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2.2 O contexto discursivo da escrita autobiográfica  

 

Sabemos que, no campo das práticas discursivas, a literatura abriga diferentes gêneros 

textuais, entre os quais está a autobiografia. Como forma de representação em língua, o 

autobiográfico apresenta uma especificidade no movimento da narrativa da história. Trata-se 

de um retorno do eu sobre si mesmo, transportando a noção de autoconsciência para o espaço 

da representação, onde esse si mesmo não corresponde nem ao eu nem ao outro, mas à 

imagem que o autor faz, ou melhor, cria de si mesmo – é uma identificação imaginária, criada 

em virtude de certo olhar lançado sobre o outro de si mesmo. Tal atitude de se projetar como 

outro, liberando-se de si, apesar de aparentemente apontar para uma dispersão, acaba por agir 

no sentido contrário, centrando a atividade de conhecimento no próprio sujeito 

autobiográfico. Esse é um movimento contemplativo em que a atividade estética se inscreve 

pelo ato de dar acabamento a esse outro de si enquanto objeto contemplado que ao ser 

representado permite ser diferenciado, na medida em que há diferença entre como um sujeito 

se representa e quem ele é (BAKHTIN, 2003).     

O contexto discursivo é aqui entendido como a representação da situação 

comunicativa situando de maneira esquemática as condições de produção do discurso literário 

que orienta o texto autobiográfico.  Assim, as interações sociais promovidas pelos discursos e 

sua materialidade textual ocorrem na dimensão social, mas são construidas na dimensão 

cognitiva, em que os participante da interação reconhecem as circunstâncias em que estão 

inseridos, ativando conhecimentos relacionados a essas interações. Vejamos: 

 

Alguém deve rever escrever e assinar os autos do Passado antes que o 
tempo passe tudo a raso. / É o que procuro fazer para geração nova, sempre 
atenta e elevada nas estórias, lendas, tradições, sociologia e folclore de 
nossa terra. / Este livro foi escrito / por uma mulher / que no tarde da Vida 
/ recria e poetiza sua própria / Vida. / foi escrito por uma mulher/ que fez a 
escalada da / Montanha da Vida / removendo pedras / e plantando flores / 
Este livro :/ Versos... Não . /Poesia... Não./Um modo diferente de contar 
velhas estórias.2 (grifo nosso) 

 

                                                 
2 CORALINA, C. Ao Leitor. In ______. Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. 20 Ed. São Paulo: 2001. 
p. 25  
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A situação comunicativa representada pelo excerto acima ativa o modelo de contexto 

discursivo no qual os participantes se inscrevem, assumindo seus papéis autor/produtor e 

leitor/receptor, negociando conhecimentos pessoais e conhecimentos socialmente 

compartilhados, além dos objetivos de interação na situação específica de comunicação. No 

caso da autobiografia, é o próprio enunciador o personagem protagonista de tal história. Isso 

confere maior credibilidade ao que se é narrado, uma vez que a identidade do autor é, em 

última instância, a dimensão que atesta a “verdade” sobre si mesmo importando, para além da 

verdade, a validade do que se diz. Tal como as composições poéticas dos rapsodos gregos, o 

sujeito autobiográfico estabelece o contrato com seu leitor insinuando a ligação entre poesia e 

memória: entre o literário e o “real”. Já de início, portanto, é possível antever o 

entrelaçamento entre a experiência individual, matéria-prima da produção autobiográfica, e a 

inscrição do “testemunho histórico” que investe o sujeito autobiográfico de autoridade para 

evocar o passado histórico conjuntamente a sua autorrepresentação.    

Posto isso, atentemos agora para o fato de que os modelos mentais guiam não apenas o 

conteúdo e seu sentido, mas também relaciona a estes o aspecto pragmático da situação de 

comunicação, ou seja, as definições relevantes do entorno comunicativo que controlam passa 

a passo a produção e compreensão do que esta sendo dito. Sabemos que quem enuncia se 

posiciona como “uma testemunha da história referente ao período evocado” e conjuntamente 

a isso ativamos “a imagem de alguém velho o bastante” para isso. Está implícito, como 

conhecimento cultural, que “os velhos” têm autoridade para falar do passado remoto3. Este 

passado é retomado em outros poemas por expressões como um “tempo antigo”, “muito 

velho”, “muito velhinho, velhíssimo”: 

 

Eu nasci num tempo antigo,/muito velho,/muito velhinho, velhíssimo4/ Venho 
do século passado./Pertenço a uma geração/ponte, entre a libertação/ dos 
escravos e o trabalhador livre./Entre a monarquia/caída e a república/que 
se instalava.5 (grifo nosso) 

 

                                                 
3
 O passado que não foi vivido por todos que se encontram no presente. 

4 Id. Lucros e Perdas. In______ Meu livro de Cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 98-100 
5 Id. Cora Coralina, quem é você?In______ Meu Livro de Cordel , 2002 p. 81-85 
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Conjuntamente a estas informações duas outras também são ativadas: a de que este 

tipo de posicionamento é o de quem se coloca como “narrador” da história na qual se inscreve 

como “eu” (“Eu nasci...”). A partir daí produtor e leitor se colocam em interação dentro de um 

quadro específico de comunicação (a autobiografia) e durante todo o desenvolvimento do que 

poderá ser dito, importa apenas a manutenção da coerência que irá assegurar a interação entre 

produtor e leitor. 

Interação, aliás, assegurada por uma prática discursiva configurada num discurso que 

une a materialidade linguística à dimensão social com base na qual ele próprio (o discurso) se 

sustenta e dá condições para que as interações sociais se inscrevam a partir da ocorrência do 

texto que, por sua vez, o atualiza ao ser formulado. Quanto ao texto, é ele o articulador entre a 

situação social de interação mediada pelo discurso e a representação mental que os 

participantes formulam dessa situação, tendo em vista seus conhecimentos linguísticos, 

discursivos e interacionais, enfim, todos os conhecimentos ativados contextualmente.   

 

3 O social e o individual no percurso da escrita autobiográfica  

 

O espelho da escrita não mostra uma imagem simétrica ao concreto, visto que a mão 

do sujeito autobiográfico escolhe os caminhos a serem percorridos na (re)escrita de si. Ele é 

responsável pela organização e controle da narrativa e, por isso, seleciona e dá relevo àquilo 

que está de acordo com a mensagem que pretende divulgar. Nesse sentido, vale ressaltar, 

ainda, que as formas de conhecimento validadas a respeito, por exemplo, de um conhecimento 

histórico-social compartilhado é atualizado pelo produtor do discurso como uma versão dos 

fatos. No que se refere à Cora Coralina nessa versão estão maximizadas os referentes da 

infância e da velhice e minimizados os referentes que descrevem a maturidade. Trata-se, 

portanto, de uma memória que busca integrar os fragmentos de lembranças como quem tece o 

seu mito pessoal, em função do qual o indivíduo se reconhece e deseja ser reconhecido. Nesse 

sentido, os traços da memória se reúnem para (re)desenhar a trajetória da vida conjuntamente 

a imagem que a autora deseja fixar por meio das repetições dos mesmos núcleos de 

lembranças.  

Nesses núcleos predominantemente descritivos é possível identificar um fio condutor 

sobre o qual as representações são formuladas. Trata-se de algum tipo de limitação a ser 
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superada. Essa característica é fortemente marcada em todas as etapas da vida rememorada da 

autora. É útil lembrar, entretanto, que aquilo que é rememorado não corresponde ao fato em 

si, mas a maneira como as lembranças lhe parecem no presente da rememoração. Nas palavras 

de Gusdorf:  

 

A narração da vida em sua autenticidade não é uma recapitulação do que 
aconteceu, mas, necessariamente, uma interpretação, ou seja, uma obra 
sobre si. A própria escrita desempenha nessa circunstância um papel de 
intervenção ativa; o escritor de si não contempla ‘no espelho da escrita’, a 

escrita não é um espelho, mas um instrumento de inteligibilidade do 
caminho de si para si (1991, p. 393) 

 

Nesse sentido, o ato de escrever uma autobiografia é um modo de descoberta de si 

mesmo e de sua experiência no mundo, e isso é constitutivo de uma memória viva que 

estrutura e molda o presente. 

 

4 O contexto social e cognitivo da infância e adolescência rememoradas 

 

A infância da autora é situada num tempo e num espaço histórico, cuja representação é 

um exemplo da versão particular dos fatos. O recorte dado ao tempo e espaço histórico 

rememorado privilegia o aspecto econômico para poder situar à conduta da classe média do 

período de transição entre a escravidão e a república na cidade de Goiás. Importa para autora 

representar a conduta da classe média, na qual sua família estava inserida, frente à decadência 

econômica que sofria o Estado de Goiás desde o fim do Ciclo do Ouro6:  

 

Eu nasci num tempo antigo,/muito velho,/muito velhinho, velhíssimo.7/ 
Venho do século passado./Pertenço a uma geração/ponte, entre a 
libertação/ dos escravos e o trabalhador livre./Entre a monarquia/caída e a 
república/que se instalava. 8 (grifo nosso) 
Tudo ajudava a pobreza daquela classe média, coagida forçada/ a manter 
as aparências de decência, compostura, preconceito,/ sustentáculos da 

                                                 
6  Nesse período Goiás vivia a decadência econômica; não se pensava em modificar a estrutura de produção, de 

modo que a pecuária e agricultura eram deficitárias; a educação formal se encontrava em estado embrionário; e 
o povo esquecido de suas necessidades (PALACÍN, 2008). 

7 Id. Lucros e Perdas. In:______. Meu livro de cordel. 11 ed. São Paulo: Global, 2002, p. 98 -100 
8 Id. Cora Coralina, quem é você? In______Meu livro de Cordel. 11. ed. São Paulo: Global, 2002, p.98-100  p. 
91-95. 
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pobreza disfarçada./Classe média do após treze (13) de maio./Geração 
ponte, eu fui, posso contar.9 (grifo nosso) 
Nasci numa rebaixa de serra/entre serras e morros./"Longe de todos os 
lugares"./ Numa cidade de onde levaram/o ouro e deixaram as 
pedras./Junto a estas decorreram/ a minha infância e adolescência10 (grifo 
nosso) 

 

Ao evocar esses conhecimentos, a autora estabelece o entorno social a partir do qual 

vai situar sua infância. Isso se faz necessário para que seja possível mobilizar os sentidos que 

deseja ativar na mente do leitor. Eleger o tempo e o espaço histórico como ancoragem é uma 

estratégia que marca a distância entre o presente e o passado de um lugar. Essa distância é 

significativa para indicar sua posição de testemunha da história de sua cidade (e por extensão 

do Brasil) que lhe atribui autoridade para dizer: quem fala é alguém que testemunhou um 

passado que não foi conhecido por todos e por isso pode historiciar esse passado. O sujeito 

autobiográfico faz isso projetando no texto o contexto cognitivo por meio da relação dado/ 

novo. Ou seja, a partir de conhecimento sobre o tempo histórico (o dado) o passado é 

reconstruído a partir de uma experiência pessoal (o novo), conforme se lê em: 

 

Tudo de melhor para os adultos,/para as crianças, prato feito, regrado, 
medido. / Coisas boas, guardadas, defendidas no alto dos armários, / 
fechados à chave e estas dependuradas no cós da saia das que 
mandavam. / [...] Já não havendo escravas, permaneceu o hábito de 
guardar/fora do alcance das crianças, incapazes de atingir os 
escondidos / tirar às ocultas, limitadas e medrosas que eram das duras 
chineladas/ que faziam a parte pedagógica da formação doméstica11 
(grifo nosso) 

 

Assim, eleger o tempo e o espaço histórico como ancoragem é uma estratégia que 

marca não apenas a distância entre o presente e o passado histórico-social, mas também a 

orientação cultural e ideológica mobilizando o sentido projetado. Por um lado, é possível 

identificar a base cultural na relação adultos/crianças que sustenta a relação pais/filhos e, por 

outro, apreender a valoração negativamente sobre a forma de “criar filhos” construída pelo 

sujeito autobiográfico, que naturalmente se inscreve em posição   adversa, por exemplo, aos 

                                                 
9 Id. Moinho do tempo. In:______. Vintém de Cobre :Meias Confissões de Aninha. 9 ed. São Paulo: Global, 
2007, p. 31-37. 
10 Ibidem, loc. cit. 
11 Id. Normas de Educação. In:______Vintém de Cobre:Meias Confissões de Aninha. 9 ed. São Paulo:Global, 
2007, p. 123-128  
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que poderiam apreender (ainda hoje) como positiva tal  prática educativa no trato com os 

filhos.     

Progredindo nessa direção, é possível verificar como aquilo que é compartilhado 

socialmente pode ser atualizado individualmente atendendo a determinada intencionalidade. 

Vejamos:   

 

[...] frustrei as esperanças de minha mãe. / Ela tinha já duas filhas, do 
primeiro e do segundo casamento / Era justo seu desejo de um filho 
homem/ [...] com meu Pai. / Decorreu sua gestação com a doença 
irreversível de meu Pai/ [...]e essa contradição da minha presença se fez 
sentir agravada/com minha figura molenga, fontinelas abertas em todo 
crânio./Retrato vivo do velho doente, diziam todos [...] Minha mãe, muito 
viúva, isolava-se no seu mundo de frustrações // [...]Me achei sozinha na 
vida. Desamada, indesejada desde sempre. [...] Venci vagarosamente o 
desamor, a decepção de minha mãe12 (grifo nosso) 

 

Culturalmente Goiás, bem como as cidades que foram construídas no centro-oeste 

brasileiro, herdou dos bandeirantes a forma de organização da família, a predileção pelos 

filhos varões, fortes e robustos, portanto, mais aptos para a luta, bem como a diligência da 

manutenção da casa pela mulher fazendo com que essa assumisse uma posição mais 

mantenedora que materna na ausência do marido (RICARDO, 1970). 

No contexto cognitivo, não ter nascido filho homem, sentir a falta do pai e conviver 

com a postura mantenedora da mãe são representados como “frustração”, “rejeição”, 

“desamor”, “maltrato”. Cabe ressaltar que estes núcleos descritivos solidificados na trajetória 

autobiográfica da infância são recorrentes:  

 

[...] ia crescendo, lá pelo terreiro, / suja, desnuda, sem carinho e 
descuidada, / [...] Sempre sozinha,/ [...]Daí minha fuga para o enorme 
quintal onde meus sentidos foram se aguçando / para as pequenas 
ocorrências de que não participavam minhas irmãs. / Minhas impressões 
foram se acumulando13 (grifo nosso)  

 

                                                 
12 Id. Menina Mal amada,In______   Vintém de Cobre –Meias confissões de Aninha. 9 ed. São Paulo: Global, 
2007, p114 /116  
13 Id. Menina Mal Amada.In:______  Vintém de Cobre –Meias confissões de Aninha. 9 ed. São Paulo: Global, 
2007, p114 /116  
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E formam um percurso que culmina com a justificativa de isolamento representado 

como circunstância propícia para o desenvolvimento da capacidade de recriar a vida – cerne 

de sua autorrepresentação poética.  

 

A gesta dentro de mim.../ Um mundo heróico, sublimado, superposto, 
insuspeitado, / misturado à realidade ./ E a casa alheada; sem pressentir 
a gestação, / acrimoniosa repisava: / “- Menina inzoneira!” / O 

sinapismo do ablativo/queimava.14 (grifo nosso) 
 

Na adolescência os núcleos solidificados da infância são recuperados e generalizados 

em “pobreza” e “limitação”, conforme se lê em:  

 

Eu era jovem, cheia de sonhos. / Rica de imensa pobreza / que me 
limitava / entre oito mulheres que me governavam. 15 
A gente era moça do passado./Namorava de longe, 
vigiada./Aconselhada. Doutrinada dos mais velhos,/em autoridade, 
experiência, alto saber./"Moça para casar não precisa namorar,/o que 
for seu virá".[...]/A gente ali, na estaca, amarrada, consumida/de Maria 
Borralheira, sem madrinha-fada,[...]16 

 
 

Tais generalizações são reconstruídas pela multiplicidade de ecos do passado que 

conformam o destino do gênero feminino à condição de “governado”. 

 

5 O contexto cognitivo da maturidade: maximização e minimização de referentes  

 

A infância e, por extensão, a juventude - são fases muito exploradas e se constroem 

solidificando núcleos descritivos e recorrentes. A maturidade, por sua vez, não segue a mesma 

estratégia. A abundância de lembranças associadas à infância e juventude se contrapõe à 

minimização da maturidade, em especial, aos referentes marido e casamento. Tais imagens 

são obscurecidas na obra autobiográfica e em seu lugar ganha relevo outros referentes: 

trabalho, luta, filhos, assexualidade, conforme se lê em: 
                                                 
14 Id. Minha Infância( freudiana). In:______ Poemas dos Becos de Goiás e  Estórias Mais. 20 ed. São Paul: 
2001. p. 168-173   
15 Id. Semente e Fruto.In_______  Vintém de Cobre –Meias confissões de Aninha. 9 ed. São Paulo: Global, 2007, 
p.76-77  
16 Id. Moinho do Tempo. In_____ Vintém de Cobre –Meias confissões de Aninha. 9 ed. São Paulo: Global, 2007, 
p.31-37  
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Morro acima. Serra abaixo [...]/Bandeiras rotas, despedaçadas, /quebrado 
o mastro na luta desigual./ Sozinha, pisada. Nua. Espoliada, 
assexuada./Sempre caminheira, removendo pedras. 17(grifo nosso) 

                          
Filhos, fostes pão e água no meu deserto/[...] /Crescestes numa escola  de 
luta e trabalho 18 (grifo nosso) 

 

Para Thompson, “as reminiscências podem ser temerárias e dolorosas se não 

correspondem às histórias ou mitos normalmente aceitos, e talvez por isso tentemos compô-

las de modo a ser ajustarem ao que é normalmente aceito” (THOMPSON, 1997, p.58). 

 

6  O contexto social e cognitivo da velhice  

 

A sua experiência pessoal da velhice  não se enquadra no modelo social para essa 

categoria. Todavia, os valores e temas da vida, embora sejam individuais, fazem parte de um 

todo maior que é a cultura na qual o sujeito está inserido, e isso influencia em suas decisões 

pessoais e, de alguma forma, lhe aponta a direção sobre suas ações. Assim, ainda que  autora 

se distancie do modelo reconhecido socialmente para velhice na contemporaneidade da 

enunciação, já que se representa ativa, produtiva e autônoma, é possível apreender em 

sua  representação o fato de que os sujeitos decidem também com base em opiniões, valores e 

representações sociais. A necessidade de estar inserida socialmente,  de sentir-se parte da 

cultura faz com que muitos fatores relacionados aos sentidos dados à vida sejam construídos 

em conformidade com os valores compartilhados pela coletividade (PRAGER, 1997), 

conforme se lê em: 

 

Sou mais doceira e cozinheira/ do que escritora, sendo a culinária/a mais 
nobre de todas as Artes: /objetiva, concreta, jamais abstrata,/ a que está 
ligada à vida e à saúde humana.19 (grifo nosso) 

 

                                                 
17 Id.. Cântico primeiro de Aninha. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: 
Global, 2007, p. 24-26. 
18 Id. Semente e Fruto.In______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 2007, 
p. 76-77. 
19 Id. Cora Coralina, quem é você? In:______ Meu livro de Cordel. 11. ed. São Paulo: Global, 2002, p.81-85. 
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Assim, a representação de si mesma como “mais doceira e cozinheira / do que 

escritora” aponta não apenas para a produtividade na velhice, mas também para a 

conformação do gênero feminino  associada a essa fase da vida. Sabemos que, não apenas na 

sociedade goiana daquele momento, mas ainda hoje na sociedade brasileira, há uma forte 

tendência em associar a imagem da mulher ao trabalho doméstico, sendo, sobretudo o código 

da comida, como diz Da Matta20, o que mais está relacionado ao trabalho feminino. São os 

desdobramentos desse código “[...] que acabam ajudando a situar a mulher e o feminino no 

seu sentido talvez mais tradicional” (Da MATTA, 1984, p. 51). Ancorada nessa representação 

tradicional da imagem feminina, Cora reforça o contorno de sua imagem na velhice associada 

ao trabalho de doceira e a vida humilde das mulheres goianas. Essa é a identidade social que 

configura o lugar de onde emerge a voz da autora: 

 

Sou mulher operária e essa segurança me engrandece,/é o apoio e uma 
legitimação do que sou realmente.21(grifo nosso) 

 

Senhor, fazei com que eu aceite /minha pobreza tal como sempre foi./Que 
não sinta o que não tenho (...) Que eu possa agradecer a Vós,/minha cama 
estreita,/minhas coisinhas pobres,/minha casa de chão,/pedras e tábuas 
remontadas.22 (grifo nosso) 

 

Dada à forma como a autora representa a velhice a partir de sua experiência, o 

conhecimento social é reconfigurado por ela, pelo fato dela se manter profissionalmente ativa 

nesse período da vida e sustentar-se por meio do seu trabalho: culturalmente, na idade adulta, 

o mantenedor são os pais e os mantidos são os filhos, que lhes devem obediência; na velhice, 

o mantenedor são os filhos e os mantidos são os pais, que passam a se submeter aos filhos. 

Desse modo, tem-se que as formas de conhecimentos sociais representadas individualmente a 

partir das experiências pessoais podem modificar as cognições sociais. 

 
 

                                                 
20 De acordo com este autor, o tipo de comida nos ajuda a classificar coisas, pessoas e até mesmo ações morais 
importantes para nós.  Para ele, é muito comum, por exemplo, “equacionamos simbolicamente a mulher com a 

comida e o doce com o feminino” (1984,52). 
21 Id. Meu vintém perdido. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 
2007, p. 51-55. 
22 Id. Humildade. In:______ Meu livro de Cordel. 11. ed. São Paulo: Global, 2002, p.59-60. 
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7 Considerações finais  

   

Ao percorremos os textos autobiográficos de Cora Coralina com base na perspectiva 

sociocognitiva reconhecemos o contexto não apenas como uma parte da situação social que 

circunscreve o discurso, mas sim um modelo mental subjetivo dessa situação. Ou seja, são 

construtos (inter)subjetivos concebidos  e atualizados na interação de modo a articular 

conhecimentos de linguagem, discursivo, social e pessoal.  Os controles geral e local 

propiciados pelos contextos possibilitam aos participantes (e, no nosso caso, ao analista) 

entrarem em interação, mobilizando os sentidos que, por sua vez, nos permitem apreender as 

bases culturais sobre as quais eles (os contextos) se constroem e se especificam em redes de 

significação culturalmente instituídas e ideologicamente orientadas, na medida mesma em que 

se inscrevem no textos de Cora Coralina um ponto de vista sobre o mundo e sobre si mesma 

possivelmente diverge de outros olhares sobre os mesmos referentes. Acrescenta-se a isso o 

fato de que o mundo de significados construídos na poética autobiográfica dessa autora 

ultrapassou a dimensão discursiva configurando-se num modelo de conduta a ser seguido, 

uma vez que é reconhecido e admirado pela sociedade. Por fim, cabe ressaltar que a pesquisa 

empreendida não comportou, felizmente, uma totalidade, um fechamento, já que o jogo que a 

compõem possibilita interpretações infinitas. Outras análises e resultados estarão sempre em 

andamento para complementar os resultados apresentados aqui.  
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SUBJETIVIDADE E REPRESENTAÇÕES: O SUJEITO ALUNO-INFRATOR EM 

CENA 

 
 

Celina Aparecida Garcia de Souza NASCIMENTO (CPTL/UFMS)1 
 

 
RESUMO: Este trabalho objetivou analisar as representações que o aluno-infrator faz da 
sociedade em um texto escrito por alunos das Unidades Educacionais de Internação (UNEIs) 
do Mato Grosso do Sul. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo cujos pressupostos 
teóricos fundamentam-se na Linguística Aplicada, numa interface com a Análise do Discurso 
a partir de teóricos como Coracini (2003a, 2003b, 2010) e Orlandi (2005), acerca da 
subjetividade e incompletude da linguagem. Os resultados indicam diferentes representações 
em que para se exercer a cidadania é preciso “lutar”, o que significa que confrontos são 

travados pela resistência em favor de uma causa ou resistindo a ela. 
 
Palavras-Chave: Representações. Análise do Discurso. Linguística Aplicada. 
 

 
Introdução 

 

Este trabalho, inserido num projeto de pesquisa mais amplo, apoiado pela 

UFMS/CAPES e inscrito nos grupos de pesquisas: Grupo Sul-Mato-Grossense de Estudos da 

Linguagem, Discurso e Identidade de Crianças e Adolescentes em Situação de Exclusão; 

Rede Latino-Americana (REDLAD) e Vozes In(fames): exclusão e resistência –, tem por 

objetivo analisar representações que o aluno-infrator faz da sociedade em um texto escrito por 

alunos de Unidades Educacionais de Internação (UNEIs) do Mato Grosso do Sul. Temos 

como questionamentos, como o aluno se vê como cidadão? Como lida com a questão de 

direitos e deveres enquanto interno? 

Embora saibamos que a escrita faz parte da nossa vida antes mesmo que passemos a 

vivenciá-la na escola, há, entretanto, um deslocamento quando no ingresso a esse ambiente, 

pois as escritas que o compõem comumente restringem-se ao olhar do outro, que mormente é 

o professor. Assim, quem escreve o faz destituído de sentido, manipulado tão-somente pelos 

                                                           

1 Universidade federal de Mato Grosso do Sul. Câmpus de Três Lagoas-MS-Brasil. E-mail: 
celina_ufms@hotmail.com. 
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critérios que estipulam o “certo e o errado”, pois o que escreve fica limitado aos muros 

escolares, não alcança o contexto social, tampouco institui uma prática discursiva. 

Este artigo está divido em três partes: na primeira, traz um apanhado das condições de 

produção e procedimentos metodológicos para a coleta do corpus; na segunda, há uma breve 

discussão teórica acerca dos conceitos que embasam a análise, por fim, a interpretação do 

texto escrito pelo aluno, em que procuramos discutir os deslocamentos e os efeitos de sentido. 

Nas considerações finais, refletimos sobre o que é a cidadania para o interno. 

 

1 Dos Adolescentes: condições de produção e procedimentos metodológicos  

 

Segundo Becker (1997), a sociedade tem participação intensa na formação do 

adolescente, os pais são como uma base sólida que irá auxiliar os filhos nessa transformação. 

São os fatores sociais que subsidiam a individualidade dos adolescentes, e os assuntos ligados 

à puberdade fazem um elo com as mudanças corporais – que são universais –, com 

importantes variações que distinguem pessoas, hábitos e outras condições na sociedade, 

sendo, portanto, um ser em construção de personalidade. 

Complementa Oliveira (2003) que a preocupação dos legisladores em relação à 

elaboração de medidas socioeducativas recuperadoras justifica-se pelo fato de o adolescente 

ser um indivíduo em processo de construção da personalidade, que pode cometer delitos, mas 

que há para ele a perspectiva de recuperação e a possibilidade, por conseguinte, de não 

continuar a delinquir. Ademais, são relevantes os fatores sociais, econômicos e culturais na 

constituição da individualidade do adolescente. 

A cena, qual focamos são as Unidades Educacionais de Internação, que conforme o 

diretor de uma das Unidades (UNEIs), a função daquele espaço é a “recuperação dos 

adolescentes”, dado o seu regime rígido e de conscientização, ao lado de uma “rotina que os 

ajuda a refletir sobre os atos praticados”. Para ele, a maior reclamação dos jovens advém da 

falta que sentem dos familiares, apesar de receberem regularmente visitas, em especial de 

mães, pais e avós, aos sábados e domingos. O regimento interno, embora não explicitado pelo 

diretor, é baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), (BRASIL, 1990) e no 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Na ocasião da saída de um 
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interno, ele se submete a um alvará de soltura expedido pela promotoria, após uma audiência 

com o juiz.  

Esta pesquisa é de cunho qualitativo e de campo, de modo que os pressupostos 

teóricos fundamentam-se na Linguística Aplicada (LA), numa interface com a Análise do 

Discurso, apoiando-se em alguns conceitos, como de Orlandi (2005), acerca da incompletude 

da linguagem, Coracini (2003a, 2003b e 2010), para tratar da subjetividade sob a perspectiva 

da LA e da visão discursiva. 

O corpus compreende a análise de um texto integrante de um total de oito redigidos 

por alunos infratores de UNEIs de Mato Grosso do Sul, durante aulas de leitura e escrita. 

Sobre os procedimentos metodológicos, destaca-se que há algumas unidades neste Estado que 

não possuem prédios específicos para abrigar adolescentes infratores, considerando que eles 

apresentam os mais variados tipos de atos infracionais, e conforme prevê o ECA (BRASIL, 

1990), deve-se proceder uma separação, segundo a infração cometida. 

Em razão dessas condições, as coletas do corpus foram agendadas com antecipação, 

tendo em vista que os adolescentes são liberados para as aulas em pequenos grupos (8 a 10 

alunos), sendo convidados, e não obrigados a frequentá-las. Conversamos com o professor de 

Língua Portuguesa e combinamos sobre os temas que seriam desenvolvidos, estando entre 

eles: “cidadania” e “violência”, conforme proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

temas transversais (BRASIL, 1996). O material foi previamente elaborado por nós e contamos 

com a assistência do professor titular da sala. Levamos alguns textos base (curtos) sobre os 

temas, retirados de livros didáticos e revistas, explicamos nossos objetivos, distribuímos aos 

alunos, lemos e discutimos. Após, procedeu-se a escritura dos textos. 

Para a análise, o texto é apresentado de forma que se preserve a originalidade e a 

autenticidade; foram enumerados de 01 a 08, sendo que o adolescente mencionado por 

(Sujeito 4) tem 16 anos e cursa o 8º ano, integrando uma sala multisseriada entre o ensino 

fundamental e médio. Conforme as competências/habilidades previstas (para o 1º bimestre) 

no Referencial Curricular do MS do Ensino Fundamental no que tange à produção de texto, 

espera-se, que esse aluno seja capaz de produzir textos de diversos gêneros e tipos textuais, 

em situação real de uso, considerando sua finalidade, os interlocutores e as características do 

gênero (ESTADO, 2012). 
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Assim, apresentamos neste texto, a escrita do Sujeito (4) por exiguidade de espaço, e 

ainda, por questão de ética e sigilo, nenhum dos textos foi identificado com os nomes. Além 

disso, nos trechos destacados em negrito os grifos são nossos, a fim de ressaltar os itens 

lexicais que, na nossa visão, produzem diferentes efeitos de sentido.  

Diante do viés metodológico de análise, consideramos o que postula Orlandi (2012, p. 

61), em que o analista de discurso, à diferença do hermeneuta, não interpreta, ele trabalha 

(n)os limites da interpretação. Ele não se coloca fora da história, do simbólico ou da ideologia 

e, sim, em uma posição deslocada que lhe permite contemplar o processo de produção de 

sentidos em suas condições.  

Uma vez contextualizado o objeto pesquisado, discorremos sucintamente sobre alguns 

conceitos que embasam a análise: representação, discurso e heterogeneidade. 

 

2 Sobre os Conceitos: representação, discurso e heterogeneidade 

 

Pêcheux (1988) ao discutir o esquecimento número 1 e 22 e a noção de discurso pré-

construído (articulação do interdiscurso), que deve ser levado em consideração, aborda sobre 

a ineficácia da representação nos estudos estruturalistas, os quais se baseiam na representação 

plena da realidade, “do real”, por um sujeito intencional. Pêcheux (1988, p. 157) denomina 

esse sujeito estruturalista, dono de seu dizer como “efeito Münchhausen”, remetendo à 

história do: “imortal barão” que se levantava puxando seus próprios cabelos. Embora o autor 

tenha criticado a noção de sujeito intencional, na obra Semântica e Discurso, ainda define o 

indivíduo como sujeito interpelado pela ideologia, como forma-sujeito por basear-se nos 

estudos de Althusser e manter a preocupação com a luta de classes. 

Todavia traz definições instigantes como a significação da palavra e a posição do 

sujeito. Pêcheux explica que: “o sentido de uma palavra […] não existe ‘em si mesmo’[…] 

mas, ao contrário é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo 

sócio-histórico no qual as palavras […] são produzidas […]” (1988, p.160). A explicação do 

                                                           
2 A análise do discurso defende que, afetado por dois tipos de esquecimento, o sujeito cria uma realidade 
discursiva ilusória. Pelo esquecimento (1), o sujeito se coloca como a origem daquilo que diz, a fonte exclusiva 
da origem do seu discurso. Pelo (2), o sujeito tem a ilusão de que o discurso reflete o conhecimento objetivo que 
tem da realidade (CARDOSO, 1999, p. 50-51). 
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autor de que não existe um único sentido para uma palavra ou expressão porque o sentido 

depende da ideologia, da formação ideológica do sujeito que a emprega, contraria o conceito 

da transparência da linguagem. Para tanto, é desse viés teórico que tratamos de representação.  

Cardoso (1999, p. 21) esclarece que “o discurso é, pois, um lugar de investimentos 

sociais, históricos, ideológicos, psíquicos, por meio de sujeitos interagindo em situações 

concretas”. No entender da autora, o discurso não pode ser confundido com a fala, pois a ela 

excede, nem com a língua, constituindo-se num terceiro elemento. Logo, o discurso é 

resultante da compreensão de que a linguagem possui uma dualidade constitutiva que 

consiste, ao mesmo tempo, em um sistema e, contudo, ele é transposto por investimentos 

subjetivos e sociais.  

Baseada nos pressupostos de Foucault (2003), concebemos que o discurso é 

atravessado pela dispersão do sujeito, visto que diferentes indivíduos podem ocupar o lugar de 

sujeito no discurso, e sendo ele descentrado, não é fonte de sua palavra, senhor do que diz, 

mas uma partícula de um corpo histórico-social, cindido em muitos. Ainda, na visão de 

Foucault, o discurso é “o espaço em que o saber e o poder se articulam, pois quem fala, fala 

de algum lugar, a partir de um direito reconhecido institucionalmente” (CARDOSO, 1999, p. 

22).  

Ainda em suas considerações acerca dos conceitos foucaultianos, Cardoso (1999, p. 

33) discorre sobre o reconhecimento do filósofo de que “entre os mecanismos disponíveis 

para a apropriação dos discursos, o mais importante é o sistema escolar”. Alerta, porém, 

acerca da ponderação que ele faz, devido à ressalva de que “a escola tem-se constituído num 

mecanismo de controle do discurso, impondo aos indivíduos que os pronunciam certo número 

de regras e não permitindo que todo mundo tenha acesso aos discursos” (p. 33). Nesses 

mecanismos de sujeição destaca o fato de os indivíduos terem que cumprir uma série de 

exigências que os qualifica para o exercício do discurso e, caso a escola não ofereça 

condições para a sua apropriação, continuará a ser um agente reprodutor de desigualdades. 

Ancorados na noção de que a heterogeneidade constitui todo discurso, nos 

restringiremos mais especificamente à abordagem de Authier-Revuz (1990; 1998), em função 

dos objetivos aqui propostos. A autora, ao interrogar-se sobre um conjunto de formas 

linguísticas discursivas ou textuais, problematiza a complexidade enunciativa. Para isto, 

denomina a heterogeneidade mostrada, assim assinalada, por apresentar formas que se 
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encarregam de “inscreverem o outro na sequência do discurso” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 

25), e ainda faz referência a essa modalidade de heterogeneidade como “formas linguísticas 

de representação de diferentes modos de negociação do sujeito falante com a heterogeneidade 

constitutiva de seu discurso” (p. 26).  

Para a definição de heterogeneidade constitutiva, a linguista se apoia, de um lado, nos 

trabalhos dialógicos de Bakhtin, e de outro, na relação entre sujeito e linguagem de Freud, 

relida por Lacan. Em face disso, considera que “toda fala é determinada de fora da vontade 

do sujeito e que este é mais falado do que fala” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 26). Indica 

pontos em que considera o dialogismo, o já-dito, o interdiscurso, sob o aspecto de processos 

que impossibilitam que o discurso se dê por um sujeito centrado, senhor das palavras. Neste 

tocante, a linguista ressalta que “sempre sob as palavras ‘outras palavras’ são ditas” (p. 28), 

articulando essa noção de discurso atravessado pelo inconsciente, em harmonia com um 

sujeito que “não é uma entidade homogênea exterior à linguagem, mas o resultado de uma 

estrutura complexa, efeito da linguagem: sujeito descentrado, dividido, clivado, barrado” 

(p.28). 

A partir dessas noções, cremos ser inviável conceber o discurso do adolescente fora do 

sujeito (social e historicamente determinado) e nem esse fora da ideologia, uma vez que esta o 

constitui. Inevitavelmente, essa ideologia incide também em sua formação (CORACINI, 

1995). A linguagem como discurso é interação e um modo de produção social. E não é neutra, 

inocente (à medida que está engajada numa intencionalidade), nem natural. Por isso, é o 

instrumento privilegiado de manifestação da ideologia, da presença de formações ideológicas, 

estando diretamente ligada à formação dos sujeitos. 

