biológico, sujeito empírico, mas como sujei-
to dividido, descentrado, afetado por marcas do social, do ideológico 
e do histórico. Para Orlandi (2012), a interpelação do indivíduo em 
sujeito pela ideologia, no simbólico, constitui a forma sujeito his-
tórica.

Ao tomar a palavra, o sujeito apropria-se de certos termos, 
excluindo outros, no momento em que uma formulação é materia-
lizada, outra é apagada, silenciada.  Orlandi (1997) traz a reflexão 
a respeito do silêncio político, o qual apresentar-se: sob a forma 
de silêncio constitutivo ou sob a forma de silêncio local (censura). 
No primeiro, o sujeito diz X para não dizer Y, produz determinado 
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enunciado, silenciando outros sentidos possíveis, não desejados no 
momento. No segundo, o sujeito é proibido de se inserir em certa 
formação discursiva. Sobre isso, Orlandi nos diz que: 

Ela é a interdição manifesta da circulação do sujeito, pela decisão de 
um poder de palavra fortemente regulado. No autoritarismo, não há 
reversibilidade possível no discurso, isto é, o sujeito não pode ocupar 
diferentes posições: ele só pode ocupar o “lugar” que lhe é destinado, 
para produzir os sentidos que não lhe são proibidos. A censura afeta, de 
imediato, a identidade do sujeito (ORLANDI, 1997, p. 81). 

Abordaremos, em nosso estudo, o silenciamento político sob 
forma de silenciamento local, censura. Esse é possível, porque há, 
na sociedade, vozes que tem o poder de controlar a produção dos 
sentidos, determinando quais sentidos podem estar em circulação 
e quais não. Esse silenciamento forçado, que afeta a identidade do 
sujeito, possibilita a resistência. Concebemos resistência, conforme 
Orlandi (2012), a qual se dá no movimento que se faz da forma-
-sujeito-histórica pela individu(aliz)ação pelo Estado. É o Estado 
e suas instituições, com as relações materializadas pela formação 
social, que individualiza a forma sujeito histórica. 

Quanto ao corpo, concebemos como mais do que apenas uma 
estrutura física, uma massa controlada pelo nosso cérebro.  Ele re-
flete nossos pensamentos, desejos, traumas e, a partir de uma aná-
lise comportamental, baseada na linguagem corporal, é possível 
saber muito de nossa personalidade. Segundo Novaes, “esse corpo 
não é apenas passivo: ele transgride, cria-se, rebela-se – porque 
fala” (NOVAES, 2011, p. 478).  A violência física afeta o corpo e a 
violência psicológica faz refletir no/pelo corpo o sofrimento, a dor, a 
resistência e, até mesmo, os limites de cada ser humano. Essas vio-
lências não têm por único objetivo machucar as vítimas, mas, mais 
que isso, uma desmoralização, desconstrução pessoal. As formas de 
tortura significam muito mais do que “castigos”, vejamos: 
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Martelando o rosto do adversário, desconfigurando-o, o que se busca 
mesmo é desumanizar a parte mais humana do homem. Atacar a mão 
dele mostra a mesma preocupação. Cortar as partes genitais é tomar 
de maneira mais particular como alvo a filiação, através de um tipo de 
profanação característica das práticas da crueldade. Crucificar o corpo 
do adversário, pendurá-lo pelos pés, arrancar-lhe a pele, desventrá-lo é 
transformar o soldado inimigo em um animal abatido (AUDOIN-ROU-
ZEAU, 2008, p. 404-405)

As mulheres presas e torturadas nesse momento eram vis-
tas como “soldados inimigos”, eram perseguidas, presas e recebiam 
punições como: choques elétricos, cadeira do dragão, pau de ara-
ra, afogamentos, espancamentos, etc. Muitas mulheres foram tão 
espancadas a ponto de ficarem desfiguradas, tiveram seus órgãos 
genitais perfurados ou sofreram diversos tipos de abuso sexuais, 
o que se queria, então, era que os prisioneiros se esquecessem ou 
pelo menos, começassem a refletir sobre essa condição inferior e 
submissa a qual estavam fazendo parte naquelas determinadas 
condições de produção. Audoin-Rouzeau diz:

Algumas mulheres resistem especificamente esfregando o rosto para 
avermelhá-lo, maquiagem no sentido primeiro: resistência de sua femi-
nidade calcada aos pés, ou procuram um pedaço de vidro para se olha-
rem apesar das proibições. Mas é extremamente difícil nesse mundo, e 
quase todas se tornam “seres assexuados [...], seres estranhos, espec-
tros [...].Talvez tivessem sido mulheres algum dia. Mas perderam tudo 
que se assemelhava ao charme (AUDOIN-ROUZEAU, 2008, p. 434).

Segundo a autora, existe todo um ideal de feminilidade en-
volvido na questão da tortura feminina, afinal as mulheres ficam 
presas em lugares sujos, em condições de higiene precárias, sem a 
possibilidade de verem refletidas em algum lugar, “em uma socie-
dade imagética, em que o sujeito é definido por sua aparência, não 
há como desconsiderar o sofrimento psíquico decorrente de todas 
as regulações sociais que incidem sobre o corpo – sobretudo o femi-
nino” (NOVAES, 2011, p. 477), logo, longe dos filhos, companhei-
ros, amigos, família, vão esquecendo quem são, como estão, ficando 
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cada vez mais vulneráveis. Essa “falta” é exposta por Audoin-Rou-
zeau:

A falta de roupas ou o uso de roupas não adaptadas ao clima, farrapos 
que deixam à mostra a nudez, fazem parte do mesmo processo: tudo 
é uma afronta ao pudor, como os toaletes coletivos onde um defeca no 
meio dos outros. Todo um povo nu, nu por dentro, desnudado de toda a 
cultura, de toda civilização [...] um povo moído de pancadas , pensando 
obsessivamente nos paraísos e alimentos esquecidos; mordida íntima 
das desgraças de um povo inteiro (AUDOIN-ROUZEAU,2008, p. 429).

A falta vai fazendo com que as prisioneiras sintam-se literal-
mente no limbo, entre dores que não podem ser medidas ou esque-
cidas, entre rostos que as atormentam e as pressionam a todo mo-
mento, a esquecer do que fazem parte, esse corpo, então, se fecha, 
e resiste à todas as surras, a todos os castigos, em silêncio, pois os 
ideais defendidos ainda prevalecem, embora todos os estágios já 
tenham sido violados.

Deste modo, o corpo é o eixo entre sujeito, história, ideologia 
e silenciamento. Podemos ver todas essas categorias representa-
das nele e por ele, é ele que resiste, é ele que interage com as con-
dições de produção, é ele quem expõe a hora de parar ou continuar, 
enfim, “o corpo parece, apesar de tudo, resistir. É incontornável, é 
ele que vive, morre e poderá vir a ser imortal. Na persistência da 
sua presença, o corpo é político” (NOVAES, 2011, p. 481).  Pensar, 
então, as relações ideológicas e históricas do sujeito, é pensar como 
esse corpo reage a tudo a sua volta, Orlandi coloca brilhantemente 
essa questão:

E, no caso da perspectiva discursiva, que é a nossa, na produção de um 
imaginário, pela interpelação ideológica do indivíduo em sujeito em sua 
materialidade e nos modos de sua individuação que presidem seu pro-
cesso de identificação. Pensando esta materialidade do sujeito, o corpo 
é o corpo vivido pelo sujeito: “tomada de posse do mundo e o esboço de 
seus projetos”. Portanto, além da existência/práxis, trazemos, para a 
reflexão, a linguagem e a ideologia, ao pensar a constituição do sujei-
to na relação com o mundo, a sociedade, a história (ORLANDI, 2014,  
p. 75).
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Esse corpo, segundo Orlandi, é o que o sujeito vive, são suas 
relações com o exterior, o modo como reage e enfrenta o mundo a 
sua volta, aquilo que ele defende e, principalmente, sua identifica-
ção com o exterior.

3 Mais algumas questões 

A fim de garantir o controle da sociedade, o governo, durante 
a Ditadura Militar, organizou um sistema para repressão, o qual 
se fundamentava em divisões de incumbências: apanhar, analisar, 
coibir, etc. Para isso, a ditadura dispunha de órgãos de repressão: 
Dops (Departamento de Ordem Política e Social) e Oban (Operação 
Bandeirante), que depois se transformou em DOI-CODI (Destaca-
mento de Operações e Informações – Centro de Operação e Defesa 
Interna). Em Direito à memória e à verdade: luta, substantivo fe-
minino, observamos depoimentos que descrevem diferentes modos 
torturas, executados por esses órgãos, sofridos por mulheres que 
foram presas no período.  

Desse livro, selecionamos quatro depoimentos: de Rioko 
Kayano, ex-militante do partido comunista do Brasil (PCdoB), es-
tudante de Letras quando foi presa em 14 de abril de 1972, em Ma-
rabá, Pará; de Maria Diva de Faria, enfermeira quando foi presa 
em 5 de setembro de 1973, em São Paulo; de Dulce Chaves Pandol-
fi, ex-militante da ação libertadora nacional (ALN), estudante de 
Ciências Sociais quando foi presa em 14 de agosto de 1970, no Rio 
de Janeiro; e de Rose Nogueira, ex-militante da Ação Libertadora 
Nacional (ALN), era jornalista quando foi presa em 4 de novembro 
de 1969, em São Paulo. Esses foram selecionados por apresenta-
rem a maneira como acontecia a tortura e o modo como elas ou o 
torturador reagia. Vejamos: 
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Eles também me humilhavam muito por eu ser japonesa. O meu maior 
medo era voltar para São Paulo, porque aqui eu sabia que a barra ia 
pesar. Quando eu voltei, dois meses depois de ser presa, fui direto para 
a Oban. Eles me torturaram mais pelo ódio que sentiam do que para 
obter informações. Eles sabiam que eu não tinha mais informação 
‘quente’ para oferecer. Passei por muita pancadaria, choque, xingamen-
to. Diziam que eu era uma traidora, que o Brasil tinha sido generoso 
com a minha família, que eu devia estar ajoelhada beijando a bandei-
ra (RIOKO KAYANO, ex-militante do Partido Comunista do Brasil  
(PCdoB), presa em 14 de abril de1972, em Marabá, Pará).

Os torturadores falavam muito das presas, ridicularizavam, gritando 
para você ouvir. Eram coisas libidinosas, como do tamanho da vagina 
de uma pessoa que eu conhecia. Uma vez, eles me chamaram para um 
interrogatório com um homem negro que diziam ser um psicólogo. Isso 
foi muito tocante para mim, porque é claro que chamaram um homem 
negro para eu me sentir identificada. [...] Ele me pôs para marchar na 
frente dele, para lá e para cá, para lá e para cá durante um bom tempo. 
E os homens falando: ‘Ô negra feia. Isso aí devia estar é no fogão. Ne-
gra horrorosa, com esse barrigão. Isso aí não serve nem para cozinhar. 
Isso aí não precisava nem comer com essa banhona, negra horrorosa’. 
E eu tendo de marchar. Imagine só, rebaixar o ser humano a esse ponto 
(MARIA DIVA DE FARIA, presa em 5 de setembro de 1973, em São 
Paulo). 