 

3 Subjetividade e representação: cidadania 
 

Tratamos, a seguir, do texto escrito pelo sujeito-aluno (S4), cujo tema discutido antes 

foi: Cidadania e sua importância:  

 
Texto1: Olho de lula 
“Hoje em dia ser cidadão prescisa de muita luta, dentro de suas regras da sociedade, mas o 
governo muitas vezes não cunpri seus deveres que acaba prejudicando a sociedade como, a 
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má distribuição de verbas que no final acaba deixando doentes nas portas de hospitais, 
crianças cem matricula e etc. 
fora a currupção que só adianta o lado de grande medicos, grande advogados, que ai 
entra a criminalidade de muitas pessoas honestas que necessitam do crime. 
Resumindo, um pais com muitos Problemas na sociedade, a maior parte da culpa e do 
governo”. (S4) 
 

Esse aluno, ao iniciar com a expressão “hoje em dia”, pela construção do advérbio 

“hoje”, seguido da preposição “em” e do substantivo “dia”, confere ao texto um caráter 

temporal que remete aos tempos atuais, enfatizando a questão da cidadania e delimitando a 

especificidade do seu dizer em um momento histórico, que neste caso é o atual. Há, portanto, 

a tentativa de indiferença aos outros dizeres acerca da cidadania, vale dizer, em tal discurso há 

no interdiscurso a memória discursiva, que permite o efeito de sentido3 de que a cidadania de 

momentos passados não constitui seu discurso, pois o sujeito se posiciona a partir do 

momento atual. Sendo, portanto, esse discurso lugar de investimentos sociais, históricos e 

ideológicos. (CARDOSO, 1999). 

No entanto, “o sujeito não se apropria da linguagem num movimento individual: há 

uma forma social de apropriação da linguagem em que está refletido o modo como ele o fez, 

ou seja, sua ilusão de sujeito, sua interpretação feita pela ideologia” (ORLANDI, 1996, p. 27). 

Logo, embora busque delimitar a questão da cidadania nos limites do seu dizer, o discurso é 

sempre atravessado por outras vozes, outros discursos, que em algum lugar e momento já 

foram ditos.  

Ao declarar que para ser cidadão “prescisa de muita luta, dentro de suas regras da 

sociedade”, há o efeito de sentido que para ser cidadão não basta que se cumpram os deveres 

a fim de usufruir dos direitos que um cidadão possui. Responde então a um já-dito, que 

pressupõe uma simplificada relação de troca em que, cumprindo-se os deveres em sociedade, 

existe por intermédio dos direitos uma prática cidadã efetiva. Nesse discurso, emergem em 

resposta à cristalizada representação identitária, os confrontos por que os cidadãos por vezes 

passam, bem como os enfrentamentos que se dão em meio à circulação do poder em 

                                                           

3 Partimos do princípio que o sentido de uma palavra ou de uma determinada posição não existe por si só, mas 
será determinada pelas posições ideológicas em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões 
e proposições são produzidas. E a ideologia é a condição para a constituição do sujeito e dos efeitos de sentido, 
sendo que as palavras recebem seus sentidos de formações discursivas em suas relações (ORLANDI, 2012). 
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sociedade, uma vez que o verbo “precisar” exprime necessidade, ou seja, não haveria como 

ser cidadão sem “muita luta”.  

Logo, se para exercer na sociedade a função de cidadão é necessário lutar, significa 

que confrontos são travados, sendo que o verbo lutar traz em uma de suas acepções a 

probabilidade de resistência a algo que vem sendo imposto, ou melhor, quando se luta, é em 

favor de uma causa ou resistindo a ela. O que também acontece pela instauração do poder, 

segundo Foucault (1988), onde há poder, há resistência e afrontamentos incessantes4. Neste 

caso, o verbo lutar corrobora o enunciado“dentro de suas regras da sociedade”, para o efeito 

de sentido de que o cidadão é manipulado por regras determinadas (que não foram por ele 

formuladas) e por isso deve lutar, por significar que em meio às determinações da sociedade 

há injustiças, desigualdades, exclusão, trazendo aqui um dos mecanismos de controle do 

discurso que a sociedade. Isso porque o verbo “ser” em “ser cidadão” intensifica um estado 

de qualificação, identificação social, ou seja, a identidade de cidadão está posta em jogo 

dentro das regras da sociedade, que apresentam, por sua vez, delimitações, limites e fronteiras 

sociais (NASCIMENTO; BRIOLI et al., 2011). 

O sujeito assume diferentes posições-sujeito em seu discurso, deslizando em 

divergentes representações identitárias, que ora o mostram sendo cidadão, ora sendo jovem 

infrator da UNEI. Nesse tocante, “toda identificação com algo ou alguém ocorre na medida 

em que essa voz encontra eco, de modo positivo ou negativo, no interior do sujeito” 

(CORACINI, 2003b, p. 243). Considerando que esse sujeito fala de um lugar que o 

representa, sendo neste caso a UNEI, a luta é travada entre as regras da sociedade, que ao 

mesmo tempo legitimam o que é ser um cidadão e, todavia, excluem tal identificação, pois 

para que esse “mérito” seja alcançado, é necessário lutar, esforçar-se, empenhar-se para que 

seja reconhecido como cidadão. Esse pressuposto corrobora para a questão da desigualdade e 

exclusão, porque embora admitamos que ser cidadão seja um exercício democrático, tal 

                                                           

4 A temática do poder foi causa de muitas aulas nos estudos de Michel Foucault (2003), porém ele não teve a 
pretensão de criar uma teoria acerca do poder, mas procurou compreender como ele é historicamente constituído, 
já que seu funcionamento se dá de maneira localizada, específica. Sendo assim, o poder pode ser exercido por 
diferentes membros da sociedade e não possuído, como se defendia na concepção marxista de 
dominante/dominado. 
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consolidação é, contudo, baseada pelo cumprimento dos deveres, que quando não acatados, 

reduzem o pertencimento à cidadania.  

No entanto, se esse jovem fala do lugar que constitui sua identidade, ser considerado 

infrator pela sociedade estimula, no seu dizer, a questão da resistência ao poder, visto que 

para ser cidadão é preciso “muita luta dentro de suas regras da sociedade”. Assim, para ele, 

que é considerado infrator, e portanto, não cumpridor dos deveres estipulados pelas“regras da 

sociedade”, a luta se faz necessária, produzindo um efeito de sentido de que se não lutar pela 

cidadania, assim não será considerado, uma vez que perante as regras (leis) não cumpriu com 

o que foi determinado, não usufruindo, então, da identificação de cidadão. Logo, a construção 

inicial “hoje em dia ser cidadão” produz o efeito de sentido de que o dêitico temporal 

“hoje”, do qual fala o sujeito, é a sua experiência, a saber, é de si que fala, é a sua identidade 

de cidadão que está em jogo, é a partir de sua relação com as regras da sociedade que sua luta 

se trava. 

A conjunção adversativa “mas” (linha 1) insere um novo momento de argumentação 

em seu discurso, bem como um sujeito-outro, que nesse caso é o governo, como aparece em 

“mas o governo muitas vezes não cunpri seus deveres”. Aqui o aluno-sujeito é atravessado 

pela dispersão, ele não é fonte do seu dizer (CARDOSO, 1999). Há, assim, a culpabilização 

(JONAS, 2006) ao outro, ou seja, se por um lado o sujeito que escreve, pelo fato de não ter 

cumprido regras prescritas pela sociedade, deve lutar para ser cidadão porque não 

desempenhou seus deveres, também o governo faz jus a tal correção, uma vez que “não 

cunpri seus deveres”.  

Nesse sentido, a ideia opositiva desencadeada pela conjunção “mas” corrobora para 

um efeito de sentido de desconstrução de sua culpa, ou seja, no primeiro momento, quando o 

sujeito se manifesta acerca de sua vivência numa sociedade que é controlada por regras – e 

que por não tê-las cumprido deve esforçar-se para ser cidadão –, posiciona-se resistente às 

imposições que buscam “apagar” sua identidade cidadã.  

Isso porque o sentido adversativo do “mas” desconstrói o postulado de que a culpa 

seja somente dele, que não cumpriu com seus deveres, e a desloca pelo discurso do governo, 

justificando-a por suas falhas e afirmando que também esse órgão de poder tem seus deveres 

a cumprir, o que não vem acontecendo. A essa ideia, segue argumentando em todo o texto 
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com exemplificações que buscam acentuar a culpabilização do governo por sua 

impossibilidade de cumprir os deveres como cidadão.  

Ao escrever: “que aí entra a criminalidade de muitas pessoas honestas que 

necessitam do crime”, o sujeito se inclui nessas “muitas pessoas honestas”, pois se 

atualmente está lá na UNEI, lugar cujo objetivo é recuperar jovens e adolescentes inseridos no 

crime, crendo ser necessário posicionar-se defensivamente (em resistência) ante discursos 

excludentes, com a argumentação de ter que se inserir na criminalidade para ser como os 

bem-sucedidos (NASCIMENTO; MORETTI et al., 2011).  

O sujeito dá origem ao efeito de sentido de que os “grandes”, pela corrupção 

(resultante de um dever não cumprido) facilmente conseguem status, direitos, regalias, mas 

ele (no grupo das pessoas honestas, mas excluído) deve lutar para tê-los, sendo a 

criminalidade uma alternativa que lhe resta, porque os direitos que teria são corrompidos pela 

corrupção, pelo descumprimento dos deveres do governo. Nota-se a presença da 

singularidade, da subjetividade, em que inconsciente e ideologia são inseparáveis no processo 

da constituição desse sujeito; ou seja, ele é dividido, falado pelo inconsciente (MARIANI, 

2003). 

Quando, no último parágrafo, argumenta conclusivamente por meio do verbo 

“resumir” no gerúndio (resumindo), exprime suas ideologias pela insatisfação, desejos e 

inconformismos. Após ter escrito sobre os “muitos Problemas na sociedade”, segue uma 

ordem do discurso que estipula que não deveria dizer que a culpa é toda do governo, uma vez 

que este representa a autoridade, poder, controle, enfatizando que “a maior parte da culpa e 

do governo”.  

Logo, dizer que o governo tem a maior parcela de culpa não o desresponsabiliza 

(JONAS, 2006). Entretanto, há resistência à totalidade de culpa que a ele é imputada ao 

argumentar que as pessoas honestas precisam do crime para ser como “os grandes”. Assim, 

ele se exime de responsabilidade, significando que se está no crime, a culpa não é sua, pois é 

honesto, não cede à corrupção, como os “grandes médicos e advogados” usufruem. Se, no 

entanto, quiser “ser grande”, precisará lutar.  

Porém, como o país em que vive é “um pais com muitos Problemas na sociedade”, 

deve entrar na criminalidade, não por decisão voluntária, mas pelas escassas opções que são 

apresentadas às pessoas honestas. Ademais, representa-se no papel de honesto por ser a 
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criminalidade uma alternativa por não participar de esquemas corruptos, e que os grandes, 

sim, fazem parte das práticas das pessoas desonestas, pois ele “apenas” luta (por meio da 

criminalidade) por seus direitos, enquanto os que usufruem dos benefícios da corrupção o 

fazem pelos deveres não cumpridos. 

Com tais resoluções, o adolescente se pauta por questões de cidadania, conforme 

argumentos nos quais considera entre direitos e deveres, criando não somente o efeito de 

sentido de que se está na UNEI é porque não cumpriu com os deveres, significando que não 

agiu “dentro das regras da sociedade”, mas amplia a culpa ao governo que, para ele, também 

não cumpre seus deveres, mas a esse não há punição alguma, o qual representa poder e 

autoridade e colabora para a desigualdade, a criminalidade e a exclusão.  

Sua visão de pessoa honesta permite interpretar, que apesar de estar na UNEI, é 

honesto, deslocando o sentido dessa palavra, fazendo-a significar nesse contexto que quem 

está “preso” é que é honesto. O governo, que é descumpridor dos deveres, permite aos 

desonestos usufruírem da corrupção, e os honestos são aqueles que têm que lutar por seus 

direitos, uma vez que a desigualdade estabelece a entrada ou não na criminalidade, a fim de 

tentarem também ser grandes. Logo, o efeito de sentido é que muitos honestos estão presos, e 

desonestos, soltos. 

Enfim, os dizeres do primeiro parágrafo representam um sujeito (adolescente) perante 

a sociedade e as leis: é considerado infrator por não ter os deveres cumpridos, devendo assim 

acatar os procedimentos que a lei estipula e deve permanecer na UNEI para ser recuperado, 

modificado, remodelado, disciplinado (FOUCAULT, 1979), a fim de que a partir do 

cumprimento das regras que lá existem, possa ser (res)socializado (BRASIL, 1990) e 

“aprenderá” como disciplinar-se “dentro de suas regras da sociedade”.  

Todavia, desloca o efeito de sentido entre honestidade e desonestidade pelo motivo de 

discursos cristalizados postularem que quem está preso é desonesto, e quem convive em 

sociedade é honesto. Sua argumentação sugere que a desonestidade é que permite que os 

“grandes” sobressaiam na sociedade pela corrupção, e a alguns honestos, que dela não 

usufruem, resta a criminalidade.  
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4 Algumas Considerações 

 

Este texto pretendeu analisar representações que o aluno faz sobre cidadania em um 

texto escrito por alunos das Unidades Educacionais de Internação (UNEIs) do Mato Grosso 

do Sul. 

Pelos dizeres do aluno, para ser cidadão não basta que se cumpram os deveres, a fim 

de usufruir dos direitos que um cidadão possui, uma vez que sua formação identitária, 

enquanto cidadão, é colocada em jogo dentro das regras da sociedade, que apresentam, por 

sua vez, delimitações e fronteiras sociais pela luta que se trava entre o jovem-cidadão e o 

jovem-infrator da UNEI.  

Ele representa-se no papel de honesto por ser a criminalidade uma alternativa por não 

participar de outros esquemas corruptos, porém os “grandes” fazem parte das práticas das 

pessoas desonestas, mas, ele “apenas” luta (por meio da criminalidade) por seus direitos, 

enquanto os que usufruem dos benefícios da corrupção o fazem pelos deveres não cumpridos. 

Trata-se de dizeres perpassados pelo discurso da exclusão por estarem na UNEI, 

contudo, veem-se como seres humanos, passíveis de erros e que a sociedade não os veem 

dessa forma, pois, a partir do momento em que passam pela UNEI, sentem-se estigmatizados. 

Assim, quem comete um homicídio, latrocínio, roubo e furto, entre outros, para a sociedade, 

está propenso a cometer outra vez. E para esses adolescentes, há o estigma, em que bandido é 

sempre bandido! É uma marca.  
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QUEM MUITO OLHA A LUA FICA LOUCO: IMAGENS DE MATO GROSSO NA 

CONSTRUÇÃO POÉTICA DE ACLYSE DE MATTOS 

 
 

Adriana Lins PRECIOSO (UNEMAT / Sinop / FAPEMAT)1  
 
 

RESUMO: A obra Quem muito olha a Lua fica louco (2000), de Aclyse de Mattos, reúne 
poemas que figurativizam, por meio da construção poética das imagens, parte da formação 
identitária da cultura e da natureza de Mato Grosso. O artista transita entre as figuras que 
evocam os seres e as paisagens características do estado. A capital Cuiabá, o pantanal, o ciclo 
sazonal e a biodiversidade que marcam a diferença nas regiões mato-grossenses ganham 
destaque na poesia de Mattos. O presente trabalho traz resultados parciais do projeto 
intitulado: “Transculturação e poéticas contemporâneas: traços identitários da cultura de Mato 
Grosso” fomentado pela FAPEMAT.  
 
Palavras-chave: Quem muito olha a Lua fica louco. Poesia contemporânea de Mato Grosso. 
Identidade. 
 
 
Introdução 

 

O presente texto constitui-se como resultado parcial da investigação do projeto 

intitulado “Transculturação e poéticas contemporâneas: traços identitários da cultura de Mato 

Grosso” fomentado pela FAPEMAT – Fundação de Amparo a Pesquisa de Mato Grosso, 

iniciado em 2013. A proposta da pesquisa é estudar o movimento de transculturação em obras 

pictóricas e poéticas que contribuem para o desenvolvimento da formação da identidade 

cultural do estado de Mato Grosso. Entende-se como transculturação, o fenômeno que “sugere 

o duplo movimento de assimilação e resistência que, além de agenciar o princípio de 

‘plasticidade cultural’ (produtivo intercâmbio entre as partes envolvidas), constitui uma 

criativa resposta do continente latino-americano à modernidade europeia.” (FANTINI, 2001, 

p. 78). Sendo assim, o trânsito promovido pelo artista enquanto sujeito transculturador, 

dialoga tanto com a cultura local, regional de sua vivência, quanto à cultura da tradição 

europeia, fortemente marcada pelo cânone ou por obras clássicas. 

                                                           
1 Professora Doutora do Curso de Letras da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso – Campus de 
Sinop-MT – Brasil. E-mail: adrianaprecioso@unemat.br. 
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Nesse cenário, o debate acerca da formação da identidade, fomentada por Stuart Hall, 

anuncia o surgimento do sujeito “pós-moderno”, como resultado da descentralização e 

fragmentação dos poderes e dos valores sociais, políticos, econômicos e religiosos da 

Modernidade. Soma-se a esse movimento, o fenômeno da globalização que auxiliou no 

processo de inversão dos padrões instituídos pela Modernidade e, consequentemente, abriu 

caminho para as diversas manifestações culturais, as quais passaram a ceder voz e espaço às 

minorias, à defesa do meio ambiente e aos marginalizados, valores atribuídos a pós-

modernidade. 

Sendo assim, o artista contemporâneo, que busca imprimir sua identidade ou sua 

marca na sua criação, necessariamente, considera os elementos imprescindíveis para a 

constituição dessa identidade. Stuart Hall chama a atenção para os elementos que convergem 

neste processo: 

 

[aos] recursos da história, da linguagem e da cultura para a produção não 
daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos tornamos. Tem a ver não 
tanto com as questões “quem nós somos” ou “de onde nós viemos”, mas 
muito mais com as questões “quem nós podemos nos tornar” e “como essa 
representação afeta a forma de como nós podemos representar a nós 
próprios. (HALL, 2009, p. 109 – grifos nossos) 

 

A história, a linguagem e a cultura que servem de base para nos representar, tal como 

afirma Hall, são circunscritos a um espaço determinado, são condicionados a uma geografia 

específica. No fazer poético e na composição de imagens e figuras que anunciam um local ou 

espaço, se estabelece a tessitura de todos os elementos impregnados das marcas geográficas, 

que somados, criam uma identidade, diferenciando de qualquer outro. Desse modo, 

“identidade e diferença são criaturas da linguagem”, como assevera, Silva: 

 

Além de serem interdependentes, identidade e diferença partilham uma 
importante característica: elas são o resultado de atos de criação linguística. 
Dizer que são o resultado de atos de criação significa dizer que não são 
“elementos” da natureza, que não são essenciais, que não são coisas que 
estejam simplesmente aí, à espera de serem reveladas ou descobertas, 
respeitadas ou toleradas. A identidade e a diferença têm que ser ativamente 
produzidas. Elas não são criaturas do mundo natural ou de um mundo 
transcendental, mas do mundo cultural e social. Somos nós que as 
fabricamos, no contexto de relações culturais e sociais. A identidade e a 
diferença são criações sociais e culturais. (SILVA, 2009, p. 76) 
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Esse “ato de criação linguística” pode ser comparado a natureza da fala poética. O ser 

da poesia é “[um]a interação de sons, imagens, tom expressivo e perspectiva é um processo 

simbólico delicado, flexível, polifônico, ora tradicional, ora inovador, numa palavra, não 

mecânico.” (BOSI, 200, p. 11-2).  

O poema enquanto resultado desse fazer da poesia também mergulha na história, na 

linguagem e na cultura. Bosi, na obra O ser e o tempo da poesia (2000), atesta: 

 

Contextualizar o poema não é simplesmente datá-lo: é inserir as suas 
imagens e pensamentos em uma trama já em si mesma multidimensional; 
uma trama em que o eu lírico vive ora experiências novas, ora lembranças da 
infância, ora valores tradicionais, ora anseios de mudança, ora suspensão 
desoladora de crenças e esperanças. A poesia pertence à História Geral, mas 
é preciso conhecer qual é a história peculiar imanente e operante em cada 
poema. (2000, p. 13) 

 

O eu lírico costura sua experiência individual com a vivência coletiva, ambas 

fortemente marcadas por um tempo e um espaço. Daí vem a construção da imagem: 

“Formada, a imagem busca aprisionar a alteridade estranha das coisas e dos homens. O 

desenho mental já é um modo incipiente de apreender o mundo.” (BOSI, 2000, p. 20) 

A apreensão do mundo pela palavra poética é o exercício realizado por Aclyse de 

Mattos, na obra Quem muito olha a lua fica louco (2000), objeto de análise deste trabalho. A 

temática sugerida no título é retomada na página 48 no poema “O dia do eclipse”:  

 

Quem muito 
olha a lua 
fica louco 
diz o povo 
apontando 

a um garoto 
globo ocular 

vâzio 
ôco 

como luas 
nas pupilas 
dando a rua 
dois de trôco 
olhar de gaze 

múmia 
fria 
vaze 

quando a nuvem 
corta 

sua íris 
pisca 
pires 

de leite 
que entorna 

mas não vaza 
verte sim 

diverte sim 
luar de via-láctea 

fanáticos 
lunáticos 

e gatos lacrimais 
vagando nos quintais 

com seus miais. 
(2000, p. 48-9) 
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O fenômeno do eclipse paralisa o garoto que, fascinado tem seu “globo ocular / vazio / 

ôco” semelhante à Lua. O povo o identifica pelo fascínio e o chama de “louco”. O momento 

noturno e a contemplação do evento retomam imagens surrealistas, tais como “a 

nuvem/corta/sua íris” – cena emblemática do filme “Um cão andaluz” de Luiz Buñuel, 

quando em uma cena uma nuvem surge cortando a lua enquanto um olho é cortado por uma 

navalha.  

A presença cromática da Lua, acinzentada ou branca, a cor do olho ôco e do leite 

anunciam outra presença bastante simbólica da noite, os gatos, que vagam e miam como os 

“fanáticos” e “lunáticos” que perderam a direção e a razão.  

O poema que finaliza a obra tem o título de “Pós-logo”, faz o papel de um “posfácio” 

lúcido que, como uma moldura (cornice), fecha a obra e mantém um diálogo temático com o 

título e o poema que está, estrategicamente, situado no centro da obra.  

 

Quem nunca 
olha a lua 
nem pode 
fica louco: 

já está 
olhando só 
para dentro 

lugares 
em que nunca 

se há de iluminar 
desvãos 
desvais 
desvios 

com olhos de vitrais 
despercebidos 

ou mais, 
olhando só 

o ar 
o meio do ar 
o ar do olhar 

 

não vê 
porque 
não sai 

do seu lugar 
de olhar 
nem si 
nem mi 
nem lua 
siderado 

na tontura 
como um poema 

só que só 
palavras 

nem leitor 
autor 

ou tema. 
(2000, p. 74-5) 

 

 
O “Pós-logo” retoma a temática de “quem olha a Lua fica louco” e inverte o valor, 

pois o eu lírico anuncia que “quem nunca / olha a lua / nem pode / ficar louco: / já está”, ou 

seja, seu olhar está direcionado para dentro de si, no escuro da noite, onde não há iluminação. 
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A Lua, aqui, é figurativizada como luz e de forma arquetípica, clareza de pensamento, 

lucidez, ao contrário do poema “O dia do eclipse”, onde ela é o motivo da loucura.  

“O louco que não olha a lua” passa despercebido pelo belo e por tudo o que o rodeia. 

Os desvãos / desvais / desvios, não são percebidos. O olhar imóvel que “não sai / do seu lugar 

/ olhar” perde-se em si mesmo, como evidenciam os versos seguintes. A ação e o movimento 

do outro é necessário, pois o poema afirma, metalinguisticamente e de forma comparativa, 

que este sujeito é: “como um poema / só que só / palavras / nem leitor / autor / ou tema”, 

sendo assim, o poema só ganha vida quando há movimento e interação entre leitor, autor, 

tema, pois só assim as palavras conseguem gerar sentido. 

Há, portanto, uma estrutura em forma de moldura (cornice) que aparece no título, é 

retomada no poema no centro da obra e em outro que o finaliza. O movimento do olhar 

aparece primeiro como um convite individual e depois coletivo. A figura da Lua é 

representada com toda a força mítica e mística, de um elemento da natureza capaz de 

interferir na vida dos homens e da própria natureza, tal como afirmam o senso comum e os 

estudos científicos. Já o louco, é o sujeito que rompe com as forças cristalizadoras do 

cotidiano e / ou valores estabelecidos pela sociedade em geral; é aquele que não tem medo de 

lançar novos olhares para aquilo que está firmado. Desse modo, a obra finaliza com um 

convite, para que o sujeito leitor se permita entrar neste movimento de olhar e loucura, 

inovação e transformação, do qual a Lua é a musa-inspiradora. 

Além da temática estruturante, a obra faz referências às paisagens, natureza e cultura 

próprias de Mato Grosso. O ciclo sazonal da região evidencia-se pela presença de duas 

estações: a chuva e a seca. Tal como se pode observar nos versos selecionados abaixo, em 

recortes feitos de diferentes poemas: 

 

“O inverno de Mato Grosso é secura. 
A neve de Mato Grosso é poeira. 
Cidades, vilas, malocas 
ficam durante três meses 
recobertos de poeira.” 
(2000, p. 71) 
 
“Como ameaça 
a primeira chuva 
após a seca, 
todo um balé de folhas 
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dança desprendendo-se das árvores 
Antes da chuva de água 
sinta no rosto 
essa chuva de folhas”  
(2000, p. 72) 

 

Nesses recortes notam-se a figurativização das estações que marcam a região do Mato 

Grosso. A seca carrega consigo a poeira e, em comparação a outros lugares, onde o inverno é 

sinônimo de neve e chuva, eles surgem como substitutos, evidenciando os indícios do ciclo 

que no estado se estabelecem. Após a seca, aparece a chuva, mas antes dela, enormes rajadas 

de vento as anunciam, tal como o segundo poema revela: “todo um balé de folhas” ou “antes 

da chuva de água / sinta no rosto / essa chuva de folhas”. 

Outro elemento que procura afirmar a identidade mato-grossense da obra está na 

citação de espaços e bairros conhecidos da capital Cuiabá, bem como seus arredores, como a 

Chapada dos Guimarães e o Pantanal. O recorte abaixo faz menção a um espaço bastante 

movimentado da capital: 

 

“Avenida Beira-Rio 
e seu canteiro de flamboyants vermelhos 
fila de tochas de fogo 
que brotam da terra 
como um cortejo, um bacanal, um enterro 
um funeral de titãs do sub-mundo 
(2000, p. 30) 

 

A homenagem ao Pantanal vem figurativizada no poema abaixo: 

 

A 
    garça 

e  
s  
t 
i 
c 
a 
- 
s 
e 

toda 
                                    olhos e 
                                    atenção 
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                                     quando 
                                    costura 
                                     mais um 
                                    peixe no 

 lago 
 b   p 
 o   r 
 r   e 
 d   g 
 a   a 
 n   n 
 d   d 

                                       bot    ões _____________________ (MATTOS, 2000, p.12) 
 

O jogo lúdico entre os espaços em branco do papel e os caracteres em preto 

minuciosamente escolhidos para a formação da imagem que recupera a figura do pássaro 

revela a capacidade de abstração, leveza e iconicidade do poeta. Nesse processo de abstração, 

até a experiência pessoal dialoga com o ciclo da natureza impregnada no espaço geográfico 

que o identifica, como se constata no trecho do poema abaixo: 

 

“As chuvas cinzas-azuladas 
do janeiro em que você nasceu 
ficaram nos seus olhos 
por um bom tempo 
serenos, infantis 
como dois filhotinhos de lago 
meu amado, bem vindo e esperado 
filho 
                    Thiago”  
(2000, p. 60) 

 

A obra ainda faz uma homenagem a outros poetas e prosadores da terra, como: 

Manoel de Barros, Silva Freire e Ricardo Guilherme Dicke. Aqui foi selecionado o poema 

que reverencia Manoel de Barros: 

 

A estratégia da humildade 
As armadilhas da simplicidade 
A sutil presença 
             - estança - 
                           sumidade 
olhe essas coisas pequenas 
que as grandes são miragens. 
(2000, p. 14) 
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A citação do poeta retoma as temáticas mais utilizadas por Manoel de Barros, o que 

constitui seu estilo poético: a humildade, a simplicidade e as coisas pequenas, tão bem 

destacados no poema acima.  

O passeio pela obra, Quem muito olha a Lua fica louco (2000), autentica a figura do 

artista transculturador efetuada por Aclyse de Mattos. Lembrando que: “O transculturador é 

aquele que, segundo Rama, desafia a cultura estática (e estática porque presa à tradição local) 

a desenvolver suas potencialidades e produzir novos significados sem, contudo, perder sua 

textura íntima.” (SCAPERLLI, 2003, p. 52) 

  Vale lembrar ainda que, a ideia do trânsito vivenciada pelo sujeito transculturador se 

dá em sua vivência: 

 

Ángel Rama defende que o papel de escritores “transculturadores” é decisivo 
para a reflexão desenvolvida por eles sobre sua própria cultura de origem. 
Eles teriam em comum a experiência do trânsito entre suas respectivas 
regiões e um grande centro urbano. Não obstante terem vivido um período 
decisivo da infância e adolescência nas próprias regiões, mais tarde se 
mudam para grandes centros urbanos, aos quais passam a integrar-se. 
(SCARPELLI, 2003, p. 53) 

 

 Aclyse de Mattos é cuiabano, estudou em São Paulo e no Rio de Janeiro e, atualmente, 

é professor em Cuiabá. O percurso de sua vivência propiciou este trânsito anunciado por 

Rama e que se presentificou em sua poética. O duplo movimento da transculturação, de 

assimilação e resistência, como assevera Fantini, são trazidos por Mattos nesta obra, ao 

transportar para sua poesia a força mítica e mística da figura da Lua e do ciclo sazonal. Já a 

resistência é evidenciada ao imprimir valor, contorno e cor ao espaço local figurativizado pela 

presença dos elementos culturais e geográficos produzidos em Mato Grosso. 

 Pode-se afirmar que, Aclyse de Mattos é uma das vozes poéticas mais importantes da 

poética contemporânea produzida no estado de Mato Grosso.  

A investigação da obra de Mattos revelou a presença, portanto, de variados traços que 

podem ser considerados formadores da identidade poética que delineia a produção da arte da 

poesia em Mato Grosso, além da força individual de uma poesia que fala de si mesma e lança 

o convite da “loucura” para ver a Lua e se mover em outros espaços. 
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Após o poema “Pós-logo”, a obra traz um último poema que sintetiza o duplo 

movimento de transculturação aqui estudado: 

 

Édipo Preguiçoso 
 
Nada é mais mãe 
(depois da mãe) 
Do que a sombra da mangueira. (2000, p. 76) 

 

 Sendo assim, a obra finaliza-se figurativizando a tragédia e o mito de Édipo, em um 

abraço com a natureza e uma celebração de um espaço, com a recuperação de um dito 

popular: “Isso é bem Mato Grosso”. Enfocando o encontro, o diálogo do local e do universal, 

o trânsito do artista e a assimilação e resistência das culturas aqui projetadas. 
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A CRÔNICA DE DRUMMOND COMO LUGAR DE HISTÓRIA E MEMÓRIA 

 
 

Leíza Maria ROSA (UFG)1 
Valdeci Rezende BORGES (UFG)2 

 
 

RESUMO: A crônica se alimenta de fatos em um determinado período de tempo e lugar, 
remete a acontecimentos passados ou presentes, às lembranças de um tempo vivido, 
configurando em espaço de memórias. A intenção deste trabalho é estabelecer uma breve 
análise de algumas crônicas escritas por Carlos Drummond de Andrade, publicadas no Jornal 
do Brasil e, algumas, posteriormente, no livro De notícias e não notícias faz-se a crônica, 
centrando no viés da memória, do cotidiano e da história. Assim, faz-se necessário dialogar 
com teóricos como Borges, Halbwachs, Nora, dentre outros, que edificam seus estudos entre 
memória, história e textos literários. 
 
Palavras-chave: Drummond. Crônica. Memória. História. 

 
 

1. Introdução - sobre a crônica 

 

A crônica, como espécie narrativa que habita no mundo moderno o espaço do jornal 

impresso diário e que ganhou, aos poucos, além da característica de comentário cotidiano, 

ares de literatura, migrou para o livro, recebeu adesão de grandes escritores, os quais 

empregaram em seus textos uma linguagem conotativa, carregada de metáforas e outras 

figuras de linguagem.  

De acordo com Moisés (2013, p. 112), o termo crônica, ao longo do tempo, teve seu 

sentido alterado algumas vezes. Empregado pela primeira vez no início da era cristã, como 

uma simples relação de acontecimentos, limitava-se a registrar eventos, sem nenhuma 

interpretação. Nessa concepção, atingiu o auge na Idade Média, após o século XII. Mais tarde, 

o termo passou a ser empregado para obras que narravam acontecimentos em detalhes ou 

estavam situadas numa perspectiva individual da história, é o caso, por exemplo, das crônicas 

de Fernão Lopes que, a serviço do rei de Portugal, relatou o dia a dia da corte no século XV. 
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A partir do Renascimento (século XVI), o termo passou a ser substituído por história. “Com a 

significação moderna, o vocábulo entrou em uso no século XIX, para rubricar textos que [...] 

ostentam, agora, estrita personalidade literária” (MOISÉS, 2013, p. 112). 

Para Costa (apud ANDRADE, 2007, p. 12-13), no Brasil, foi em 1828 que a crônica se 

lançou como publicação em jornais, no Espelho Diamantino. Para esta autora, o cronista é um 

observador de costumes. Mais tarde vieram textos do padre Lopes Gama, em O Carapuceiro, 

em 1832; de Martins Pena no Correio da Moda, em 1839; de Josino do Nascimento Silva, em 

O Cronista, em 1837. Mas o gênero só se firmou na segunda metade do século XIX, com 

Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar e Machado de Assis.  

 

No século XX, a crônica transcenderia sua condição efêmera, herdada do 
jornalismo, para se tornar ela própria um gênero quase autônomo. [...] 
Quando a divisão do trabalho na imprensa se tornou mais nítida, a obrigação 
de informar passou para o jornalista. Ao cronista sobrou o entretenimento do 
leitor. (COSTA apud ANDRADE, 2007, p. 13) 

 

Candido (2004, p. 28) classifica a crônica como jornalismo literário, e explica que, no 

jornal, antes de ser crônica foi considerada folhetim, mais propriamente um artigo sobre as 

questões do dia. Ao longo do tempo foi encurtando e ganhando um ar despretensioso, menos 

informação e com toques de comentário e diversão. Assim, a soma de um fato miúdo, 

contemplado pelo tom humorístico, marcou a fórmula da crônica moderna.  

 

No século passado, em José de Alencar, Francisco Otaviano e mesmo 
Machado de Assis, ainda se notava mais o corte de artigo leve. Em França 
Júnior já é nítida uma redução de escala nos temas, ligada ao incremento do 
humor e certo toque de gratuidade. Olavo Bilac, mestre da crônica leve e 
aliviada de peso, guarda um pouco do comentário antigo, mas amplia a dose 
poética, enquanto João do Rio se inclina para o humor e o sarcasmo, que 
contrabalançam um pouco a tara de esnobismo. (CANDIDO, 2004, p. 28) 

 

Pereira (1994, p. 28-29) aponta as ideias do Romantismo (1836), como escola literária, 

como um divisor de águas para as transformações do termo crônica. A partir de então os 

textos começam a ganhar o rodapé dos jornais, disputando o espaço com as notícias e os 

anúncios. Neste rodapé podiam ser publicados textos literários ou não e, alguns passaram a 
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chamá-lo folhetim. Mas este autor adverte que folhetim era a denominação de qualquer seção 

de jornal voltada para o entretenimento, e qualquer texto poderia ser publicado, desde a crítica 

literária até o ensaio. Nele a crônica ganhou características próprias e transitou livremente 

entre a poesia e a prosa e, com o tempo, ganhou uma maturidade estética. 

No século XX o jornalismo adquiri uma linguagem própria, com a setorização dos 

diferentes tipos de textos que ganharam espaços específicos no jornal. De acordo com Pereira 

(1994, p. 118), o jornalismo passa a se dividir em categorias como informativo, interpretativo 

e opinativo, tendo a crônica como um dos representantes deste último.   

Nas primeiras décadas do século passado, os modernistas Mario e Oswald de Andrade 

também adotaram a crônica, levando para a prosa do jornal a piada de seus poemas; Rubem 

Braga também surge nesse cenário. Santos (2007, p. 89) nos conta sobre a década de 1950, 

quando um time de primeira de cronistas foram parar nos jornais, como foi o caso de 

Stanislaw Ponte Preta, Nelson Rodrigues, Antônio Maria, Paulo Mendes Campos e, claro, a 

estreia de Drummond como cronista no Correio da Manhã.  

Drummond era jornalista, mas foi poeta sempre, fez poesia, crônica e jornalismo no 

mesmo texto. Outros vieram depois dele, mas Drummond, não há como negar, se fartou em 

escrever crônicas. Segundo Montello (1982, p. 3), a crônica de Drummond é única em sua 

feição clara, transparente. É literária, poética, mas sabe ser firme quando necessário.  

O fato é que a crônica, como espécie narrativa híbrida, que agrega jornalismo e 

literatura, se modificou ao longo dos anos, migrou do jornal para o livro. Porém, sempre se 

alimentando de fatos presentes em um determinado período de tempo e lugar, representando a 

cultura momentânea e identitária de um povo. O sentido de sua origem, ligado ao tempo, 

permeia tais escritos até os dias de hoje, em que é pensada como relato factual, num texto 

característico do jornalismo e da história, acrescido de dimensão poética e subjetiva.  

Por mais que a definição de crônica tenha se transformado, passando de relato 

histórico, de narração dos fatos de modo cronológico, linear e ordenado, a texto ficcional, há 

nessa espécie narrativa moderna uma função de memória, pois, mesmo se aproveitando de 

fatos cotidianos de uma sociedade e época, nos remete a acontecimentos passados ou 

presentes, às lembranças de um tempo vivido por nós ou por pessoas próximas.  
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Os fatos do dia a dia, os costumes, os acontecimentos de um tempo, de determinado 

contexto, as maneiras de vida, as contradições sociais são objetos de sua atenção. Assim, 

também, ela pode ser objeto de investigação e de análise de historiadores e outros estudiosos 

do social e da cultura, pois, mesmo não contendo relato fiel de um acontecimento cotidiano, 

por meio das representações do real, das impressões e das visões de mundo dos cronistas, os 

estudiosos da sociedade podem nela embasar suas pesquisas.  

A intenção deste trabalho é estabelecer uma breve análise de algumas crônicas escritas 

por Carlos Drummond de Andrade, que exerceu por muitos anos a função de cronista em 

grandes jornais brasileiros e que publicou alguns desses textos em livros. Nossa pesquisa tem 

por base textos escritos para o Jornal do Brasil e, posteriormente, publicados no livro De 

notícias e não notícias faz-se a crônica, cuja primeira edição é de 1974, além de outros como 

“Vende a casa”, crônica publicada no livro Cadeira de Balanço (1966) e “Leilão do ar” 

(1969), com a qual estreiou no Jornal do Brasil. 

Nosso foco busca centrar o olhar no viés da memória, do cotidiano e da história, que 

preenchem essa espécie narrativa, postos em diálogo entre si por um processo de 

aproximação. O intuito é apresentar a crônica como um relato importante para a memória 

cotidiana, para as páginas dos jornais, para a história, porém, com toques de representação 

literária, como Drummond soube fazer ao carregar de poeticidade seus escritos cotidianos. 

 

2. Crônica – lugar de história e memória  

 

A crônica, espécie narrativa que utiliza fatos corriqueiros e do dia a dia como matéria-

prima para sua composição, lida com o tempo, os costumes e os acontecimentos de uma 

época, de determinado contexto, com as maneiras de vida, com o homem. Para Pereira 

(1994), como já esboçado anteriormente, no princípio a crônica se limitava a relatar fatos 

cronologicamente. Nesse contexto, era, praticamente, sinônimo de história, e os relatos de 

fatos do passado ou do presente ficariam resguardados nesses escritos. 

Moisés (1978) também reitera tal afirmação quando aborda a crônica nos tempos 

iniciais como um simples relato e registro de eventos, próxima dos anais e da história, mas 

que ao chegar aos oitocentos definiu-se sua significação moderna, apenas se vinculando a tal 
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sentido anterior de forma longínqua e passando a ostentar sua personalidade literária. Assim 

ocorreu uma expansão na concepção de crônica como simples registro dos fatos do tempo.  

Mas, nem por isso, deixou de se valer de eventos históricos como pano de fundo. O 

que mudou foi a maneira de escrita, a linguagem, pois o objetivo da crônica moderna não é 

valer como documento histórico, mas discorrer sobre os fatos sociais do dia a dia de forma 

crítica, interpretativa e reflexiva, abrindo-se para impressões do cronista, cedendo lugar à 

imaginação, transitando entre fatos e ficção, recriando o acontecido em linguagem literária, e 

apesar de subjetiva, tornando importante espaço para a memória de uma época.  

De acordo com Le Goff (1992, p. 9), desde os primórdios da ciência histórica esta se 

configura como um relato. O que acontece na contemporaneidade é a vontade de colocar a 

explicação no lugar da narração. Le Goff, discorrendo sobre o desenvolvimento do termo 

história ao longo do tempo, cita os novos campos de abordagem historiográfica na atualidade.  

Assim remete à história das ideologias, das mentalidades e aquelas das produções do espírito, 

“ligadas não ao texto, à palavra, ao gesto, mas à imagem, história do imaginário, que permite 

tratar o documento literário e o artístico como documentos históricos de pleno direito” (LE 

GOFF, 1992, p. 11-12). Nesse sentido, de ampliação dos campos da história e de seus 

documentos, inclui-se a crônica cotidiana como “documento” histórico. 

Este autor observa que a história é a forma científica da memória coletiva, que se faz 

por meio de documentos (escolha do historiador) e de monumentos (herança do passado). 

Conforme o autor, todo documento é monumento, pois “resulta do esforço das sociedades 

históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si 

próprias” (LE GOFF, 1992, p. 548).  

Nora (1993, p. 9), abordando as diferenças entre memória e história, afirma que tudo 

opõe uma à outra.  Para ele “a história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do 

que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno 

presente, se alimenta de lembranças; a história, uma representação do passado”. Mas o autor, 

também, ressalta que a história é nosso meio de memória por excelência. Visualizamos a 

crônica como lugar de abrigo dos dois, da história, ao retomar o acontecimento passado e da 

memória, por se fazer lembrança de e para um determinado grupo social presente. 
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Nagamini (2010, p. 124) afirma que a crônica relaciona-se com o presente da 

sociedade em que foi produzida, mas como registro resgata o passado, ao trazer ao presente 

cenas cotidianas de outrora. Para ela, o cronista transforma a realidade em fantasia e criação e 

a memória individual faz uma releitura dos acontecimentos marcados pela subjetividade do 

autor, que dá ênfase na função poética da linguagem. Ainda, segundo a autora, “a crônica 

ganha destaque quando é publicada em livro que, ao distanciar-se de seu meio de origem, 

conquista sua permanência” (NAGAMINI, 2010, p. 129). 

Segundo Borelli (1996, p. 63), o cronista moderno é o narrador da história escrita, o 

narrador da modernidade, aquele que tomou lugar dos contadores de histórias e, pela voz 

desse narrador o passado é restaurado no presente. E é da experiência alheia ou de sua própria 

que o narrador retira o sentido factual e imaginário da narrativa e, a experiência das coisas 

narradas é uma troca recíproca com o ouvinte/leitor. 

Assim é Drummond, cronista moderno, narrador de histórias, sendo importante 

ressaltar que ele fala do passado com um olhar do presente, lembrando, mas também fala do 

presente, que se tornará passado enquanto lembrança para os leitores futuros. E fala de uma 

forma que seus relatos tornam-se memória, enquanto habitantes do livro, que retém leituras de 

um tempo e lugar, e que no jornal impresso, talvez, se perderia. Além disso, Drummond tem 

em seus escritos a maestria de universalizar os temas por ele abordados, os tornando íntimos 

de seus leitores, independente do lugar de leitura, assim tornam-se eternos.  

Nos dias atuais, ao lermos uma crônica de Drummond sentimo-nos familiarizados com 

o que ela conta, mesmo que tenha sido acontecimento específico de um lugar e de décadas 

atrás. No texto deste mineiro carioca reconhecemo-nos como cidadãos deste país cheio de 

problemas e perspectivas, suas reflexões nos são comuns e próximas. Poderia ter sido nós os 

personagens de Drummond, como poderia ser um mineiro, um carioca qualquer, estaríamos 

neles representados. Rememoramos o fato tecido pelo olhar do cronista, o atualizamos para o 

nosso momento vivido e buscamos na memória coletiva a nossa memória afetiva e individual.  

Borelli (1996, p. 68) considera a crônica como uma memória escrita, algo do real 

vivenciado que fica impresso e arquivado e, o cronista também como historiador, como 

intérprete do fato, do acontecimento, recriando-o com imaginação e refletindo sobre o seu 

estar no mundo. O cronista reconta o que viu à sua maneira, lembra, articula memória 
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individual e coletiva. E, nesse recontar, lembra fatos passados, mas também revela o atual, o 

instante, o presente, que no futuro será passado, memória para quem lê.  

Santos (2005, p. 106) considera que não se pode vincular a produção jornalística 

meramente ao tempo passageiro, há nesta escrita um desejo de querer durar, “que se fixa não 

apenas nas ‘profecias’ ou ‘expectativas do devir’, mas também, num diálogo com a memória 

e com a história”. O cronista revela o atual e seu consumo é imediato, mas o que conta pode 

permanecer como memória para aqueles que virão depois. “Trata-se de fazer a história no 

cotidiano, alinhavando fatos relevantes ao acontecimento miúdo” (SANTOS, 2005, p. 109). 

A literatura, em suas mais variadas formas de expressão, romances, poemas, contos, 

ensaios, crônicas, torna-se fonte de pesquisa para a história, mesmo que não esteja ali o relato 

fiel do real, mas uma forma de representá-lo, poeticamente, sendo assim, é um dos lugares de 

memória de uma sociedade.  

Borges (2000, p. 9) considera a literatura como um dos mais importantes registros do 

homem e, portanto, fonte privilegiada para a história, pois é testemunha de uma época uma 

vez que é um produto cultural da sociedade. A literatura seria então um imaginário da 

história. Segundo o autor, essa visão da literatura como fonte documental de pesquisa para a 

história foi defendida e propagou com os Annales, sendo aceita pela chamada Nova História 

Cultural, daqueles herdeira, para os quais temas antes vistos como periféricos se tornaram 

relevantes para o estudo, como o cotidiano e a vida privada, abordando a sociedade sob o viés 

cultural. A história, então, sobretudo a partir de meados da década de 1980, utiliza-se da 

literatura, também, para investigar as representações sociais desvendando as práticas culturais, 

os sentimentos, comportamentos e valores do indivíduo ou públicos. 

A crônica, como produção literária, é uma excelente fonte de pesquisa para a Nova 

História que procura desvelar as representações, através do imaginário e do cotidiano de uma 

sociedade. Inclusive questões as mais subjetivas, como os sentimentos, as práticas sociais, 

comportamentos, valores, passaram a ser objetos de interesse para os historiadores, que têm 

também na crônica fonte riquíssima de investigação da sociedade em uma dada época. 

Segundo Le Goff (1992, p. 473), o que faz a história “nova” é o fato de criar-se a 

partir da memória coletiva. Através dos lugares onde esta se encontra, em arquivos, 

bibliotecas, museus, cemitérios, bem como em emblemas, manuais, autobiografias e, por que 
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não na imprensa e na literatura. Para este autor a memória é um elemento necessário para a 

construção da identidade, “individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 

fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje” (LE GOFF, 1992, p. 476).  

Sem o passado não é possível reconhecer o presente, os registros de memória nos 

servem como guias para nos entendermos como cidadãos no mundo e, Le Goff (1992, p. 477) 

cita como profissionais científicos da memória os antropólogos, historiadores, jornalistas e 

sociólogos. Acrescentaríamos nessa lista aquele que, através da mescla entre jornalismo e 

literatura, contribui para registrar, de forma reflexiva, o acontecimento diário, o cronista. “A 

memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para 

servir o presente e o futuro” (LE GOFF, 1992, p. 477). 

Ao pesquisar o Rio de Janeiro oitocentista e o imaginário dessa sociedade pautando-se 

nas crônicas de Machado de Assis, Borges (2007, p. 27-28) acredita que, mesmo que as 

histórias contadas pelo cronista não tenham acontecido de fato, eram passíveis de ter ocorrido, 

por pautarem na noção de verossimilhança e  “por serem produzidas e estarem inseridas num 

sistema cultural, em um contexto sócio-temporal que lhes dava sentido, e, por isso, revelam o 

funcionamento interno dessa sociedade e cultura”. 

 

3. História, cotidiano e memória na crônica de Drummond 

 

Nas crônicas de Drummond das décadas de 1960 e 1970, reunidas no livro que nos 

serve como corpus para esta pesquisa, percebem-se aspectos diversos de uma sociedade que 

vivia sob regras de um regime militar, com suas normas de condutas, discrepâncias entre 

classes, problemas sociais e as transformações de uma cidade moderna como a do Rio de 

Janeiro, que deixou de ser a capital da República para se tornar cidade turística.  

Resende (2002, p. 77) afirma que o principal personagem das crônicas de Drummond 

é o Rio de Janeiro e comenta que, “cariocas ou não, quase todos não, é falando do Rio de 

Janeiro que os cronistas encontram sucesso”. Resende (2002) denomina Drummond poeta-

cronista e destaca a crônica “Solilóquio”, da sessão “Cidades” do livro De notícias e não 

notícias faz-se a crônica. Nela está representada uma homenagem ao centro do Rio de 

Janeiro, mas também uma crítica; cidade tão favorecida pela natureza, mas que não consegue 
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conter os atos desrespeitosos por parte dos administradores públicos em busca do progresso, 

de planos urbanísticos que favorecem menos a democratização dos espaços públicos do que a 

visibilidade oferecida por projetos arquitetônicos em época de campanha eleitoral.  

Nesta crônica, o narrador expõe seu descontentamento com a urbanização do centro do 

Rio de Janeiro e critica todos os atos em nome de uma modernização e um progresso sem 

planejamento, visando apenas à visibilidade que as obras dão aos dirigentes locais. Por meio 

do texto é possível perceber a visão do cronista de um Rio de Janeiro caótico com tantas obras 

desnecessárias para o bem viver diário de seus habitantes. Para ele, o mais importante, seria o 

direito de ir e vir do cidadão, mas este já não tinha mais espaço no canteiro de obras que 

ocupam até as ruas já intransitáveis do centro.  

 

Vão tirar o terminal do meu ônibus do centro da cidade, vão tirar do centro 
da cidade o meu ônibus, vão me tirar do centro da cidade? Vão tirar da 
cidade o centro da cidade, vão tirar da cidade toda a cidade, vão fazer o quê 
da cidade? [...] Vão acabar com a cidade, todas as cidades, vão acabar com o 
homem e mulher também, vão fazer o quê, depois que eles mesmos 
acabarem? (ANDRADE, 2007, 64) 

 

O Rio de Janeiro também é cenário de moradores de rua na crítica de Drummond. Na 

crônica “Viadutos”, por exemplo, o cronista utiliza da ironia para tratar esse problema que 

atinge a cidade.  

 

– Endereço do colega?  
– Viaduto São Sebastião, pilastra n.º 4, lado esquerdo, na Presidente Vargas. 
Apareça por lá. 
– Ótimo. Vou aparecer, mas agora não. Estou de mudança. 
– Se não for indiscrição, pode-se saber para onde? 
– Não sei ainda. Moro no viaduto de Japeri, aliás muito confortável, mas 
compreende, né? Um pouco longe. Procuro um na cidade. (ANDRADE, 
2007, p. 49) 

 

Esta crônica é estruturada por um diálogo entre dois moradores de rua. Eles discutem a 

situação de superlotação dos viadutos. A ironia maior do texto é o fato de os moradores 

dialogarem sobre viadutos como se falassem de imóveis próprios. Um está de mudança, pois 

procura um viaduto melhor localizado, o outro reclama que o amigo pretende criar uma 
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associação para cobrar aluguel dos moradores e assim por diante. Apesar de o cronista retratar 

uma cena que já presenciava na década de 1970, o texto descreve uma situação atual. 

O cronista também abordou os problemas estruturais da cidade como, por exemplo, na 

crônica “Moça na chuva”. No texto, o narrador conta que chovia muito, que a “moça” 

resolveu dar uma volta na rua e a mãe a aconselhou a colocar sapato fechado, para não voltar 

com o calcanhar sujo de lama. A ironia se dá quando compara o Rio de Janeiro com Veneza, 

cidade italiana formada num arquipélago da laguna de Veneza, no golfo do mesmo nome, no 

mar Adriático, e recortada por canais, pois assim se transformava o Rio em dias de chuva, 

numa cidade alagada. “As ruas cariocas desmentem a falta de rios no Rio de Janeiro. Quem 

disse que eles foram canalizados e correm sob nossos pés, nas entranhas da terra? É à altura 

dos sapatos, ou mais acima, que deslizam para o mar” (ANDRADE, 2007, p. 82).  

Mas apesar do cronista situar seus assuntos no espaço Rio de Janeiro, tendo-o como 

cenário, os problemas que expõe são universais, pois se aplicam e se fazem entender por 

qualquer leitor, independente do local no qual está inserido. Os assuntos expostos pelo 

observador do cotidiano são do dia a dia de todo o país e, alguns, inclusive, mais atuais do 

que nunca. Isso é literatura, universalizar fatos e acontecimentos do passado e do presente. 

Segundo Halbwachs (2006, p. 91), “a lembrança é uma reconstrução do passado com a 

ajuda de dados tomados de empréstimo ao presente e preparados por outras reconstruções 

feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora já saiu bastante alterada”. A 

crônica literária pode ter esse papel, um meio de reviver e relembrar, pois representa o olhar 

do cronista sob um determinado aspecto ou acontecimento, em uma dada época e espaço. 

A crônica “Brasileiro cem-milhões”, serve como exemplo de como essa espécie 

narrativa pode informar sobre um acontecimento num dado período da história. A crônica 

relata a espera pelo nascimento do bebê que faria do Brasil um país com uma população de 

cem milhões de pessoas e tece uma crítica ao se dirigir a tal brasileiro, pedindo que ele não se 

torne vulnerável numa sociedade capitalista e consumista. O narrador observa e espera 

testemunhar o nascimento de um brasileiro que entraria para os dados históricos, por ser um 

número simbólico para as estatísticas do país, mesmo que vivesse normalmente como 

qualquer outro cidadão, pobre ou rico e, o número que representaria não faria diferença em 

sua vida. “Meu querido e desconhecido irmão nº 100.000.000, onde quer que estejas 
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nascendo, fica de olho no futuro, presta atenção nas coisas para que não façam de ti 

subproduto de consumo, e boa viagem pelo século XXI adentro” (ANDRADE, 2007, p. 23). 

O censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

apontou que o Brasil tem uma população formada por 190.732.694 pessoas. Na época em que 

a crônica foi escrita, na década de 1970, o Brasil não chegava a 100 milhões de habitantes. Há 

no texto de Drummond um dado histórico nacional, que serve de memória para leitores neste 

novo século e que fazem parte da sociedade de consumo, que há mais de 40 anos ele criticou. 

Na crônica “Leilão do ar”, estreia de Drummond como cronista no Jornal do Brasil, 

em 02 de outubro de 1969, há também um dado histórico. O texto trata de um leilão em que 

estavam à venda uma ilha, um navio, mobiliários e objetos de aeronaves da companhia Panair 

do Brasil. O cronista remete o leitor à lembrança da companhia aérea que serviu ao país por 

35 anos e que encerrou suas atividades em 10 de fevereiro de 1965, por determinação do 

governo militar e seus interesses escusos. “E ninguém ali sentia nada de especial diante do 

corpo derrotado na Panair, de seus intestinos à mostra. Quase todos teriam usado suas linhas, 

comido seus jantares, lido seus jornais brasileiros em Paris, mas a hora era de liquidação, e 

não de saudades” (ANDRADE, 1969).  

De acordo com SASAKI (2014), os donos da Panair, Mário Wallace Simonsen e Celso 

da Rocha, eram ricos, tinham boas relações com instituições financeiras, gozavam de grande 

prestígio e influência, mas eram muito próximos ao ex-presidente Juscelino Kubitschek e 

pretendiam financiar sua candidatura nas eleições seguintes. “Legalistas, tinham ficado 

marcados pelos militares por causa do apoio à posse de João Goulart três anos antes. Uma a 

uma, suas empresas passaram a sofrer intervenções ou sérias restrições de crédito”.  

No fim de 1962, Drummond vendeu sua casa da Rua Joaquim Nabuco, onde viveu por 

mais de vinte anos na cidade do Rio de Janeiro. Ele relatou esse fato na crônica “Vende a 

casa”, publicada no livro Cadeira de Balanço (1966), primeira edição. No texto o cronista cita 

vários acontecimentos que se passaram ao longo de todo esse tempo, provocando e 

expressando rupturas, crises, instabilidades sociais: 

 

Comprei esta casa; vendi-a. No intervalo, passaram-se 21 anos. Aconteceram 
diferentes coisas nesse intervalo. O ditador caiu, subiu de novo, matou-se. A 
bomba atômica explodiu, inventou-se outra bomba ainda mais terrível. Veio 
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a paz, ou uma angústia com esse nome. Apareceram antibióticos, aviões a 
jato, computadores eletrônicos. O homem deu a volta ao universo e viu que a 
terra era azul. Fabricaram-se automóveis no Brasil. Pela rua passam biquínis 
aos três, aos quatro, e a geração nova usa rosto novo e nova linguagem. Mas 
a casa não mudou. (ANDRADE, 1998, p. 71) 

 

Nesse pequeno trecho o cronista remete a Getúlio Vargas (1882-1954), a quem chama 

de ditador (1937-1945), aquele que subiu ao poder (1930), o perdeu com o fim do Estado 

Novo (1937-1945), voltou à presidência eleito pelo povo (1951) e depois cometeu suicídio 

(1954). Além disso, destaca a chegada do homem à lua (1969); as bombas que balançaram 

tantas guerras como a atômica em Hiroshima (1945); a suposta paz que soava ainda meio 

falsa com rumores de uma Guerra Fria (1945-1991); os avanços na medicina inaugurando a 

era dos antibióticos, com a produção em escala industrial da penicilina em decorrência do 

conflito mundial (1940);  com os aviões a jato (anos de 1940); a fabricação de automóveis no 

país (1956),  que chegavam para ocupar de vez nossas ruas; uma nova geração de jovens 

usando biquínis (lançados em 1946) sem pudor e com nova linguagem, povoada de gírias. 

Ante todos esses acontecimentos históricos e mudanças, a casa, para o cronista, 

continuava a mesma, talvez nem tenha sentido tanto o peso de mais de vinte anos de fatos 

ocorridos mundo afora. Era o local que dava-lhe estabilidade ante a instabilidade do mundo; 

espaço sólido, apesar das goteiras e dos ratos no porão, como cita no texto. Dali só restaria 

lembranças, memórias que poderiam, inclusive, se perder caso desvencilhasse também 

daqueles com quem ali conviveu e formou uma comunidade de afeto, conforme Halbwachs 

(2006, p. 158). Era espaço que lhe dava ancoro na sociedade, permitia sentir, pertencer a algo 

e servia de elo protetor no embate com os “outros”; dava suporte a sua identidade, pois lugar 

de afetividade e de convívio duradouro com diversos grupos de indivíduos de suas relações.   

No entanto, ao fixar suas impressões acerca daquela casa em uma crônica, impedia 

que tais recordações esvaíssem. Segundo Montello (1982, p. 3), a palavra escrita, como obra 

de arte, concebida esteticamente, sobrepaira ao tempo. “O efêmero, no comentário de um 

Drummond, tende a perder a perecibilidade, e a adquirir perdurabilidade, convertida em 

substância do verso ou da prosa literária”. 

A relação literatura/história existe e deve ser levada em consideração na crônica 

drummondiana, mas Borges (2007, p. 24) adverte que, mesmo sendo fonte documental a 
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literatura não é o reflexo da história e, sim, “produz imagens sobre as experiências sociais e as 

torna parte do imaginário da história”. A crônica deve ser lida em seus aspectos históricos, 

mas como espécie narrativa ficcional, deve ser vista também em seus aspectos poéticos, pois é 

nessa representação particular do cronista que estão contidos, com intensidade, o sentido 

universal e a crítica, que leva à reflexão. 

Ribeiro (2011, p. 309), ao estudar a crônica de Drummond, chama atenção para o fator 

da temporalidade dessa espécie narrativa. “Um rápido olhar pela crônica drummondiana 

revela fases da moda, usos linguísticos, mudanças na aparência física da cidade e uma série de 

outros elementos que marcam temporalmente”. E, segundo a autora,  

 

[...] a par de pessoas e edifícios, Drummond procura fixar a memória carioca 
anotando também usos linguísticos. [...] Interessam-lhe as gírias e as 
palavras eruditas, os termos arcaizantes, as expressões vulgares, a herança 
tupi, enfim, tudo o que constitui forma de expressão em língua portuguesa. 
(RIBEIRO, 2011, p. 316) 

 

Em “Recalcitrante” há a discussão entre um passageiro e um cobrador de ônibus, pelo 

fato do último ter se referido ao primeiro como recalcitrante, pois aquele não queria levantar-

se do acento por conta do calção molhado. O passageiro, desconhecendo o significado da 

palavra, como desobediente, teimoso, acreditou que havia recebido um insulto e iniciara uma 

briga. Memória linguística para conhecimento dos leitores futuros, palavras que quase não são 

empregadas ou estão em desuso sempre povoaram as crônicas de Drummond. 

Em “Entre palavras”, o cronista discute sobre o surgimento de novas ações e 

descobertas da época, por meio do emprego de suas denominações que, até então, não 

existiam nos dicionários dos anos 1940. Na verdade, o cronista utiliza as novas palavras para 

criticar o fato de ter que conviver com novas atitudes e objetos a todo o momento. “Ponha aí o 

computador, os anticoncepcionais, os mísseis, a motoneta, a Velosolex, o biquíni, o módulo 

lunar, o antibiótico, o enfarte, a acupuntura, a biônica, o acrílico, o tá legal, o apartheid, o 

som pop, a arte pop, as estruturas e a infra-estrutura” (ANDRADE, 2007, p. 85). 

Segundo Ribeiro (2011, p. 334), o cronista Drummond pensa na humanidade, na vida, 

na morte, fazendo do Rio de Janeiro o palco dessas situações e seu ponto de observação. 
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Do seu ‘escritório’ carioca, ele dirige o seu olhar para o Brasil, para a 
humanidade, para o ‘vasto mundo’ e denuncia, policiadamente, 
mineiramente, por meio da parábola, da alegoria, da alusão, da ironia, do 
humor, da referência en passant, enfim, das mais variadas estratégias, as 
atitudes que dificultam ou impedem o exercício da cidadania, seja ela social, 
cultural ou política. (RIBEIRO, 2011, p. 334) 

 

Halbwachs (2006, p. 170) destaca essa ligação entre memória coletiva e espaço e 

afirma que àquela não é possível de existir sem um contexto espacial, por isso reconhecemos 

os lugares nas crônicas de Drummond, nos familiarizamos com eles, pois sabemos que 

existem e são materiais, mas também simbólicos, cenário para um texto ficcional. Para este 

autor há o entrelaçamento do espaço e da realidade, ao considerar que sem ele, nossas 

impressões não permaneceriam em nosso espírito e não compreenderíamos que é possível 

retomar o passado se ele não estivesse conservado num ambiente material que nos cerca.  

Mesmo que não conhecemos determinados lugares citados nessas crônicas 

drummondianas, nossa imaginação é capaz de reconhecê-los, porque fazem parte do nosso 

mundo subjetivo, possíveis de existir e também porque podemos visitá-los através da própria 

literatura. 

 

4. Considerações finais 

 

Drummond, ao retratar o nascimento, tão esperado, do brasileiro cem milhões, nos 

mostra que isso não passa de um signo emblemático, tão a gosto daqueles que a mídia adora 

registrar, pois esse ser seria igual aos muitos outros cidadãos desse país, que enfrentam ou 

enfrentaram as dificuldades próprias de se viver numa nação com tamanha desigualdade 

social, com tantos problemas de caráter econômico, político e cultural. 

Da mesma forma universaliza o problema da falta de moradia em todo país, fazendo 

apenas o recorte dos moradores de rua que vivem embaixo de viadutos no Rio de Janeiro. 

Essa questão não é específica dessa cidade, é um problema de amplitude nacional, não é de 

ontem e nem de hoje, é de sempre. Quantas cidades desse imenso país não convivem 

diariamente com o problema de acesso à moradia por parte de seus moradores, sobretudo, 

aqueles de baixa renda?  
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Assim como o grupo dos consumistas não se restringem àqueles que estão ali 

leiloando sucatas de avião de uma famosa companhia aérea desmantelada pelos interesses dos 

militares. O consumismo é um problema que atinge quase todas as classes sociais; pessoas 

que se satisfazem momentaneamente ao comprarem supérfluos como se fossem itens de 

primeira necessidade, perdendo sua identidade em detrimento de outras que podem ser 

adquiridas em tantas trocas que comportam o mundo contemporâneo, inclusive, comerciais.  

A crônica está aí para isso, informar, formar, polemizar, sendo a voz do escritor dos 

fatos miúdos do cotidiano, cotidiano este cheio de problemas a serem apresentados, 

questionados e, quem sabe, solucionados. A literatura se faz útil até mesmo para que se possa 

compreender a sociedade atual da qual fazemos parte. Sociedade que passou por imposições e 

transformações, até se tornar o que é, visto existirem regras e normas, ditadas e apreendidas 

como naturais, e que são, na verdade, culturais e históricas, as quais, em parte, se conservam, 

mesmo havendo interferências e mudanças no mundo.  

A percepção e a visão de mundo de Drummond é vasta e boa parte dela está contida 

em suas crônicas, formando as representações necessárias para conhecer e compreender o 

contexto sócio cultural passado e presente. No emaranhado híbrido de assuntos da crônica é 

possível encontrar crítica, ironia, poeticidade, fato cotidiano, história e memória, aspectos que 

podem ser transmitidos ou não de geração para geração, conforme os jogos de poderes que 

atravessam a sociedade, os quais impõem lembranças, mas também os esquecimentos.  
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A ESCRITA DIARÍSTICA EM MONGÓLIA, DE BERNARDO CARVALHO 

 
 

Denise Freire VENTURA (UFG)1 
 
 

RESUMO: A escrita diarística em romances brasileiros do século XX é importante de se 
considerar, assim este artigo pretende realizar uma discussão dos pressupostos teóricos 
concernentes à escrita diarística, tendo como referência a obra Mongólia, de Bernardo 
Carvalho, para análise e exemplificação. Dessa forma, será observada e descrita a escrita 
diarística de Bernardo Carvalho examinando a estrutura, a forma do romance bem como quais 
efeitos a escrita diarística provocou no desenvolvimento da narrativa em questão. 

 
Palavras-chave: Mongólia. Escrita diarística. Século XX. 

 
 
1. Introdução 

 

A escrita diarística desenvolve-se por meio de um relato de fatos particulares 

vivenciados por um indivíduo, trazendo reflexões e confissões perante experiências no 

mundo. Todavia, essa escrita individual nem sempre foi tão natural e até mesmo a busca por 

uma reserva, um momento íntimo, seja ele para escrita ou não era tido no século XII como 

estranhas. Leia-se o trecho a seguir de Duby: 

 

A sociedade feudal era de estrutura tão granulosa, formada de grumos tão 
compactos que todo indivíduo que tentasse se libertar do estreito e muito 
abundante convívio que constituía então a privacy, isolar-se, erigir em torno 
de si sua própria clausura, encerrar-se em seu jardim fechado, era 
imediatamente objeto, seja de suspeita, seja de admiração, tido ou por 
contestador ou então por herói, em todo caso impelido para o domínio do 
“estranho”, o qual, atentemos às palavras, era antítese do “privado”. Quem 

se retirava a distância, com efeito, se não era deliberadamente para fazer o 
mal, estava destinado a despeito de si mesmo, a fazê-lo inevitavelmente, por 
seu próprio isolamento que o tornava mais vulnerável aos ataques do 
Inimigo. Só se expunham desse modo os desencaminhados, os possuídos, os 
loucos: segundo a opinião comum, um dos sintomas da loucura vaguear 
sozinho (DUBY, 1990, p. 504). 

 

                                                           

1 Graduada em Letras – Licenciatura em Português, pós-graduanda em Letras e Linguística, nível mestrado, pela 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil, e-mail: denisefventura@gmail.com. 
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Percebe-se que, além de estranho, a pessoa que procura um momento de 

individualidade estava propensa a todo tipo de desvio de “conduta” e era mal visto por grande 

parte da população. Evidencia-se dessa maneira a barreira existente para a consolidação de 

espaço individual e privado e uma barreira ainda mais significativa para a aceitação de uma 

escrita também individual.  

Todavia com o passar dos anos e a necessidade de certos registros começam a aparecer 

os diários com a finalidade de registrar aspectos práticos do dia-a-dia e nem eram textos 

considerados literários, surgem “[...] seja da preocupação de anotar o dia-a-dia aquilo que um 

bom administrador deve conservar no espírito para si mesmo e para os seus, seja do registro 

dos fatos memoráveis no mundo e ao alcance de si” (DUBY, 1990, p. 533). 

Pode-se destacar também o que Ian Watt (1990), em A Ascensão do Romance, 

denominou de “realismo formal” e que se aplica a escrita diarística. Entende-se com tal 

expressão que não há uma conexão do realismo com alguma estética literária e sim o oposto, 

o realismo pode ser compreendido como uma premissa narrativa do gênero, havendo uma 

expectativa de que o romance seja uma narração verdadeira e que para alcançar esse objetivo 

faria uso permanente da linguagem referencial. Watt (1990) ainda pontua que outras formas 

literárias exigem mais colaboração dos leitores, já o romance atende a vontade do público em 

estabelecer uma ligação mais próxima entre vida e arte (literatura). De tal modo o diário traria 

em si o realismo somente pela sua forma, o uso da primeira pessoa e pelo fato de ter uma 

carga confessional que atrai o público de uma maneira geral. 

Maurice Blanchot na metade do século XX (1955), tenta caracterizar o romance em 

forma de diário: “A maior dificuldade num romance desse feitio é a escolha hábil de atos que 

o formem pelo seu seguimento e interesse sem, contudo, deixarem de ter a naturalidade da 

escritura dia a dia” (BLANCHOT, 1987, p. 18).  

Blanchot não considera o diário efetivamente confessional, por isso provavelmente a 

sua autenticidade seja encontrada “nas observações e comentários interessantes, de recorte 

literário, mas nos detalhes insignificantes que se prendem à realidade cotidiana” 

(BLANCHOT, 1987, p.19).  Associando essa afirmação à narrativa de Bernardo Carvalho, 

que será analisada, percebe-se que isso ocorre em Mongólia, pois todo o relato concentra-se 

numa busca que retrata o cotidiano tanto do fotógrafo desaparecido quanto do chamado 
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Ocidental que o procura, configurando dessa forma a narração da realidade cotidiana vivida 

por dois homens em uma terra desconhecida. 

 O diário, como estrutura narrativa, vem sendo desenvolvido com uma importante 

frequência e pode-se confirmar isso através do mercado editorial nas últimas décadas, no caso 

brasileiro, reconhece-se rapidamente títulos como: Memorial de Aires, Machado de Assis 

(1902), O amanuense Belmiro, Cyro dos Anjos (1937), Crônica da casa assassinada, Lúcio 

Cardoso (1959), Informação ao crucificado, Carlos Heitor Cony (1961), A rainha dos 

cárceres da Grécia, Osman Lins (1976), Em liberdade, Silviano Santiago (1981), Diário de 

um fescenino, Rubem Fonseca (2003) e Mongólia, Bernardo Carvalho (2003) isso para citar 

alguns exemplos. E uma possível justificativa para uma publicação tão frequente é o fato de 

que o público leitor de uma forma geral no senso comum entende que esse tipo de texto é 

verídico, autêntico e que relata fatos particulares da vida de alguém. Deste modo o leitor 

acredita que poderá a qualquer momento se deparar com uma confidência que se não fosse 

pela escrita diarística não seria revelada, criando então uma grande expectativa. 