O que podemos percebemos nesses depoimentos é que o tor-
turador se apropriava do fato da nacionalidade, da cor, da condição 
física, forma do corpo, para intimidar, para fazer com que essas 
mulheres se contra identificassem com a sua própria ideologia.  Se-
gundo Rosa, “a tortura para fazer confessar tem alguma coisa de 
inquérito, mas também de duelo. Nesse duelo, o torturador quer 
arrancar de sua vítima à palavra que deseja ouvir, e não o que o 
outro tem a dizer” (ROSA, 2013, p. 117-118). Assim, o torturador, 
muitas vezes, tinha consciência de que a vítima não lhe diria algo 
de total importância naquele contexto, porém tentava, mesmo as-
sim, fazê-la falar aquilo que lhe convinha. Procurava, não apenas 
uma confissão, mas também que elas “esquecessem” de tudo aquilo 
que as movia. 

Podemos observar essas relações de nacionalidade e condição 
física nos depoimentos de Rioko Kayano, estudante de Letras, pre-
sa em abril de 1972, imigrante japonesa, torturada e humilhada a 
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partir de sua condição estrangeira, e de Diva Maria de Faria, enfer-
meira, presa em setembro de 1973, em São Paulo, por ser de origem 
afro descendente sofreu com diversas ofensas por sua cor de pele e 
sua aparência física. No caso de Kayano, os torturadores usaram o 
fato de o Brasil ter a acolhido para tentar fazê-la sentir-se mal em 
relação a seu comportamento “suspeito”, chamando-a de traidora. 
Percebemos que a vítima fala de uma questão de preconceitos em 
relação a sua estrangeiridade, afirmando que sofreu humilhações 
por ser japonesa.  Foi torturada muito mais pela questão do ódio 
que sentiam dela do que para obter informações, simplesmente, 
pelo fato de ela, “supostamente”, ter ideias divergentes das do re-
gime militar. O mesmo acontece com a enfermeira Diva Maria de 
Farias, que diz que se sentiu humilhada pelos xingamentos pre-
conceituosos em relação a sua cor da pele e seu tipo físico. Em seu 
discurso podemos notar, também, aspectos machistas da sociedade 
desse período, quando os torturadores dizem que ela “devia estar 
no fogão” e que “não serve nem para cozinha”. 

Rosa (2013) disserta sobre a questão da tortura baseada no 
gênero e que, a partir de nosso contato com esses relatos, constata-
mos que, apesar de dolorido e difícil de acreditar, eram/ são prati-
cados para inferiorizar a mulher. O corpo, as áreas mais sensíveis 
eram extremamente exploradas, por causarem dor, sofrimento, 
vergonha. Dulce Pandolfi, estudante de Ciências Sociais, presa em 
agosto de 1970, fala dessa violência através da exploração sexual:

Teve pau de arara com choque elétrico no corpo nu: nos seios, na vagi-
na, no ânus. Lá tinha um filhote de jacaré de estimação dos torturado-
res que eles colocavam para andar em cima do nosso corpo, amarrado 
numa cordinha (DULCE CHAVES PANDOLFI, ex-militante da Ação 
Libertadora Nacional (ALN), era estudante de Ciências Sociais quando 
foi presa em 14 de agosto de 1970, no Rio de Janeiro).

A questão de ter de se despir em frente aos militares, essa in-
vasão do íntimo, um animal perigoso em cima da vítima, mostrava 
que essas mulheres não tinham poder nenhum naquelas condições 
de produção, estavam em situação de total vulnerabilidade, qual-
quer coisa podia lhes acontecer. O torturador queria as fragilizar, 
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queria que elas esquecessem de sua condição humana e também de 
sujeito ideológico. Rosa (2013) diz:

Dor insuportável que adquire contornos específicos quando se trata de 
mulheres. De acordo com os dados da anistia Internacional (AI) tortu-
ras através da violação, mutilação, humilhação, insultos e ameaças, 
caracteriza a tortura baseada no gênero, sistematicamente utilizada 
contra as mulheres [...] Infelizmente os casos de tortura baseada no 
gênero, não param por aí a Anistia registrou, através de depoimentos, 
outras formas de tortura a que são submetidas às mulheres: “choques 
elétricos em presas grávidas, exames corporais e vaginais forçado se 
introdução de objetos na vagina”, entre outros (ROSA, 2013, p. 66-67).

Como pensar na tortura da mulher através do seu corpo? A 
maioria delas disse ter de ficar nua, tanto para o interrogatório 
quanto para as demais torturas, despi-las era o mesmo que tirar 
sua dignidade, ficar nua em frente a um estranho que observa e diz 
coisas horríveis. 

4 Conclusão

Ao partir disso, buscamos refletir sobre a luta dessas presas 
políticas, dessas mulheres que, para proteger suas famílias e seus 
ideais, tiveram de se assujeitar a um governo materializado na fi-
gura de um torturador. O torturador queria o silêncio delas, mas, 
ao mesmo tempo, queria o contrário, queria ouvir aquilo que elas 
“sabiam”, ou aquilo que elas “defendiam”, para podê-las punir e , 
assim, conseguir fazer com que se calassem. As presas políticas, 
através do silenciamento, o qual era uma forma de protesto, esta-
vam “dizendo” que não se renderiam, resistiam a esse assujeita-
mento. Orlandi (2011, p. 263) nos fala exatamente dessa relação: 
“O silêncio imposto pelo opressor é exclusão, é forma de dominação, 
enquanto que o silêncio proposto pelo oprimido pode ser uma forma 
de resistência.” Ou seja, silenciar, para estas mulheres, era uma 
forma de dizer muitas coisas, coisas que talvez lhe custassem à 
vida, muitos maus tratos e ameaças, mas era, sobretudo, uma for-
ma de resistência. 

Essas presas torturadas a partir de sua condição feminina, 
violência contra o corpo, choques, espancamentos, xingamentos 
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preconceituosos a respeito da cor da pele, tipo físico, estupro, abor-
to e etc., eram humilhadas brutalmente, sua dignidade era “arran-
cada”, seus princípios ignorados, desrespeitados.  Mas essas víti-
mas tinham aquilo que as tornava um grupo, eram presas, eram 
torturadas, eram mulheres.
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UMA INCURSÃO ANALÍTICA PELA 
SEMIOLOGIA DA LÍNGUA EM 

BENVENISTE

Aline Wieczikovski Rocha* 

1 Introdução 

Neste trabalho, propomos como tema de estudo o texto Se-
miologia da língua (1969) de Émile Benveniste, em especial, o lu-
gar que a língua ocupa frente aos sistemas de signos. O objetivo é 
destacar como a língua opera enquanto sistema interpretante da 
sociedade. 

Para isso, partimos do encontro teórico entre Saussure e 
Peirce, propiciado pela análise de Benveniste na primeira parte 
do seu texto. Em seguida, deslocamo-nos à leitura ao desenvolvi-
mento da semiologia em si, momento em que Benveniste coloca em 
evidência a primazia da língua, já que os sistemas não linguísticos 
estão sujeitos à interpretação da língua. Para encerrar o aspecto 
teórico, trabalhamos o caráter da dupla significância da língua, a 
do modo semiótico e a do modo semântico. É a dupla propriedade 
de significação que permite à língua fundamentar-se como o único 
sistema semiológico capaz de interpretar a si mesmo e a todos os 
outros sistemas. 

Por fim, apresentamos a análise de uma charge, de autoria 
de Iotti e veiculada pelo jornal Zero Hora. Nela, veremos como os 
elementos linguísticos e não verbais operam na produção de sen-

*  Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo 
– Bolsista CAPES. E-mail: aline.wiec@gmail.com
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tido, em especial, como a charge é representativa de um discurso 
significante da sociedade em si. 

2 Do estudo dos signos à criação da 
semiologia

Esta seção recupera a primeira parte do texto Semiologia da 
língua, na qual Benveniste aborda os conhecimentos teóricos de-
senvolvidos por Peirce e Saussure e constrói seu ponto de partida 
para apresentar a questão da semiologia. As formulações teóricas 
de Benveniste nesse texto partem de uma problemática basilar, a 
saber: “qual é o lugar da língua entre os sistemas de signos?”. Em 
busca de estabelecer esse estatuto da língua, o linguista realiza 
um rigoroso confronto de leitura das propostas teóricas de Peirce 
e Saussure. Em Peirce, encontra impedimentos acerca do modo de 
conceber o signo, consequentemente, o “edifício semiótico” peircia-
no não pode servir como elemento estruturante na construção da 
semiologia da língua, pois há que se admitir, entre o signo e o signi-
ficado, uma diferença. No escopo benvenistiano, “É necessário que 
todo signo seja tomado e compreendido em um SISTEMA de sig-
nos. Esta é a condição da SIGNIFICÂNCIA” (BENVENISTE, 2006,  
p. 45, grifos do autor). Contrariando Peirce, Benveniste olha para 
o funcionamento do signo a partir de sua diferença e possibilidade 
de outros sistemas, os quais devem estabelecer entre si relações de 
diferenças e analogia. Com isso, Benveniste filia-se à metodologia 
e à prática de Saussure, pois com ele “a reflexão procede da língua 
e toma a língua como objeto exclusivo” (p. 45), é, pois, no terreno da 
língua que Benveniste trabalhará. 

Apresentado o terreno em que semeará suas considerações, 
Benveniste recupera “a singularidade da língua entre todos os ob-
jetos de ciência”, fazendo versar o programa saussuriano da con-
dição fundamental à linguística: “conhecer-se, enfim, descobrindo 



784

Uma incursão analítica pela semiologia da língua em Benveniste

o seu objeto” (BENVENISTE, 2006, p. 46), tarefa necessária, já 
que a linguística pertence a uma ciência até então inexistente, mas 
com profícuos propósitos – ocupar-se “dos outros sistemas de mes-
ma ordem no conjunto dos fatos humanos, a SEMIOLOGIA” (BEN-
VENISTE, p. 48, grifo do autor). Da conversa detalhada que Ben-
veniste estabelece com o texto saussuriano, recupera a arbitrarie-
dade do signo como um princípio régio dos sistemas de expressão, 
nesse sentido a língua, e reitera a necessidade de avançar rumo à 
consolidação das bases da semiologia, para além do ponto deixado 
por Saussure. Nas palavras de Benveniste, “É tempo de deixar as 
generalidades e abordar enfim o problema central da semiologia, o 
estatuto da língua em meio aos sistemas de signos” (p. 50). Encer-
ra-se, assim, o tempo da primeira parte do texto, encaminhando-se 
aos novos desígnios da sua semiologia da língua, enfim, estará aí a 
abertura de um novo tempo? Vejamos a seção subsequente.