 

2. Desenvolvimento 

 

A partir das considerações mais gerais concernentes à escrita diarística faz-se 

necessário comentar um pouco a trajetória de Bernardo Carvalho, já que a obra Mongólia de 

sua autoria será analisada à luz das teorias referentes à escrita diarística.  Bernardo Carvalho 

nasceu no Rio de Janeiro, em 1960 e estreou a carreira de escritor com Aberração (1993) tem 

se destacado como um dos melhores ficcionistas contemporâneos brasileiros sendo traduzido 

para diversos idiomas. Algumas publicações como autor e tradutor são: Os bêbados e os 

sonâmbulos (1996) autor, Nove Noites (2002) autor, 30 dias em Sidney (2001) tradutor e Na 

Praia (2007) tradutor. Carvalho é também bastante premiado recebendo o Prêmio APCA 

(Associação Paulista dos Críticos da Arte) em 2003, na categoria romance, com 

Mongólia (2003), Prêmio Portugal Telecom 2003, 1º lugar com Nove Noites (2002) e o 

Prêmio Jabuti 2004, categoria romance, com Mongólia (2003) novamente.  

Tratando da obra que servirá de base para as reflexões subsequentes o enredo resume-

se em dizer que um diplomata carioca recebe uma missão especial do Itamaraty, um jovem 

fotógrafo havia viajado para a Mongólia há alguns meses e ninguém sabia do paradeiro dele. 
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Ao diplomata coube a tarefa de enviar alguém em busca do rapaz aventureiro, dessa forma 

escolhe um subordinado também diplomata que, assim que descobre de quem se trata, recusa 

o trabalho. Mas não era um caso fácil de recusar, de modo que o enviado, chamado pelos 

mongóis de Ocidental, vai a contragosto cumprir sua missão, relatando, por sua vez, os 

acontecimentos da viagem em um diário. Assim o leitor conhecerá a Mongólia através de 

duas fontes narrativas: o diário do Ocidental, lido pelo narrador principal – diplomata que o 

enviou -, e o diário que o Desaparecido escreveu, lido pelo Ocidental que parte ao encontro 

dele. E é através do diário do Desaparecido que o Ocidental tenta buscar pistas que o levarão 

ao encontro do rapaz. E é pelo olhar dos dois que o leitor conhecerá um pouco da cultura e da 

tradição mongol.  

A Mongólia aparece construída de um mosaico de vozes, uma narrativa fragmentada, 

misto de romance, relato de viagem e ficção e podemos associar a obra de Bernardo Carvalho 

ao que Lejeune assevera: 

 

É também uma atividade passageira, ou irregular. Mantemos um diário 
durante uma crise, uma fase da vida, uma viagem. Começamos, largamos, 
reencontramos o diário... São raras as pessoas que se obrigam durante um 
período longo a escrever diariamente, anotando o máximo possível de 
coisas. A maioria dos diários segue um tema, um episódio, um só fio de uma 
existência. Uma vez virada a página, esquecemo-nos dele, às vezes, o 
destruímos... (LEJEUNE, 2008, p. 257) 

 

Há uma correspondência da assertiva de Lejeune com o que Mongólia apresenta, pois 

tanto a escrita do diário do Ocidental quanto do Desaparecido são momentâneas, de um 

momento da vida de ambos – uma viagem – registrando fatos do dia a dia.  

Explicitando um pouco a figura do narrador responsável por organizar os relatos que é 

o diplomata que enviou o Ocidental às buscas, verifica-se que a narrativa constitui um jogo de 

encaixe em que se alternam, em tipos de letras diferentes, os trechos desses dois diários, 

entremeados pelos comentários do organizador que, como o leitor, vai pouco a pouco se 

apropriando da viagem de cada um. Por fim, para a surpresa do diplomata narrador, vem a 

revelação de que, por estranha fatalidade, ele conduzira o colega no resgate de seu meio-

irmão desaparecido e dessa mescla de vozes que nasce sua escrita. 

A respeito dos personagens pode-se dizer que temos um narrador principal que 

seleciona, organiza e rege as outras duas vozes, o Ocidental que procura “O Desaparecido” 
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(buruu nomton, - nome dado pelo povo mongol – que significa o desajustado) tentando 

refazer o caminho do Desaparecido para encontrá-lo. O desaparecido - um fotógrafo perdido 

nos Montes Altai, na Mongólia, que busca imagens da Mongólia, sobretudo a paisagem em 

que se deu a aparição de uma deusa. Temos ainda de forma mais secundária a presença de 

guias turísticos e algumas famílias da região. 

Quanto à organização da narrativa apresenta-se em três partes: 1. Pequim – 

Ulaanbaatar; 2. Os montes Altai; 3. O Rio de Janeiro. As duas primeiras partes mais extensas 

contendo a maior parte da narrativa e a terceira e última mais breve, porém que ata com uma 

volta ao tempo presente as partes da história antes narrada. Os diários não apresentam as 

entradas convencionais (apenas algumas que registram dia e mês) e os personagens não 

possuem nomes próprios. No aspecto da data, mencionado anteriormente, Bernardo Carvalho 

promove uma ruptura, mas como Lejeune afirma: 

 

Existiria um perfil psicológico do diarista? É pouco provável, porque, como 
veremos mais adiante, a prática do diário responde a motivações variadas. 
Encontramos entre os diaristas a mesma variedade de personalidades que 
entre os não-diaristas – ainda mais que se é diarista por acaso, não por 
essência, e porque cada um inventa seu próprio caminho nesse gênero do 
qual existem talvez modelos, mas nenhuma regra geral (LEJEUNE, 2008, p. 
258). 

 

Nota-se que o aspecto da data não é definidor para a escrita diarística uma vez que não 

é uma regra, compreende-se que na narrativa de Bernardo Carvalho não há erro quanto a 

estrutura por ela ser variável e não rígida. 

Um aspecto relevante de se comentar é a epígrafe que já oferece indícios do que a 

narrativa irá tratar – uma procura incessante pelo desaparecido: 

 

[...] como são vãos seus esforços; continua a forçar a passagem pelos 
aposentos do palácio mais interior; nunca conseguirá vencê-los; e mesmo se 
o conseguisse, ainda assim nada teria alcançado; teria que lutar para descer 
as escadas.; e se o conseguisse, nada teria alcançado; ainda teria os pátios 
para atravessar; e depois dos pátios o segundo palácio que os circunda; e 
outra vez escadas e pátios; e mais um palácio; e assim por diante, por 
milênios [...] 

 
Franz Kafka, “Uma mensagem do imperador” (CARVALHO, 2003, p. 5) 
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Quando o trecho anteriormente citado aparece, o leitor ainda não tem conhecimento de 

tudo o que será relatado, mas é inevitável um retorno à epígrafe quando a leitura é encerrada, 

pois a impressão que fica é justamente a expressa pelo trecho de Uma mensagem do 

imperador, uma busca infinita que não leva a nada. 

Percorrer alguns momentos da narração também se faz necessário, para que assim seja 

possível observar aspectos significativos da construção da narrativa. Veja-se o início: 

 

1. Pequim – Ulaanbaatar (narrador diplomata) 
Foi chamado de Ocidental por nômades que não conseguiam dizer o seu 
nome quando viajou pelos confins da Mongólia. Fazia tempo que eu não 
ouvia falar dele, até ler a reportagem do jornal. Voltou da China há cinco 
anos e largou a carreira diplomática. Sua volta intempestiva coincidiu com a 
eclosão da crise de pneumonia atípica na Ásia, o que pode ter servido de 
explicação para alguns, mas não para mim. O jornal diz que ele morreu num 
tiroteio entre a polícia e uma quadrilha de sequestradores, quando ia pagar o 
resgate do filho menor no morro do Pavãozinho. Pela idade do garoto, só 
pode ser o que nasceu em Xangai, logo antes de voltarem para o Brasil 
quando ele decidiu mudar de vida sem dar satisfações a ninguém. Ao que 
parece, também saiu de casa em sigilo, terça-feira de manhã, para pagar o 
resgate. Não avisou ninguém, muito menos a polícia. Seguiu à risca as 
ordens dos sequestradores. Os policiais o seguiram assim mesmo, sem que 
ele percebesse. O menino foi salvo, mas ele morreu no local. Tinha quarenta 
e dois anos (CARVALHO, 2003, p. 9). 

 

A narrativa tem início com o narrador diplomata refletindo sobre a notícia da morte do 

colega que ele havia enviado à Mongólia na missão de encontrar o Desaparecido e é 

justamente por conta dessa morte que o narrador diplomata resolve ler os diários que o colega 

havia deixado com ele e também escrever. Presencia-se desse modo certas reflexões do 

narrador diplomata sobre uma possível escrita que aparecem no começo motivadas pela morte 

do Ocidental: 

 

[...] Não me resta muito a fazer senão protelar mais uma vez o projeto de 
escritor que venho adiando desde que entrei para o Itamaraty aos vinte e 
cinco anos, sendo que agora, aos sessenta e nove, já não tenho nem mesmo a 
desculpa esfarrapada das obrigações do trabalho ou o pudor de me ver 
comparado com os verdadeiros escritores. A literatura já não em 
importância. Bastaria começar a escrever. Ninguém vai prestar atenção no 
que eu faço. Já não tenho nenhuma desculpa para a mais simples e evidente 
falta de vontade e talento. O fato é que a notícia da sua morte me deixou 
ainda mais prostrado. Foi uma razão a mais para não sair. Não sou um 
homem especialmente corajoso, e os anos foram me deixando cada vez 
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menos. Em princípio, ele também não era de correr riscos. Mas, ao contrário 
do que acontecia comigo, a impaciência e o destino o impeliam 
irremediavelmente na direção do perigo. Foi pensando nisso que, de repente, 
lembrei que ainda deviam estar comigo as coisas que ele tinha deixado na 
embaixada de Pequim antes de voltar para Xangai e retomar as funções de 
vice-cônsul, não por muito tempo. (CARVALHO, 2003, p. 11) 

 

Em seguida temos a inserção do diário do Ocidental que vai atrás do rapaz 

desaparecido: 

UM PALÁCIO NO DESERTO 
1º de junho. Faz uma semana que estou aqui. Uma bruma baixa cobre a 
cidade, faz um calor expressivo. Tem sido assim desde que cheguei. Como 
em Xangai. Mas, ao contrário do que acontece em Xangai, a escala 
arquitetônica aqui é inumana. Pequim é uma cidade de extremos. O caos 
vem sendo varrido há décadas para fora da cidade. Xangai foi em grande 
parte construída por estrangeiros, para o bem-estar dos estrangeiros, que 
por sua vez tratavam os chineses como animais e os baniam do seu campo 
baixo de visão, e com isso só acirravam as contradições que lá permanecem 
até hoje nos traços da urbanização. É uma cidade terrível, mas ironicamente 
mais humana do que Pequim. Em Xangai, ao lado da miséria, do crime e da 
opressão, foram erigidos lugares idiossincráticos, deslumbrantes, 
aconchegantes, protegidos para o privilégio de ricos e colonos; são casas, 
clubes, hotéis, vilas, parques e ruas arborizadas que de alguma forma 
constituem o espírito de uma cidade colonial, explorada, expropriada, 
usurpada e puta. (CARVALHO, 2003, p. 16,17). 

 

Tem-se no primeiro relato do Ocidental as impressões dele a respeito do lugar que a 

pouco chegara, num relato bem observador. Posteriormente surge o diário do rapaz brasileiro 

desaparecido: 

 

5 de julho. Voamos de Ulaanbaatar para Khatgal, na região de Khövsgöl, 
terra de xamãs na fronteira da Rússia. O Antonov aterrissa aos sacolejos na 
pista de terra mal nivelada. Os passageiros pulam em suas cadeiras. Alguns 
estrangeiros se entreolham e riem. É como pousar num campo esburacado. 
Batnasan, nosso motorista, um homem grande e boa-pinta, nos espera com 
seu furgão russo ao lado da pista. Vamos para Tsagaannuur, ao contrário dos 
outros passageiros, que vieram passar o fim de semana às margens do lago 
Khövsgol, na tranquilidade de um campo turístico com uma paisagem alpina 
e familiar ao fundo. É o começo da minha viagem. Meu objetivo é fotografar 
os tsaatan, criadores de renas que vivem isolados na fronteira com a Rússia, 
entre a taiga e as montanhas. Estão em vias de extinção. Abastecemos em 
Khatgal. O vilarejo tem jeito siberiano. Não há um bairro de iurtas, como na 
maioria das cidades da Mongólia. (CARVALHO, 2003, p. 38,39) 
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A narrativa de Bernardo Carvalho dessa maneira vai sendo construída mesclando os 

relatos diarísticos do Ocidental e do Desaparecido com os comentários e observações do 

narrador diplomata. Em determinados momentos o narrador diplomata flagra semelhanças 

entre os diários dos irmãos: 

 

Parecia que eu estava ouvindo a mesma pessoa. De alguma forma, o 
desaparecido e o Ocidental tinham uma afinidade sinistra nas suas ideias 
etnocêntricas. A diferença, como eu acabaria entendendo, era que o 
desaparecido ainda tentava tratar o mundo como aliado. Era mais ingênuo ou 
otimista. O Ocidental não fazia esse esforço. O desconforto o levava a 
assumir com naturalidade o papel de adversário. Debatia-se com o mundo. 
No final das contas, repetiam os mesmos clichês. Execravam as sociedades 
orientais pela opressão que atribuíam à religião ou ao partido ou ao que quer 
que fosse. A Mongólia era um prato cheio. Com o fim do comunismo, o 
misticismo, cerceado durante setenta anos, tinha reemergido triunfante, 
como um fantasma recalcado.  (CARVALHO, 2003, p. 50 -51) 

 

Essas similaridades reconhecidas pelo narrador diplomata já deixam entrever algo que 

envolve o Desaparecido e o Ocidental, que mais tarde culminará com a revelação da 

irmandade. Há também outra mistura das vozes narrativas: a do narrador diplomata e do 

desaparecido: 

 

Ao voltar a UB, depois da travessia do país com Ganbolt, houve uma manhã 
em que o rapaz decidiu ir sozinho ao centro. Estava alojado num 
apartamento na periferia: Passo por Gandan e resolvo entrar. Sou o único 
estrangeiro. Enquanto admiro a estátua imensa que há dentro do templo, um 
monge que antes já tinha me encarado dá um tapinha no meu ombro e faz 
sinais para que eu o acompanhe até o lado de fora. Quer que eu fale com 
alguém, pelo que entendi. Ao sair do templo, no entanto, não encontra quem 
procurava, alguém que pudesse traduzir o que ele estava tentando me dizer, e 
desiste depois de um tempo. Faz outro sinal com a mão, como quem diz, 
irritado: “Deixa prá lá”. Seu jeito não é dos mais simpáticos. Mais tarde 
Ganbold vai me explicar que era preciso pagar para entrar no templo – pagar 
para ser estrangeiro, acho, já que não vi nenhum mongol pagando. 
(CARVALHO, 2003, p. 51) 

 

Verifica-se o trabalho de tessitura do narrador diplomata em mesclar comentários e as 

anotações diárias do Desaparecido quase como um trabalho de citação. O diário até mesmo 

traz a compreensão dos fatos para o narrador diplomata: 
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[...] Só agora, depois de terminar de ler o diário, entendo o seu interesse pelo 
Palácio da Pureza Celestial, e percebo que o simplista fui eu. A sua morte, 
quando ia pagar o resgate do filho, fica ainda mais triste se confrontada com 
essa consciência. Transcrevo outros trechos do diário que falam da cidade: 
[...] (CARVALHO, 2003, p. 20) 

 

Percebe-se a tentativa de compreensão dos diários do Desparecido pelo Ocidental 

(pela voz do narrador diplomata) já que os diários permaneciam como a única forma de 

conseguir cumprir a missão que a ele foi dada: 

 

O Ocidental ficava cada vez mais intrigado com a história que ia montando 
aos poucos, com os dois diários, como um quebra-cabeça. Pulava de um para 
outro. Voltou ao segundo, à parte em que Ganbold e rapaz visitam Narkhajid 
Süm: Tentamos falar com a monja superiora. Ganbold se dirige às que 
ficaram no templo e lhes explica que sou um fotógrafo brasileiro e que estou 
interessado em informações sobre Narkhajid. Parece piada. Imediatamente, 
passam a nos evitar como o diabo à cruz; dizem que estão ocupadas, que não 
têm tempo, quando é evidente que não estão fazendo nada. (CARVALHO, 
2003, p. 69) 

 

Nesse sentido a narrativa se desenvolve explicitando toda a busca empreendida pelo 

Ocidental e mais para o fim o Ocidental revela que conhecia o Desaparecido quando o leva de 

volta para o Brasil: 

 

[...] Estamos sentados ao fundo, eu no corredor, e quando o homem com o 
peixe entra no avião, sou a primeira vítima. Da janela, ao meu lado, Buruu 
nomton acompanha toda a cena em silêncio. Nossos olhares se cruzam e, 
pela primeira vez, ele sorri. Como na primeira e única vez que o vi antes 
desta viagem, quando ele tinha apenas cinco anos e não podia entender 
quem eu era nem o que estava fazendo ali. Estamos voltando para casa. 
(CARVALHO, 2003, p.181) 

 

No trecho citado percebe-se que todo o cotidiano “tranquilo” tanto do Desaparecido 

quanto do Ocidental retratados no decorrer da narrativa é desfeito por uma revelação 

inesperada. 

Ao final então há o retorno da reflexão do narrador diplomata com relação à realização 

da escrita:

 

Escrevi este texto em sete dias, do dia seguinte ao enterro até ontem à noite, 
depois de mais de quarenta anos adiando o meu projeto de escritor. A bem 
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dizer, não fiz mais do que transcrever e parafrasear os diários, e a eles 
acrescentar a minha opinião. A literatura quem faz são os outros.  
(CARVALHO, 2003, p. 183) 

 

Percebe-se pela afirmação anterior que o caráter de veracidade do relato tenta ser 

postulado pelo narrador diplomata quando ele afirma que não fez mais do que organizar e 

comentar os relatos a que teve acesso por meio dos diários.  

Bernardo Carvalho durante a narrativa de Mongólia fez a mistura de relato pessoal (o 

narrador diplomata) e relato de viagem (o Ocidental e o Desaparecido) e fez com que o leitor 

se envolvesse no emaranhado de fatos e acontecimentos que vão sendo relatados e suscita a 

discussão a que Lejeune se refere no trecho a seguir: 

 

A literatura de viagem, como qualquer outra forma que se fixe no jogo entre 
ficção e realidade, como, por exemplo, a autobiografia ou o diário, inflama a 
discussão sobre se tudo o que se apresenta como ficção realmente é. 
(LEJEUNE, 2008, p. 257) 

 

A dúvida com relação à veracidade da narrativa é combatida quando o narrador 

diplomata afirma “não fiz mais do que transcrever e parafrasear os diários, e a eles acrescentar 

a minha opinião” (CARVALHO, 2003, p. 183), fazendo dessa forma com que o leitor confie 

e acredite na escrita diarística de Bernardo Carvalho que surge diante de relatos que parecem 

reais por registrar momentos de viagens, assim o leitor muitas vezes abandona o critério 

ficcional e acredita no autor devido ao “pacto literário”, também evidenciado por Philippe 

Lejeune.  A relação de sedução do leitor surge de um processo de identificação entre o leitor e 

o eu textual que se dirige ao leitor. Assim como Lejeune afirma:  

 

O leitor, por sua vez, se sente animado, ao mesmo tempo, por uma 
curiosidade humana (conhecer a um outro, do interior) e histórica (participar 
de experiências diferentes das suas) e, ao mesmo tempo, ele encontra, por 
comparação, uma ocasião de refletir sobre sua própria identidade. 
(LEJEUNE, 1991, p. 49) 

 

O leitor de fato se sente muito empolgado diante de um relato que parece revelar faces 

ocultas, íntimas de outras pessoas, todavia ao mesmo tempo o leitor passa a refletir sobre suas 

próprias vivências, uma vez que há em muitos momentos uma identificação. 
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Tratar do desfecho surpreendente que há em Mongólia é importante já que é por meio 

dele que a narrativa tem suas pontas atadas, quando o narrador diplomata retoma o tempo 

presente (a missa de 7º dia do Ocidental) para encerrar a história que foi relatada até então por 

meio dos dois diários. Observe-se esse retorno: 

 

A fila avançava, já estávamos a poucos metros da viúva, e, de repente, 
quando olhei de novo para o homem que a apoiava à sua direita, senti uma 
vergonha imensa. Da minha ignorância, da minha insensibilidade, de tudo o 
que não disse a ele enquanto estava vivo. Lembrei do retrato do 
desaparecido. Senti vergonha de não ter compreendido antes e de não ter 
pedido desculpas ao Ocidental. Ele tinha me deixado suas anotações de 
viagem para que eu compreendesse, como uma explicação. A gente só 
enxerga o que já está preparado para ver. O diplomata continuava falando, 
mas eu já não ouvia direito o que ele dizia: “Pensei que você soubesse. 

Achei que também tivesse em Pequim na época. Devo ter me confundido. 
Não estou no melhor dos meus dias. O fato é que, por uma coincidência 
espantosa, os dois irmãos só foram se reencontrar vinte anos depois, na 
Mongólia, veja só. O mundo dá voltas”. 
Os meus olhos se encheram de lágrimas sem que o diplomata pudesse 
entender a razão. Afinal, eu mal conhecia o morto. Quando chegou a minha 
vez na fila já havia me recomposto. Me apresentei e entreguei a pasta à 
viúva. Tínhamos nos visto poucas vezes na China. Ele a apoiava, enquanto 
ela recebia os pêsames. Alguma coisa no rosto ou na expressão daquele 
homem de fato lembrava o irmão morto. Eu lhe estendi a mão e lhe devolvi 
os dois diários que ele escrevera antes de desaparecer na Mongólia. Não sei 
se me reconheceu de Pequim, se entendeu quem era eu. Não faz mal. No 
táxi, de volta para casa, tentei me convencer que, de alguma maneira, apesar 
da minha incompreensão e da minha estupidez, sem querer, eu os tinha 
reunido, sem querer, ao enviar o Ocidental à Mongólia, eu o obrigara a fazer 
o que devia ser feito. (CARVALHO, 2003, p. 184 – 185) 

 

O momento final da narração traz para o leitor o entendimento de toda a narrativa, 

percebe-se que no início a informação dada sobre a morte desse Ocidental (que depois 

saberemos melhor de sua história) e nas últimas páginas há esse retorno que esclarece o 

porquê de toda a narrativa dos dois diários e consequentemente o fato da busca pelo 

desaparecido aparecer antes do encontro que houve na missa de 7º dia, pois só assim os 

leitores poderiam compreender toda a consternação e emoção do narrador diplomata e ainda 

mais a importância da leitura dos diários. 
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3. Conclusão 

 

Ao fim ressalta-se que a escrita diarística de Bernardo Carvalho em Mongólia é uma 

possibilidade de se construir um romance a partir dessa estrutura. Dessa maneira entende-se 

que: 

O diário é simplesmente humano. Tem suas forças e suas fraquezas. E as 
formas que assume, as funções que preenche são tão variadas que é bem 
difícil de tratá-lo como um todo. (LEJEUNE, 2008, p. 267) 

 

A escrita diarística nesse sentido e, no caso de Mongólia, contribuiu para que o 

romance tivesse praticamente toda a história narrada através de seus próprios agentes e, ao 

fim, o narrador retoma por completo o fio condutor do enredo para nos revelar que os 

indivíduos autores dos diários eram irmãos e só nesse momento o narrador também tem a 

compreensão da reação inicial de recusa do Ocidental a missão que lhe foi confiada. O 

entrelaçamento narrativo que decorre das várias vozes traz inovações, não segue uma forma 

rígida de construção, como afirmou Lejeune (2008) e isso possibilita ao leitor um 

envolvimento com o fio narrativo e ainda uma experiência com formas narrativas do século 

XX. 
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A FORMAÇÃO DE LEITORES DA POESIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: O  
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Claudine Faleiro GILL (IFGoiano)1  
Michelle Castro LIMA (IFGoiano)2 

 
 

RESUMO: Neste artigo, apresentamos uma reflexão sobre a presença da poesia brasileira 
contemporânea nos livros didáticos de Língua Portuguesa produzidos para o Ensino Médio. O 
objetivo de nossa pesquisa foi analisar o espaço dado neste material à palavra poética escrita na 
contemporaneidade e refletir sobre sua contribuição para a formação de leitores literários no 
espaço escolar. Os livros didáticos têm reservado espaço para nomes como Paulo Leminski, 
Adélia Prado, Ana Cristina César e Manoel de Barros, o que motivou um desdobramento da 
discussão sobre o espaço da poesia contemporânea na escola.  
 
Palavras-chave: Leitura literária. Poesia brasileira contemporânea. Formação de leitor 
literário. 
 
 
1. Introdução 

 

Problematizar e refletir sobre o ensino de literatura e a formação do leitor literário devem 

ser preocupações constantes do docente de Língua Portuguesa. Com base nessa premissa, neste 

artigo discutiremos o papel do livro didático nas aulas de literatura, especificamente a sua 

utilização como recurso pedagógico para promover a formação do leitor de poesia brasileira 

contemporânea. 

O principal objetivo da pesquisa foi analisar o espaço destinado à poesia brasileira 

contemporânea nos livros didáticos de Língua Portuguesa elaborados para o Ensino Médio. 

Com essa análise, foi possível promover uma reflexão acerca do papel do livro didático na 

formação de leitores literários no espaço escolar, especificamente de poesia brasileira 

contemporânea e iniciar uma discussão acerca dos motivos pelos quais os poetas 

contemporâneos não são conhecidos pelos alunos, assim como o são Manuel Bandeira e Carlos 

Drummond de Andrade, por exemplo. Tal reflexão se faz necessária visto que a produção 
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poética contemporânea não circula no espaço escolar do mesmo modo que a poesia canônica 

nacional.  

Para fundamentar essa discussão, convocamos autores que refletem sobre a utilização 

do livro didático e seu papel no processo de ensino-aprendizagem, como Bunzen e Rojo (2008), 

Lajolo e Zilberman (1999), Lajolo (1991), autores que problematizam a utilização do livro 

didático como recurso mediador na formação do leitor, como Lajolo (1997), Barker e Escarpit 

(1975), Soares (2006) e Aguiar (1993) e ainda autores que confirmam a importância da 

literatura na formação humanizada do aluno, como Chiapinni (2005). 

Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada pesquisa de cunho bibliográfico em 

que foram analisados treze títulos de livros didáticos de Língua Portuguesa elaborados para o 

Ensino Médio. Os resultados da análise desenvolvida serão apresentados no decorrer deste 

artigo. A seguir, apresentaremos a discussão teórica que embasa a proposta da pesquisa.  

 

2. Fundamentação teórica 

 

O livro didático foi criado para ser um complemento à leitura dos livros clássicos. Desse 

modo, seu conteúdo serve a interesses didáticos, pedagogicamente planejados. No entanto, o 

papel do livro didático ultrapassa essa utilização. Segundo Lajolo e Zilberman (1999), o livro 

didático é um dos únicos materiais de leitura que muitos alunos, leitores em potencial, têm 

acesso no Brasil. Para muitos, o livro didático é o primeiro e único contato com a leitura, sendo 

assim, a fonte da formação de um grande número de leitores em nosso país.  

Além disso, o livro didático tem assumido papel central na educação, sendo, muitas 

vezes, determinador de estratégias de ensino, conteúdos a serem ensinados e metodologias a 

serem utilizadas (LAJOLO, 1996). Assim, esse material deixa de ser apoio, sua função inicial, 

para ser elemento central no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que é comum 

professores prepararem suas aulas com base no conteúdo presente nos livros didáticos e alunos 

se utilizarem dele como fonte de pesquisa. De certa forma, esse discurso é confirmado nos 

documentos oficiais, que justifica essa flutuação do papel do livro didático por que ele  

 

representa apoio ao professor, por vezes, o apoio mais acessível, o que implica a 
demanda da escola por livros  que,  de  fato, priorizem a ampliação das competências 
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dos alunos na produção e recepção das diferentes práticas das diversas linguagens 
(BRASIL, 2011, p. 89). 

 

Sobre a função do livro didático, Bunzen e Rojo (2008) afirmam que “em lugar das 

obras de referência como  antologias,  seletas  e  gramáticas,  cria-se  um  novo  tipo  de  material 

didático de apoio à prática docente”. Desse modo, esse material de apoio é carregado de um 

argumento de autoridade, pois os conteúdos apresentados passam a ser baliza na educação, uma 

vez que “os autores de livros didáticos  e  os  editores  passam  a  ser  atores  decisivos  na  

didatização dos objetos de ensino e, logo, na construção dos conceitos e capacidades a serem 

ensinadas” (BUNZEN; ROJO, 2008). 

Entretanto, essa utilização deve ser pensada de forma crítica. De acordo com Lajolo 

(1991), o material didático deve ser utilizado como suporte para discussões, para a formação de 

ideias e argumentos e não de forma fragmentada e mecânica como muitas vezes são utilizados 

os textos literários dos livros de Língua Portuguesa,  o que não permite um progresso efetivo 

na educação crítica do aluno.  

É perceptível um número crescente de pesquisas que têm sido motivadas por essa 

centralidade do livro didático no processo de ensino-aprendizagem. Podemos citar os projetos 

de pesquisa coordenados por Clécio Bunzen e Roxane Rojo, o Simpósio sobre o Livro Didático 

de Língua Materna e Língua Estrangeira, evento que em 2013 teve sua quarta edição sediada 

na PUC do Rio de Janeiro, dissertações como a de Eliane Andrea Bender, defendida em 2007 

e orientada pela professora Vera Teixeira de Aguiar, que analisou o conteúdo de literatura em 

livros didáticos de Ensino Médio e sua constituição como componente curricular, além de 

inúmeros artigos que se propõem a analisar o livro didático sob diversas perspectivas, sejam 

elas específicas de cada área ou mais amplas, como é o caso da análise discursiva.   

Dada a relevância do livro didático no ambiente escolar, é necessário pensar a sua 

utilidade no processo de formação do aluno leitor de literatura. Ao livro didático é dado o papel 

de mediador nesse processo, uma vez que nos livros de Língua Portuguesa são apresentados 

textos literários e autores selecionados por motivos pedagógicos, mas que podem incentivar a 

busca por outros materiais de leitura literária por provocarem a fruição estética da arte.  

No entanto, para que haja essa produção eficaz de leitura literária acreditamos que, 

assim como afirma Soares, deve-se primar pela ‘escolarização adequada da literatura’, ou seja, 

aquela que visa a aproximação das práticas de leitura que ocorrem no contexto social e também 
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que objetivam e incentivam a formação de leitores, propiciando a interação do aluno com o 

livro literário (2006, p. 47). Nesse mesmo sentido, Aguiar (1993) lembra que: 

 

Para que a escola possa produzir um ensino eficaz da leitura da obra literária, deve 
cumprir certos requisitos como: dispor de uma biblioteca bem aparelhada, na área da 
literatura, com bibliotecários que promovam o livro literário, professores leitores com 
boa fundamentação teórica e metodológica, programas de ensino que valorizem a 
literatura e, sobretudo, uma interação democrática e simétrica entre alunado e 
professor (p.17). 

 

Pensando especificamente a formação de alunos-leitores de poesia brasileira, é 

necessário discutir a escolarização da palavra poética e sua ausência no espaço escolar. 

Encontramos em diversos autores, tais como Lajolo (1997), Gebara (2002), Zilberman (1991), 

Averbuck (1985) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a recorrente afirmação de que a 

poesia é um gênero deixado em segundo plano no âmbito escolar. As justificativas para essa 

desvalorização também são repetidas e envolvem desde a falta de hábito da leitura de poesia do 

professor até o tratamento dado ao texto poético nos livros didáticos, que se volta para 

atividades de compreensão textual e interpretação. Como critica Marisa Lajolo, os exercícios 

com poemas na sala de aula giram em torno do que o texto diz e não em sua significação mais 

ampla, ou seja, em como o texto diz o que diz. O que tem faltado é levar o aluno a interagir 

com o texto poético, proporcionando a fruição estética e a percepção do processo de construção 

significativa do poema. A autora ainda afirma que o modo como a poesia tem sido trabalhada 

na escola é mais um desserviço ao gênero lírico do que uma contribuição com a formação de 

leitores (1997, p.50). 

Nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) afirma-se que o problema na 

formação de leitores de poesia na escola está ligado à “não exploração das potencialidades da 

linguagem poética”. A escola priva o aluno da descoberta dos sentidos do texto poético e da 

percepção dos elementos da linguagem lírica. Isso se dá pela tradição escolar de busca pela 

resposta unívoca, que não abre espaço para o diálogo e para a diversidade de sentidos 

encontrados na poesia. 

É interessante lembrar aqui do que diz Averbuck (1985). Segundo a autora, a escola não 

é responsável por formar poetas, mas sim por formar alunos-leitores capazes de reconhecer e 

apreciar o gênero lírico, que possam comunicar-se e usufruir da poesia (ibidem). Para cumprir 

essa função, a escola não deve ensinar a poesia, mas sim permitir que o aluno viva a poesia, 
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que descubra o caminho da poesia. É a através das provocações e da mediação do professor que 

o aluno percebe esse caminho. 

Sobre a necessidade de proporcionar aos alunos a fruição estética, Chiapinni defende a 

reflexão e a crítica sobre as “diferenças de funções e de categorias dos discursos, levando em 

conta o pragmatismo popular, a gratuidade burguesa e a função do entretenimento na sociedade 

manipulada pela mídia” (2005, p.259). É preciso levar os alunos a valorizar o gênero lírico 

através de reflexões como essa apresentada pela autora: “reivindicamos tudo de bom que eles 

[os países do primeiro mundo] têm, do celular ao computador – por que não? –, ao bom poema, 

ao bom romance, à boa literatura (ibidem)”.  

O espaço dado à palavra poética na escola é reduzido, porém, no Ensino Médio ainda 

há a circulação de nomes da poesia brasileira clássica e modernista. No entanto, percebemos 

que a discussão da poesia brasileira se encerra com o conteúdo que trata da Semana de 22. Há 

um abandono da produção poética posterior a esse período, de modo que João Cabral de Melo 

Neto  é lido en passant quando a “geração de 45” precisa ser ilustrada.  Nomes como Adélia 

Prado, Manoel de Barros e Ana Cristina César não são reconhecidos como poetas de nossa 

geração, no entanto, suas obras são apresentadas nos livros didáticos quando as tendências 

contemporâneas da literatura são abordadas.  

Segundo Barker e Escarpit (1975, p. 143), “o mediador social de leitura mais importante 

é a escola, pois é onde há a possibilidade de a criança perceber o livro não como recurso didático 

somente, mas como caminho para o conhecimento de ‘si e do mundo’”. Por essa razão faz-se 

necessário compreender o papel dos mediadores sociais de leitura na escola, especificamente o 

do livro didático e refletir sobre sua utilização. Em relação à poesia brasileira contemporânea, 

é preocupante que ela não seja lida, discutida, analisada durante as aulas de Língua Portuguesa, 

pois essa produção é reflexo da sociedade em que estamos inseridos e diz muito sobre as 

transformações pelas quais temos passado social e culturamente. Acreditamos que “é   

indispensável,  também,  que  a  Língua  Portuguesa  seja  capaz  de apresentar  conteúdo  de  

relevância  cultural  literária,  tanto  de  especificidades brasileiras quanto sua influência na vida 

social do País” (BRASIL, 2011, p. 7). 

Não estamos afirmando que o trabalho com o livro didático formará leitores efetivos de 

poesia brasileira contemporânea, mas sim que, se há espaço para essa produção nos materiais 

didáticos, há a possibilidade de ele ser utilizado visando esse fim. 



 

 

570 

No próximo tópico apresentaremos a metodologia de pesquisa e corpus de análise.  

 

3. Metodologia 

 

Como metodologia para alcançar os resultados esperados, esta pesquisa foi realizada 

seuindo o método da pesquisa bibliográfica. Para tanto, foram realizados leituras, fichamentos 

e resenhas dos livros didáticos selecionados, assim como de textos crítico-teóricos sobre a 

utilização do livro didático na formação do leitor literário e sobre a formação de leitores de 

poesia. 

Segundo Lakatos e Marconi (2005), a pesquisa bibliográfica pode ser considerada como 

o primeiro passo de toda a pesquisa científica. Através da pesquisa bibliográfica realiza-se o 

levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações 

avulsas e imprensa escrita sobre o tema. O objetivo de uma pesquisa dessa natureza é fazer com 

que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre um determinado 

assunto, para depois desenvolver as análise de sua pesquisa. 

O corpus de análise foi composto dos seguintes livros didáticos: 

LD13 – Português: língua e cultura4, de Carlos Alberto Faraco. 

LD2 – Viva português: ensino médio, de Elizabeth Campos, Paula Marques Cardoso e Sílvia 

Letícia de Andrade. 

LD3 – Novas palavras, de Emília Amaral et al.  

LD4 – Língua Portuguesa: linguagem e interação, de Carlos Emílio Faraco, Francisco Marto 

de Oliveira e José Hamilton Maruxo Júnior.  

LD5 – Português: linguagens em conexão, de Mária das Graças Leitão Sette, Maria Antônia 

Travalha e Maria do Rozário Starling de Barros.  

LD6 – Português: literatura, gramática, produção de texto, de Leila Lauar Sarmento e Douglas 

Tufano.  

LD7 – Português – vozes do mundo 3: literatura, língua e produção de texto, de Maria Tereza 

Arruda Campos et al.  

LD8 – Português – Série novo ensino médio, de João Domingues Maia.  

                                                           
3 Doravante, sempre que forem citados, os livros serão designados por seus respectivos códigos.  
4 Para referência completa das obras analisadas, vide referências bibliográficas.  
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LD9 – Português: contexto, interlocução e sentido, de Maria Luiza Abaurre, Maria Bernardete 

Abaurre e Marcela Pontara.  

LD10 – Português, 3º ano: ensino médio, organizado por Ricardo Gonçalves Barreto.  

LD11 – Língua Portuguesa, de Roberta Hernandes Alves e Vima Lia Martin.  

LD12 – Literaturas: brasileira e portuguesa, de Samira Yousseff Campedelli e Jésus Barbosa 

Souza.  

LD13 – Português: linguagens, de Willian Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães.  

O recorte do corpus de pesquisa foi motivado pelo material disponível no acervo de 

livros didáticos da biblioteca do Instituto Federal Goiano, campus Morrinhos. Dentre os livros 

de Língua Portuguesa para o Ensino Médio, foram selecionados todos os livros de 3º ano ou de 

volume único, ou seja, aqueles que abrangiam a fase final da linha historiográfica da literatura 

brasileira, momento em que acreditamos estar situada a discussão sobre a produção literária 

contemporânea.  

A análise de dados buscou respostas para as seguintes perguntas de pesquisa: 

1. Nos livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino Médio há referência à produção poética 

brasileira contemporânea? 

2. No caso de resposta positiva, qual o recorte temporal considerado como “contemporâneo”? 

3. Quais são os poetas que representam essa produção?  

4. Como essa produção é apresentada (coletânea, roteiro de leitura, fragmentos poéticos, 

poemas completos)? Há promoção da reflexão/análise/discussão da poesia brasileira 

contemporânea? 

Os dados foram analisados através de exame efetivo das obras supracitadas. Após a 

análise individual de cada livro didático, os dados coletados foram comparados para que fosse 

delineado um panorama do espaço dedicado à poesia brasileira contemporânea presente nesse 

material. A seguir, passaremos à análise dos dados e à discussão dos resultados alcançados.  

 

4. Análise dos dados e resultados alcançados 

 

Após seleção do material que compôs o corpus de análise para realização desta pesquisa, 

foi realizada uma investigação sistemática da parte destinada à literatura em busca do conteúdo 

referente à literatura contemporânea, especificamente à poesia brasileira contemporânea. 
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Apresentaremos a análise dos dados e os resultados alcançados através das respostas 

formuladas para cada uma das perguntas de pesquisa apresentadas no tópico anterior.  

 

4.1. Nos livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino Médio há referência à produção 

poética brasileira contemporânea? 

 

Foram analisados treze títulos de livros didáticos de Língua Portuguesa elaborados para 

o Ensino Médio, cujos títulos foram listados no tópico destinado à descrição da metodologia de 

pesquisa.  

Partimos da seguinte proposição: os alunos do Ensino Médio não conhecem a poesia 

brasileira contemporânea ou os poetas brasileiros contemporâneos. É uma proposição que exige 

uma investigação ampla para conhecimento de suas causas. A primeira premissa a que 

chegamos é: a poesia brasileira contemporânea não está presente na historiografia literária 

apresentada nos livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino Médio por se tratar de um 

período em construção.  

No entanto, a análise apresentou um resultado que contraria essa premissa. Todos os 

livros didáticos analisados fazem referência à produção poética da contemporaneidade 

brasileira.  

Em doze livros há capítulos específicos para a literatura brasileira contemporânea. No 

material do LD12 há um apêndice para este conteúdo. É um conteúdo que está fora da linha 

historiográfica apresentada, indicando que não há espaço ainda para essa produção poética no 

percurso literário dado como conteúdo didático, o que demonstra o caráter inacabado da 

produção em estudo.  

Alguns títulos dos capítulos também reforçam essa ideia de período em construção, 

como em �Novos caminhos da poesia� (LD6, LD7,  LD10, LD11) ou �Tendências da literatura 

contemporânea� (LD12, LD13,LD9).  

Sendo assim, nossa premissa foi desconstruída pela análise realizada.  
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4.2. No caso de resposta positiva, qual o recorte temporal considerado como 

�contemporâneo�? 

 

Como em todos os livros analisados há referência à poesia brasileira contemporânia, 

todos eles foram analisados em relação ao recorte temporal dado como �contemporâneo�. Em 

relação ao período correspondente à contemporaneidade da literatura brasileira, não há um 

consenso nos livros didáticos. A maioria considera como contemporânea a produção poética 

que dos concretistas até a atualidade (LD5, LD3, LD2, LD7, LD6, LD10 e LD8) . Alguns 

classificam como contemporânea a produção pós-70 (LD1, LD4). Há ainda um recorte que 

define como contemporânea a produção poética brasileira do início do século XXI (LD12).  

Em relação à nomenclatura desse período, a maioria opta por chamar de produção 

contemporânea. Em apenas um exemplar (LD9) há a denominação Pós-Modernismo para a 

produção que se delineia a partir da década de 50, no entanto, para tratar das características 

desses versos, há o subtítulo �Tendências contemporâneas�. Essa questão da nomenclatura é 

polêmica entre os estudiosos da literatura, pois não há um consenso sobre o que seria a Pós-

Modernidade ou como se caracterizaria a Contemporaneidade. Não nos aprofundaremos nessa 

discussão por não ser parte de nosso escopo de pesquisa.  

A partir desse recorte temporal, são apresentadas como marcas da contemporaneidade 

as características do Concretismo e da Poesia Marginal, movimentos de destaque na produção 

poética brasileira na segunda metade do século XX. O percurso historiográfico proposto na 

amostra LD5 apresenta além do Concretismo e da Poesia Marginal, o Neoconcretismo, a 

Poesia-processo e a Poesia Práxis, chegando ao novíssimo cenário que apresenta uma difusão 

de projetos estéticos e múltiplas tendências.  

 

4.3. Quais são os poetas que representam essa produção?  

 

Como é característico do livro didático, dentro do percurso historiográfico literário são 

apresentadas as principais características de cada época ou movimento e, junto dessas 

informações, são elencados os nomes mais representativos do recorte temporal e, geralmente, 

apresentam-se seus dados biográficos e fragmentos de suas obras. Na amostra analisada, dentro 
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dos tópicos de literatura contemporânea, foram encontrados os seguintes nomes da produção 

poética brasileira: 

 

Tabela 1: poetas que representam a produção poética brasileira contemporânea e têm poemas 
ou fragmentos poéticos como exemplo ou em atividades de leitura 

Nomes dos poetas Livros didáticos em que são citados 

Paulo Leminski LD2, LD4, LD5, LD6, LD8, LD9, LD10, LD13 

Adélia Prado LD1, LD2, LD4, LD6, LD7, LD9 

Ferreira Gullar LD2, LD3, LD4, LD5, LD13 

Ana Cristina César LD2, LD5, LD7, LD10, LD13 

Manoel de Barros LD4, LD5, LD6, LD8, LD9 

Arnaldo Antunes LD2, LD5, LD12, LD13 

Chacal LD2, LD9, LD11 

Augusto de Campos LD5, LD8, LD12 

Régis Bonvicino LD2, LD7, LD12 

Armando Freitas Filho LD2, LD7 

Affonso Ávila LD2, LD5 

Décio Pignatari LD4, LD13 

Haroldo de Campos LD4, LD13 

José Paulo Paes LD4, LD5 

Glauco Mattoso LD10, LD11 

Fabrício Corsaletti LD2, LD13 

Hilda Hilst LD3, LD10 

Thiago de Mello LD4, LD5 

Cacaso LD6, LD9 

Fabrício Carpinejar  LD1, LD2 

Elisa Andrade Buzzo LD2 

Mário Quintana LD2 

Mario Bortolloto LD2 

Edner Morelli LD2 

Bruna Beber LD2 

Alberto Pucheu LD2 
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Donizete Galvão  LD3 

Nelson Ascher LD3 

Ronaldo Azeredo  LD4 

Orides Fontela LD4 

Carlito Azevedo LD4 

Anibal Machado LD5 

Mário Chamie LD5 

Pedro Xisto LD5 

Lenora de Barros LD5 

Affonso Romano de Sant�anna LD6 

Torquato Neto LD9 

Mário Faustino LD10 

Rubens Rodrigues Torres Filho LD10 

Allan da Rosa LD11 

Angélica Freitas LD11 

Francisco Alvim  LD11 

Augusto Massi LD12 

Carlos Ávila LD12 

Frederico Barbosa LD12 

Duda Machado LD12 

Joca Reiners Terron LD12 

Ângela de Campos LD12 

Paulo Henriques Britto LD13 

 

Na tabela 1, estão listados os nomes dos poetas apresentados nos livros didáticos e que 

têm pelo menos um poema ou fragmento poético ilustrativo de sua obra. Optamos por não 

tabular os dados referentes aos poetas que tiveram somente os nomes citados sem qualquer 

referência à sua obra ou fragmento poético. Em vários livros alguns poetas são escolhidos para 

ilustrarem as características das tendências contemporâneas da literatura brasileira e outros que 

têm publicações no período estudado são citados, mas não há referência à suas obras. Estes são 

citados como indicação de leitura ou para ilustrar o que vários dos manuais didáticos salientam: 
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o quão fragmentada e diversificada é a poesia brasileira contemporânea (LD3, LD5, LD7 e 

LD8).  

Em nosso estudo não analisamos a qualidade estética dos versos dos poemas 

comentados ou que ilustram a seção de literatura contemporânea. Entretanto, não podemos 

deixar de comentar a presença de Paulo Leminski, Adélia Prado, Ferreira Gullar, Ana Cristina 

César, Manoel de Barros e Arnaldo Antunes ocupando o topo do ranking dos poetas mais 

presentes nos livros didáticos. Paulo Leminski tornou-se ainda mais popular com o lançamento 

de sua poesia completa em 2013, pela Companhia das Letras. No entanto, no espaço escolar 

sua poética não é estudada na perspectiva da historiografia literária. O nome feminino de Adélia 

Prado também é recorrente nas antologias. Há um destaque para a subjetividade feminina no 

cenário poético. Ferreira Gullar é considerado pela crítica como o maior nome da poesia 

brasileira ainda vivo. A força de sua poética é enfatizada nos livros didáticos com a escolha de 

versos de �Poema sujo�. Era inesperada a representatividade da poética de Ana Cristina César 

nos livros didáticos. Seus versos são apresentados para ilustrar a poesia marginal e as múltiplas 

tendências da poesia que se constrói em nosso tempo. O poeta pantaneiro Manoel de Barros 

ilustra a desconstrução do sublime lírico com a convocação de elementos naturais para seus 

versos. Arnaldo Antunes se destaca por seus versos que têm características concretistas e que 

se relacionam com o cenário musical.  

A diluição dos projetos estéticos e da fragmentação da produção poética brasileira 

contemporânea justificam a extensa lista de poetas apresentados nos livros didáticos. Não há 

um critério em comum que guie a escolha dos nomes que compõem as antologias. Para 

compreender os critérios de seleção dos poetas que ilustram o conteúdo de literatura 

contemporânea, seria necessário desenvolver um estudo aprofundado acerca da subjetividade 

dos organizadores ou autores e relações políticas de cada editora. Este seria um possível 

desdobramento da pesquisa aqui apresentada.  

 

4.4. Como essa produção é apresentada? Há promoção de reflexão/análise/discussão da 

poesia brasileira contemporânea? 

 

Não há um padrão sequencial de apresentação do conteúdo de literatura, de modo que 

não há como categorizar os livros analisados em relação ao modo que se apresenta 
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didaticamente a poesia contemporânea. No entanto, foi possível identificar os itens comuns na 

maioria dos livros analisados: contexto histórico, dados biográficos do poeta, roteiro de leitura 

de poemas analisados, características estéticas, texto literário e exercícios. Acreditamos que 

pelo caráter inacabado do período abordado, os poemas são comumente dispostos em 

coletâneas como indicação de leitura ou como ilustração de um panorama literário que ainda se 

delineia. 

A promoção de reflexão, de análise ou de discussão sobre a poesia brasileira 

contemporânea se dá através da proposição de exercícios de leitura e interpretação de texto ou 

questões retiradas de vestibulares, o que reforça o caráter funcional do ensino de literatura: é 

necessário estudar literatura para passar no vestibular (LD1, LD2, LD5).  

Há também exercícios que exigem que o aluno relacione os poemas lidos e sua 

características estéticas ou formais aos outros movimentos literários já estudados anteriormente, 

o que reforça o caráter historiográfico do estudo da literatura.  

Tendo finalizado a análise dos dados e discussão dos resultados alcançados, passaremos 

a seguir às nossas considerações finais e apresentação de possíveis desdobramentos desta 

pesquisa.  

 

5. Considerações finais 

 

Nossa hipótese era de que não havia espaço significativo para a poética brasileira 

contemporânea nos livros didáticos, uma vez que estudos sobre leitura literária no ambiente 

escolar indicam a escassez de trabalhos com poesia em sala de aula e certo repúdio pelo gênero 

lírico por parte de discentes e docentes, além de os poetas dessa geração serem desconhecidos 

do público escolar. No entanto, foi possível perceber que os livros didáticos têm reservado 

espaço para nomes como Hilda Hilst, Adélia Prado, Manoel de Barros, Paulo Leminski, Régis 

Bonvicino e Cacaso, o que contraria nossa hipótese inicial e altera nossa crença sobre os 

motivos pelos quais a poesia brasileira contemporânea não circula no espaço escolar. Desse 

modo, concluímos que o livro didático pode ser um aliado na formação de  alunos leitores da 

produção poética de nosso tempo, uma vez que esse material tem presença cativa no meio 

escolar e pode contribuir efetivamente com a divulgação dos poetas contemporâneos e de suas 
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obras. Cabe ressaltar que acreditamos que o livro didático deve ser usado como instrumento de 

apoio de práticas docentes e não único parâmetro para a atividade docente.  
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A FORMAÇÃO DO ALUNO LEITOR POR MEIO DE PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS ADOTADAS NA DISCIPLINA DE LITERATURA 

 
 

Albetania Pessoa de SOUSA (UAB/UNITINS )1 
 
 

RESUMO: Este estudo enfoca o problema do ensino da literatura na escola, cujos 
objetivos são compreender como ocorre o ensino da literatura na escola, analisando as 
práticas pedagógicas do ensino da literatura, procurando entender as deficiências que 
comprometem a abordagem da literatura, descrevendo por meio das visões acadêmicas 
o que é preciso intervir no processo do ensino da literatura na escola, correlacionando as 
abordagens dos saberes teóricos de TODOROV, VILLARDI, MOLINA, BRITO entre 
outros, como forma de encontrar um caminho eficaz para a boa prática do ensino 
literário, resultando na internalização individual e social do saber por meio do papel que 
o ensino literário pode proporcionar ao aluno leitor. 
 
Palavras-chaves: Leitura, Ensino de Literatura, Escola. 
 
 
1 Introdução 

 

A leitura tem se tornado cada vez mais um elemento indispensável para inserção 

social do indivíduo, com consequente formação de uma cidadania consciente de seu 

papel perante a sociedade, já que, por meio da leitura, estará munido de novos 

conhecimentos que darão suporte para que possa interagir sobre as relações existentes 

no mundo que o cerca, segundo Nunes (1984, p. 14), a leitura é uma atividade ao mesmo 

tempo individual e social. É individual porque nela se manifestam particularidades do leitor: 

suas características intelectuais, sua memória, sua história; é social porque está sujeita às 

convenções linguísticas, ao contexto social, à política.  

A criação de uma visão a partir da inter-relação do contexto do leitor com as 

suas experiências prévias do que nela se manifestam particularidades do leitor com suas 

características intelectuais, de forma que, por meio de leitura, possa ter significado para 

que o leitor faça com que toda leitura seja única, em razão do horizonte de experiência e 

expectativa de cada um, levando-o a tomar um posicionamento sobre o mundo que o 

cerca, a partir daí temos um leitor efetivo, com capacidade de criar e recriar a realidade 

                                                           
1 Professora Especialista do curso de letras UAB/UNITINS. Especialista em Gramática Textual. 
Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS. E-mail: aps.albetania@gmail.com. 
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que o cerca, onde as fronteiras do conhecimento se tornam ilimitadas. Nessa concepção 

Villardi (1999, p. 4), enfoca que, 

 

Ler é construir uma concepção de mundo, é ser capaz de compreender o 
que nos chega por meio da leitura, analisando e posicionando-se 
criticamente frente às informações colhidas, o que se constitui como um 
dos atributos que permitem exercer, de forma mais abrangente e 
complexa, a própria cidadania. 

 

A leitura é uma porta aberta para a formação do cidadão e, consequentemente, 

para sua inclusão na sociedade como cidadão consciente, já que por meio da leitura o 

indivíduo poderá construir novas relações com as informações presentes no espaço 

global, de forma dinâmica, crítica e autônoma, tornando o sujeito dono de sua própria 

história, e com autonomia e condições para construir a historia do próprio país. Nessa 

linha, Brito (2010, p. 3) explica que, 

 

Por meio da leitura resgatamos nossas lembranças mais especiais, que 
fazem parte da nossa cultura. Essa cultura que nos foi dada tem como 
finalidade a formação de cidadãos críticos e conscientes de seus atos, 
porém essa cultura se dilui e se perde diariamente, e é este saber, esta 
cultura que precisa ser recuperada. 

 

É importante elencarmos que o cidadão deve ter direito a participar ativamente 

dos destinos da sociedade, e para isso, é preciso estar consciente de seu papel, conforme 

coloca Ximenes (2000, p.170), “cidadania é a condição de cidadão” e “cidadão é o 

individuo no pleno gozo de seus direitos políticos e civis”.  

Percebemos que para chegarmos à eficácia de todos os benefícios 

incomensuráveis resultantes da leitura é preciso que haja um trabalho eficaz na base, daí 

a importância do ensino literário na escola, fazendo então, necessário verificar para 

revermos aa forma como é aplicado, se esta forma está cumprindo o papel que traga os 

resultados que o saber literário pode alcançar, ou se está envolto a questões formais 

curriculares, que não resultam no encontramento do poder que a análise literária em 

consonância com a identificação do leitor/texto pode ter.  
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2 O processo de leitura na escola  

 

É preponderante o papel da escola na condução do processo do incentivo à 

leitura, sendo o professor o seu mediador dos caminhos a serem trilhados, por isso deve 

saber quais são esses caminhos, pois se não sabem como implementá-lo, certamente, 

como consequência teremos o fracasso do processo do ensino literário, nessa linha Silva 

(2010, p. 12) enfoca que, 

 

A escola, dessa forma, toma como prioridade a aprendizagem da leitura, 
aprender a ler “para, então, ler para aprender”, quer dizer, apropriar-se 
de uma competência para compreender os diferentes tipos de textos, 
existentes no seu contexto social, e também fora dele. 

 

É importante conhecer como se dá o processo da leitura na escola, o que os 

professores oferecem aos alunos, como também é importante conhecermos as práticas 

que estão sendo desenvolvidas na sala de aula, especificamente, na escola pública, que 

atendem prioritariamente uma clientela de alunos oriundos das classes populares, sendo 

que, a priori, poderia se dizer que esses alunos provêm de uma classe que em seu 

ambiente familiar não cultivam a formação do hábito da leitura. Neste aspecto, para 

Molina (1992, p. 23), 

 

A partir do momento em que se reconhece o papel da escola na 
formação do leitor, apesar de todos os limites concretos, torna-se 
possível uma mudança de práticas, com o objetivo de dar ao aluno a 
competência em utilizar a leitura como um instrumento útil em sua 
vida, além da escola. Nesse sentido, observa-se que a escola poderá 
exercer um importante papel na formação de um leitor mais 
competente. 

 

Com isso, observa-se o importante papel da escola para demonstrar a 

importância da leitura como fonte de conhecimento e disseminação da cultura, 

fortalecendo o hábito da leitura nos alunos e, consequentemente, plantando resultados 

na vida desses alunos como futuros cidadãos conscientes de seu papel, nas várias 

formas de intervenções sociais. 
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Entretanto, o que tem ocorrido é que a escola, nem sempre, prepara o aluno para 

o universo incomensurável da leitura. O que ocorre, muitas vezes é o contrário: muitos 

jovens vão adquirindo desgosto pela leitura. Assim coloca Pennac (1993, p. 55),  

 

Ele [o jovem] é um público implacável e excelente. Ele é, desde o 
começo, o bom leitor que continuará a ser se os adultos que o 
circundam alimentarem seu entusiasmo em lugar de pôr à prova sua 
competência; estimularem seu desejo de aprender, antes de lhe impor o 
dever de recitar; acompanharem seus esforços, sem se contentarem de 
pegá-lo na curva; consentirem em perder noites em lugar de ganhar 
tempo; fizerem vibrar o presente sem brandir a ameaça do futuro; se 
recusarem em transformar em obrigação aquilo que era prazer, 
entretanto esse prazer até que ele se transforme em dever, fundindo esse 
dever na gratuidade de todo aprendizado cultural, fazendo com que 
encontrem assim, eles próprios, o prazer nessa gratuidade. 

 

O papel da escola deve ser, neste aspecto, reavaliado quando o assunto é o 

ensino da leitura. Essa reavaliação poderá passar pelo ensino da literatura, pelos modos 

de apresentação do texto literário a um leitor que, pela característica de sua formação 

atual, tende a distanciar-se do hábito da leitura da literatura. 

 

3 A abordagem do cânone literário na escola 

 

Sabemos que o cânone literário engloba um cabedal de obras, que pode se inserir 

vários autores que são considerados modelos de perfeição, que traz nos seus conteúdos a 

filtragem do tempo, com sucessivas incorporações culturais, que pode ser identificado 

por quem os lerem. No plano do ensino, parece uma questão elementar a inserção dos 

mesmos, porém, infelizmente, não é o que ocorre na prática, embora devesse ser levada 

em conta sua relevância para o currículo escolar, já que o cânone não deve ser 

considerado só uma ferramenta de estudo, mas também, deve-se levar em conta, a sua 

referência como um sistema de valores aos interesses culturais de uma sociedade, cujos 

modelos são indiscutíveis em termos de referência para formação do cidadão, mas como 

proceder essa abordagem, sem que ela perca o sentido, e torne-se algo maçante e 

distante do universo do aluno? Assim, vislumbrando um caminho, pelo menos é o que 

parece ser na abordagem defendida para aplicação nas práticas escolares francesas, 

temos que. 
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É verdade que o sentido da obra não se resume ao juízo puramente 
subjetivo do aluno, mas diz respeito a um trabalho de conhecimento. 
Portanto, para trilhar esse caminho, pode ser útil ao aluno aprender os 
fatos da história literária ou alguns princípios resultantes da análise 
estrutural. Entretanto, em nenhum caso o estudo desses meios de acesso 
pode substituir o sentido da obra, que o seu fim. (TODOROV, 2009, 
p.31) 

   

Seguindo uma linha que não pode deixar de ser considerada sobre a abordagem 

do cânone no ensino, tem a forte concorrência de várias mídias, que se tornam 

indiscutivelmente, motivo de pensar em como utilizá-las de forma eficiente no processo 

do ensina da literatura. Pelo visto, é o que faz referência quando se discute sobre a 

análise feita das Orientações educacionais completares aos parâmetros curriculares 

nacionais – PCN+ - (BRASIL, 2006), como assim é colocado. 

 

Ademais, a aula de literatura – com seu tempo, espaço e metodologias – 
se caracteriza como um dos vários lugares possíveis e discursivos sobre 
o texto literário, pois há hoje outras instâncias formativas do gosto e do 
canônico, como os jornais especializados, o mercado editorial, o 
cinema, a internet, que levam em consideração formas diferentes de 
perceber o literário. Por extensão, o que se vê é o professor e o crítico 
literário deixarem de ser os formadores principais de público e do gosto 
ou, pelo menos, tendo que enfrentar a concorrência desses discursos que 
não utilizam os mesmos parâmetros conceituais, culturais e históricos, 
consequentemente, formulações canônicas divergentes. (MELO e 
SILVA, 2011, p. 121)  

 

4 O ensino da literatura na escola 

  

A iniciação do aluno na literatura deve ser definida de forma que este possa 

sentir-se envolvido no texto literário, com o mundo real em que esteja inserido. Para 

Todorov (2009), o texto literário deve ocupar o centro e não a periferia do processo 

educacional. Apesar de hoje já ter se tornado evidente a importância da leitura na 

escola, ainda é bem comum observarmos crianças que frequentam escolas de ensino 

regulares da rede pública de ensino afirmarem não gostar de ler, isso se torna mais 

reflexivo quando se trata do ensino da literatura, o que nos leva a refletirmos sob qual 

caminho deve ser percorrido para que essa realidade mude de contexto. Assim, ainda 

Todorov (2009, p. 26-27) enfoca que o ensino da literatura aborda que, 
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Os estudos literários têm como objetivos primeiro o de nos fazer 
conhecer os instrumentos dos quais se servem. Ler poemas e romances 
não conduz à reflexão sobre a condição humana, sobre o indivíduo e a 
sociedade, o amor e o ódio, a alegria e o desespero, mas sobre as noções 
críticas, tradicionais e modernas. Na escola não aprendemos sobre o que 
falam as obras, mas sim do que falam os críticos. 

  

Portanto, para que formemos essa consciência da internalização da leitura pelo 

aluno na escola, é importante que definamos como se deve cativar esse aluno, de forma 

que o objetivo do ensino da literatura não se perca, mas que se torne inesquecível e 

infinito, para o mesmo, sendo que os benefícios de uma abordagem de forma que ele 

tenha identificação com seu mundo, e nunca mais se desvencilhe desse saber, que é a 

leitura. Consequentemente, esse processo é agregado ao letramento em várias áreas da 

aprendizagem na escola, pois quem sabe ler e entender o lido, certamente saberá 

escrever. 

Além disso, é indiscutível a capacidade dialógica do indivíduo que faz bom uso 

da literatura, munindo-os de conceitos amplos sobre várias temáticas, dando-lhes a 

impressão de que o mundo pode estar ao seu alcance, como bem explica Brito (2010, p. 

11), 

 

O vocabulário de uma pessoa que tem o hábito de ler é amplo, pois a 
aptidão para ler com proficiência é o mais significativo indicador de 
bom desempenho linguístico, permitindo ao leitor ter uma quantidade 
de informações sobre quase todos os domínios do conhecimento, 
sabendo hierarquizá-las, estabelecendo as devidas correlações entre elas 
e discernindo as que se implicam das que se excluem, utilizando-as 
apropriadamente como recursos argumentativos para sustentar suas 
ideias. 

 

É indiscutível os benefícios da literatura, o que falta, então, para que esse 

remédio surta os efeitos? Isso deverá ser o nosso percurso, a justificativa para um estudo 

que tem os caminhos, só falta abrirmos esses caminhos por meio de práticas 

pedagógicas eficientes, que atendam aos anseios de uma educação voltada para 

resultados positivos. 
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5 O que justifica o ensino da literatura na escola 

 

É importante definir o papel da disciplina de Literatura na escola, bem como 

discutir a funcionalidade da Literatura no ensino, definindo o que se pretende com essa 

disciplina. Seria responder a um panorama histórico da disciplina, focado na 

periodização literária, e seria isso suficiente para responder aos anseios do ensino da 

literatura, ou ter-se-ia que responder a questões voltadas para a formação do cidadão 

consciente, focando-se no estudo da literatura por meio da análise crítica, formando 

alunos leitores e conscientes?  

O foco desse estudo está na importância do ensino da literatura, respondendo a 

questões sobre o que ensinar, como ensinar e obter os resultados, como assim dar 

entender ser essa a defesa proposta por TODOROV, 2009, p. 33), “o conhecimento da 

literatura não é um fim em si, mas uma das vias que conduzem à realização pessoal de 

cada um”. 

A relevância está na latência de que, já há bastante tempo vem se falando na 

importância da leitura como forma de criar bases estruturadas para uma boa formação 

do cidadão. Certos disso, o governo tem incentivado a leitura por meio de projetos 

como: PRÓ-LEITURA, PRÓLER, PNBE – Plano Nacional da Biblioteca Nacional, etc., 

concomitante a esses programas, há várias pesquisas acadêmicas que visam a estimular 

o leitor em sua formação. 

Como contribuição, temos como propósito demonstrar, por meio da pesquisa 

bibliográfica, as boas práticas no ensino da literatura, transpondo os limites entre a 

decifração de códigos linguísticos e a interpretação. Com isso, deveremos focar a 

internalização do conteúdo lido, que resultará no gosto pela leitura, dentro do contexto, 

daquilo que faz sentido para o aluno. 

Com relação ao tempo, condições físicas e intelectuais para a realização dessa 

pesquisa, não resta dúvidas, de que toda pesquisa demanda muita disposição para ser 

feita a contento, mas quando objetivamos algo que temos afinidade e paixão, os outros 

obstáculos tornam-se pouco importantes, pois esse objeto de discussão sempre esteve 

presente em minha vida, já que reconheço os benefícios que a leitura me faz, e não 
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posso me limitar a ficar com esse reconhecimento em mim, pois sinto-me na obrigação 

de multiplicar esse benefício por meio dessa pesquisa. 

 

6 Considerações Finais 

 

É indiscutível o fato de que enquanto não houver articulação entre leitura e 

ensino literário, o ensino tenderá a focar, na divisão didática dos períodos das estéticas 

literárias, centrando no âmbito histórico, o que de certa forma é mais cômodo, sem que 

o aluno experimente a eficácia e o deslumbramento do texto literário. 

A escola precisa buscar meios de conquistar o aluno a vir para o mundo da 

leitura, de forma que encontre-se, identifique-se e replique esse encontramento com o 

texto literário, interagindo com um espaço lúdico de reconstrução de sentidos, por meio 

da dinâmica da imaginação do leitor, guiado pela provocação do texto literário. 

Sendo, portanto, imprescindível estreitar a relação entre leitura e literatura, pois 

enquanto não conseguirmos rompermos a barreira da grandiloquência da teoria - 

universo restrito ao meio acadêmico - e disseminarmos o conceitos na prática do ensino 

do contexto escolar, tenderemos a fincarmos belas teorias, enquanto isso, as aulas de 

literatura continuarão restritas ao estudo biográfico dos autores, estudos gramaticais e 

histórico da periodicidade literária, ao passo que, o desdobramento do texto literário 

será relegado a um plano inferior, ou mesmo, sem a execução do papel da análise do 

sentido literária a partir de uma perspectiva que atenda aos anseios pedagógicos e aos 

anseios do aluno, tendo como resultado um aluno/cidadão consciente de seu papel na 

sociedade adquirido por meio do entendimento do texto literário. 
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A GRAMÁTICA DA EXPERIÊNCIA DE ADOLESCENTES SOBRE O LUGAR 

ONDE VIVEM 

 
 

Miguel Ângelo MOREIRA (UnB)1 
 
 

RESUMO: O propósito aqui é analisar quais as escolhas lexicais realizadas por adolescentes 
para representarem o lugar onde vivem. O enfoque teórico insere-se na perspectiva da 
Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), com base em Halliday & Matthiessen (2014), e do 
Sistema de Avaliatividade (SAv), desenvolvido por Martin e White (2005). Os dados 
empíricos de natureza qualitativa foram obtidos junto a uma escola pública do Distrito 
Federal. A investigação faz parte dos estudos desenvolvidos no Grupo Brasileiro de Estudos 
de Discurso, Pobreza e Identidades (DP-CNPq). Os resultados preliminares apontam que os 
adolescentes representam as ruas como lugar de medo, insegurança e fragilidade para o 
convívio social. 
 
Palavras-chave: Representação. Metafunção. Avaliação. Condição de risco. Adolescência 
 
 
1 Introdução 

 

O tema “violência” insere-se, neste trabalho, por se tratar de uma categoria sociológica 

recorrente nos dados analisados neste artigo. A violência é um fenômeno pertencente a 

qualquer sociedade. Ela é inerente aos seres vivos? Não sabemos ao certo. Mas, de fato, a 

violência cresce à medida que os seres vivos (limitaremo-nos aos seres humanos) buscam seu 

espaço social e sua sobrevivência natural. As causas da violência são diversas e seus efeitos 

catastróficos. Diversos também são os tipos de violência: violência contra criança; violência 

entre jovens (autores e vítimas); violência contra idosos e assim por diante. De acordo com a 

pesquisadora Helerina Novo (2006, p.10), “estamos vivendo a era da violência, uma era que 

coisifica e exclui os sujeitos sociais”. 

A intenção deste artigo é enfocar, numa perspectiva linguístico-discursiva, o contexto 

das ruas de Santa Maria2, nos dias de hoje, sob o olhar minucioso de adolescentes sobre o 

lugar onde vivem. Para tanto, analisamos relatos escritos produzidos por jovens estudantes de 

                                                           
1 Aluno do curso de Doutorado em Linguística pela Universidade de Brasília. Brasília – Brasil. E-mail: 
miguelangelo@unb.br.  
2 Santa Maria é uma região administrativa do Distrito Federal brasileiro. Mais informações sobre essa região, 
podem ser consultadas no site http://www.santamaria.df.gov.br (Acessado em 03/09/2014).  
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uma escola da rede pública de ensino do Distrito Federal. Por se tratar de uma pesquisa 

realizada com pessoas em situação de menoridade, esta pesquisa tem aprovação do Comitê de 

Ética da UnB, o que contribui para apoiar os procedimentos éticos assumidos. A investigação 

faz parte dos estudos desenvolvidos no Grupo Brasileiro de Estudos de Discurso, Pobreza e 

Identidades (DP-CNPq). 

O enfoque teórico insere-se na perspectiva da LSF de Halliday (1985, 1994, 2004, 

2014) e do Sistema de Avaliatividade, desenvolvido por Martin e White (2005). O enlace 

teórico-metodológico entre essas vertentes configura os instrumentos de análise (con)textual. 

Os resultados preliminares apontam para sentidos construídos pelos adolescentes que 

representam o lugar onde vivem. As escolhas lexicais, feitas por esses jovens, para definirem 

a experiência nas ruas, configuram a maneira como eles avaliam a própria realidade, o que 

nos permite adiantar o seguinte resultado: se as ruas são definidas como lugar de medo, 

insegurança e fragilidade para o convívio social e esses adolescentes estão inseridos nesse 

lugar, significa que a realidade da adolescência, sob a ótica dos próprios adolescentes, 

constitui uma condição de risco. 

Este trabalho compõe-se das seguintes partes: a) na seção 2, apresentamos os vértices 

teóricos que sustentam a estrutura analítica. Para tanto, destacamos os pressupostos teóricos 

com base na LSF e no SAv, as quais estão dispostas em duas subseções. Em seguida, na seção 

3, abordamos uma breve contextualização sobre a geração dos dados. Por fim, apresentamos a 

análise de relatos produzidos por adolescentes em oficinas de letramento, o que se encontra na 

seção 4. 

 

2 Instrumentos teóricos 

 

Nesta seção, apresentaremos os instrumentos de análise (con)textual. Para tanto, 

buscamos delimitar uma das ferramentas analíticas propostas por Halliday. Trata-se da 

metafunção ideacional, que realiza o Sistema de Transitividade, o que foi abordado na 

subseção 2.1. Em seguida, na subseção 2.2, abordamos a categoria Apreciação, que integra o 

Sistema de Avaliatividade – categoria selecionada para complementar a análise. 

As duas teorias constituem um amálgama complexo que possibilita a realização de 

pesquisas sobre questões linguísticas, sociais e políticas num universo de conhecimento de 
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práticas institucionais. Não seria, portanto, concebível a apresentação completa dessas teorias 

na elaboração deste artigo. Optamos, pois, pela delimitação das categorias que “nasceram” 

dos dados, pois são os dados que indicam as categorias analíticas relevantes para analisar o 

discurso de adolescentes sobre a representação que fazem do lugar onde vivem. 

 

2.1 Sob a lupa do Sistema de Transitividade 

 

É preciso comentar que a categoria escolhida para embasar a análise da seção 4 é a 

representação, constitutiva do significado representacional da linguagem, proposto por 

Fairclough (2003). O conceito de representação, adotado neste trabalho, diz respeito aos 

modos de representar aspectos ligados aos mundos – “material”, “mental” e “social”, contidos 

em textos, o que corresponde à função ideacional de Halliday. Para Fairclough (2003, p. 134), 

em um período simples de texto, podem-se abordar a experiência do mundo físico, mental 

(dos pensamentos, sentimentos, sensações e desejos), além dos aspectos do mundo social.  