3 Sobre a construção da semiologia da 
língua

Ao findar a primeira parte de seu texto, Benveniste empe-
nha-se em delinear a noção e o valor do signo. Partindo da análise 
dos sistemas não linguísticos, consegue precisar o papel do signo: 
“o de representar, o de tomar o lugar de outra coisa evocando-a a 
título de substituto” (BENVENISTE, 2006, p. 51).  O alcance dessa 
evidência é uma vida inteira presa “em redes de signos” que “pare-
cem engendrar-se e multiplicar-se em virtude de uma necessidade 
interna” (p. 52) e que convocam a introdução de um princípio or-
ganizador das relações e delimitador dos conjuntos, o critério da 
significância e sua composição em signos. Desse modo, o linguista 
descreve os caracteres distintivos de um sistema semiológico: 1) o 
modo operatório; 2) o domínio de validade; 3) a natureza e número 
dos signos; 4) o tipo de funcionamento.  
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As duas primeiras vinculam-se às condições externas do sis-
tema e, por isso, estão inclinadas ao domínio semântico, ao passo 
que as duas últimas não aceitam qualquer variação ou interfe-
rência externa, estando inclinadas ao domínio semiótico. Sobre as 
relações entre sistemas semióticos, Benveniste chama a atenção 
para o princípio de não-redundância entre sistemas, inscreve-se 
nisso a impossibilidade de sinonímia. Sistemas de bases diferentes 
veem-se incapazes de “dizer a mesma coisa”, não são mutuamente 
conversíveis, pois “O homem não dispõe de vários sistemas distin-
tos para a MESMA significação” (BENVENISTE, 2006, p. 54, grifo 
do autor). Sobressaem-se disso os exemplos dos alfabetos gráfico, 
Braile, Morse e a língua de sinais que comportam a mútua conver-
sibilidade porque seus sistemas são fundados no sistema alfabético 
– uma letra/um som. 

Posto isso, Benveniste assegura um segundo princípio, ou 
seja, um mesmo signo pode pertencer a dois sistemas sem provo-
car sinonímia ou redundância, visto que é o sistema que integra o 
signo que define o seu valor, não há, portanto, signo trans-siste-
mático.  Empenhado na exigência do método, para fazer valer seu 
propósito semiológico, Benveniste sublinha a necessidade de que 
“a relação colocada entre sistemas semióticos seja ela própria de 
natureza semiótica” (p. 54) e isso se dará “primeiramente pela ação 
de um mesmo meio cultural, que de uma maneira ou de outra pro-
duz e alimenta todos os sistemas que lhe são próprios” (BENVE-
NISTE, 2006, p. 54). A segunda condição diz respeito à capacidade 
de interpretação do sistema, ou seja, se autointerpretante ou se 
dependente da interpretação de outro sistema. A relação semiótica 
entre sistemas estabelece-se numa relação entre sistema interpre-
tante e sistema interpretado. Assim sendo, Benveniste assegura 
a língua como o interpretante da sociedade. Em razão disso, “os 
sub-sistemas semióticos interiores à sociedade serão logicamente 
os interpretados da língua, uma vez que a sociedade os contém e 
que a sociedade é o interpretado da língua” (BENVENISTE, 2006, 
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p. 55). Destaca-se com isso o lugar singular que a língua ocupa nos 
sistemas de signos. 

 Benveniste traz à cena as condições mínimas de um sistema 
semiótico cuja base é o signo. Desse modo, deve apresentar “(1) um 
repertório finito de SIGNOS, (2) regras de arranjo que governam 
suas FIGURAS, (3) independentemente da natureza e do número 
de DISCURSOS que o sistema permite produzir” (BENVENISTE, 
2006, p. 57). O linguista coloca uma nova problemática no cerne da 
discussão: a questão da unidade. Isso porque é condição prévia do 
sistema “designar as unidades que coloca em jogo para produzir o 
“sentido” e especificar a natureza do “sentido” produzido” (BEN-
VENISTE, 2006, p. 58). É por esse viés que Benveniste se constitui 
como um teórico da significação e seguindo esta linha, Benveniste 
ressalta: “A significância da língua [...] é a significância mesma, 
fundando a possibilidade de toda a troca e de toda a comunicação, 
e também de toda cultura” (BENVENISTE, 2006, p. 60).  

Ao realizar o exame cuidadoso do som, da cor, da imagem, 
Benveniste certifica que “Toda semiologia de um sistema não-lin-
güístico deve pedir emprestada a interpretação da língua, não 
pode existir senão pela e na semiologia da língua” (BENVENISTE, 
2006, p. 61). Dizer isso é reiterar a condição da língua de inter-
pretante de todos os sistemas. Para compreender a natureza das 
relações dos sistemas semióticos, o autor desenvolve três relações: 
de engendramento, de homologia e de interpretância. 

A primeira relação condiz à capacidade de um sistema de 
engendrar outro, para isso é necessário que sejam distintos entre 
si, contudo de natureza comum. Não se trata de uma relação de 
derivação, e sim da construção do sistema secundário, preenchen-
do função específica, a partir do sistema primeiro. A relação de 
homologia é vista na “correlação entre as partes de dois sistemas 
semióticos” (BENVENISTE, 2006, p. 62). Por fim, a relação de in-
terpretância refere-se à capacidade de um sistema interpretar o 
outro. É a partir desta relação que Benveniste tece o fundamento 
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do sistema da língua, a saber: “a língua pode, em princípio, tudo 
categorizar e interpretar, inclusive ela mesma” (BENVENISTE, 
2006, p. 62), é a sua expressão de sistema autointerpretante.  

Para entender a importância da língua, Benveniste apresen-
ta a possibilidade da existência da sociedade na e pela língua, pois 
“A língua constitui o que mantém juntos os homens, o fundamento 
de todas as relações que por seu turno fundamentam a socieda-
de. Poder-se-á dizer, nesse caso, que a língua contém a sociedade” 
(BENVENISTE, 2006, p. 63). Soma-se a isso o fato de que a língua 
é em si uma organização semiótica por excelência, tanto do ponto 
de vista estrutural como do ponto de vista de seu funcionamento, 
vejamos como o autor a refere: 

1º ela se manifesta pela enunciação, que contém referência a uma situ-
ação dada; falar, é sempre falar-de;
2º ela consiste formalmente de unidades distintas, sendo que cada uma 
é um signo;
3º ela é produzida e recebida nos mesmos valores de referência por 
todos os membros de uma comunidade;
4º ela é a única atualização da comunicação intersubjetiva  
(BENVENISTE, 2006, p. 63).

No ambiente de sua semiologia, Benveniste confere à língua o 
status de fórmula exemplar, de modelagem semiótica cujo princípio 
é interno à própria língua. Dizer isso é implicar que “A natureza da 
língua, sua função representativa, seu poder dinâmico, seu papel 
na vida de relação fazem dela a grande matriz semiótica, a estrutu-
ra modelante da qual as outras estruturas reproduzem os traços e 
o modo de ação” (BENVENISTE, 2006, p. 64). A profundidade com 
que Benveniste analisa o lugar da língua permite-lhe assegurá-la 
com propriedade de dizer que nenhum sistema pode reproduzir a 
significância da língua como ela própria. Eis que surge no aparato 
de seu constructo a dupla significância da língua: ser semiótica e 
ser semântica. Interessante ver que é justamente nessa amplitude 
dos domínios da língua que vemos configurar a sua especificidade, 
a sua capacidade de reuni-los. É, portanto, disso que tratará a se-
ção seguinte.  
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4 Semiótico e semântico:  a dupla 
significância da língua 

Há um princípio da discussão dos dois domínios da língua 
ancorado no texto A forma e o sentido na linguagem (1966/1967). O 
texto é referido pelo próprio autor em nota, portanto, consideramos 
pertinente esse reencontro de leitura, ainda que brevemente, já 
que a referência a ela sustenta bases da apresentação do autor no 
texto Semiologia da língua, objeto de nosso estudo. 

Tomamos como ponto de partida a análise de Benveniste em 
relação a Saussure. Neste momento do texto, Benveniste propõe 
um movimento de transcendência da língua como um sistema sig-
nificante, um movimento dessa natureza requer a compreensão de 
tudo aquilo que está relacionado às noções de sentido, forma e a 
doutrina saussuriana de signo. Empenhado sobre a noção de signo, 
o autor assegura que “dizer que a língua é feita de signos é dizer 
antes de tudo que o signo é a unidade semiótica” (BENVENISTE, 
2006, p. 224) e, por isso, não se pode nunca “descer abaixo do signo 
sem perder a significação” (BENVENISTE, 2006, p. 225). Desse 
modo, não há como definir o signo sem perceber sua dependência 
semiótica da língua. Soma-se a isso, o “duplo ponto de vista da 
forma e do sentido, já que o signo, unidade bilateral por nature-
za, se apresenta por sua vez como significante e como significado” 
(BENVENISTE, 2006, p. 225). No adiantado do texto, Benveniste 
anuncia como princípio elementar do domínio semiótico que o sig-
no seja “necessário e suficiente” e que do mesmo modo “se possa 
identificá-lo no interior e no uso da língua” (p. 227), pois, segun-
do sua compreensão, “cada signo entra numa rede de relações e 
de oposições com outros signos que o definem, que o delimitam no 
interior da língua” (BENVENISTE, 2006, p. 227). Portanto, aque-
le que diz “semiótico” está assumindo o caráter “intralinguístico” 
do signo, porque “cada signo tem de próprio o que o distingue dos 
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outros signos. Ser distintivo e ser significativo é a mesma coisa” 
(BENVENISTE, 2006, p. 227-228). O que precisa ficar claro é que a 
disposição dos signos se dá sempre e somente em relação paradig-
mática, devendo-se, então, incluir na semiologia toda a variedade 
de categorias de signos, observando toda a sua arquitetura. 

Posto isso, Benveniste estabelece a questão da representa-
tividade da frase como um ponto nodal, pois “qual a sua função 
comunicativa na língua? [...] Parece-nos que se deve traçar, através 
da língua inteira, uma linha que distingue duas espécies e dois do-
mínios do sentido e da forma” (BENVENISTE, 2006, p. 228-229). 
Encontra-se aí a indissociabilidade da forma e do sentido na lín-
gua, a língua ser semiótica é ter em si o estatuto de significar e ser 
semântica é ter a função de comunicar. 