Trata-se da expressão da experiência do falante em relação ao mundo real (incluindo 

as noções de tempo e espaço) e ao mundo interior de sua própria consciência, ambas 

ancoradas na representação dos significados discursivos que expressam a experiência 

linguística do falante, organizada pelo Sistema de Transitividade da língua3. Esse sistema 

expressa a experiência humana como um processo, no qual intervêm um ou mais 

participantes, além das circunstâncias associadas. Para Halliday & Matthiessen (2014, p. 213), 

“cada processo provê seu próprio modelo ou esquema, que constrói um domínio particular de 

experiência como uma figura de um tipo particular”, ou seja, cada processo dá corpo a 

esquemas conceituais, traduzidos pela gramática da experiência como significados discursivos 

(MOREIRA, 2007, p. 40). 

Na função Ideacional, trabalhamos a oração como representação da visão de mundo 

materializada textualmente no discurso. Essa representação constitui o que Halliday chama de 

Gramática da Experiência. De acordo com esse autor, o discurso (aspecto representacional) é 

visto como um modo de representar facetas do mundo, tais como – ações e eventos do mundo 

                                                           
3 O Sistema de Transitividade realiza ou constrói o significado ou função Ideacional. Além desta, Halliday 
propôs mais duas funções, sendo que todas se organizam simultaneamente na produção do discurso: a função 
Interpessoal, que realiza o Sistema de Modo, e a função textual, responsável pela organização do Sistema 
Temático e de Informação. Essas duas funções não serão tratadas neste artigo. 
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material (ou mundo do �fazer�); sentimentos, desejos, crenças, valores etc. do �mundo 

mental� (ou mundo da consciência); e as relações abstratas do mundo social. Para Ghio & 

Fernandez (2005, p. 82), �estes tipos constituem os processos básicos ou principais do sistema 

de transitividade de uma língua�, que se associam a atores sociais e circunstâncias para formar 

a célula básica da oração, conforme ilustra o Esquema 1 abaixo: 

 

 

Esquema 1 � Célula da Transitividade (MOREIRA, 2009) 

 

A Esquema 1 sugere uma representação metafórica da Célula da Transitividade, onde 

�cada processo é associado com diferentes papéis dos participantes, ocorrendo em diferentes 

configurações� (EGGINS, 2004, p. 214) e circunstâncias. De acordo com esse Esquema, o 

Grupo Nominal e o Grupo Verbal constituem as categorias gramaticais típicas de realização 

das circunstâncias, processos e participantes, de acordo com o direcionamento das setas. 

Como se pode notar, o núcleo da célula é constituído pelo grupo verbal, que constrói a 

Gramática da Experiência. Para Halliday & Matthiessen (2014, p. 213), essa gramática 

�constrói o mundo da experiência dentro de uma série de tipos de processos�.  

O tipo de processo representado numa oração deve levar em conta a função do 

participante no contexto discursivo e as consequências dos seus atos, assim a representação da 

visão de mundo do falante/escritor dependerá de sua escolha lexical.  
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2.2 A Apreciação no Sistema de Avaliatividade 

 

A maneira como o indivíduo se posiciona na interação a partir de suas escolhas 

lexicais, modalizadas ou não, pode expressar o grau de comprometimento em relação à 

verdade do que diz, assim como indicar se essa verdade é boa ou ruim em termos de 

avaliação. De acordo com a perspectiva sistêmico-funcional, a linguagem possibilita um 

número muito grande de recursos pelos quais se podem expressar emoções, crenças, desejos, 

avaliações etc a partir de seus contextos de uso. Nessa perspectiva, alguns estudiosos de base 

sistemicista interessaram-se pelos estudos sobre avaliação no discurso4. Para tanto, esses 

estudiosos adotaram o termo �Appraisal� para se referir a um sistema que explora, descreve e 

explica a forma pela qual a linguagem pode ser utilizada para avaliar, não apenas expressões 

de sentimentos, mas também permite vislumbrar como a linguagem oferece mecanismos 

diversos para que atribuamos diferentes avaliações aos mais diferentes aspectos de nossas 

atitudes em nosso cotidiano (VIAN JR., SOUZA e ALMEIDA, 2010, p. 19). Aqui 

adotaremos a denominação Sistema de Avaliatividade como sugestão de Vian Jr. para traduzir 

o termo �Appraisal�. 

As avaliações expressam a atitude dos falantes/escritores. Trata-se um recurso 

semântico-discursivo que serve para realizar os significados interpessoais relacionados aos 

sentimentos e emoções, julgamentos de caráter e apreciações das coisas e dos objetos. Tais 

sentimentos podem ser traduzidos através de participantes ou de alguns tipos de processos, o 

que justifica o interesse desta pesquisa pelo Sistema de Avaliatividade como recurso 

complementar às análises propostas na seção 4. De acordo com a proposta de Martin e White 

(2005), esse sistema é composto por três recursos semântico-discursivos � Atitude, 

Engajamento e Gradação � e é realizado no estrato léxico-gramatical, oralmente ou escrito, 

de acordo com a interação que se desenvolve pelo estrato grafo-fonólogico (VIAN JR, 2010, 

p. 21). Desse modo, quando realizamos avaliações, através de textos falados ou escritos, 

apontamos para o nosso interlocutor as atitudes em relação ao que queremos expressar.  

As avaliações podem, por exemplo, ser mais ou menos intensas, pouco ou muito 

enfáticas, mais ou menos distantes do nosso interlocutor e assim por diante, o que vai 

                                                           
4 Diversos são os estudos relativos à avaliação na linguagem, entre eles: Eggins e Slade (1997), Hunston (2000) 
e Hunston e Thompson (2000), além dos trabalhos de Martin (2000, 2002, 2003, 2004) e colaboradores, tais 
como Martin e Rose (2003); Martin e White (2005). 
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depender do contexto de situação em que a linguagem esta sendo empregada. Estas opções 

podem ser resumidas no seguinte quadro, adaptado de Martin & White (2005, p. 38): 

 
Quadro 1 � Sistema de Avaliatividade 

Sistema de 
Avaliatividade 

Atitude 

Afeto 
Consiste nas emoções linguisticamente realizadas no 
discurso 

Julgamento 
Constrói linguisticamente as avaliações de 
comportamento das pessoas 

Apreciação 
Refere-se à maneira pela qual os falantes avaliam o texto 
(oral ou escrito) ou o processo (Eggins e Slade, 1997, p. 
125). 

Gradação 
Engajamento 

 

A Atitude, como elemento central no processo avaliativo, exerce a função de 

expressar, por meio do discurso, os posicionamentos avaliativos dos atores sociais envolvidos 

numa situação de interação. Nesse subsistema, estuda-se a maneira como os atores sociais 

negociam emoções, fazem julgamentos e avaliam o contexto de situação no qual estão 

inseridos. Dessa forma, para expressar a Atitude, os usuários da língua utilizam três recursos 

semânticos: Afeto, Julgamento e Apreciação. O Afeto permite identificar quais emoções estão 

sendo expressas linguisticamente no discurso, sendo que essas emoções podem ser positivas 

ou negativas em relação ao seu contexto de uso. Já o Julgamento dá pistas sobre o 

comportamento das pessoas, ou seja, qual o posicionamento ético do indivíduo em 

determinado contexto de situação. Por fim, a Apreciação ocorre quando expressamos nossa 

avaliação (ou opinião) sobre um objeto qualquer. Por uma questão de espaço, nos 

restringiremos apenas a uma breve apresentação da categoria Apreciação, que será utilizada 

como instrumento de análise textual neste artigo. 

A Apreciação, segundo Martin & White (2005, p. 43), �envolve avaliações de 

fenômenos semióticos e naturais, de acordo com as formas pelas quais eles são valorizados ou 

não em um determinado campo�; ou seja, refere-se à maneira pela qual os falantes avaliam a 

estética das coisas, seguindo padrões institucionalizados. O valor dado a coisas (e/ou a 

pessoas) está ligado à forma com que tal coisa (ou pessoa) pode ou não ser aceita socialmente. 

Conforme a análise constante na seção 4, ao avaliar o �lugar onde vive�, os adolescentes 

utilizam categorias de Apreciação, tais como �perigoso�, para caracterizar a percepção de 

mundo sobre a cidade onde moram e as ruas onde frequentam. É o que podemos observar no 

fragmento oracional: Eu vejo as ruas um lugar perigoso, extraído do excerto 03 (ver seção 4). 
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Nota-se, nesse fragmento, que a marca lexical, materializada no epíteto �perigoso�, 

corresponde ao sentimento de reação diante do contexto de situação de violência a qual 

vivencia. A reação é uma das categorias da Apreciação. De acordo com Martin & White 

(2005, p. 56), a reação se refere a como reagimos às coisas. Para mostrar sua reação diante do 

contexto de situação de perigo, o adolescente recorre a uma série de processos materiais, os 

quais são projetados pelo �olhar� atento do jovem sobre o ambiente das ruas � é o que mostra 

o fragmento seguinte: Nessas ruas, eu já vi de tudo, gente sendo assaltada, gente sendo 

assassinada, já vi malandros sendo �enquadrados�, fumando maconha, cheirando pó (...). 

(também extraído do excerto 3). Com isso, as avaliações dos adolescentes acerca do lugar 

onde vivem implicam Apreciações com valores, quase sempre, negativos, o que demonstra, 

mais uma vez, a importância do Sistema de Avaliatividade como instrumento de análise 

(con)textual para desvendarmos a realidade de adolescentes em condição de risco sob a 

perspectiva da própria adolescência. 

 

3 Contextualização sobre a geração dos dados  

 

Os relatos, analisados neste artigo, fazem parte da aplicação do projeto Gêneros 

textuais, identidade, interpretação e produção textual: interpretando e construindo 

valores a partir de oficinas de letramento (MOREIRA, 2012). O projeto, que previa a 

realização de oficinas de letramento, foi desenvolvido numa escola pertencente à rede pública 

do Distrito Federal com estudantes do Ensino Médio, período vespertino, entre os anos de 

2012 e 2013.  

As oficinas de letramento previam a realização de várias atividades, tais como: leitura, 

debate, produção de textos, revisão textual, entre outras. Não cabe a este trabalho discutir 

cada atividade ou como o desenvolvimento delas contribuiu para o letramento dos 

adolescentes, embora as práticas de letramento perpassem pelo discurso desses jovens. Não 

obstante, o interesse desta investigação limitou-se a apenas uma das atividades, que resultou 

na produção de textos em forma de narrativas escritas. No quadro abaixo, delineamos o 

contexto de situação e a conjuntura de geração dos relatos especificamente sobre a temática O 

lugar onde vivo, conforme mostra o Quadro 2 abaixo: 
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Quadro 2 � Seleção de relatos sobre a temática O lugar onde vivo 
Ações 

(ano de 

execução) 

Texto-base Tópico guia 

Qntd. de 

narrativas 

selecionadas 

Qntd. de narrativas 

produzidas5 

Atividade 1 
(2012) 

ECA � Cap. II (Do 
direito à liberdade, 

respeito e 
dignidade) 

�O lugar onde 

eu vivo� 
03 10 

Atividade 2  
(2013) 

ECA (com ênfase 
no art. 5º) 

Juventude, 
drogas e 
violência 

04 31 

Total de relatos selecionados 07 41 

 

O quantitativo de textos, mencionado no quadro acima, dizia respeito a duas atividades 

que envolviam a temática �O lugar onde vivo�. Para este artigo, selecionei apenas 07 relatos, 

os quais foram produzidos em dois momentos6. No primeiro momento, tem-se a Atividade 1, 

realizada em 2012. Nessa atividade, foram selecionados 03 relatos para análise. No segundo 

momento, tem-se a Atividade 2, realizada em 2013.  Aqui, também foram selecionados 04 

relatos para a análise. As atividades, desenvolvidas nas oficinas, constituíram de sequências 

didáticas e temáticas específicas, as quais conformaram os modos de produção das narrativas.  

É imprescindível mencionar, ainda, que, para cada atividade, o professor utilizava 

como texto-base o Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme tema abordado e 

trabalhado em sala de aula. Por exemplo, para trabalhar o tema �O lugar onde vivo�, o texto-

base foi o Capítulo II do ECA, conforme expõe o Quadro 2. Na realização das atividades, os 

alunos receberam orientações sobre as características do gênero textual debate (estrutura, 

função social, conteúdo, tipo de linguagem), fizeram leituras, reflexões e debates acerca dos 

direitos ligados à liberdade, ao respeito e à dignidade de crianças e adolescentes e, por fim, 

foram incentivados a produzirem relatos de vida sobre a temática desenvolvida em sala de 

aula. 

É importante frisar que este artigo não busca descrever cada atividade, pois o interesse 

foi apenas o de analisar o produto das atividades de letramento: os relatos escritos produzidos 

pelos estudantes. Para o bom andamento das atividades, foi adotada uma postura ética, 

ouvindo as experiências e respeitando as opiniões de cada ator social envolvido nas práticas 

                                                           
5 Essa quantidade diz respeito aos dados gerados na pesquisa de Doutorado (em andamento). 
6 Conforme destacamos no Quadro 2, a quantidade de relatos produzidos nas oficinas de letramento é bem 
superior ao número selecionado para análise neste artigo. Entretanto, entendemos que, para a análise, o 
quantitativo de 07 relatos é suficiente para atender nosso objetivo. 
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de letramento. Nesse sentido, o letramento como evento social serviu, não apenas para a 

produção e ampliação de conhecimentos referentes a gêneros discursivos situados (leis e 

estatutos), mas também como ponte para a produção de textos em forma de depoimentos. 

Vale acrescentar, também, que a geração de dados no período de pesquisa de 

doutorado também se orientou por procedimentos éticos, não apenas por se tratar de uma 

obrigatoriedade institucional, mas por se constituir em uma pesquisa-ação com vistas ao 

desenvolvimento de propostas transformadoras, inscritas no âmbito dos estudos críticos do 

discurso (Chouliaraky & Fairclough, 1999). Trata-se, pois, de meu compromisso moral e 

político, em termos de valores éticos, pelo trabalho dedicado a jovens que vivem em condição 

de risco social/exclusão educacional.  

Com base nesses relatos, produzidos em sala de aula, é que pudemos fazer uma breve 

análise sobre a experiência de mundo de um grupo de alunos, de modo a aproximar respostas 

à questão de pesquisa: quais as representações discursivas dos adolescentes sobre o lugar 

onde vivem? Para tanto, buscamos compreender como esses jovens se posicionam em seus 

discursos e quais as escolhas lexicais foram realizadas.  

Desse modo, interessou-nos aplicar o Sistema de Transitividade, com base na LSF, e a 

categoria Apreciação do Sistema de Avaliatividade, como ferramentas analíticas voltadas para 

a compreensão da experiência de mundo dos atores sociais, envolvidos nesta pesquisa. Tanto 

a aplicação teórica quanto a análise foram conduzidas pelos dados; pois são os dados que 

indicaram as categorias analíticas e não o contrário. O meu foco principal foi sobre categorias 

�sociológicas� e não apenas sobre categorias linguísticas. Isso porque a representação dos 

atores sociais está ligada às escolhas léxico-gramaticais instanciadas em eventos sociais, os 

quais materializam suas experiências de mundo. Portanto, a escolha de uma categoria 

analítica em detrimento de outra é questão de estratégia de pesquisa. Nessa lógica, a análise 

será conduzida pela temática abordada nos relatos (categoria sociológica), que, por sua vez, 

comandará o tipo de categoria analítica a ser usada em cada caso.  

 

4 Representações discursivas de adolescentes sobre o lugar onde vivem 

 

O artigo baseia-se na análise de constituintes léxico-gramaticais presentes em relatos 

de vida, transcritos em textos produzidos em sala de aula por adolescentes da faixa etária de 
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14 a 17 anos. Trata-se de um recorte de dados relativos à minha pesquisa de Doutorado (em 

andamento).  

Considerando que a representação social dos alunos está associada à matrícula de 

adolescentes em um contexto sociopolítico (a escola), apresento excertos, transcritos em 

textos cuja temática é �O lugar onde vivo�. Nesses textos, os adolescentes projetam discursos, 

dos quais emanam crenças, valores, visões de mundo, sentimentos e experiências sobre si e 

sobre �outros�. As representações discursivas de adolescentes dizem algo sobre esses atores 

sociais, traçam seus modos de ser, definem suas identidades, caracterizam suas práticas 

sociais. Nos excertos (1) e (2), os jovens, participantes da pesquisa, colocam-se como 

participantes Experienciadores para ilustrar suas representações discursivas sobre a 

experiência nas ruas. Vejamos: 

 

1. O lugar onde eu vivo é muito perigoso, esse lugar que nois ta vivendo tem que para com a violência. 

Mais nois ta lutando pra um lugar melhor. Nois que um lugar pra nois viver em paz. (S���h�� -16 anos 
� Atividade 1)7 

2.  O lugar onde eu vivo é um lugar perigoso. Ultimamente tem muitas pessoas usando drogas essas 

drogas do mundo de hoje estão acabando com as pessoas; alguém tem que acabar com essa violência 

toda. (P!dr", 16 anos � Atividade 1) 
 

Inicialmente, é possível observar que os adolescentes começam os relatos com orações 

relacionais. Nas orações relacionais, os participantes estabelecem uma relação que pode ser de 

identificação ou atribuição. No caso dessas orações destacadas (ou sublinhadas), a relação 

entre os participantes é de atribuição. No Esquema 2 abaixo, temos algumas categorias que 

fazem parte da Gramática da Experiência, proposta por Halliday. A categoria em destaque é 

o processo relacional. Esse processo aborda de maneira peculiar o uso do verbo �ser�, na 

medida em que codifica significados sobre �estados de ser� (Eggins, 2004, p. 237). Cunha & 

Souza (2007, p. 58) definem os processos relacionais da seguinte forma: �são aqueles que 

estabelecem uma conexão entre entidades, identificando-as ou classificando-as, na medida em 

que associam um fragmento da experiência a outro�. No caso dos excertos (01) e (02), temos 

uma relação entre os termos Portador e Atributo, vejamos: 

 

                                                           
7 Por questões éticas, os adolescentes serão denominados por pseudônimos, de modo a preservar a identidade de 
cada participante desta pesquisa. 
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Esquema 2 – Processo relacional atributivo 

 

A análise da transitividade dos fragmentos oracionais (1) e (2) envolve um processo 

relacional, em que o participante “perigoso” constitui o Atributo, que fornece a qualidade ao 

termo “O lugar onde vivo” (Portador). A relação entre esses dois participantes é caracterizada 

pelo processo relacional “ser”, que codifica significados sobre os “modos de ser” das ruas em 

que os adolescentes perambulam. Nessa perspectiva, o processo relacional permite identificar 

os estilos tematizados no discurso desse adolescente. No que concerne ao significado 

identificacional da linguagem, “estilos”, na perspectiva de Fairclough (2003, p. 159), apontam 

maneiras de ser. Nesse sentido, a estrutura oracional O lugar onde eu vivo é muito perigoso 

trata, a meu ver, de uma auto-avaliação que está ligada ao aspecto discursivo das formas de 

“ser”. 

Na estrutura em destaque, o adjetivo “perigoso” configura o atributo que representa, 

para esses adolescentes, o lugar onde vivem. Quer dizer, essa é a maneira como eles avaliam 

esse lugar. A propósito, a avaliação é uma das características dos processos relacionais. Então, 

do ponto de vista do Sistema de Avaliatividade, quando se avalia alguma coisa em termos de 

estética, a gente faz uma apreciação, que pode ser positiva ou negativa. Segundo Martin & 

Rose (2007, p. 28), a Apreciação é uma das categorias da Atitude, juntamente com o Afeto e o 

Julgamento. A apreciação diz respeito a nossa opinião sobre o valor de alguma coisa em 

termos de estética (MARTIN & WHITE, 2005, p. 56). No caso aqui, essa categoria possui um 

valor negativo por causa do adjetivo “perigoso” e das ações descritas pelos adolescentes. 

Tais ações, que envolvem as expressões “violência” e “drogas”, parecem fazer parte 

do contexto de situação desses jovens. Trata-se da maneira como eles se identificam nesse 

contexto ou como esses jovens representam o contexto das ruas. Contexto que é visto como 

perigo como mostram os excertos seguintes.  
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3. Eu vejo as ruas um lugar perigoso, mas também há lugares tranquilos como em parques, áreas verdes. 

Nessas ruas, eu já vi de tudo, gente sendo assaltada, gente sendo assassinada, já vi malandros sendo 

“enquadrados”, fumando maconha, cheirando pó. (...) Já vi pessoas pichando muros. Na minha rua, 

dois irmãos foram assassinados por dívidas de drogas.  (Yvεs -17 anos – Atividade 1) 

4. Eu já vi sim pessoas usando drogas, lá onde eu moro por exemplo (...) já teve tiroteio o primeiro foi 

bem no portão da minha casa. (Ï̶g͡oг ≠ - 16 anos – Atividade 2) 

 

  Ao analisar a transitividade dos verbos, contidos nos excertos (3) e (4), destaca-se a 

recorrência ao verbo “ver” (em negrito). Trata-se de um processo mental perceptivo, segundo 

a Gramática da Experiência, proposta por Halliday & Matthiessen (2014, p. 257). Esse 

processo faz parte do mundo da consciência desses jovens. Nesse caso, eles se posicionam 

como participantes Experienciadores; ou seja, que experimentam o “ver”.  

De acordo com Cunha & Souza (2007, p. 58), os “processos mentais lidam com a 

apreciação humano do mundo. Através de sua análise é possível detectar que crenças, valores 

e desejos estão representados em um dado texto”. Nesse tipo de processo, têm-se dois 

participantes: o Experienciador e o Fenômeno, caracterizados, respectivamente, como o 

participante que experimenta o “ver” (ou o “sentir”) e o segundo é o fato que é “visto” (ou 

“sentido”, “percebido”, “desejado”) pelo Experienciador. No caso dos excertos em análise, os 

participantes experienciadores são os próprios adolescentes e os fenômenos configuram o 

contexto das ruas, particularmente da cidade-satélite de Santa Maria, onde esses jovens 

moram e convivem.  

Nessa perspectiva, os excertos mostram que “os olhos” (a percepção visual) desses 

jovens funcionam como uma espécie de projetor que projeta o contexto de situação das ruas 

dessa cidade. Contexto que é visto como perigoso. Mas porque é perigoso? Porque tem 

assalto, tem assassinato, tem drogas, entre outros fenômenos vistos pelos adolescentes no 

ambiente das ruas. Nesse sentido, o perigo que eles enxergam nas ruas é descrito através de 

ações (expressões sublinhadas) que envolvem principalmente um contexto de situação de 

violência. Pelo menos essa é a imagem que fica mais evidente para os adolescentes, 

participantes desta pesquisa.  

Desse modo, trata-se de uma imagem que aponta para uma experiência que está 

internalizada no discurso dos adolescentes. Quer dizer, a gramática da experiência desses 

jovens sugere um contexto de situação de risco, o qual se torna mais grave quando esses 
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adolescentes se colocam como atores em processos materiais – é o que mostram os excertos 

abaixo: 

 

5. Na verdade até eu já mechi com essas porcarias de drogas mas vi que isso não ia me levar a nada. 

Vários amigos meus já se foram por causa dessa vida maldita, é um caminho quase sem volta, que só 

você perde, num ganha nada só um fim trágico. (Gαbгι̽єl – 16 anos – Atividade 2) 

6. Eu já pasei muita coisa nessa vida, as vezes com droga. Eu agradeço a Deus pela minha família que eu 

tenho e já ganhei muito conselho do meu irmão que já passou pelas mesma coisa que eu passei. 

(Ðчſſ̽α͡п  - 16 anos – Atividade 2) 

7.  Bom eu acho isso tudo já normal. (...) Eu já convivi em lugares assim, já fiz coisa do tipo, só que 

descobri que não tem graça, você acaba com sua vida, você perde sua dignidade. (...) De um lado é 

legal, você se sente poderoso, o rei do pedaço, de outro você está acabando com sua vida e qualquer 

hora tu pode morrer com um tiro na cabeça. (Gι̽ιovαnnα – 16 anos – Atividade 2) 

 

Os seguimentos oracionais, em destaque (ou sublinhados) nos excertos (5), (6) e (7), 

envolvem processos do tipo Material, os quais são caracterizados pelos verbos “mexer”, 

“passar”, “conviver” e “fazer”. Tais verbos estão relacionados a ações presentes no mundo 

físico dos narradores. Nesse tipo de processo, os participantes que executam a ação são 

chamados de Atores. Os fragmentos sublinhados permitem identificar que se trata de uma 

experiência pessoal e íntima desses jovens com o perigo que “o lugar onde eles vivem” 

representa. O perigo é traduzido pelas circunstâncias em que esses jovens estão inseridos. 

Com isso, observa-se a ocorrência de circunstâncias de companhia, conforme mostram a 

expressões seguintes: com essas porcarias de drogas, em (5), e com drogas, em (6). Tais 

circunstâncias envolvem os próprios adolescentes como Atores, o que nos remete a um 

contexto de situação de risco.  

Na fala desses adolescentes, trata-se de uma realidade deles e essa realidade vai definir 

o que eles são ou o caminho que eles vão seguir. Ou seja, dentro do contexto das ruas: eu vi 

isso (vi drogas, vi violência, conforme destacam os excertos 3 e 4); ou eu fiz aquilo (mexi 

com essas porcarias de drogas, como registra o excerto 5). Quer dizer, é um contexto que 

exibe uma série de processos que apontam para uma exclusão social. 

Nessa perspectiva, a gramática da experiência desses adolescentes mostra que eles 

estão excluídos de direitos básicos: direito de não ter contato com drogas, por exemplo. A 

propósito, esse é direito assegurado pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
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sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O ECA, em seu artigo 19, prevê que 

�toda a criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes� 

(negritado meu). Entretanto, o contexto, descrito nos excertos de (1) a (7), mostra que esse 

direito parece não ter alcançado os adolescentes participantes desta pesquisa. Trata-se de um 

contexto de risco que é representado como algo banal, por isso tá internalizado na gramática 

da experiência desses jovens � é o que denuncia abertamente a adolescente G!"!ov#nn#, de 16 

anos, quando avalia: Bom eu acho isso tudo já normal. 

 

Considerações Finais 

 

A presente pesquisa se torna significativa se levarmos em conta o grande número de 

jovens que sentem a necessidade de �falar� sobre todas as mazelas que as �condições de 

risco� oferecem, o que pode ser feito por meio de textos produzidos em sala de aula em 

eventos de letramento com textos jurídicos.  

 Nesse sentido, oferecer eventos de letramento pode ser uma boa estratégia para o 

professor que, ao assumir um papel de educador, perscruta os anseios dos alunos, e, de forma 

colaborativa, cria mecanismos que possibilitem levar esses estudantes a terem uma visão 

crítica da realidade, com o propósito de fortalecer a identidade de um grupo massacrado pela 

violência urbana, pelas drogas e pela ineficácia das leis. 

Sabemos que o assunto em pauta, pelo menos no Brasil, é relativamente novo no 

contexto dos estudos da Gramática Sistêmico Funcional. Sendo assim, nossa análise corre o 

risco de fazer observações superficiais ou tirar conclusões precipitadas. Sem ter respostas 

prontas ou mesmo propostas de caminhos para mitigar essa situação de exclusão social, 

traduzida pela gramática da experiência de adolescentes de uma escola da rede pública de 

ensino de Santa Maria, no Distrito Federal, o presente artigo propõe um convite para suscitar 

questões e estimular futuros debates. 
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A HEROÍNA VÍTIMA: LUÍSA E SEU ARCO NARRATOLÓGICO EM O PRIMO 

BASÍLIO 

 
 

Carlos Alberto CORREIA (UNESP-ASSIS)1  
 

 
RESUMO: Os apontamentos de Graemer Turner (1997) direcionam um olhar para narrativa 
como forma a “dar sentido” ao mundo social e intensificar a possibilidade de se compartilhar 

desse sentido com os outros. Nesta perspectiva, este trabalho se propõe à análise do arco 
narratológico e sua significação no romance O primo Basílio, de Eça de Queirós; tendo como 
base teórica as funções das personagens atribuídas por Vladimir Propp: Morfologia do conto 
maravilhoso (2006) e alguns pressupostos apontados por Joseph Campbell em: O herói de mil 
faces (2007) em correspondência com a adaptação fílmica homônima produzida por Daniel 
Filho em 2007.  
 
Palavras-chave: Narrativa. O primo Basílio. Funções de personagens. 
 
 
1- A narrativa em O primo Basílio: O arco narratológico 

 

Segundo Graemer Turner (1997), a narrativa, de modo geral, é uma forma a “dar 

sentido” ao mundo social e intensifica a possibilidade de compartilhar esse sentido com os 

outros. Como forma de compartilhar e conferir sentido a universalidade narrativa tem um 

lugar de destaque na comunicação humana. Não há diferenças significativas no ato de narrar 

de várias culturas, o que existe é uma forte semelhança estrutural, e é esta semelhança que 

intensifica ainda mais a universalidade da narrativa. Ancorado em Propp, Graemer afirma que 

“a estrutura narrativa encontrada nos contos populares de uma cultura pode repetir-se em 

outra, o que sugere algo de universal tanto na estrutura quanto na função da narrativa” 

(PROPP apud TURNER, 1997, p.73), e será essa estrutura que será lançada na análise das 

adaptações em apreciação.  

 O cinema se articula por meio da criação de histórias e propagação de conhecimento. 

Assim, o que é contado pelo cinema configura-se em narrativas, já que contam histórias, 

relatam fatos, seguindo essas estruturas. Pelo viés da universalidade narratológica, iremos 

                                                 
1 Aluno do programa de Pós-Graduação em Letras. Doutorando. UNESP- Assis. Bolsista Capes. 
calcorreiasp@gmail.com. 



 
 

606 

relacionar as contribuições a respeito das funções das personagens em uma narrativa 

apontadas por Vladimir Propp.  

Segundo Propp (2006), convencionou-se no início de uma narrativa a apresentação das 

personagens e a retratação de uma situação de equilíbrio. Essa primeira instância 

narratológica recebe o nome de situação inicial2. Em O primo Basílio a apresentação das 

personagens, seus objetivos, conflitos e primeiros obstáculos acontecem nos três primeiros 

capítulos. Jorge e Luísa estão presentes nas primeiras descrições do romance, eles estão 

casados, em sua casa, um ambiente aparentemente monótono e ocioso, e no qual, depois do 

almoço, na sala dedicada às refeições, faz cada um a sua leitura diária. 

 Observa-se que eles não têm filhos e vivem aparentemente de maneira confortável. 

Em uma destas manhãs, Luísa por meio da leitura em jornal fica sabendo do regresso a 

Portugal de seu primo: Basílio de Brito, seu antigo namorado. A partir da informação da 

chegada do primo, instaura-se em Luísa um desequilíbrio. De certo modo, ocorre no romance 

uma desestabilidade, já que com o regresso do primo, e as recordações que ele ainda desperta 

em Luísa rompe-se a princípio a situação inicial de calmaria, introduzindo assim, a agitação e 

ansiedade à vida dessa personagem.  

 No segundo capítulo, as personagens secundárias surgem na narrativa em reuniões na 

casa do casal, elementos esses que contribuíram para intensificar e corroborar a situação de 

vida de Luísa, expressados pela monotonia e confinamento. Juliana, a empregada, em seus 

primeiros momentos na narrativa mostra-se como amarga e ácida revelando desse o princípio 

seu caráter antagônico. As nuances de seu antagonismo serão reveladas em pormenores a 

partir do terceiro capítulo do romance, no qual aparece seu percurso de vida, suas relações 

com as patroas e seus planos futuros que são claramente expostos.   

O percurso do herói traçado por esta leitura terá como base a narrativa de Luísa, que 

pelo prisma do trabalho é a personagem que se lança à aventura. Vê-se que a situação inicial 

da qual faz parte esta personagem é a primeira vista confortável, pois ela está casada com 

Jorge, personagem que a ama muito e por isso realiza a partir de sua perspectiva, “todas” suas 

vontades. Luísa leva uma vida relativamente ociosa com pequenas atividades, pois tem em 

sua casa duas empregadas para cuidar dos afazeres domésticos. A atividade que ocupa a maior 

                                                 
2 Optou-se por assinalar em negrito todas as funções atribuídas por Propp em seu estudo, como forma de 
destaque.  
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parte de seu tempo é a dedicação ao marido, exercendo sua função de esposa. Outra atividade 

realizada por ela é a leitura. Desse modo, a personagem sente fascínio pelas aventuras 

propostas nos romances que consome. Essas leituras realizadas por Luísa são sugeridas como 

sendo uma válvula de escape, pois é por meio delas que ela se projeta e viaja pelos mundos de 

sua fantasia, habitando castelos, chorando por narrativas de amor desfeitas, encantando-se por 

príncipes e por lindas histórias de amor ficcionais; são estes posicionamentos que contribuem 

para um possível afastamento, e o direcionamento de aventura vivenciado pela personagem.  

Casada com Jorge, Luísa tem uma vida monótona, parada, domesticada, com 

pouquíssimas alternativas para diversão. Ela e o marido raramente desfrutavam dos passeios 

públicos, dos espaços oferecidos para o lazer. O que contrapõe a personagem Luísa em 

tempos de solteira, pois passeava com as amigas no Passeio Público, nos parques, visitava o 

tio em sua quinta, frequentava teatro. Um dos esparsos momentos que a jovem tem para o 

lazer com o esposo é sua ida ao teatro para assistir à apresentação da ópera: O Fausto. Este 

passeio é realizado na companhia de Dona Felicidade. Porém, vale ressaltar que este evento 

não foi promovido por Jorge, mas sim por Sebastião que por complicações do enredo precisa 

do caminho livre para resgatar as cartas que estavam com Juliana.  

Além da pouca movimentação social, Luísa acumula outros fatores que a fazem viver 

na mesmice, como, por exemplos, os amigos que recebe em sua casa. As amizades de Luísa e 

Jorge, e as reuniões promovidas pelo casal, comprovam o aprisionamento desta personagem, 

pois além de todos serem amigos herdados de seu casamento com o engenheiro, ela sempre é 

a anfitriã, nunca sai a visitar os amigos, ela sempre os recebe em sua casa. Por este viés, 

Leopoldina, que pela trama é sua amiga desde infância, passa a ser proibida de visitá-la, pois 

não combina com seu atual patamar de vida, sua condição social, que se modificará a partir do 

casamento com Jorge. Leopoldina é um elo que integra Luísa aos romances que lê, pois em 

sua perspectiva, a amiga vive uma vida emocionante, cheia de peripécias, amantes e namoros. 

A ligação com Leopoldina propicia vasão ao lado aventureiro de Luísa, fazendo reavivar o 

seu desejo por aventuras. 

Aprisionada em seu tempo histórico, Luísa vê em seu primo, sujeito que acabara de 

chegar da Inglaterra, um meio possibilitador para vivenciar seus desejos mais íntimos. Talvez, 

esse seja o motivo de Basílio estar no título deste livro. Romance este que relata as 

experiências vividas por Luísa. Assim, Basílio de Brito é o elo que une Luísa as suas 
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aventuras vivenciadas por meio de suas leituras nos romances, além de aproximá-la de sua 

amiga Leonor, e de uma possível vida repleta de emoções, já que “presa” em sua casa 

burguesa, a vida paralisou-se; e somente por meio de fugas imaginárias, traçadas pela 

personagem, que uma mulher de seu tempo conseguiria libertar-se. De certo modo, é através 

da relação com Basílio que Luísa tem a possibilidade de um ainda que parcial, afastamento, 

um sair de casa, como pontua Vladimir Propp ao tratar das funções das personagens. Esta 

possibilidade de sair da residência será mais bem esclarecida ao tratarmos dos espaços 

internos referentes à casa burguesa, no capitulo a seguir. Nesse sentido, o espaço ocupado por 

Luísa é um espaço opressor, que censura a personagem de todas as formas, e por isso, uma 

leitura por meio destas funções contribuí para exposição do espaço e tempo em O primo 

Basílio.  

 Nem todas as funções das personagens propostas por Propp serão aqui aplicadas, 

fazer-se-á uso de alguns aspectos assentados pelo autor, como, por exemplo, nesta primeira 

etapa, na qual o deslocamento da personagem além de físico, desdobrasse principalmente em 

aspectos sentimentais e espaciais. Luísa entregar-se-á futuramente ao primo, deixará se 

conduzir, lançando-se no percurso, e assim ampliará os espaços por ela antes ocupados, tanto 

externos quanto internos. A nova caminhada segue por diferentes ruas: a desconhecida rua 

Patriarcal, com a vizinhança a lhe espreitar, e também as pobres ruas do entorno de Arroios, 

de onde vagamente tinha uma lembrança de ali haver “uma correnteza de casas velhas” 

(QUEIRÓS, 1997, p. 193), percurso este que a levaria ao tão idealizado Paraíso. A aventura, a 

necessidade de ampliação de seu espaço burguês tão restrito, a impulsionará. Segundo o 

narrador, nestes encontros, “havia tudo – a casinha misteriosa, o segredo ilegítimo, todas as 

palpitações do perigo! Porque o aparato impressionava mais que o sentimento; e a casa em si 

interessava-a, atraía-a mais que Basílio!” (Ibidem, p. 193). Deste modo o percurso para este 

novo espaço, e consequentemente estas novas experiências seduzem a personagem.  