O funcionamento semântico da língua tem sua importância 
porque é a partir dele que se pode integrar a sociedade ao mun-
do, garantindo, de certo modo, “a normalização do pensamento e 
o desenvolvimento da consciência” (BENVENISTE, 2006, p. 229). 
O debate a respeito da condição semiótica e semântica da língua é 
intenso e suscita por parte de Benveniste observações como esta:

[...] a expressão semântica por excelência é a frase. [...] Não se trata 
mais, desta vez, do significado do signo, mas do que se pode chamar o 
intencionado, do que o locutor quer dizer, da atualização linguística de 
seu pensamento. Do semiótico ao semântico há uma mudança radical 
de perspectiva: todas as noções que passamos em revista retornam, 
mas outras e para entrar em relações novas (BENVENISTE, 2006,  
p. 229).

Destaca-se, com isso, que o semiótico é próprio da língua, en-
quanto o semântico depende de um locutor colocando a língua em 
ação para que se realize. Na emergência dos termos, Benveniste 
introduz o referente:  o “sentido” da frase tem a proporção da ideia 
que ela exprime, a “referência” da frase é vista como “o estado de 
coisas que a provoca, a situação de discurso ou de fato a que ela se 
reporta e que nós não podemos jamais prever e fixar” (BENVENIS-
TE, 2006, p. 231). 
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A frase é, portanto, sempre um acontecimento diferente, que 
“não existe senão no instante em que é proferida e se apaga nes-
te instante; é um acontecimento que desaparece” (BENVENISTE, 
2006, p. 231), toda sua efemeridade é fruto da enunciação. A articu-
lação do domínio semântico/do sentido propõe-se na totalidade da 
ideia, perceptível na compreensão global. 

Então, há que se compreender o sistema edificante da lín-
gua, cuja base fundante é o domínio semiótico, sua organização 
de signos. A partir deste fundamento, a língua-discurso constrói 
uma semântica própria, de significação intencionada e produzida 
através da sintagmatização das palavras. Esse duplo sistema não 
está simplesmente presente na língua, é ele que a movimenta e 
num ritmo tão veloz e, ao mesmo tempo, sutil que analisá-lo ou 
desprendê-lo exige um grande esforço, já que um pertence ao outro, 
tamanho o poder significante da língua. A reflexão de Benveniste 
acerca da linguagem, no referido artigo, é encerrada com as pala-
vras de Heráclito “Ela não diz nem oculta, mas ela significa”, pois 
para Benveniste não há como considerar a língua se não a observar 
enquanto realização conjunta, que relaciona um locutor usando a 
língua no mundo.

Uma vez considerado o arcabouço teórico de A forma e o 
sentido na linguagem, é necessário retornarmos ao nosso objeto, 
no entanto, com a noção de que, para argumentar os domínios do 
semiótico e do semântico, Benveniste desliza as formulações em-
preendidas para essa nova base de discussão que fundamenta 
a semiologia.  No estudo semiótico, “cada signo será chamado a 
afirmar sempre e com a maior clareza sua própria significância 
no seio de uma constelação ou em meio ao conjunto dos signos” 
(BENVENISTE, 2006, p. 65). O semântico tem um modo específi-
co, aquele engendrado pelo discurso. Assim, ser reconhecido é uma 
incumbência destinada ao semiótico/signo e ser compreendido ao 
semântico/discurso. Este é, na acepção benvenistiana, o privilégio 
da língua, “comportar simultaneamente a significância dos signos 
e a significância da enunciação. Daí provém seu poder maior, o de 
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criar um segundo nível de enunciação, em que se torna possível 
sustentar propósitos significantes sobre a significância” (BENVE-
NISTE, 2006, p. 66). Eis a essência interpretante da língua. 

De Saussure a Benveniste as relações para a semiologia não 
são meramente ressignificadas. Benveniste reconhece na base se-
miológica a noção de signo empreendida por Saussure e propõe um 
“aparelho de conceitos e definições” para o semântico. Nesse senti-
do, o signo não pode mais ser um impedimento ao desenvolvimento 
da semiologia. Ultrapassá-lo é preciso, Benveniste estabelece duas 
vias de ultrapassagem: pela análise intralinguística, a do discur-
so, a do semântico; e pela análise translinguística dos textos, das 
obras, partindo da semântica da enunciação e construindo, então, a 
metassemântica. “Esta será uma semiologia de “segunda geração”” 
(BENVENISTE, 2006, p. 67), diz-se segunda porque a primeira é a 
proposta por Saussure, na abordagem do signo. A semiologia pro-
posta por Benveniste toma para si a enunciação. 

Dito isso, a proposta que segue é a de olhar para o quadro te-
órico construído no texto Semiologia da língua a partir da análise 
de um texto divulgado na esfera jornalística. 

5 Engendrando uma possibilidade de 
análise

Ao longo da construção do que considera a Semiologia da lín-
gua, Benveniste trabalha veementemente em descrições dos dis-
tintos sistemas, para construir uma argumentação consistente que 
assegure o lugar da língua como sistema interpretante dos demais 
sistemas. No intento da análise do que representa esse lugar de 
excelência da língua, propusemos observar um texto que circule na 
esfera jornalística, por isso selecionamos a charge1 como um texto 
que se organiza a partir de dois sistemas o da língua – pelo verbal 

1  A charge em questão foi veiculada no jornal Zero Hora, de 03/10/16, é de autoria de Iotti 
que a intitula “Derrocada”.  
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– e o artístico, o traço do desenho – pelo não verbal. Para organizar 
nossa análise, partiremos a) da descrição dos elementos visuais 
que participam da representação da arte figurativa; em direção à 
b) descrição dos elementos linguísticos; e, enfim, estabeleceremos 
c) a análise enunciativa, empreendida no discurso, no engendra-
mento dos domínios semiótico e semântico.  

A imagem do ex-presidente Lula segurando uma lupa em 
direção à estrela que representa o símbolo do Partido dos Traba-
lhadores (PT), além das formas que configuram o próprio texto 
verbal, a composição de cores, traços de movimentos, disposição e 
organização da imagem em si, instituem o espaço do não verbal no 
texto. Nesse primeiro gesto da análise, compreendemos o não ver-
bal como um sub-sistema semiótico interior à sociedade e, por isso, 
interpretado da língua, pois é a ela que Benveniste atribui o poder 
interpretante dos demais sistemas, sejam eles linguísticos ou não. 

Dito isso, constituímos a análise dos domínios da língua, 
o mundo dos signos que compõem QUERIDA, EU ENCOLHI O  
PARTIDO! Sabemos, com Benveniste, que o estudo do semiótico 
trata de identificar as unidades, “descrever suas marcas distintivas 
e em descobrir os critérios cada vez mais sutis da distintividade” 
(BENVENISTE, 2006, p. 65). Ele é a base significante da língua e 
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matéria da enunciação. Sua existência é dada pelo reconhecimento 
dos membros da comunidade linguística. 

O mundo do signo precisa transpor-se à significância, por 
isso, deve entrar no mundo do discurso. Aqui, os signos são parti-
culares, são as palavras mobilizadas por um conjunto de referentes 
e que devem ser, além de reconhecidas, compreendidas. Notamos 
que a escolha e a combinação de cada signo do discurso aludem a 
outro texto: QUERIDA, ENCOLHI AS CRIANÇAS. Esta alusão 
não se dá apenas na matéria linguística, ocorre de igual maneira 
na escolha que formata o texto verbal – nos efeitos de arte, a es-
colha de cores, o traço da letra, a imagem construída da persona-
gem com a lupa como um “eco” da passagem do filme –, isso tudo 
constrói um discurso individual, do “eu” que enuncia. Benveniste 
(BENVENISTE, 2006, p. 66) assegura, com isso, a ordem semânti-
ca, o mundo da enunciação, o universo do discurso.    

Assim, o locutor que enuncia QUERIDA, EU ENCOLHI O 
PARTIDO! o faz para significar-se. Esta significação só ocorre na 
relação intersubjetiva – entre um eu e um tu – e pelo engendra-
mento do discurso em busca de seu sentido. Benveniste apontou o 
referente do discurso como elemento também organizador do senti-
do. Dessa forma, a charge em questão mobiliza um conjunto de re-
ferentes: será a palavra QUERIDA em referência ao título do filme, 
ou será ela referência ao Tchau, querida!? Lembremo-nos de que a 
sociedade é o interpretado da língua. Dizer QUERIDA, EU ENCO-
LHI O PARTIDO! é mobilizar discursivamente uma relação como 
o sentido todo que há em QUERIDA, ENCOLHI AS CRIANÇAS. 
Contudo, é na distinção entre o referente PARTIDO e CRIANÇAS 
que o sentido se constrói, esta é a tarefa do leitor quando adminis-
tra os sentidos de um texto. 

O sistema da língua é o instrumento possibilitador da cons-
trução dessa enunciação e o sistema não verbal, enquanto subsiste-
ma interpretado, designado, contribui na confirmação da referên-
cia e, então, do sentido. Tomar a arte gráfica como subsistema, pelo 
menos neste caso, é permitido. A sua função é a de representar, 
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para significar sujeita-se à língua que encontra sua possibilidade 
de significação no exercício do discurso, porque é nesse espaço que 
o homem vive a linguagem, a sua experiência de língua.    

Desse modo, vemos no texto em análise construir-se um dis-
curso individual de um “eu” que anuncia a “derrocada” – título 
dado à charge na ocasião de sua publicação on-line – do Partido 
dos Trabalhadores nas eleições municipais. Aqui, o locutor sugere 
que, a partir do resultado das eleições, Lula encolheu o partido, daí 
a justificativa do uso da lupa para poder encontrar o Partido dos 
Trabalhadores. Torna-se notável no exercício da charge a posição 
daquele que a enuncia, bem como de seu veículo de divulgação.  

Então, o que se apresenta no texto analisado é o plano do 
sentido sendo organizado pela língua, mesmo na presença do não 
verbal. Este, depende da capacidade de interpretação da língua 
para dizer o que se quer dizer, para interpretar a sociedade impres-
sa na charge. 

6 Palavras finais

No início deste trabalho, anunciamos como tema de estudo o 
texto Semiologia da língua. Dele, depreendemos a reflexão teórica 
de Benveniste acerca da língua como um sistema semiótico modelo 
dos demais sistemas semióticos. A partir disso, observamos Benve-
niste apresentar o par semiótico e semântico, ou forma e sentido, 
como constitutivos da língua e fazer ver que operar esses dois do-
mínios é colocar em funcionamento a língua para então operar o 
discurso. Uma vez estabelecida a complexa operação do discurso, 
Benveniste acrescenta o fato de que a língua contém a sociedade, 
ou seja, a sociedade faz parte da língua, este é um importante movi-
mento teórico construído pelo célebre linguista ao longo de seu texto.

Assim, a língua será o interpretante da sociedade, por isso, 
os demais sistemas da sociedade serão igualmente interpretados 
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pela língua. Desse modo, a sociedade torna-se significante na e 
pela língua e é sobre esta significância que este estudo tratou. 

Embora sejam parciais as considerações que aqui construí-
mos, conseguimos observar que a interlocução enunciativa da aná-
lise proposta mobiliza um “tu”, ou seja, o locutor estabelece com o 
“tu” uma relação de significação, assim, se analisarmos as possibi-
lidades de locutores, veremos surgir no composto de sociedade um 
“tu” muito específico, o leitor do jornal e, em especial, aquele que 
comunga da “derrocada” de Lula e seu partido político. 

No discurso da charge, o verbal e o não verbal operam suas 
formas a serviço do sentido, um sentido que faz evidenciar um “eu” 
que se constitui na e pela linguagem, o sentido engendrado pelas 
relações de forma e sentido de um sistema na elaboração de um 
discurso irônico, provocador, zombeteiro e desdenhoso. Encontra-
mos essa possibilidade enunciativa no modo como o “eu” agencia e 
organiza as formas da língua e o faz para interpretar outros siste-
mas e também a sociedade.     

O percurso feito até aqui permitiu-nos ver o arranjo dos sig-
nos linguísticos de modo a torná-los significantes na descrição e na 
interpretação da experiência da própria sociedade, pois a existên-
cia da sociedade e do homem está atrelada à linguagem. Semiolo-
gia da língua é o texto divisor das águas teóricas de Benveniste. 
Nele, um mar de possiblidades se anuncia; nele, uma nova linguís-
tica se enuncia.        
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1 Introdução

Este trabalho traz um recorte de minha dissertação de mes-
trado na qual apresento alguns dados da época de sua realização 
e procuro contextualizar com a prática pedagógica da educação 
física escolar. Defendida em 2011, a dissertação intitulada “Con-
tribuições dos docentes de educação física das escolas municipais 
de Petrópolis sobre uma reflexão curricular para uma sociedade 
sustentável” abordou aspectos do processo ensino-aprendizagem 
da Educação Física, atrelando-os à temática meio ambiente.

De forma sucinta irei descrever o quadro que desencadeou 
esta pesquisa, adentrando nos exemplos de algumas atividades 
que podem atrelar o desenvolvimento de uma Educação Física pre-
ocupada com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

O ano de 2005 foi escolhido pela ONU (Organização das Na-
ções Unidas) como o ano Internacional do Esporte e da Educação 
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Física, o que tinha como objetivo principal passar pelas nuances 
que se apresentam nas práticas corporais, como por exemplo, a su-
peração de desafios presentes nos esportes, com isto, estas ativida-
des físicas poderiam colaborar na diminuição dos espaços culturais 
e étnicos, atribuindo assim uma melhoria na qualidade de vida das 
populações (NAÇÕES UNIDAS, [2004 ou 2005]).

Essa busca por um melhor desenvolvimento das populações, 
seja ele econômico ou social, perpassa o que Farinatti e Ferreira 
(2006) chamam de aspectos biopsicossociais da saúde, que são de-
correntes de vários fatores. Desta forma trabalha-se com o conceito 
de saúde positiva (FARINATTI; FERREIRA, 2006), no qual a Edu-
cação Física não “se limita a ensinar aspectos técnicos das moda-
lidades esportivas, e sim trabalhar com a conscientização, levando 
os jovens a pensarem sobre o que é ser humano e o que é viver em 
sociedade, estimulando a consciência de seus direitos como cida-
dãos” (PORRETTI, p. 12, 2011).

Alguns autores da Educação Física – como Darido (2003), 
Darido e Rangel (2005), Soares et. al. (1992) – discutem a aplica-
ção dos conteúdos desta disciplina na escola, circunstância em que 
a prática pedagógica deve alcançar os alunos de forma prazerosa e 
lúdica, fazendo com que não ocorra exclusão, sendo respeitadas as 
individualidades, os aspectos ambientais, sociais de cada região. 
Assim as atividades físicas podem se contextualizar com a vida 
cotidiana de cada local e sendo trabalhados de forma crítica os con-
teúdos desenvolvidos nas aulas podem ser transportados para uma 
vida adulta futura.

Entendendo que a Educação Física é um componente curri-
cular que deve ser desenvolvido na escola de forma crítica e cons-
ciente, aliado à missão de formar seres humanos mais justos, en-
trelaçamos as questões ligadas ao desenvolvimento sustentável, e, 
por intermédio dos Temas Transversais dos Parâmetros Curricu-
lares Nacionais (BRASIL, 1998) desenvolvemos a temática meio 
ambiente. Refletir sobre as questões ambientais no contexto local é 
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favorecer o desenvolvimento de consciência crítica dos alunos, pois 
ao debruçarem-se sobre esta temática, se sentem responsáveis pelo 
ambiente que os cerca, e consequentemente as preocupações com o 
planeta e as futuras gerações surgem.

Outra possibilidade de abordarmos estas questões na escola 
pode vir com o debate sobre o Olimpismo, pois a Carta Olímpica do 
Comitê Olímpico Internacional traz a preocupação com a sustenta-
bilidade. A ética e o respeito norteiam esta carta, cujas ações, acre-
ditamos, podem estar ligadas a esta temática no ambiente escolar.

Ocorria internacionalmente a Década da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável (UNESCO, 2005), que procurava 
beneficiar-se da educação para englobar valores ligados às preo-
cupações globais com o planeta. Nesse sentido, descrevemos que:

Para Gadotti (2008) é preciso reorientar o sistema educacional no senti-
do de promover conhecimentos, competências, habilidades, princípios, 
valores e atitudes relacionadas à sustentabilidade. No plano teórico, se 
discute muito o conceito de como promover a sustentabilidade, porém 
na prática, sabemos que insustentáveis são a fome, a miséria e a guer-
ra. Um dos exemplos citados pelo autor diz respeito aos alimentos con-
sumidos. Nós, seres humanos, sabemos que precisamos comer, porém 
não agimos instintivamente como os animais e nem sempre comemos 
de forma correta. Os produtos industrializados, por exemplo, geram 
muito mais lixo que os alimentos orgânicos; contudo, são largamente 
mais consumidos, o que gera uma distribuição menos humana dos ali-
mentos, já que há grande desvalorização dos alimentos locais. A escola 
pode ser o local de se iniciar mudanças de hábitos e atitudes em busca 
de uma vida sustentável, que se refletirão no futuro, com estilos de vida 
mais justos e solidários (PORRETTI, p. 5, 2011).

Apoiados em alguns autores da Educação Física brasileira 
embasamos nosso estudo em aspectos e valores éticos ligados às 
atividades físicas desenvolvidas no cotidiano escolar para pedago-
gicamente dialogar com a temática meio ambiente.



799

Marcelo Faria Porretti

2 Tecendo caminhos para uma Educação 
Física consciente

Para proceder nossa pesquisa realizamos no município de 
Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, uma identificação junto aos 
docentes de educação física escolar, da Secretaria Municipal de 
Educação e Esportes, de como estes entenderiam e como poderiam 
abordar as temáticas do desenvolvimento sustentável nas suas au-
las. 

2.1 Metodologia

Através de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, apoia-
do em Rocco et. al. (2003), realizamos uma pesquisa mista. Para 
a coleta dos dados aplicamos um questionário escalonado e uma 
entrevista estruturada. Aplicamos o questionário junto a 57 docen-
tes e entrevistamos 9 docentes que necessariamente responderam 
trabalhar de alguma forma o tema meio ambiente em suas aulas. 
A escolha deste município se deu pela diversidade ambiental local 
e por facilidade de acesso do pesquisador ao campo. A análise dos 
dados ocorreu segundo Gomes (1994), sendo organizado em catego-
rias que discutiremos a seguir.

2.2 Algumas teias que nos levaram à pesquisa

Lecionando Educação Física desde 1994, encarei de forma 
natural o trabalho no município de Petrópolis quando assumi mi-
nha matrícula na Secretaria de Educação e Esportes no ano de 
2001, porém com o passar dos anos as questões ambientais sempre 
apareciam no contorno de uma aula. Seja por fatores atmosféricos, 
seja por uma caminhada que realizávamos em aula, ou até mesmo 
no contexto de participação em jogos estudantis. Era muito praze-
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roso sentir a vontade que os alunos tinham em realizar caminha-
das ao ar livre em meio à mata atlântica. Deste ponto partimos 
para campo para identificar quais ações meus colegas vinham de-
senvolvendo neste sentido. Era possível ligar o conteúdo de Educa-
ção Física a esta temática?

3 Considerações compartilhadas

Como dito anteriormente, irei relatar nuances presentes nes-
ta pesquisa que compartilho com os meus colegas docentes. As nar-
rativas em questionários e entrevistas constituem um resumo que 
apresento no quadro 1 a seguir, no qual serão expressas a visão dos 
docentes de educação física escolar referente à importância dada 
ao tema meio ambiente na escola.

Quadro 1 

O tema meio ambiente no contexto dos temas transversais: a visão dos 
docentes de educação física escolar

Importância dada aos 
temas transversais

Importância dada 
especificamente ao 
tema meio ambiente

Visão do meio ambiente

1º saúde
2º todos juntos
3º pluralidade cultural
4º ética
5º meio ambiente
6º orientação sexual

1º pouca importância
2º muita importância
3º média importância

1) preservação
2) fonte de interação
3) tudo que está em 
volta

abordagem não desenvolvida de forma específica, surgindo 
espontaneamente, a fim gerar maior interesse

Fonte: Adaptado de PORRETTI, 2011.



801

Marcelo Faria Porretti

Podemos observar no quadro acima que a temática meio 
ambiente não apareceu com grande importância, o que podemos 
encarar como normal. Mesmo a pesquisa sendo realizada em um 
município que tem preocupações ambientais constantes, nossa dis-
ciplina nunca abordou academicamente esta temática, fato este 
que podemos observar claramente nas respostas dos pesquisados. 
A saúde prevalece como sendo o tema transversal mais abordado 
e de maior importância na educação física escolar, fato para o qual 
podemos encontrar ancoragem histórica nas graduações em educa-
ção física. 

A mídia como Cândido et al., (2016) aborda, também vem a 
interferir na imagem que se cria da educação física. O quadro “Me-
dida Certa” que foi ao ar com jornalistas da Rede Globo de televisão 
como narram os autores, mexia com o imaginário do telespectador, 
e este é moldado para buscar uma mudança; significativamente 
um “Corpo Tecnológico”, que segundo esse modelo estaria livre de 
todos os males, trazendo uma saúde inabalável. A “Medida Certa” 
descrita pelos autores estaria ligada à reconstrução de um corpo, 
um corpo com saúde. 