 Ao percorrer por estes novos espaços externos, Luísa também terá que descobrir 

mesmo que forçosamente outros espaços mais presentes, o interior de sua casa, lugares antes 

ignorados, nos quais a personagem traçará para si uma nova geografia, habitando os 

ambientes antes restritos exclusivamente aos empregados.  

Seguindo arco narrativo por base nas funções de Propp, o herói ao sair de sua casa 

será abarcado por uma proibição. Neste caso pode-se inferir o casamento de Luísa, que a 
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impossibilitaria de envolver-se com outro alguém. Sem contar, o julgamento advindo da 

sociedade que recriminaria aquela atitude com a exclusão. Leopoldina era um exemplo para 

Luísa, já que reconhecida como adúltera, perdera o prestígio e consideração naquela 

sociedade.   

Quando Basílio, seu primo, único membro de sua família vivo, um homem viajado, 

admirado por ela, começa visitar sua casa constantemente, a lhe oferecer presentes, flores, 

bilhetes, promover passeios, algumas experiências novas, atitudes, sensações que Luísa pouco 

conhecia, a jovem encanta-se ainda mais com o parente. O que permite a Basílio, de certo 

modo, uma maior aproximação. E por meio desses artifícios que o galanteador conquista e 

ilude a prima. Luísa permite seduzir-se por Basílio e concretiza seu romance, o que indica a 

transgressão da proibição. 

A personagem antagonista mostra-se no texto. Ela é a empregada herdada pelo casal, 

após a morte de Virginia Lemos, tia de Jorge. Juliana é seu nome. Ela cuidara da tia de Jorge 

durante seus anos finais. O objetivo para tanta dedicação era ser recompensada após a morte 

dessa senhora, e com isso conseguir sua independência. Porém, após a morte de Virginia, 

Juliana descobre que nem fora mencionada no testamento e toda a herança de Virgínia Lemos 

ficara para seu sobrinho, pessoa esta que visitara raramente a tia em vida. Assim, seu plano de 

enriquecer cuidando daquela senhora se desfaz o que contribui ainda mais para intensificar a 

amargura e acidez dessa personagem. Seu único destino fora trabalhar na casa desse novo 

casal, que herdara tudo o que achava que seria seu por direito. Desse modo é construído todo 

histórico de Juliana que odeia intensamente sua condição servil, e consequentemente suas 

patroas.  

Na adaptação fílmica este elemento ganha destaque por meio do discurso. Depois da 

chantagem e a exigência de uma quantia em dinheiro, Juliana relembra à Luísa a sua condição 

servil em relação à tia de Jorge e os cuidados que tivera que ter para com aquela senhora 

durante seus últimos anos de vida. Em tom acentuado confirma sua revolta: “Depois de oito 

anos que eu fiquei aqui dentro, cuidando da tia do seu marido, limpando até cocô! O que eu 

ganhei? Vocês herdaram esta casa. Vocês vinham aqui uma vez, duas, no ano. E eu aqui! 

Limpando merda!” (FILME, 2007).   

Juliana tem pleno conhecimento de que trabalhando como empregada jamais atingirá 

seu sonho de poder abrir uma tabacaria, local este que possibilitaria à personagem 



 
 

610 

independência e status social. Por isso, quando percebe algo suspeito acontecer com Luísa em 

casa, logo começa a arquitetar planos para poder obter vantagens e conseguir sua “carta de 

alforria”, pois ela se via como escrava, referindo-se a si repetidamente como “a negra”.   

Desse modo, quando um jovem rapaz bonito, elegante e desconhecido, na ausência do 

marido, põe-se a visitar diariamente Luísa, a empregada começa a desconfiar da situação e 

arma-se de estratégias para conseguir provas que incriminem a patroa. Juliana põe-se a 

observar a relação entre o novo casal, a fim de conseguir sua independência financeira, porém 

decepciona-se ao descobrir que o homem que visitava Luísa era um primo. Astuta, a 

empregada não desiste do caso e mesmo assim sabendo do parentesco de primos, procura 

informações ou indícios nesta nova relação. Assim sendo, estrutura-se a quarta função 

estabelecida por Propp: a antagonista procura obter uma informação, e esta busca tem 

resultados. Uma noite, ao chegar à casa de Luísa depois de acompanhar Leopoldina, a 

empregada recolhe indícios de uma possível traição: copos, almofadas jogadas ao chão, 

presilha atrás do sofá. A empregada tem por meio desses objetos indicações de um adultério, 

agora só falta-lhe a prova concreta.  

Luísa inicia seus momentos auges de entrega. Começa a vivenciar sua aventura, assim 

como sua amiga Leopoldina, por isso encontra-se às escondidas com Basílio em passeios por 

Lisboa, além da troca intensiva de correspondências e afagos; ela experimenta o frenesi do 

amor. As cartas entre os amantes tornam-se frequentes. Luísa encontra-se em êxtase com suas 

correspondências e em pleno delírio de amor, por isso escreve cada vez mais ao seu amante. 

Em uma dessas escritas, a jovem recebe em sua casa, a visita de Dona Felicidade, no romance 

e na minissérie, e no filme quem aparece é Sebastião. Para livrar-se imediatamente da prova 

de seu adultério, joga o bilhete que escrevia ao seu amado no lixo, amassando-o apenas, e vai 

ao encontro como boa anfitriã. Receosa, Luísa interrompe a visita de seus amigos e volta ao 

escritório, local onde tinha deixado o bilhete, e apavora-se ao ver que o lixo não se encontrava 

mais naquele recinto. Nervosa, destrata a empregada, que neste momento da narrativa, sempre 

a espreita, aproveitara do descuido da patroa e se apoderara daquele bilhete.  

Com isso, a empregada descobre a armação e agora tem provas do adultério. A 

antagonista então começa a arquitetar um plano para tomar o lugar de Luísa na sociedade e 

apoderar-se de seus bens. A patroa acredita que o bilhete fora parar no lixo, então 
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despreocupasse. O narrador evidencia a passagem em que Juliana emociona-se ao percebe o 

potencial do objeto que após tanto trabalho, agora presente em suas mãos: 

 

Desde que Basílio começara a vir a casa, tivera logo um palpite, uma 
coisa que lhe dizia que tinha chegado enfim a sua vez! A primeira 
satisfação fora naquela noite em que achara, despois de Basílio sair às 
dez horas, a travessinha de Luísa caída ao pé do sofá. Mas que 
explosão de felicidade, quando, depois de tanta espionagem, de tanta 
canseira, apanhou enfim a carta no sarcófago! Correu ao sótão, leu-a 
avidamente, e quando viu a importância da “coisa” arrasaram-se-lhe 
os olhos de lágrimas; arremessou a sua alma perversa para as alturas 
[...] (QUEIRÓS, 1997, p. 247).  

 

Luísa está em seu momento de felicidade plena. Momento este que logo seria 

percebido pela vizinhança, pelas empregadas, e logo, relatado por Sebastião em uma conversa 

informal. A partir desse momento as visitas de Basílio à casa de Luísa começam a cessar. O 

amante encontra um novo lugar para realização de seu namoro.  

O auge da relação de Luísa com seu primo surge da expectativa de conhecer o novo 

local de encontro do casal: o Paraíso. Luísa em seu ápice o imagina como os dos romances 

lidos. Ao chegar ao Paraíso Luísa decepciona-se, pois vê que o local que Basílio arrumara não 

atendia suas expectativas porque o lugar era sujo, velho, cheirava mofo, aparência de um 

lugar mal cuidado e barato. Porém, logo ludibriada pela fala do primo convence-se de que é 

um local apropriado para os encontros pela discrição e pela possível felicidade que aquele 

local poderia proporcionar para ambos.  

Os primeiros encontros entre os amantes propiciam a Luísa a imensa percepção de 

aventura, de romance, fazendo com que ela deguste novas sensações, carícias, descobrindo, 

assim, diversas possibilidades no amor. O envolvimento entre os amantes é constantemente 

manifestado por meio de jogos eróticos entre o casal. Luísa, antes “presa” na sua relação com 

Jorge, “solta-se” cada vez mais com Basílio e impressiona-se com os novos encantos do amor. 

Essa mudança em Luísa é manifestada pelo modo como a personagem tenta seduzir seu 

amante por meio de provocação com roupas íntimas, poses sensuais, dentre outros artifícios. 

Já Basílio possibilita a Luísa lanche a dois, champanhes, conhecimento de seu próprio corpo e 

principalmente a sensação de aventura. 



 
 

612 

Desse modo, as tardes do Paraíso eram para Luísa seu momento de liberdade. Ela 

arrumava-se desde cedo, banhava-se em águas de cheiro, adornava seu corpo com belas peças 

íntimas, flores, tudo, para impressionar o seu amante; além de também ressaltar sua vaidade. 

Juliana observa todos os movimentos de Luísa atentamente, e torna-se mais servil e 

atenciosa com os assuntos da casa e da patroa, chegando até a tecer elogios sobre os cuidados 

e as vaidades de Luísa. Dessa forma, a antagonista assume para todos na casa: a outra 

empregada Joana e para própria Luísa, feições de amizades e cordialidade, pois dependia da 

empregada para comida quanto estava mais adoentada e de que Luísa não implicasse com ela. 

Porém, vale ressaltar que para Luísa a empregada não tinha nenhuma importância, ela quase 

nem existia. Esta subjugação e o pouco caso são percebidos por Juliana, o que faz aumentar o 

seu ódio por todas as patroas, e despertando nela o desejo de um dia poder ser uma patroa 

também.  

Os encontros com Basílio começam a também tornarem-se cansativos para Luísa, pois 

ela nota a desatenção com que o amante a trata, uma vez que o primo desdenha de suas 

roupas, ressaltando essa indiferença por meio de comparação com as outras amantes que 

tivera em sua vida. Para ele sempre as francesas eram as mais bem vestidas. A partir deste 

fato inicia-se a queda do herói. Depois de atingir o seu ápice, Luísa começa perceber o 

desprezo do primo. Porém, logo é ludibriada por ele novamente e volta a desejá-lo.  

Em uma das idas ao Paraíso, Luísa é interceptada por Acácio que estranha sua 

presença naquele ambiente. O Conselheiro resolve acompanhá-la por um passeio, onde 

apresenta monumentos e lugares importantes de Lisboa. Luísa engana Acácio e dirige-se 

imediatamente ao Paraíso, porém ao chegar ao recinto não encontra seu amado. Este fato faz 

com que a jovem queira ir atrás de seu primo, procurá-lo no hotel onde se hospedara, mas ao 

chegar perto não tem coragem de chamá-lo, por isso parte em desespero para sua casa. A 

partir desse momento a queda do herói é inevitável, pois esse fato desencadeará o dano que 

acometerá o desfecho trágico de Luísa.   

Luísa chega a sua casa irritada pelo acontecido e dirige-se imediatamente ao seu 

quarto, local onde tem pleno conforto e domínio.  Entretanto, ao adentrá-lo nota que o mesmo 

não fora arrumado. Juliana ainda está a fazê-lo; Luísa desentende-se com a empregada e a 

despede. De forma austera Luísa tenta descontar todas as suas angústias em Juliana, que de 

modo visceral enfrenta a patroa. A partir desse momento, percebe-se a transfiguração das 
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personagens, pois Juliana, sempre encolhida, torna-se “gigante” perante sua patroa ao revelar 

a posse das cartas e bilhetes que comprometem Luísa e seu amante. Luísa vai ao chão e 

começa a reduzir-se a partir daquela revelação.  

O dano ao herói está instaurado. Luísa vê-se nas mãos de Juliana. A única alternativa 

é novamente lançar-se à aventura, sair de casa. Luísa resolve procurar Basílio para, juntos, 

poderem viver realmente um romance livresco. O Paraíso é local para o encontro desses 

amantes. Luísa acredita fielmente em Basílio, sabe, portanto, que o primo a salvará daquela 

embaraçosa circunstância. Ao revelar a situação em que se encontrava a seu primo, Luísa 

obtém recriminação por parte de Basílio, que crítica à atitude de querer fugir e seu descuido 

em relação às cartas. O único auxílio que lhe oferece é dinheiro, uma pouca quantia, para 

sanar o episódio com a empregada. Completamente decepcionada, Luísa resolve sair daquele 

local, que outrora trouxera apenas felicidades para ela, mas naquela situação, aquele recinto 

era detentor de tristeza e desapontamento. Luísa então retorna a sua casa e decide enfrentar a 

situação.  

Basílio procura Luísa novamente, agora em sua casa, para justificar sua ausência. O 

primo de maneira forjada fora requisitado para retornar à Paris para resolver alguns assuntos 

referentes a negócios. Oferece-lhe novamente dinheiro e ela o recusa. Deixa-lhe então seu 

endereço para comunicação caso haja alguma necessidade e parte.  Luísa está sozinha para 

enfrentar Juliana.  

A antagonista põe seu plano em prática. Ao notar a ausência de Basílio que partira 

para França, Juliana retorna à casa de Luísa para trabalhar. Porém, de posses das cartas, e com 

o regresso de Jorge do Alantejo, exige da patroa uma recompensa financeira. A chantagem 

tem início, primeiro manifestando-se pela requisição de uma quantia em dinheiro, depois 

concretiza-se pela aquisição de: adereços, roupas, acessórios, instalação em um novo quarto, 

móveis, chegando até a exploração física, na qual a emprega atribui todas as tarefas 

domésticas, antes feita por ela, a Luísa. 

Jorge nota em Luísa algumas mudanças físicas e comportamentais. Aparentemente sua 

esposa está mais cansada, com aspecto adoentado. Porém, tornou-se mais solta em suas 

relações amorosas, propiciando a ele experiências antes restritas. Luísa dá-se conta que 

mudara, a partir da experiência com Basílio, experiência esta que a fez perceber o quanto 



 
 

614 

amava e era amada por Jorge, e isto a deixava cada vez mais triste pelo adultério e pela 

possibilidade de perder o conforto conquistado, o amor e a dedicação do esposo.  

A decadência física e social de Luísa está cada vez mais presente. De modo que 

enquanto ela definha, Juliana agiganta-se, pois de posses de novas roupas e ornamentos e com 

todas as tarefas a cargo da patroa, a empregada aventura-se em passeios, em sestas após o 

almoço, leituras na sala, conforto por meio de descansos no sofá. Em um desses momentos de 

descanso Juliana é surpreendida por Jorge, que se espanta mais ainda ao ver sua esposa a 

engomar as roupas da família. Furioso, decide dispensar a empregada imediatamente. Por 

meio de argumentação, Luísa solicita a Jorge a tarefa de demitir Juliana, eis o confronto. O 

herói e o antagonista enfrentam-se em combate direto. O local de realização desta “luta” é a 

cozinha. Local agora frequentado por ambas, uma vez que Luísa, nessa troca de funções, 

tornou-se a nova empregada da casa. A cozinha pode ser o lugar de enfrentamento dessa 

narrativa, pois representa o local do feminino, da disputa.  

Luísa revela a real intenção daquela reunião: a demissão de Juliana. A empregada não 

demonstra insegurança ou medo, apenas reafirma que patrão terá que ler as cartas que estão 

em sua posse. Luísa vê-se destruída e tenta convencer Juliana do contrário. A empregada 

exalta-se. Joana, a cozinheira, chega à cozinha e estranha a presença de Luísa, oferece-lhe 

então seus préstimos. Para justificar sua presença naquele recinto, Luísa imediatamente 

solicita a Juliana que encha com água um bule. A empregada recusa imediatamente e agride 

verbalmente a patroa. Ao concretizar tal ação recebe de Joana um “bofetão” no rosto. Luísa 

espanta-se e vê suas tentativas de trégua se perderem por tal atitude; por isso, desculpa-se pela 

ação de Joana. Porém, Juliana exige que a cozinheira seja demitida. A partir de tal evento, não 

aceita a presença de mais nenhuma empregada na casa. É Luísa quem cozinhará e realizará os 

demais serviços da casa. Sem escolhas, a patroa concorda com os posicionamentos da 

empregada.  

A queda de Luísa chega ao seu ápice, às marcas desta batalha têm ela em seu corpo: as 

canseiras, olheiras, maus-tratos são reflexos desta disputa. Cansada, a jovem recorre ao amigo 

de Jorge, Sebastião. 

Seu último recurso é esse amigo. Desesperada, chega à casa de Sebastião e conta-lhe 

toda sua história. Ele logo percebe que Luísa fora enganada por Basílio, e lhe propõe ajuda. A 

esposa de Jorge volta para casa confiante na ajuda do amigo.  Jorge, Luísa e Dona Felicidade 
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vão ao Teatro de São Carlos. A ópera que foram prestigiar era o Fausto. No teatro, Luísa ouve 

uma ária que a faz percorrer todo traçado de sua aventura com Basílio. A ária que ela ouve 

neste momento é a mesma que ouvia na voz do primo nas tardes de sedução. Assim como sua 

história, ela percebe que a mesma música na ópera Fausto precede os momentos de sedução 

da personagem para com Margarida. Desde modo, Luísa consegue perceber sua derradeira 

queda, pois ao relacionar a música que o amante cantara antes e durante o processo de 

sedução, ela nota o grande erro que cometerá ao aventurar-se encantada também pelos 

romances lidos. Na ópera, acompanhada do marido, Luísa visualiza como tinha sido até então 

feliz ao lado de seu esposo. Este fato intensifica-se, pois a jovem concentra-se ansiosa na 

situação paralela vivida por Juliana e Sebastião e vislumbra a recuperação de sua 

tranquilidade, a reparação do dano inicial. Porém, esta preocupação revela a ela a decepção 

que resultou sua aventura pessoal.  

Enquanto Luísa reformula sua trajetória e suas consequências no teatro, Sebastião 

acompanhado de um policial aposentado vai à casa do casal falar com Juliana e solicita a 

devolução das cartas, ameaçando-a de prisão caso não as devolva. A empregada vê sua única 

chance de progressão social e financeira escapando-lhe por entre os dedos. Enraivecida 

obedece às ordens de Sebastião; no entanto, ao restituir as cartas, cospe em seu rosto. 

Repentinamente, seu coração para de funcionar e ela cai morta, estirada no chão. É o fim da 

antagonista – vai dito, que ela sempre foi caracterizada como uma pessoa doente, prestes a 

morrer.  

Jorge e Luísa chegam do teatro e ficam sabendo da morte de Juliana, e imediatamente 

Sebastião entrega à Luísa as provas do adultério. Assustada, Luísa não quer passar a noite em 

casa, e então hospedam-se na casa de Sebastião até Juliana ser enterrada.  Luísa tem em suas 

mãos as provas que a condenavam. Sozinha à noite, queima-as na chama de uma vela; desse 

modo: O dano inicial é reparado. A relação entre o casal a partir de tal ação também mudará, 

pois ciente da vida que tem com Jorge, Luísa jamais se proporia a ter novamente uma outra 

aventura como esta, pois a personagem sofre grandes modificações em sua personalidade e 

ganha mais experiência de vida após ser enganada pelo primo. Assim, ela adquire ciência 

plena do que antes só conhecia pela versão dos romances. 

Após o enterro de Juliana, Luísa fica febril, porém logo apresenta uma melhora e o 

casal volta para sua casa na rua Patriarcal, marcando o regresso do herói. Contudo, este 
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retorno não condiz mais com a situação de tranquilidade inicial, pois a jovem passa a ser 

atormentada por sua consciência, com todas as tensões pela qual passara ultimamente, sua 

saúde agravara-se e ela passa a sentir constantes febres e dores de cabeça. As dores são tão 

fortes que Luísa precisaria ser medicada em sua casa, ficando assim, de repouso absoluto. Em 

repouso, Luísa tem delírios nos quais revela ao marido a relação que tivera com o primo. 

 Jorge recebera uma carta de Basílio destinada à Luísa. Ao lê-la, descobre a traição da 

esposa que é confirmada pela própria Luísa ao querer trocar o divã de sua sala, local onde 

ocorreu a primeira relação entre os amantes. Desorientado, Jorge mostra a carta ao seu amigo 

Sebastião que lhe adverte sobre o grave estado de saúde por qual passava Luísa. O marido 

fica desesperado, todavia fica imobilizado pela doença da esposa e pelos conselhos do médico 

Julião. Quando Luísa apresenta melhora, Jorge mostra-lhe a carta. Ela cai gravemente 

enferma, desta vez muito mais debilitada. Todo esforço para recuperação das cartas não 

adiantou, pois Basílio mais uma vez destruíra sua vida. Uma carta que em desespero escrevera 

ao amante e que aguardava constantemente é o elemento revelador da traição.  

Jorge recorre ao médico e amigo Julião que tenta todos os recursos da medicina da 

época para curar Luísa, porém nada adianta. Num último recurso, cortam-lhe os cabelos, mas 

ela não melhora. Jorge então resolve mudar de médico recorre a um antigo médico da família: 

seu Carminha, mas nem esta mudança altera o estado de Luísa, não é registrada qualquer 

melhora. Luísa então morre. Jorge desconsolado busca apoio em seus amigos.  

Basílio de volta a Portugal, sem saber do ocorrido procura a prima, e em sua antiga 

casa fica sabendo da morte de Luísa. O primo então caminha lentamente para seu hotel, na 

companhia de um amigo, e lamenta não ter trazido consigo a amante parisiense.  

Desse modo, o arco narrativo trata da história de uma heroína/vítima, no caso, Luísa. 

Essa personagem aventurou-se e assim percorreu seu trajeto tentando permear os romances 

que consumia, em um viés quixotesco, como já salientado anteriormente. Ao atender o 

chamado da aventura na figura de seu primo, Luísa embarca tranquilamente, entregando-se 

totalmente, sem medir as consequências. Talvez esse tenha sido o seu erro, sua entrega 

confiante e de certa forma ingênua. Joseph Campbell (2005), ao discorrer sobre as mil faces 

de um herói, expõe que o chamado à aventura pode intensificar e tornar-se mais convidativo 

quando este herói necessita realizar um desejo ou um conflito reprimido; esta era a trajetória 

de Luísa, já que a relação que mantinha com o Basílio na juventude ficara mal resolvida, e o 
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desejo de resgatar esses momentos ressurgiram com a presença de seu primo. No caso de 

Luísa esse desejo aventureiro é incentivado pelos romances e pela clausura em que ela vivia; 

quiçá, a possibilidade de vazão a uma Luísa que procura preencher seu lado mais ousado, 

tenha sido o que a lançou nesse percurso. Por esse viés, Campbell esclarece como a aventura 

pode iniciar-se. 

 

Eis um exemplo de um dos modos pelos quais a aventura pode começar. 
Um erro, aparentemente um mero acaso, revela um mundo insuspeito, e o 
indivíduo entra numa relação com forças que não são plenamente 
compreendidas. Como Freud demonstrou, os erros não são um mero acaso, 
são, antes, resultados de desejos e conflitos reprimidos. São ondulações na 
superfície da vida, produzidas por nascentes inesperadas. E essas nascentes 
podem ser mais profundas, tão profundas quanto à própria alma. O erro 
pode equivaler ao ato inicial de um destino. (CAMPBELL, 2005. p.60). 

 

Nesse caso, o aparecimento de alguém, Basílio, e a crise instaurada por essa aparição é 

o que a lança na aventura. Desse modo, ressaltando as devidas proporções pode-se ver 

Basílio, alicerçados em Propp (2006), desempenhando o papel significativo nesta narrativa de 

falso herói. Uma vez que ele tem o importante papel na trajetória da prima, pois em um 

primeiro momento ele a ilude, logo se aproveita, depois a decepciona e por fim abandona 

Luísa. Por esse percurso, esta personagem a princípio mostra-se “interessado no bem da 

prima”, mas no final a abandona sem consideração nenhuma.  

 Desse modo, ao viver sua experiência com Basílio, Luísa percebe alguma felicidade 

na relação que tinha com seu marido; além de tomar ciência que sua condição feminina a 

impediu de assumir determinados papéis exclusivos apenas para os homens na sociedade 

portuguesa do século XIX.  Entretanto, percebe-se nesta personagem um relativo crescimento 

como mulher, que passa a entender melhor o seu espaço e o comprometimento que a vida 

burguesa do período exigia, porém sua queda é inevitável, pelo erro cometido, por meios de 

escolhas equivocadas, a personagem tem como fim a morte.  
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A LEITURA NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: OPORTUNIZANDO A 

PRODUÇÃO DE SENTIDOS 
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RESUMO: Durante minha experiência como professora de língua espanhola na rede pública 
de ensino, tenho podido perceber a dificuldade do trabalho com a leitura em uma perspectiva 
discursiva. Logo, um dos objetivos desta investigação é estabelecer quais as concepções de 
linguagem e de leitura que têm norteado a formação e embasam a prática docente em 
ambiente de ensino público. Defendemos, assim, que as aulas de língua estrangeira devem 
lidar com situações da linguagem verbal em uso, próximos do cotidiano do aluno, sem causar-
lhe estranheza ou conduzi-lo para a superficialidade de uma concepção gramaticalista da 
linguagem e de sentidos pretensamente fixos. 
 
Palavras-chave: Leitura. Ensino de Língua Espanhola. Discursividade. 
 
 
1 Iniciando as reflexões sobre leitura 

 

Há muito tempo a leitura no ensino de língua estrangeira tem sido concebida como 

decodificação. Desconsideram-se o contexto sócio-histórico, as relações dialógicas e as 

condições de produção, sendo entendida, somente, como decifração de códigos. Quando a 

leitura não atinge o nível de compreensão interpretativa não há interação entre o autor, o leitor 

e o texto no espaço denominado de interdiscursivo. Assim, os alunos apenas localizam 

informações presentes na superfície textual, isto é, não conseguem atribuir sentidos ao texto a 

partir da própria experiência vivencial e referencial. Segundo Orlandi (2012), a interpretação 

é uma necessidade peremptória da linguagem. Essa proposição consiste em que o sentido não 

está no texto, mas se constrói a partir dele.  

Hoje, a dinâmica social é outra, as possibilidades e as necessidades de interação social 

são imensamente maiores. Vivemos um período de transição, no qual se busca uma justa e 
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segura posição, um espaço inquestionável do sujeito. Exigindo que nós, docentes, pensemos 

no ensino de língua estrangeira, fazendo valer a sua função social. Assim, o aluno é levado a 

perceber o mundo, a compreender a realidade e situar-se na vida social, tomando atitudes 

como um cidadão crítico e atuante.  

O tema leitura tem constituído o foco de estudos de muitos autores. Dentre eles: 

Orlandi (1987, 2001, 2012), Brandão (1994), Coracini(1995, 2005), Heine(2012), Pedroso 

(2008, 2013) e outros que darão suporte teórico neste artigo, no qual abraçamos a leitura em 

língua estrangeira a partir de pressupostos discursivos. Não obstante seja um tema muito 

estudado, vemos que não está esgotado, haja vista a grande dificuldade do trabalho 

pedagógico em sala de aula. Buscamos em Colello (apud REZENDE, 2009) o motivo que no 

nosso entendimento justifica a investigação sobre a leitura no âmbito escolar  

 

[...] a leitura configura-se como um instrumento de transformação do mundo  
e das pessoas. Um instrumento que, na perspectiva do leitor, recria a 
realidade e transforma o sujeito. Mais do que viabilizar respostas e favorecer 
o conhecimento, a leitura gera perguntas, amplia o “o que” e “como” dizer, 

instituindo-se como ritual de iniciação do sujeito em seu mundo, uma 
trajetória legítima, embora tantas vezes possa ser abafada em processos de 
silenciamento, marginalidade e opressão. Colello (apud REZENDE, 2009) 

 

Heine (2012) considera que ler é compreender os sentidos do texto por meio da 

observação do mesmo como materialização da discursividade, concebendo a leitura como um 

modo de compreensão que passa pelo viés da interpretação, do processo de geração dos 

sentidos na língua. Nas palavras de Orlandi (2001, p.65) “a leitura é concebida como trabalho 

simbólico, tendo em sua base a variança assim como o texto comporta sempre outras 

formulações. A leitura é a aferição de uma textualidade no meio de outras possíveis”.  

Assim considerada, a leitura constitui-se como prática social, já que não existem 

condições de possibilidade interpretativa fora da dinâmica de funcionamento de todos os 

aspectos relacionais da vida social. Esses a integram, e são explicitáveis apenas com a 

linguagem como configuradora, estabilizadora e transformadora (PEDROSO, 2013). 

Não há processo interpretativo sem textualidade. Ela é condição apriorística do 

exercício de ler porque envolve a pressuposição de um trabalho prévio de construção de 

sentido do texto escrito ou oral, que só termina com o começo do processo de atribuições 

semânticas ao mesmo por cada leitor.  
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Sendo assim, a redução do ensino de língua estrangeira à escrita, à gramaticalização e 

à dicionarização não atende as necessidades da sociedade pós-moderna. As aulas de língua 

estrangeira devem lidar com situações da linguagem verbal em uso em busca de resultados 

satisfatórios e preferencialmente próximos do cotidiano do aluno, para não causar-lhe 

estranheza ou conduzi-lo para a superficialidade de uma concepção gramaticalista da 

linguagem e de sentidos fixos. Nas palavras de Brandão (1994), 

 

A concepção de leitura como um processo de enunciação se inscreve num 
quadro teórico mais amplo que considera como fundamental o caráter 
dialógico da linguagem e, consequentemente, sua dimensão social e 
histórica. A leitura como atividade de linguagem é uma prática social de 
alcance político. Ao promover a interação entre indivíduos, a leitura, 
compreendida não só como leitura da palavra, mas também como leitura de 
mundo, deve ser atividade constitutiva de sujeitos capazes de interligar o 
mundo e nele atuar como cidadãos (BRANDÃO, 1994, p. 89).   

 

2 Práticas pedagógicas vs. práticas discursivas 

 

Para Benveniste (1966, apud Maingueneau, op.cit., p.137) o discurso está próximo da 

“enunciação”: é a língua assumida pelo homem que fala, e na condição de intersubjetividade 

que, sozinha, torna possível a comunicação linguística. Contudo, entendemos o Discurso 

como efeito de sentido que se constitui na interação enunciativa. 

 De acordo com Orlandi (1994) o discurso ou percurso, como também o denomina, é a 

palavra em movimento e não se esgota em si mesmo nem é privativo de um único sujeito. É 

constituído pelo que se diz e o que não se diz, indica os lugares social e enunciativo em que se 

situa o locutor, atribuindo ao(s) interlocutor (es), marcas formais e ideológicas que o(s) 

vincula(m) com outros discursos. Desta forma, o discurso é construído conjuntamente entre o 

social e o linguístico.  

Para Foucault (apud Brandão, 2004, p.33), o discurso é um aglomerado de enunciados 

dispersos que tem seus princípios de regularidade - sua lógica de semantização- em recortes 

do social que fundamentam o uso da língua e aos quais se chama formação discursiva. O 

filósofo francês trouxe relevantes contribuições para o estudo do discurso como: o conceito de 

formação discursiva, a distinção entre enunciado /enunciação, discurso como espaço para a 

articulação do poder e o discurso como jogo estratégico de ação e reação. Apesar de sua 
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importante colaboração, não levou seus estudos a uma verificação no âmbito linguístico, 

deixou essa responsabilidade para que os linguistas assim o fizessem.   

Como consequência das contribuições foucaultianas, Pêcheux (apud Orlandi, 1978) 

apresenta a concepção de discurso não como transmissão de informação e sim como efeito de 

sentidos entre interlocutores, um objeto sócio-histórico em que o linguístico está pressuposto 

enquanto parte do funcionamento social e dentro de uma relação ideológica. Só observando a 

linguagem em movimento por trás deste prisma conceitual, entende-se o processo discursivo 

como produção de sentido, logo o discurso é o lugar em que as significações emergem 

materializadas pela língua. 

 Entendemos como prática social o modo de agir comum às pessoas em tempos e 

lugares próprios com a finalidade de atuarem juntas no mundo em busca de adequações deste 

às suas necessidades. Desse processo, emergem as representações de diversos recortes da 

realidade que lhes são necessários e que sustentam seus comportamentos. É por isso que a 

visão de mundo que possuem obedece a um constante processo de mudanças.  

 É com este conceito de discurso, como prática social, que atuamos neste trabalho. Ao 

abordarmos o desenvolvimento da leitura no contexto escolar da rede pública focalizamos as 

concepções de linguagem dos professores de língua espanhola e verificamos se há 

correspondência entre as necessidades das práticas sociais atuais e as capacidades de leitura 

que a escola cria.  

O nosso olhar neste estudo se voltou para o discurso pedagógico (DP) que é 

classificado como discurso autoritário (ORLANDI, op.cit.). Conforme essa pesquisadora 

considera, o DP aparece como discurso de poder, aquele que fala (o professor) é seguro e 

autossuficiente, destacando a noção do erro e por isso suscita sentimento de culpa em quem 

ouve (o aluno). A escola é a sede do DP e, sendo assim, converte hierarquias sociais em 

hierarquias escolares e com isso legitima a ordem social. 

O professor se apropria da voz do saber, do cientista e se confunde com ele sem que se 

explicite sua voz de mediador. Sendo assim, o DP não leva em conta a voz do aluno e é 

mantido por sua circularidade3 que só poderá ser interrompida a partir da crítica. No DP há 

mascaramento, pois é mantida, como recurso didático, a regulamentação para o ato de 

                                                           

3Orlandi (1978) define o discurso circular como um dizer institucionalizado sobre as coisas, que se justifica e 
garante a instituição em que se origina, e para qual tende, a escola. 
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interrogar e de ordenar com a finalidade de mascarar a quebra das leis de interesse e de 

utilidade que fazem parte do discurso.  

Na esteira destas considerações Orlandi (1987) assevera que 

 

o discurso pedagógico em sua circularidade e no modo como está instituído 
em nossa tradição submete o espaço discursivo da sala de aula à re- 
produção de informações, em que o aluno não toca o objeto, nada 
construindo sobre ele, apenas tendo acesso àquilo já construído pelo livro ou 
pelo cientista (ORLANDI, 1987, p.30). 

 

Neste contexto hierárquico, o professor investe-se de autoridade e se serve desta 

posição. Enquanto a escola se desempenha instituindo um saber legítimo e tem ao seu dispor a 

possibilidade de substituir conteúdos motivada ideologicamente pelo que camufla, as razões 

políticas do sistema. Aparece assim, o aprendizado do �é porque é�, sem interrogações ou 

inquietações e sem possibilidade de propiciar interpretações diferentes. 

Neste trabalho enfocamos até que ponto as práticas sociais criadas pela escola e 

desenvolvidas nas aulas de língua espanhola inculcam nos estudantes as ideias difundidas 

pelos textos. Sustentamos que o professor deve se servir dos textos para desenvolver a 

interpretação, utilizando o livro didático como um instrumento para auxiliá-lo em sala de aula 

e não para ser seu subordinado.  

 Acreditamos que o discurso do professor, como mediador do ensino, deve refletir 

sobre as mudanças na sociedade pós-moderna, possibilitar o pensamento crítico e as práticas 

emancipatórias 4  por parte dos alunos. Em outras palavras, deve tornar o processo de 

aprendizagem da língua estrangeira mais eficiente e significativo, orientando e adequando o 

ensino às necessidades do educando. Pois, conforme sustenta Nérici (1985), a escola só 

poderá atender à função social, se considerar o meio a que tem de servir, de maneira que 

habilite o educando a tomar consciência da realidade do ambiente (geográfico, econômico, 

cultural e social) que o envolve e do qual tem que participar. 

 

 

                                                           
4 O termo emancipação é entendido aqui como a tomada de consciência do grupo em busca de isonomia política, 
econômica e social. O processo emancipatório passa pela desnaturalização �questionamento-- daquilo que afeta 
negativamente um ou vários grupos sociais em benefício de outros dominantes e a assunção de posturas a partir 
das quais realizam-se ações transformadoras do estado de coisas. 
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3 Texto e textualidade 

 

�Há textos possíveis nas margens do texto (ORLANDI, 2001, p.65)�, ou seja, o texto é 

um objeto simbólico aberto a diferentes possibilidades de leituras, sujeito a falhas e 

equívocos. É na relação do texto com a discursividade que a leitura deixa de ser algo 

psicológico, dependente do sujeito e passa a ter uma materialidade. As múltiplas 

possibilidades de leitura são permitidas quando se compreende o texto como parte do 

processo discursivo. A própria constituição do texto é caracterizada pela opacidade e pela 

polissemia, nele vemos o encontro entre o que é discurso e o que escapa ao plano do discurso, 

entre o dito e o não dito. 