Porém, como diz a própria definição de saúde da Organização 
Mundial de Saúde, não somente a ausência de doenças contempla 
a saúde, e necessário um completo bem-estar, físico, social e men-
tal, e a nosso ver o meio ambiente faz parte desta relação. O ser 
humano vive e faz parte do meio ambiente sofrendo interferências 
diretas e indiretas do que projeta no próprio meio onde convive. A 
temática saúde deve ser vista com o que Farinatti e Ferreira (2006) 
apresentam como “caráter multifatorial”, o que perpassa vários fa-
tores e dentre eles o meio ambiente.

Aparece ainda no quadro 1 uma narrativa que corrobora nos-
sa ideia, circunstância em que os pesquisados veem o meio ambien-
te para além de preservação, encarando-o como fonte de interação 
sendo tudo que está a sua volta. Os docentes apontam que traba-
lhado de forma indireta, sem uma abordagem formal específica, 
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surgindo espontaneamente, o tema meio ambiente vem a gerar 
maior interesse no debate escolar da educação física.

Descrevendo possibilidades nas aulas os pesquisados narra-
ram alguns projetos que já haviam realizado e outros que tinham 
a intenção de executar, como por exemplo: 

As atividades já realizadas foram: a) construção de materiais feitos de 
reciclagem para serem utilizados na aula, como um jogo de dama com 
tampa de garrafa pet e confecção de bolas; b) atividades aeróbias rela-
cionadas as condições climáticas locais, ex: passeio ciclístico; c) cami-
nhada pelo rio do bairro com recolhimento de lixo. 

Atividades que surgiram sem planejamento prévio a) confecção de rede 
de vôlei com saco de batata; b) improvisação de cones utilizando as gar-
rafas pet; c) boliche de garrafa pet; d) boliche com sucata das fábricas 
de tecido da região; e) confecção de bastão de ginástica com material 
descartado; f) confecção de bastão para corrida de revezamento com 
material descartado; g) realização de esportes ao ar livre; h) textos re-
lacionando os esportes e o meio ambiente levantando alguns concei-
tos, além de i) gincana adaptada e jogos lúdicos, de uma forma geral.   
(PORRETTI, p. 76)

Estas possibilidades apontadas pelos colegas de profissão 
acabaram por motivar e aguçar a procura por novos métodos e for-
mas de se trabalhar a educação física na escola. De forma alguma 
pretendemos criar novos métodos de ensino, somente justificar que 
nossa disciplina deve valorizar as novas formas de conhecimen-
to e aprendizagem. É possível entender que multidisciplinar ou 
transdisciplinar, nosso conteúdo de ensino deve dialogar com as 
várias áreas de conhecimento. Constituindo-se em uma área de co-
nhecimento sensível às novas tecnologias, às novas descobertas, à 
modernidade líquida, Bauman (2001) diz que as modificações de 
ideias e ideais é atropelada pela velocidade de informações que nós 
estamos sendo submetidos a cada dia, a cada avanço tecnológico e 
sobre influência da mídia.

Dentre todos estes avanços nos cabe também problemati-
zar, enquanto educadores, as questões ambientais, uma vez que 
sofremos a influência direta e indireta do que causamos ao meio 
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ambiente no dia-a-dia. Tentaremos agora estabelecer uma proba-
bilidade de diálogo da educação física preocupada com as futuras 
gerações.

3.1 Compartilhando uma possibilidade

No desenvolvimento de nosso trabalho criamos uma figura 
na qual poderíamos dialogar com diversas possibilidades educacio-
nais, no esforço de promover um encontro da educação física esco-
lar com a temática meio ambiente. Não pretendemos estabelecer 
um modelo fechado de se trabalhar estes conteúdos, somente pre-
tendemos colaborar para uma democratização do saber. Exibimos 
na figura 1 um eixo em torno da educação física (EF), da Educação, 
da educação ambiental (EA) e da educação para o desenvolvimento 
sustentável (EDS).

Dentre todos estes avanços nos cabe também problematizar, enquanto educadores, as 

questões ambientais, uma vez que sofremos a influência direta e indireta do que causamos ao 

meio ambiente no dia-a-dia. Tentaremos agora estabelecer uma probabilidade de diálogo da 

educação física preocupada com as futuras gerações. 
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EF 
 

Modificação dos esportes e regras 
Inserção da educação olímpica  

Esportes na natureza 
Abordagem crítico-superadora (SOARES, et. 

al., 1992) 
Abordagem crítico-emancipatória (KUNZ, 

2006) 

EA 
 

Educação Ambiental Popular 
Relação homem-natureza 
 (LAYARGUES, 1997)  
(LOUREIRO, 2004a) 
(CARVALHO, 2008) 

 

Características da EDS 
 

Ser interdisciplinar e holística, trabalhar 
valores, favorecer o pensamento crítico 
e as soluções de problemas, recorrer a 

múltiplos métodos, participar do 
processo de tomada de decisões, ser 
aplicável e ser localmente relevante. 

Pensar nas gerações futuras 
preservando o Meio Ambiente 

(UNESCO, 2005) 

Educação 
 

 Relevância social dos conteúdos, 
contemporaneidade dos conteúdos, 
adequação às possibilidades sócio-

cognitivas dos educandos, 
simultaneidade dos conteúdos e 
provisoridade do conhecimento 

(LIBÂNEO, 2006) 
Temas transversais 

Figura 1 - Eixo de convergência em torno da EF, educação, EA e EDS
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Nesta figura acreditamos que o diálogo entre estas áreas for-
taleçam a educação de uma forma geral, para que o aluno possa ser 
o grande vencedor na soma do aprendizado concebido. Este leque 
estabelece um relacionamento com a sociedade, podendo de forma 
crítica e consciente buscar um caminho seguro para ele e as futu-
ras gerações. 

4 Considerações para não serem as finais

Como expresso em vários momentos nesse texto, não temos 
o objetivo de gerar um modelo ou fórmula de se trabalhar o tema 
meio ambiente na educação física escolar, apenas apontamos algu-
mas possibilidades realizadas por colegas docentes ou levantadas 
pela pesquisa. A prática docente nos mostra que cada vez mais 
precisamos inovar, recriar, modificar nosso conteúdo. Os esportes 
na natureza, a educação olímpica, a modificação de jogos e regras 
podem ser caminhos a serem considerados. 

Práticas desenvolvidas em alguns locais podem ter caracte-
rísticas próprias, muitas vezes não sendo realizadas com êxito em 
outros ambientes, é preciso identificar possibilidades, criar diálo-
gos, ou seja, construir o conhecimento é um exercício contínuo.

Esperamos ser possível e atuante o profissional de educação 
física que dialogue com as diversas áreas do conhecimento, postu-
lando assim a formação de um cidadão consciente social e academi-
camente. Esperamos contribuir com este trabalho para a realiza-
ção de novas pesquisas nesta área que não se esgotará facilmente.

Podemos enxergar uma possibilidade com o lançamento do 
COI (Comitê Olímpico Internacional) das novas modalidades de 
esportes para Tokio 2020 (PORTAL BRASIL, 2016). Não que es-
tas modalidades já pudessem ou viessem sendo trabalhadas nas 
escolas, mas com certeza o Skate, Surfe e Escalada terão novas 
apreciações com esta inclusão. O meio ambiente seria o local de 
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prática destas modalidades? Pergunta que poderia gerar debates e 
diálogos na educação física escolar. 
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VERTUMNUS: OBRA DE ARTE 
E POEMA SOB UM OLHAR 

INTERSEMIÓTICO

Sabrina Caroline Bassani*

1 Introdução

Neste artigo, propomos uma leitura intersemiótica toman-
do como primeiro objeto de estudo a obra Vertumnus do artista 
plástico italiano Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), autor de vá-
rias séries de imagens ambíguas intituladas Cabeças Compostas. 
Tomaremos como segundo objeto de estudo, o poema escrito pelo 
cônego Don Gregório Comanini, contemporâneo de Arcimboldo, a 
fim de enaltecer a tela Vertumnus, realização culminante de todas 
as obras executadas para a glória de Rodolfo II (1552-1612), Impe-
rador da Áustria.

Enfocaremos o conceito de tradução intersemiótica, de acor-
do com Jakobson (1969, p. 72), se traduz “[...] de um sistema de 
signos para outro, por exemplo, da arte verbal para a música, a 
dança, o cinema ou a pintura”. Segundo ele, a questão principal 
é a “equivalência na diferença” (1969, p. 114), ou seja, a tradução 
envolve duas mensagens equivalentes em dois códigos diferentes. 

Para tanto, propomos uma leitura intersemiótica entre a 
obra de arte e o poema observando como cada um dos artistas faz 
a sua própria leitura. Logo, buscou-se o pensamento de Trevisan 
(1999, p. 123) que diz: “Toda obra de arte comporta múltiplas face-

* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo.
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tas, também as comporta sua leitura, sendo dividida em cinco mo-
dalidades a leitura biográfico-intencional, a cronológica-estilística, 
a formal, a iconográfica e a iconológica”.

Porém, antes de abordarmos analiticamente os dois objetos 
de estudo selecionados, teceremos algumas considerações gerais a 
respeito de informações contextuais, que julgamos serem impor-
tantes na construção de nossa leitura intersemiótica. 

2 Giuseppe Arcimboldo

De acordo com Trevisan (1990, p. 123), artista e obra recla-
mam-se. Assim sendo, a obra nunca é alheia ou isolada, mas sim 
um reflexo do íntimo do artista, bem como do contexto social em 
que foi criada. Com esse princípio, temos a primeira via de acesso 
para o processo de leitura de imagem de uma obra de Arte, que é 
a leitura biográfico-intencional. Ela prevê um estudo da vida do 
autor e suas idéias estéticas, do ambiente em que viveu e das con-
dições de sua produção.

Giuseppe Arcimboldo nasceu em Milão, no ano de 1527, pro-
vavelmente de uma família de origem alemã. Casou-se com uma 
alemã, Ottilia Stummer. O nome de sua mãe era Chiara Parisi. 
O seu pai era pintor e chamava-se Biagio Arcimboldo.  Em 1949, 
aos 22 anos, Giuseppe fez a sua estreia como artista. Seu nome foi 
mencionado pela primeira vez nos registros das oficinas da Cate-
dral de Milão, onde trabalhou como ajudante de seu pai. 

A parir de 1551, apenas Giuseppe é mencionado nos docu-
mentos da Catedral, talvez devido à morte de seu pai. Os únicos 
desenhos conservados e identificados são os de uma sucessão de 
vitrais que ilustram a história de Santa Catarina de Alexandria 
em 48 partes. Parece ser tudo o que restou do trabalho dos dois 
arcimboldos na Catedral de Milão. Em 1559, Arcimboldo é mencio-
nado nos documentos da Catedral de Milão pela última vez. 
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No ano de 1562, Arcimboldo cedeu às repetidas solicitações 
do Imperador Fernando I e foi para Praga. Deixou sua terra e en-
trou na corte do Imperador, onde foi estimado e recebido com gran-
de cordialidade. O Imperador deu-lhe um salário de acordo com os 
seus méritos e também lhe demonstrou a sua afeição de muitas 
outras maneiras. 

Durante dois anos em que serviu Fernando I, pintou vários 
retratos da família Imperial, assim como a primeira série das Qua-
tro Estações. A concepção artística dos quadros em questão, obras 
de 1563, era única e levou à afirmação do êxito de Giuseppe como 
pintor. A ordem das estações apresenta simetrias simbólicas. Há 
sempre duas cabeças perfiladas que se emparelham uma delas vol-
tada para a esquerda e a outra para a direita, exprimindo uma 
relação especial entre as estações que representam.

Mas, além de pintar, Arcimboldo tinha também outros deve-
res a cumprir na Corte Imperial, a criação de muitas outras obras 
de arte e peças em madeira destinadas a ocasiões especiais como 
torneios, jogos, casamentos e coroações. Como homem de talentos 
múltiplos, também serviu o Imperador como arquiteto, engenheiro 
e costureiro, Suas confecções, especialmente o estilo das mesmas, 
foram copiadas por muitos. Sua influência foi grande na decoração 
dos teatros de estilo barroco.

Quando Fernando I morreu, em 1564, o seu filho Maximilia-
no lhe sucedeu e Arcimboldo continuou como artista da corte. Ar-
cimboldo se encontrava entre aqueles que o Imperador estimava, 
na verdade, a corte austríaca, na sua totalidade apreciava-o pela 
sua arte, assim como pela sua disposição impecável. 

Giuseppe foi capaz de exercer a sua influência sobre Maximi-
liano II devido à extensão dos seus próprios conhecimentos. Segun-
do Kriegeskorte (1993), o Imperador dava tanto apreço as opiniões 
de Arcimboldo que não só escutava os seus pontos de vista, como 
adaptou o próprio gosto ao do artista. Com o auxílio de Arcimboldo 
ampliou seus gabinetes de artes e raridades, criando assim o nú-
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cleo de um museu. Mais tarde elas se transformariam nas famosas 
Câmeras de Arte e Prodígios de Rudolfo II. 

Quando Maximiliano II morreu, em 1576, foi sucedido pelo 
seu filho Rudolfo II. 

O homem, que era empossado como chefe de um império bastante en-
fraquecido, tinha apenas vinte e quatro anos. Tratava-se de um jovem 
“romântico”, sensível, de grandes qualidades e de boa cultura, mas era 
também um jovem “problemático”, que parecia ter saído da Galeria dos 
quadros pintados por Pontormo. (HOCKE, 1974, p. 229) 

Desde o começo do seu reinado, procurou aumentar o núme-
ro dos eruditos, dos artistas e dos escritores da corte. Rudolfo II 
amava as belas-artes, principalmente a pintura e a escultura, e 
se interessava por todas as disciplinas acadêmicas. O seu museu 
continha obras de pintores famosos e artistas de toda a Europa 
costumavam trabalhar pra ele. Rudolfo dedicava-se principalmen-
te para as Câmeras de arte e Prodígios, elas continham tudo que 
naquela época era considerado exótico: aves empalhadas, conchas 
gigantes, peixes-espadas, pedras preciosas, múmias, objetos do re-
cém-descoberto mundo continente americano, coisas preciosas pro-
venientes da Índia e um jardim zoológico de animais exóticos. 

Como os seus dois antecessores, o Imperador Rudolfo II tam-
bém tomou Arcimboldo ao seu serviço. Os onze anos que o artista 
passou com ele constituíram, provavelmente, o auge da sua carrei-
ra. Giuseppe contribuiu para o enriquecimento das salas do Im-
perador e era nessas Câmaras que estudava cada por menor dos 
animais e plantas que utilizava em seus quadros. 

O reinado de Rudolfo II não durou mais que trinta e seis 
anos. Durante esse tempo ele fez de Praga uma grande metrópole 
intelectual. Situada ao centro da Europa, a cidade servia de ponte 
entre o Norte e o Sul e entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Pra-
ga transformou-se em um ponto de convergência do maneirismo 
ocidental e um lugar de muitos encontros como haviam sido Ale-
xandria e Roma. Por volta de 1580, quando o Imperador perdeu a 
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elegância de sua juventude e depois de conferir o título de conde ao 
celebre Giuseppe Arcimboldo, a sua corte podia ser comparada ao 
Monseion de Alexandria.

Após vinte e seis anos prestados a estes grandiosos monarcas 
e a toda a casa da Áustria, Giuseppe pediu várias vezes ao Impe-
rador se poderia lhe ser concedida a licença de voltar a sua terra 
natal para desfrutar da sua velhice. Em 1587, esse favor foi-lhe 
finalmente concedido, embora com muita relutância, porque a sua 
Majestade Imperial se tomara tão afeiçoado a ele que se sentia 
pouco disposto a privar-se de sua presença. 

No entanto, Giuseppe Arcimboldo regressou neste mesmo 
ano, mas cedeu ao pedido do Imperador para continuar a trabalhar 
para ele, embora já não estando ao seu serviço. Em 1591, Arcim-
boldo pintou dois dos seus quadros mais famosos, Flora, a Ninfa e 
Vertumnus, que enviou para Praga. Alguns estudiosos acreditam 
que Rudolfo II deve ter ficado deleitado com as obras, tanto que, 
em 1592, concedeu ao pintor uma de suas ordens mais elevadas. 

Segundo Kriegeskorte (1993, p. 06), há uma rubrica no Ma-
gistrado dela Sanità, de Milão, onde se afirma que o pintor Giu-
seppe Arcimboldo faleceu, no dia 11 de julho de 1593, com cerca 
de 66 anos de idade, devido a retenção de urina e pedra nos rins. 
Também se afirma que ele não morreu de peste.

A segunda via de acesso apontada por Trevisan (1990, p. 136) 
para o processo de leitura de imagem é a leitura cronológico-esti-
lística. Ela baseia-se na influência do período histórico sobre os 
modos de ver e interpretar do artista. 

Cada artista desenvolve-se sob a influência do ambiente cultural em 
que vive. E como Arcimboldo nasceu durante o período de transição 
da Renascença para o Modernismo, por isso é possível encontrar em 
suas obras vestígios das duas correntes. Seus primeiros quadros foram 
pintados no estilo tradicional da Renascença. Mesmo mais tarde, como 
artista do corte, costumava pintar repetidamente nesse estilo, e talvez 
até lhe tenham exigido que o fizesse em seus retratos. Para fornecer 
uma perspectiva ampla de Arcimboldo, incluí não só obras maneiristas 
como também as tradicionais que podem ser consideradas típicas da 
Renascença. (KRIEGESKORTE, 1993, p. 54)
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Numa tentativa de interpretar a arte de Arcimboldo no con-
texto do Maneirismo, Gustav René Hocke (1977 in KRIEGESKOR-
TE, 1993, p. 46)  aponta a diferença entre este movimento e o da 
Renascença:

A Renascença desperta não só um interesse pela Antiguidade Clássica, 
como também o nascimento de algo totalmente novo a que ele chamou 
de abstração não naturalista. As forças do término da Idade Média ti-
nham ressuscitado e as experiências e emoções psicológicas eram mais 
valorizadas do que as suas correspondências exatas na percepção sen-
sorial. A arte da natureza idealizada é considerada como estando em 
contraste com a obra de arte que decreta uma ideia. (KRIEGESKOR-
TE, 1993, p. 56)

Segundo ele, não pode haver qualquer dúvida de que Arcim-
boldo pintava quadros fantasiosos e mataforicos. Segundo ele, os 
trabalhos de Arcimboldo são absolutamente típicos do Maneiris-
mo. Contudo, o artista não pintou emblemas maneiristas, mas sim 
simples alegorias maneirirstas. 

Geiger (1954 in KRIEGESKORTE, 1993, p. 48) afirma que 
a arte de Arcimboldo foi influenciado pelo ambiente, a corte im-
perial, as suas atividades nas Camaras de Arte e Prodígios e pela 
companhia dos homens cultos, incluindo alquimistas e mágicos. 
Tovavia, o autor dá uma opinião ainda mais cautelosa acerca da 
influência da corte no estilo de Arcimboldo:

Se Arcimboldo possuía um penhor natural para as caricaturas e um 
estilo ilusionista de pintar, ou se recebia instruções de quem lhe dava 
trabalho, o que não há dúvida é que se pode afirmar que enveredou por 
um caminho completamente novo durante a sua estadia em Praga, que 
persistiu teimosamente em criar um estilo pessoal que nunca tinha 
sido visto e era tão singular que ainda hoje ele é famoso por isso. (1954 
in KRIEGESKORTE, 1993, p. 35-36)

Segundo Kriegeskorte (1993), como Arcimboldo nunca dei-
xou nada escrito acerca da sua pintura e de si, os autores tentam 
chegar até ele através dos seus comtemporaneos, o que os levou a 
conciderá-lo como um representante típico do maneirismo. Supoem 
ser essa a razão por que mergulhou no esquecimento logo após a 
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sua morte. Só com o nascimento do Surrealismo é que se voltou a 
descibrir o efeito de suas obras.

3 O Vertumnus de Arcimboldo

Em concordância com o que prometera a Rudolfo II, Arcim-
boldo continuou a pintar para o Imperador depois do seu regresso 
à Milão. Os quadros desse período abrangem um que foi particu-
larmente apreciado pelo próprio Rudolfo II, Vertumnus. Além de 
Vertumnus, Arcimboldo também pintou Flora, a Ninfa, no ano de 
1588. Tomaremos a primeira obra citada como objeto de análise:

Figura 1: Giuseppe Arcimboldo. Vertumnus, 1590-1591. Óleo sobre madeira, 
Skoklosters Slott, Balsta, Suécia

                 Fonte: MANEIRISMO
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A terceira via de acesso indicada por Trevisan (1990) é a lei-
tura formal.  Aqui o o foco é a obra em si e sua estrutura formal. O 
objeto artístico implica uma organização de diversos elementos, os 
quais, por si, constituem entidades complexas e organizadas. Uma 
vez subordinados ao conjunto, tais elementos produzem uma única 
forma, a da obra.

Na obra Vertumnus, 

É um busto do Imperador – mas não de perfil, desta vez – mostrando-o 
sob a forma de Vertumnus, o antigo deus romano da vegetação e da 
transformação. Rudolfo é composto inteiramente por magníficos frutos, 
flores e legumes, que representam as quatro estações. Plantas e pro-
dutos do mundo inteiro tinham sido reunidos ‘em perfeita harmonia” 
para glorificar o Imperador que governa sobre todos eles, como o Deus 
Vertumnus. (KRIEGESKORTE,1993, p. 44) 

O busto de Rudolfo está em primeiro plano e há um ponto 
evidente de luz em seu rosto. O mesmo é composto por elementos 
sobrepostos. A testa e o peito são abóboras, o nariz é uma pêra, en-
quanto uvas e cachos de trigo compõem a cabeleira. Amendoins são 
bigodes, vagens são sobrancelhas e as maçãs do rosto são pêssegos. 
A orelha direita parece ser um figo maduro e a esquerda um par de 
azeitonas.  No pescoço, o “gogó” é uma batata e um dos ombros de 
repolho sustenta uma faixa de flores. Ela nos lembra uma targa, 
a mesma é muito utilizada na cultura italiana, pois os políticos se 
apresentam com ela em todos os atos cívicos.

Ao observarmos organização dos diversos elementos subor-
dinados ao conjunto para a produção da obra, constatamos que as 
frutas e os grãos estão dispostos, especialmente, na composição do 
rosto e dos cabelos. Sendo que os cachos de uva e de trigo são dis-
tribuídos em maior quantidade, tornando-os mais evidententes em 
relação aos demais elementos que também compõem a cabeleira 
do personagem. Enquanto, os legumes e flores compõem, especial-
mente, os ombros e o peito. Também é possível constatar que as co-
res frias são mais envidentes na obra, especialmente, a cor verde. 
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Ela está presente não só nos legumes, mas também em algumas 
frutas e flores. 

Por fim, Trevisan(1990) propõe a quarta e a quinta via de 
acesso: a leitura iconográfica e a  iconológica. A leitura iconográfica 
procura descrever os aspectos compreendidos da obra, seus signos 
e significados e pressupõem familiaridade com temas específicos 
ou conceitos. E a leitura iconológica é o estudo do significado do 
objeto, onde são descritas e classificadas as imagens.

Segundo DaCosta Kaufmann (1978 in KRIEGESKORTE, 
1993), a ideia de majestade gloriosa do Imperador baseou-se no 
conceito renascentista da relação entre microcosmos e macrocos-
mos. Há um princípio de igualdade que une as diferentes partes da 
natureza, ou seja, o mundo em geral, e esse princípio fez-se tam-
bém sentir entre o macrocosmo e o microcosmo. Este último é o 
mundo mais pequeno, o próprio homem. O Imperador governa o 
Estado, o microcosmo, o homem. Mas como há muitos níveis, nos 
quais o microcosmo corresponde ao macrocosmo, também pode-se 
considerar que o Imperador governa as estações e os elementos.

De acordo com Kriegeskorte (1993), o quadro Vertumnus é 
a realização culminante entre todas as obras executadas para a 
glória de Rudolfo II e dos outros governantes da casa de Habsbur-
gos. A maneira como as várias cabeças de autoria de Arcimboldo 
estão compostas por certos elementos confirma a ideia de que o 
Imperador governa as estações e os elementos. Por conseguinte, a 
harmonia dos frutos ou dos animais, que constituem uma cabeça, 
simboliza a harmonia que existe sob a mão benevolente dos Ha-
bsburgos. De maneira semelhante, também há harmonia entre os 
elementos e as estações, que representam a paz durante o governo 
de Maximiliano II. Sempre baseado-se no princípio de que coisas 
semelhantes devem estar relacionadas, assim, o que, à primeira 
vista parece bastante exagerado, torna-se uma alegoria aceitável. 

Para Kriegeskorte, 
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Ninguém consegiu jamais fazer uma interpretação melhor do retrato 
Vertumnus do que o amigo e comtemporâneo de Arcimboldo, Don Gre-
gorio Comanini, cujo poema segue na tradução portuguesa proveniente 
da tradução que Geiger fez para o alemão a partir do original italiano.  
(KRIEGESKORTE, 1993, p. 44)

Tomaremos alguns trechos do longo poema de Comanini, 
como objetos de análise. Neles, observaremos a forma pela qual um 
poeta – observador e apreciador da obra Vertumnus –, apreende e 
transpõe aquilo que vê em sua poesia e, de certa forma, adapta o 
“texto-pintura” em “texto lingüístico-verbal”.

Seja lá quem fores, ó tu, que assistes
Ao quadro raro, disforme, em que consisto,
Na boca casquinadas estalando,
Zombaria nos olhos tremulando,
Todo o rosto pelo riso arrepanhado,
Ao descobrires algo importuno,
No que dá pelo nome de Vertumnus –
Pelos filhos de Apolo assim chamado –
Pelos cantos dos antigos exalçado.
A menos, pois, que possas capturar
A fealdade com que me embelezar,
Não saberás que existe uma feiúra
Que transcende a própria formosura.
Pese, embora, o aspecto de unidade,
Também há em mim diversidade.
E é ela que fiel, e com razão,
Revela coisas várias, tais quais são.

Como pensas que o pintor me começou?
Como foi que Arcimboldo me pintou,
Esse gênio d’invenção a desbordar
Cujo pincel consegue extrapassar
O de Zeuxis, e outros superando,
Quando , pela fama se esforçando,
Esboçam apenas ilusões veladas,
Compostas de belezas delicadas?

Correu campos, bosques percorreu,
Mil frutos, flores mil, ele  colheu,
Pôs-se a tecer o molho jubilante -
Que ia ser a obra fulminante -
Até qu’ obteve artístico festão
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Que foi, depois, crescendo em sua mão,
Astuciosamente te logrando.
Ora, vem cá; e admira a minha testa,
Vê bem o que a torna uma festa,
Abrilhantadamente engalanada
P’la espiga de milho ecuminada,
De pólen de Juno transbordando,
Que o sol amadurou e foi dourando,
Finalmente segada, com vigor,
Pela rija foice do agricultor,
Que, presa em unho bem fechado,
Se transforma no seu gume agressor.

Vê também como o pêssego e o pomo,
Rotundos , tão rodundos como um domo,
Se unem ambos p’ra criar um rosto
Só de vida e redondez composto,
Atenta bem nos meus olhos, embora,
Um seja uma cereja, outro uma amora,
Talzes não me pareça com Narciso,
Mas com ele saudável e sem siso,
Compartilho a juventude, a alacridade.

                                                       (KRIEGESKORTE, 1993, p. 46-47)

Através do trecho inicial, percebe-se como o eu-lírico, falando 
em primeira pessoa, incorpora o “espírito” do ser retratado e “se 
descreve” para o leitor, a quem invoca como o próprio observador do 
quadro de Giuseppe Arcimboldo. A figura do receptor funde-se, no 
poema, numa imagem híbrida de leitor das palavras e observador 
da imagem. Como a imagem original não está à vista, tem-se clara 
a pretensão do poeta de traduzi-la como uma espécie de transunção 
da figura no texto.

No trecho que segue, o eu-lírico questiona o leitor/observa-
dor acerca de como Arcimboldo teria iniciado sua obra e, através 
de seus questionamentos, o mesmo incorpora a voz discursiva do 
personagem do quadro, o Deus Vertumnus, ao texto. De modo que, 
ele passe a enaltecer o seu criador, considerando-o um “gênio d’in-
venção” e caracterizando sua obra como “fulminante”.

A imagem de Rodolfo II remete a muitos referentes. É apa-
rência e essência, diversidade e unidade. Logo, não é possível apre-
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ciar a imagem do todo sem a concomitante percepção de suas par-
tes. Por isso, a voz discursiva do personagem do quadro, convida o 
leitor/observador a apreciá-las de maneira mais minunciosa: “Ora, 
vem cá; e admira a minha testa”,  “Vê também como o pêssego e o 
pomo, Rotundos , tão rodundos como um domo, Se unem ambos 
p’ra criar um rosto”,  “Atenta bem nos meus olhos”.

Segundo Hocke (1974), os objetos isolados com que Arcim-
boldo compõe as suas telas não são “desnaturados”, mas eles se 
harmonizam para formar o perfil de um ser humano, o perfil do 
Imperador. Desse modo, é possível perceber a preocupação de Co-
manini em fazer com que o leitor/observador compreenda a obra de 
Arcimboldo através de seu poema, reconhecendo-a como uma ima-
gem flexível, móvel, onde o sentido trafega em muitas direções e a 
organização dos diversos elementos produzem uma única forma, a 
da obra.

Hocke (1974)  afirma que Comaini põe as palavras na boca do 
próprio quadro e através delas, realiza uma descrição minunciosa, 
crítica e erudita, mas não tão eloquente a ponto de “substituir” a 
visualização da obra, mas de “traduzi-la” de um sistema de signos 
para outro. Conforme mencionado anteriormente, Don Gregorio 
Comanini, era amigo e comtemporâneo de Arcimboldo. Quando a 
obra Vertumnus foi finalizada pelo artista, a mesma foi enviada de 
Milão para Praga acompanhada pelo poema de Comanini.

4 Considerações finais

Neste artigo, propomos uma leitura intersemiótica tomando 
como objeto de estudo a obra Vertumnus do artista plástico italia-
no Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) e o poema escrito pelo cône-
go Don Gregório Comanini, contemporâneo de Arcimboldo. Desse 
modo, o diálogo entre as artes visuais e a literatura, norteou este 
estudo sendo traduzido intersemioticamente.

Para tanto, apresentamos algumas informações contextuais 
sobre a obra tomada como objeto de estudo e sobre seu criador, 
uma vez que, uma obra de arte é um reflexo do íntimo do artista, 
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bem como do contexto social em que foi criada. Utilizamos a visão 
de Trevisan (1990) ao especificar as modalidades de leitura, bio-
gráfico-intencional, cronológica-estilística e a formal, sendo aqui 
empregadas. Por fim, abordamos a recriação do texto visual para 
o texto verbal de Don Gregorio Comanini, utilizando conceito de 
tradução intersemiótica, de acordo com Jakobson.

A tradução intersemiótica foi defendida por Roman Jakobson 
(1971) como sendo aquele tipo de tradução que consiste na inter-
pretação dos signos verbais por meio de sistems de signos não ver-
bais, ou de um sistema de signos para outro, por exemplo, da arte 
verbal para a música, a dança, o cinema ou a pintura. 

Por fim, constatamos que, em seu poema, Don Gregório Co-
manini, realizou uma descrição minunciosa, crítica e erudita, mas 
não tão eloquente a ponto de “substituir” a visualização da obra 
Vertumnus, mas de “traduzi-la” de um sistema de signos para ou-
tro. Uma vez que, segundo Kriegeskorte (1993, p. 60), ambas foram 
enviadas por Giuseppe Arcimboldo, de Milão à Praga, para a apre-
ciação de Rodolfo II (1552-1612), Imperador da Áustria.
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