O texto deve ser visto como algo incompleto, com brechas e hiatos que serão 

ocupados pelo leitor por meio da sua formação discursiva, do contexto sócio-histórico e por 

meio do conhecimento de mundo que possui, já que o sentido do texto é construído na 

interação texto/sujeito. O texto toma, assim, o lugar da interação. Logo, a interpretação de um 

texto jamais poderá ser concebida como processo em que prima o reprodutivo, pois, quem 

escreve sempre pressupõe o seu interlocutor (leitor), �quem lê é produtivo, na medida em que, 

refazendo o percurso do autor, trabalha o texto e se institui em um co-enunciador� (Brandão, 

1994, p. 87). Portanto, podemos perceber que interpretar um texto é apontar o que se tem a 

dizer em relação a ele e para ele.   

Sendo assim, o que postulamos neste trabalho é o conceito de texto que transcende à 

visão impregnada e difundida pela escola de que o texto é uma unidade de significação 

composta de categorias lexicais, sintáticas e estruturais. Ou seja, tomamos o texto como 

discurso, como um efeito de sentidos entre locutores e não como uma soma de frases. 

 

4 Corpus da pesquisa 

 

O corpus representativo para a nossa investigação esteve composto de observações 

feitas em aulas de Espanhol como língua estrangeira (E/LE) e de questionários aplicados a 

cinco professores da rede pública de ensino. Elegemos a escola Estadual Presidente Médici 

para fazermos a observação das aulas de Língua espanhola. Essa instituição se destaca por ser 

a maior escola da rede pública estadual de ensino em Mato Grosso e, em consequência, conta 
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com o maior número de turmas e professores de língua espanhola. Logo, tivemos uma maior 

quantidade de práticas docentes a serem observadas. As observações aconteceram entre os 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2013. 

 Acreditamos que as observações feitas e os questionários aplicados foram suficientes 

para responder as perguntas que instigaram a pesquisa e corroboram a minha hipótese em 

relação ao ensino de leitura em língua espanhola na rede pública de ensino. Afirmo, por isso, 

que os cursos de formação inicial não dão subsídios suficientes ao aluno/professor para que 

possa desenvolver na sua prática pedagógica capacidades interpretativas e críticas no ensino 

de leitura.  

  O primeiro contato que fizemos foi com a equipe gestora da escola para que 

pudéssemos explicar a essência e os objetivos da pesquisa. Depois, nos encontramos com as 

três professoras efetivas de língua espanhola da escola para pedirmos a elas autorização para 

assistir às aulas e colaboração para responderem ao questionário da pesquisa. As observações 

foram feitas nas aulas das turmas dos segundos e terceiros anos do Ensino Médio.  

Buscamos, também, a participação de outras duas professoras que atuam em outros 

estabelecimentos educacionais da rede pública de ensino para responderem ao questionário. A 

escolha de outras duas professoras que pertencem a realidades distintas teve por objetivo 

relatar as concepções e práticas de leituras em contextos sócio históricos diferentes. De 

maneira que pudéssemos sustentar que, independentemente do lugar de atuação ou do 

material didático utilizado pelo professor, a falha principal que conduz ao insucesso do 

desenvolvimento da leitura em E/LE está na formação inicial de professores. Esses não 

apresentam ou não aproximam o aluno/professor do ensino de leitura a partir do viés 

discursivo como o caminho mais eficaz e producente no ensino de leitura em língua 

espanhola.  

O número pequeno de participantes se explica pelo fato de que durante a minha 

experiência profissional (catorze anos dedicados à docência) e no convívio com os colegas em 

cursos de formação continuada, tenho podido verificar que os professores de E/LE, assim 

como eu, advêm de cursos de formação inicial que desconhecem a abordagem discursiva da 

linguagem5 . Por conseguinte, não conseguem desenvolver o ensino de leitura em língua 

                                                           
5 Convém esclarecer a formação inicial dos professores no Brasil não é feita sobre bases discursivas, mas sim 
sócio interacionista, o que representa um empecilho na hora da aplicação das orientações oficiais. 
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espanhola como propõem os documentos oficiais e como exige a nossa sociedade pós-

moderna. 

 

5 Considerações inconclusas 

 

A nossa pesquisa se encontra no estágio final da análise dos dados, entretanto já 

podemos tecer algumas conclusões que apresentamos nesta seção. Averiguamos em nossas 

observações em sala de E/LE e através dos questionários aplicados três concepções de leitura 

sustentadas pelos professores analisados: leitura como decodificação, leitura como interação e 

leitura como comunicação.  

Na primeira concepção o professor acredita que se deve encontrar o sentido do texto, 

já que esse foi depositado para sempre nas palavras e que devem ser decodificadas para serem 

compreendidas. Já na segunda concepção, o professor considera como leitura “correta” a que 

é fornecida pelo livro didático, isto é, o professor se orienta pelo livro de respostas do manual 

didático que passa a ter papel protagônico neste cenário.  Como afirma Coracini (2005), 

“nesse caso o autor – “autoridade”- é responsável pelo(s) sentido(s) e se vê legítima e 

juridicamente reconhecido como tal. É ele que, conscientemente, imprime marcas de suas 

intenções no texto”. Na terceira concepção a língua é vista como instrumento de comunicação 

e o texto tratado como produto da codificação de um emissor a ser decodificado pelo 

leitor/receptor, cujo sentido é uma informação a ser deduzida/transmitida a partir de uma 

organização de códigos. Em todas as concepções de leitura temos o leitor como um sujeito 

passivo diante do texto. 

As observações nos mostraram que as concepções de leitura dos professores de E/LE, 

analisados na pesquisa, não estão em consonância com a concepção que defendemos neste 

trabalho - da leitura de uma perspectiva discursiva- e que exige a sociedade pós-moderna. 

Pois, entendemos que a leitura é, principalmente, prática interpretativa (Orlandi, 2012) 

mobilizada pelas condições a partir das quais se processa a abordagem de um texto, no 

sentido clássico - a materialização da linguagem verbal escrita - e no sentido contemporâneo: 

a produção enunciativa oral ou escrita em torno de um tema, a qual propicia posicionamentos 

e evidencia a postura do locutor/escritor.  
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Constatamos em nossas análises que as atividades que envolvem a leitura/ 

interpretação/compreensão do texto são realizadas de maneira superficial, pois os professores 

acreditam que ele (o texto) é constituído de verdades que não podem ser problematizadas ou 

questionadas, e que o trabalho a ser desenvolvido é o de decodificação/ decifração do que está 

escrito. Destarte, os alunos são avaliados como leitores mais ou menos proficientes de acordo 

com a sua capacidade de decifração do código linguístico. 

Outra constatação que fizemos é que o texto é utilizado algumas vezes como pretexto 

para o trabalho com a gramática ou com o vocabulário, nesse momento entra em cena o 

método gramática-tradução, que é o que mais se distancia do modo mais adequado de se 

trabalhar a linguagem produzida como texto e a leitura como interpretação. 

Verificamos em sala de aula o que Coracini (1995, p.19) já apontava no século 

passado sobre a concepção de leitura que predomina na prática cotidiana da sala de aula: 

�muitas vezes, aprender a ler equivale a descobrir o significado das palavras no texto, a 

pronunciar corretamente, a localizar os momentos (ou ideias) principais do texto ali 

depositados de forma definitiva pela vontade consciente do autor�. Isto faz com que 

reflitamos sobre os desajustes, próprios de todo período de transição, entre o que a escola 

ensina e o que se cobra que os alunos saibam ao deixarem as carteiras escolares para atuarem 

como cidadãos e profissionais aptos a lidar com as exigências do mundo pós-moderno. 

Evidenciamos e endossamos Rezende (op.cit., p. 44) quando relata que �no século 

XXI, há maior necessidade de formarmos leitores a partir de situações que levem ao diálogo 

com diferentes textos.� Pois, sustentamos a premissa de que os sentidos não estão no texto �à 

espera do leitor�, mas é o leitor que produz os sentidos, é a leitura que oportuniza a produção 

dos sentidos.  
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A LITERATURA NA TELA: A CIBERLITERATURA E A LEITURA 
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RESUMO: Na contemporaneidade, o fazer literário pode explorar tanto elementos verbais 
quanto não verbais, os quais participam da criação e recriação da palavra. A tecnologia 
produz uma versão interativa e experimental do texto, a ciberliteratura. Trata-se de uma arte 
no meio digital, em que o computador é manipulador de signos, deixando de ser mero 
armazenador e transmissor de informação. Este trabalho discute a inserção da ciberliteratura 
em sala de aula, destacando as novas tecnologias de informação como alternativas 
metodológicas para estimular o desenvolvimento das competências de leitura e escrita. 
 
Palavras-chave: Ciberliteratura. Ciberpoesia. Poesia experimental.  
 
 
Introdução  
 

[...] Fica evidente que a tecnologia dilata as fronteiras do 
passado, abre perspectivas para o futuro e coloca em crise o   

presente,  abrindo  novos   potenciais para a invenção.  
 

J. PLAZA & MONICA TAVARES 
 

 
Hipermédia, hipertexto, hiperficção, poesia digital, ciberliteratura, literatura interativa 

– todos esses são termos recentes e que podem gerar dúvidas quanto a sua definição e função 

a muitos profissionais da educação. No entanto, tais vocábulos fazem parte de um universo 

que, por sua vez, está muito presente na vida de educadores e de seus alunos: a cibercultura. 

Já não se pode questionar que ferramentas tecnológicas de informação e comunicação não 

colaboram com a produção técnica e intelectual da sociedade, a qual se encontra hoje sob 

                                                 
1 Aluna do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias – MIELT – da 
Universidade Estadual de Goiás (UEG). Anápolis.  Brasil.  (Bolsista Stricto Sensu - UEG). E-mail:  
nararubi@ig.com.br. 
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adjetivos complexos e nem sempre consensuais, a exemplo de “pós-moderna”, “tecnológica”, 

“digital” e “interativa”.   

 Caracterizada desta mesma forma, encontra-se a literatura, pois, a partir da 

possibilidade de romper com a obrigatoriedade do verso linear e convencional e de não 

observação da norma    padrão em     textos   literários, as perspectivas    do fazer literário se 

multiplicam. Recursos cine-verbi-voco-visuais, tais como o uso simultâneo de cores, sons, 

formas, movimentos e   texturas, próprios das artes visuais, cinéticas e sonoras, passaram a 

compor a produção de textos poéticos que ganharam novos meios e suportes como o cartaz, o 

panfleto, as paredes, os muros, as tecnologias móveis e a tela do computador. Com a 

hipermédia, essas perspectivas têm aumentado amplamente, promovendo o ato de escrever a 

um fazer performativo pelo encontro de multissemioses. 

Assim, no contexto em que a sociedade se encontra, entre e-books, tablets e IPads, a 

leitura ganha um novo prestígio, principalmente para o público que vê surgir nas telas 

produções artísticas como a ciberliteratura, a LGC (Literatura Gerada por Computador), a 

infoliteratura, o texto digital, o texto generativo, a ciberpoesia e poesia de invenção – em sua 

maioria, termos correlatos de uma mesma natureza de criação. Entretanto, nem tudo o que 

integra o ambiente virtual é, de fato, pensado para ele. O simples ato de se transpor uma obra 

para o meio eletrônico não se trata de fazer ciberliteratura; por isso, faz-se necessário entender 

e estabelecer a relação que os cibertextos mantêm com a linguagem não verbal e identificar os 

recursos disponíveis para a sua criação, desde a cisão entre as multissemioses até o método 

criativo, decorrente da incorporação da informática, em que o computador é utilizado como 

manipulador de signos verbais e não apenas como armazenador e transmissor de informação 

(BARBOSA, 2003). 

Esta particularidade, referente à manipulação de signos, deve-se ao fato de que todas 

as possibilidades oferecidas pela hipermédia exercem um poderoso papel na produção, 

recepção e difusão da literatura. Modifica-se, assim, a forma como os autores escrevem suas 

obras e como os leitores recebem e propagam-nas. Aos escritores, proporcionam-se elementos 

estéticos e literários, tais como visualidade, expressividade, materialidade e linguagem 

plurissígnica. Ao leitor, por sua vez, cabe construir a sua sequência de leitura. Ele sente-se, 

consequentemente, estimulado a ler e interpretar todos os contextos possíveis, criados a partir 

de um processo de transposição semiótica, enriquecedor e abrangente, tornando o ator de ler 
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muito mais eficiente por partir do uso de diversas mídias e linguagens, e não apenas do texto 

escrito ou impresso. É assim que o texto digital se configura como uma   

 
[...] hiperficção ou narrativa desenvolvida segundo uma estrutura em 
labirinto, assente na noção de hipertexto, ou texto a três dimensões no 
hiperespaço, em que a intervenção do leitor vai determinar um percurso de 
leitura único que não esgota a totalidade dos percursos possíveis no campo 
de leitura. (BARBOSA; TORRES, 2001, p. 1).    

 

Diante disso, veem-se mudanças significativas na maneira de ler, produzir e fazer 

circular textos na sociedade contemporânea, uma vez que o leitor e o autor já conhecidos 

cedem lugar ao lautor (ROJO, 2013, p. 20); um novo leitor que, segundo Chartier (1998, p. 

88-91), “não é mais constrangido a intervir na margem, no sentido literal ou no sentido 

figurado. Ele pode intervir no coração, no centro do texto”. O lautor se vê diante de 

oportunidades em que o texto virtual modifica as relações entre leitura e escrita, podendo 

estas ser elaboradas ao mesmo tempo, em um mesmo suporte, conforme Beadouin (2002, 

apud ROJO, 2013, p. 20). Assim, têm-se, diante do texto antes estático, interatividade, 

oriunda de recursos provenientes da ciberliteratura, os quais se distanciam do molde à 

Gutemberg, em seu paradigma clássico e linear de leitura. Dispõem-se agora, além de uma 

estrutura com semântica plural, caráter processual e modelo hipertextual, a interatividade, que 

concebe o leitor como agente produtor de sentidos. E como resultado da cisão dessas 

especificidades, surge outra: a universalidade de uma obra por meio da ubiquidade; esta, por 

sua vez, que faz referência ao fato de um texto estar em toda parte ao mesmo tempo, o tempo 

todo.  

Ainda sobre os textos virtuais, Neitzel (2006) defende que a leitura destes por meio do 

virtual pode ativar as percepções do leitor em relação ao texto literário, pois tal experiência 

faz uso da imagem que, em muitos casos, vem acompanhada do som e do movimento; 

elementos, os quais ampliam as possibilidades de compreensão e de sedução ao leitor diante 

da leitura.  Os protocolos de leitura são alterados pela manipulação do leitor, que se torna 

emancipado em meio ao contexto de criação literária, a qual pode surgir sob um número 

indeterminado de significados, de acordo com o uso que se faz da palavra no processo de 

produção do texto. 

Ademais, “a literatura gerada por computador é literatura do fluxo, do móvel, do 

instantâneo, do universal, do interativo” (MOURÃO, 2001, p. 1), retificando a ideia de que “a 
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palavra é significação, espessura, tatilidade, animação, cor, sombra e som”. (SANTOS, 2003, 

p. 79). Sobre a união entre várias linguagens, deve-se ressaltar que “a possibilidade de pensar, 

agir, interagir e intervir por meio de imagens garante as condições estruturais e estruturadoras 

para se construir formas de aprendizagem, conhecimento, comunicação que sejam intrínsecas 

à via figurativa” (MEIRA, 1999, p. 136).  

Sob essa vertente de multissemiose, hipermédia, plurissignifição e mudança 

paradigmática de atuação do autor e do leitor, contudo, observa-se que o trabalho literário 

oferecido nas escolas brasileiras de ensino fundamental e médio não condiz com a 

interatividade do século XXI, pois  

 

[...] conduz o aluno a uma “leitura apassivadora”, repetitiva, sempre à espera 
de uma meta determinada, de algo que pode ser diretamente localizado no 
texto-referência e simplesmente decodificado pelo aluno-leitor, ao invés de 
conduzi-lo a uma “leitura ativa”, questionadora, crítica, que valorize os alunos 
como leitores e sujeitos cognoscíveis.  (FILIPOUSKI, 2006, p. 333). 

 

Como consequência, tem-se a rejeição por parte do estudante ao ato de ler já que 

reconhece nesta tarefa uma atitude mecanicista que privilegia respostas às perguntas: o feito 

ao fazer; o resultado ao processo.  Assim, surge uma grande lacuna na leitura, a qual vem 

sofrendo constantes mudanças, aceleradas pelos avanços científicos e tecnológicos que, 

juntamente às transformações sociais e econômicas, revolucionaram as formas de 

comunicação e de relacionamento. Encurtaram-se as distâncias, expandiram-se as fronteiras. 

O mundo ficou mais globalizado, móvel e interativo. A utilização das novas tecnologias 

passou a ser uma importante ferramenta para a realização de tarefas e afazeres básicos, 

complexos e prazerosos em nosso cotidiano.  

 Com efeito, no sentido de buscar e promover qualidade, modernidade e prazer no 

ensino de literatura nas escolas, propõe-se, neste artigo, o estudo das textualidades presentes 

na poesia experimental do webpoeta Rui Torres. Seus webpoemas possibilitam ao leitor se 

colocar conscientemente diante da contemporaneidade e da hibridização4, fusão de gêneros 

diferentes como poema e pintura; vídeo e poesia que se demarcam em mídias convergentes, 

fazendo surgir uma “produção intermédia, pois quando dois ou mais meios discretos se 

                                                 
4 Processo sociocultural nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, combinam-se 
para gerar novas estruturas, objetos e práticas (CANCLINI, 2003, p. 29). 
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fundem conceitualmente, eles se tornam intermédia” (HIGGNS, 1984, apud SILVA, 2010, p. 

7/grifo do autor/). Nessa perspectiva, ocorre uma espécie de simbiose entre o computador e o 

autor, pois a máquina se envolve no processo de criação como elemento ativo de produção 

semântica no texto literário a partir do material informado pelo autor. Dessa forma, aquilo que 

é fornecido pelo compositor é alterado pelo PC por meio de uma linguagem binária.  Obtêm-

se, então, como resultado, dados diferentes do que foram anteriormente indicados, tornando o 

texto um gênero alterado, híbrido. 

 

1 A literatura digital: interfaces do texto literário.  

 

Por influência da hipermédia, a estruturação da literatura passou por modificações em 

toda   sua   dimensão   e, assim, passou a envolver “a instância autoral, a leitora, o contexto, o 

canal, o referente e o código, além do próprio discurso ou construção textual e hipertextual” 

(GUTTIÉRREZ, 2006, apud SANTAELLA, 2012, p. 229).   

Ademais, a poesia auxiliada por recursos tecnológicos virtuais traz aspectos relevantes 

aos hipertextos e que merece destaque, pois eles retomam os labirintos utilizados na Idade 

Média, dada a complexidade que estes postulam. Assim, como em uma atividade labiríntica, 

há o perder, o se encontrar, o viajar à deriva ou o determinar qual trajetória seguir, nos 

hipertextos; há tais elementos, pois, como atesta Leão (1999, p.  113): “o labirinto responde a 

um apetite de descoberta; a sua exploração é o arquétipo do espírito de investigação”. 

Destarte, a escrita, identificada no contexto da ciberliteratura, possui esse aspecto labiríntico 

devido à sobreposição que ocorre entre as linguagens presentes, as quais se mesclam em 

conciliação com a natureza do espaço virtual que, por sua vez, trata-se de um local 

multifacetado e com significações plurais.   

Logo, no contexto que contempla e-books, tablets e IPads, a leitura e a escrita ganham 

um novo olhar voltado à ciberliteratura. Nesse aspecto, o hipertexto é visto como elemento 

representativo por se caracterizar como multimodal ou multissemiótico, ou seja, trata-se de 

um “texto composto por muitas linguagens (modos, ou semioses) e que exige capacidades e 

práticas de compreensão e produção de cada uma delas (multiletramentos) para fazer 

significar” (ROJO, 2013, p. 19). Exemplos de hipertextos podem ser encontrados em meio 

impresso, tais como jornais, revistas, gibis, tabloides etc., e, principalmente, em meio digital 
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no computador, o qual se manifesta como um recurso responsável por dar materialidade à 

poesia. A máquina com seus softwares agregam som, cor, movimento, textura e profundidade 

ao texto estático, oferecendo uma nova roupagem para os vocábulos por intermédio da união 

entre aspectos cinéticos, verbais, visuais e sonoros. Por meio disso, elementos verbais e não 

verbais se entremeiam, produzindo simbiose e hibridismo. 

Nesse sentido, revela-se uma poesia diferenciada, com elementos técnicos, que 

conferem especificidades ao texto literário verbal de forma que este se torne um texto digital 

com vastas possibilidades de trabalho, as quais não podem ser reduzidas a uma folha de papel, 

mas sim à atividades que se ampliam em plataformas virtuais de aprendizagem como a página 

do PO-EX e do blog Poemário, desenvolvidos pelo luso-português Rui Torres e pelo 

programador Nuno F. Ferreira, com a finalidade de promover exercícios de releitura pelo 

processo    da   escrileitura5,  o    qual   impulsiona a escrita criativa em meio verbal e virtual, 

explorando  a “escrita-pela-leitura ou a leitura-pela-escrita” (BARBOSA, 2003, p. 7). 

Esta perspectiva de poesia digital possibilita o estudo das viabilidades de um novo 

léxico e de novas concepções teóricas capazes de adentrar na construção do conhecimento 

científico pela realização de projetos, ligados ao sistema hipermídia, no âmbito acadêmico, 

pois se tem hoje um novo aluno, um utente mais ativo e dinâmico diante de informações que 

estão abertas à intervenção do mesmo. Trata-se de um cenário configurado sob o olhar da 

cibercultura, a qual promove atitudes de colaboração e compartilhamento coletivos entre 

leitor e texto. Ademais, há ainda a instauração de processos de informação e comunicação por 

meio de ferramentas e interfaces hipermidiáticas, diferindo assim de uma prática restritiva e 

centralizadora, baseada em uma transmissão massiva de dados, em que o leitor apenas recebia 

e não atuava como autor ou coautor.  

A poesia digital promove ainda a capacidade de criação e recriação do discurso por 

meio do computador como recurso semiótico no tratamento do texto sob à luz da 

ciberliteratura. Desse modo, em meio eletrônico, responsável por uma efetiva edição-rizoma6, 

o leitor entra em contato com um “texto animado, interativo e multimídia” (TORRES, 2004a, 

                                                 
5 Neologismo utilizado por Barbosa (1998 apud NEITZEL, 2006, p. 253) para especificar possibilidades de 
interatividade entre obra e o fruidor, podendo alterar o objeto literário, pois a introdução da interatividade no 
momento da recepção do texto em processo pode conduzir a uma intervenção simbiótica nas funções tradicionais 
do autor e do leitor mediante uma maior ou menor participação deste último no resultado textual final. 
6 Tornam “imediatamente acessíveis todos os testemunhos textuais, manuscritos, datiloscritos e impressões, 
assim como suas ‘transcrições e interpretações’” (HOFFMAN, 1994 apud SANTOS, 2003, p. 69). 
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p. 321-28), capaz de descentralizar a “hierarquia linear e reconceitualizar a dimensão gráfica 

do texto” (SANTAELLA, 2012, p. 236).  

Assim, a criação literária digital contempla uma tridimensionalidade no texto por meio 

da expansão dos signos, da espacialidade, da visualidade e da simultaneidade da informação, 

o que pode ser sintetizado pelo sistema verbivocovisual, cunhado por James Joyce, 

caracterizador da poesia concreta, modalidade inaugurada nos anos 1950, pelos poetas 

Augusto de Campos, Décio Pignatari, Haroldo de Campos, José Lino Grünewald e Ronaldo 

Azeredo. Tal modalidade promove ao texto a especificidade de se organizar no papel, 

explorar o fenômeno da simbiose entre o signo e o espaço na construção textual e negar o 

modelo fixo de produção de literatura. O poema, que era apenas lido, passa agora a ser visto; 

“nesse formato, a poesia apresentava uma linguagem concisa e objetiva e o poema concreto 

era feito para ser visto como um todo homogêneo e fragmentário” (SILVA, 2010, p. 6)  

Destarte, prevendo a dinamicidade e o fragmentário próprios da contemporaneidade, 

os poetas concretistas   realizaram   um trabalho minucioso   ao se dar expressividade à poesia  

poesia experimental com elementos líricos, verbais, visuais e sonoros. Tal trabalho, por sua 

vez, deu luz a uma nova estética, denominada ciberliteratura com seus representantes maiores 

E. M. de Melo e Castro, Pedro Barbosa, Rui Torres, Salete Tavares e outros. Assim, torna-se 

relevante destacar que, em meio à hipermédia, concretiza-se, pelo processo de transposição 

didática, um cabedal de textualidades, configurando três tendências textuais:  
 

a) a Poesia Animada por Computador que, na continuidade da poesia visual, 
introduz a temporalidade na textura frequentemente multimediática da 
escrita em movimento na tela do PC; b) a Literatura Generativa que, 
mediante "geradores automáticos" apresenta ao leitor um campo de leitura 
virtual constituído por infinitas variantes em torno de um modelo; c) a 
Hiperficção - narrativa desenvolvida segundo uma estrutura em labirinto, 
firmada na noção de hipertexto, dentro das dimensões do hiperespaço, em 
que a intervenção do leitor vai determinar um percurso de leitura único que 
não esgota a totalidade dos percursos possíveis no campo de leitura 
(SANTOS, 2003, p. 5). 

 
Tais tendências configuram-se como práticas de escrita criativa que podem oferecer 

subsídios ao intuito de se efetivar maneiras didáticas e pedagógicas para atender às novas 

provocações e exigências do ensino de literatura.  Nesse contexto, objetiva-se disseminar 

pesquisas teóricas e prático-pedagógicas de poetas que, por meio do projeto PO-EX - Poesia 

Experimental Portuguesa: Cadernos e Catálogos, reproduziram em moldes digitais exemplos 
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da poesia concreta e visual luso-brasileira, interligados à Poesia Experimental no blog:  

http://www.po-ex.net. 

 
2 Escrileitura e textualidade virtual 

   

 O cinema, a televisão, o rádio e a entrada no mundo virtual levam à constatação de que 

a sociedade contemporânea está imersa na era da informação, na era de imagens interativas e 

tridimensionais – uma era de discursos multifacetados, processos dinâmicos, interatividade 

subsidiada por redes sociais e espaços virtuais de socialização, de entretenimento e 

aprendizagem, concebendo, assim, um cidadão denominado como Homo Zappiens, o que se 

designa por ser os “primeiros seres digitais” que “cresceram em um mundo onde a informação 

e a comunicação estão disponíveis a quase todas as pessoas e podem ser usadas de maneira 

ativa” (VEEN; WRAKKING, 2009, p. 29). Assim, o Homo Zappiens atua, em meio a textos 

verbais,  não   verbais   e    verbovisuais,    não   como um   corriqueiro   leitor  ou receptor de  

informações, mas sim como um coautor daquilo que lê ou recebe. Esta habilidade é justificada 

pelos inúmeros meios interativos e comunicativos que um Zap dispõe para ler, inferir, 

compreender, escrever, reescrever e produzir conhecimentos de maneira rápida e simultânea, 

permitida pela capacidade de zapear, ou seja, de trocar constantemente o foco de atenção 

entre múltiplos textos, circunstâncias ou dispositivos eletrônicos variados instantaneamente. 

 Sob esse paradigma, as novas formas de comunicação vieram ao encontro das novas 

condições de produção artística e literária. No entanto, professores se veem diante de um 

desafio entre os muros de uma escola ainda tradicional, em que a leitura é, muitas vezes, 

empregada como um exercício monótono, passivo e descontextualizado da realidade e 

interesse do aluno. Além disso, as tecnologias de informação e comunicação presentes em 

ambientes escolares são, muitas vezes, subutilizadas, deixando de se explorar projetos de 

literatura virtual, os quais podem se configurar como oportunidades para aproximar os 

estudantes da linguagem literária, do fazer literário e das particularidades de um texto híbrido, 

cuja especificidade maior é encontrar-se entre a literatura e as artes plásticas e visuais. 

 Por conseguinte, sem descartar a importância da leitura dos clássicos, é 

imprescindível, contudo, que a escola atraía o aluno-leitor, o aluno zap, para a nova era da 

literatura, em especial, para a ciberliteratura, para as novas possibilidades de fruição estética 

do texto literário,  o qual promove mudanças na função do leitor, que se tornou protagonista 
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do processo por se configurar de modo ativo, um hiperleitor, “um leitor das formas híbridas 

de signos e processos de linguagem, incluindo nessas formas até mesmo o leitor da cidade e o 

espectador de cinema, TV e vídeo” (TORRES, 2004b, p. 16). Assim, seja através da 

hiperficção, da hiperpoesia, do webpoema ou do metalivro, a ciberliteratura resgata, como 

uma de suas ferramentas, o hipertexto, capaz de propor várias formas de acessibilidade, 

diagramas norteadores, links direcionadores, mapas conceituais, os quais se caracterizam 

como fonte de dados a serem associados e conectados, linear ou não linearmente,  obedecendo 

ou não a uma hierarquia, no intuito de promoção, aquisição, construção e assimilação de 

conhecimento literário; além disso,  resgata e dá continuidade ao experimentalismo universal 

na escrita, na sonoridade e na construção imagética, promovida pelas vanguardas europeias e 

pelo concretismo.  

 Dentro dessa perspectiva de leitor híbrido e midiático, surge um outro termo para o 

então leitor. Trata-se do escrileitor, figura oriunda do processo de escrileitura. Por meio desse 

processo, o texto virtual, concebido por muitos como algo fluído, leve e abstrato, torna-se 

concreto e palpável diante da tela do computador que permite a transposição do texto verbal 

para o virtual. Assim, hoje, o escrileitor interage com um texto dando a este uma nova 

roupagem, uma nova carga semântica, uma nova relação morfossintática, uma nova estrutura, 

o que, na verdade, pode se chamar de experimentalismo literário promovido pela “Literatura 

Gerada por Computador (LGC), antecipando desse modo os processos de transformação e 

transposição que uma transição da página impressa para o meio digital possibilita” (TORRES, 

2004b, p. 10-11). 

 Nesse âmbito de liberdade e elaboração criativa, uma enorme gama de textualidades, 

agregadas às multimídias, pode ser concretizada, pois se tornou uma atividade de 

aproveitamento estético e aprendizagem muito mais produtiva sob o ponto de vista 

pedagógico, comparada às atividades rotineiras vinculadas a papel e caneta. Como 

exemplificação de tais textualidades, figura o poeta luso-português Rui Torres com sua 

produção experimental, produzida entre as décadas de 1960 e 80, em que a transposição da 

palavra à imagem e a do texto verbal à tela do computador passaram por alterações em níveis 

estéticos e formais, transcendendo a página impressa. Essas práticas poéticas experimentais 

buscavam superar o espaço da folha de papel e alcançar a tridimensionalidade a partir de uma 

fusão de esferas, denominada de cineverbivocovisual, em que se combinam os aspectos: 



 
 

638 

cinético, verbal, visual e sonoro, semanticamente, incitando maior atenção ao primeiro deles, 

responsável por promover movimento ao poema e fazendo com que as palavras perambulem 

pelo espaço da tela, visto que já não se encontram em linearidade e sim em terceira dimensão.    

 

3 Rui Torres e sua atitude experimentalista 

 

 No intuito de superar os limites do espaço do papel, uma infinidade de atividades 

digitais surge e toma lugar no ciberespaço, o qual é o “principal ponto de apoio de um 

processo ininterrupto de aprendizagem e de ensino da sociedade por si mesma (...) Nele toda a 

sociedade humana irá convergir para uma inteligência coletiva7 (LEVY, 2001, p. 152). Neste 

cenário de construção coletiva de conhecimento, Rui Torres explora os múltiplos recursos das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para expandir as possiblidades de manuseio 

da linguagem no meio virtual, ou seja, busca ampliar abordagens e estudos voltados à 

produção, aquisição e construção de conhecimento, considerando as múltiplas semioses do 

texto visual contemporâneo, bem como estimular a interatividade textual mediada pela 

hipermédia.  

 Rui Torres, em sua prática experimental, desenvolve o ambiente virtual 

www.po.ex.net, a fim de que se modifique, por ação tanto do produtor como do utente, a 

forma de perceber as imagens abstratas dos poemas, produzindo sensações diferenciadas ao 

deparar-se com o texto virtual (CASTRO, 1998, p. 1).  

 Isto posto, outro objetivo do poeta, por meio de seus textos verbivocovisuais, é fazer 

com que autor e leitor vivenciem com mais frequência e intensidade a linguagem e a interação 

por meio da internet, além de promover, por consequência, novas produções poéticas e 

romper, simultaneamente, com o paradigma gutemberguiano, apregoador de um 

academicismo e classicismo dominantes. 

 Sendo assim, é necessário examinar as ferramentas que compõem a hipermédia para a 

leitura e produção da literatura digital por meio de um sintetizador de textos, como o Sintext, 

cujas bases de configuração poética estão presentes nos trabalhos experimentais dos poetas E. 

M. de Melo e Castro e Herberto Helder. Pode-se observar no exemplo a seguir, em que a troca 

                                                 
7 Termo que designa “a partilha de funções cognitivas como a memória, a percepção e o aprendizado por todos, 
via meios de comunicação, e que podem ser melhor compartilhados quando aumentadas e transformadas por 
sistemas técnicos e externos ao organismo humano” (LEVY 2009 apud PERSIVO, 2009, p. 1). 
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dos vocábulos permitiria o número 999.999.767.908.987 de opções para se escrever um texto 

literário e virtual. Vejamos um exemplo de construção por motores textuais: 

 
Amor de Clarice 

(A partir dos textos de Rui Torres e Clarice Lispector) 
Versão original 

 
Deformada pelas compras 
ana deposita o volume no ventre 
                         suspira 
como quem procura conforto 
como quem procura 
     no bonde 
     no jardim 
                    em meia satisfação 
ana semeia 
                    ana 
e de tudo recebe 
     a tudo dá 
     a corrente de vida 
@  

999999767908987 poemas possíveis 

Opção 1 
 
Acordada pelas tardes 
ana beija o grito no apartamento 
                         estremece 
como quem prende desejo 
como quem adormece 
     no silêncio 
     no lar 
                    em faiscante decomposição 
ana estremece 
                    ana 
e de tudo sonha 
     a tudo revela 
     a sombra de vertigem 
@ 

999999393444225 poemas possíveis 
  

 Com os itens acima, além do texto produzido por meio do processo da escrileitura do 

poema original, é perceptível observar que o motor textual Sintext é capaz de desenvolver 

infinidades de poemas a partir de procedimentos combinatórios por parte das trocas 

vocabulares, compondo textos em ambientes virtuais ou ciberlugares, os quais passam a ser 

espaços de interatividade, produção artística e construção coletiva de leitura e escrita, à luz do 

conceito de “Inteligência Coletiva” (LEVY, 2001, p. 152). Ao se entrar em contato com tal 

experiência de construção virtual de textos, o leitor depara-se com elementos concretos da 

virtualidade como a linguagem, que pode ser sonora, visual, verbal, cinética ou todas ao 

mesmo tempo; com as estruturas sintática, semântica, espacial e temporal; com o suporte 

(mídias convergentes); com os gêneros textuais, caracterizados por hibridismo; e com a 

mensagem, além das suas próprias impressões e sensações diante de uma poesia combinatória 

programada.   

 No blog Poemário, os leitores produzem releituras de textos poéticos e têm a 

oportunidade de divulgá-los, instantaneamente, on-line no próprio site, oportunizando, dessa 

forma, interatividade entre autores e leitores, além de entrar em contato com o diálogo que há 

entre as multissemioses e a convergência de mídias na construção de gênero híbrido, a qual se 

dá “quando em um mesmo ambiente estão presentes elementos da linguagem de duas ou mais 
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mídias interligados pelo conteúdo” (PELLANDA, 2003, p. 3), ou seja, a mídia rádio, a 

exemplo, adentra a mídia internet, a qual, por sua natureza multimodal, já possui outras 

mídias que interagem naturalmente entre elas. 

 Além de toda esta gama de especificidades da literatura experimental de Rui Torres, os 

poemas podem ser explorados em seu nível fonológico, sintático e semântico. Ao se analisar o 

poema original e uma versão deste, um estudo exploratório do vocabulário escolhido pelos 

autores pode ser realizado, pois as palavras que surgem à tela, para serem escolhidas, ao click 

do mouse, fazem referência ao conto Amor, da ficcionista brasileira Clarice Lispector, uma 

vez que os vocábulos são expressões retiradas do próprio conto. Um aspecto importante nas 

reescritas é o nome ana com letra minúscula, aludindo à perda gradativa de identidade da 

personagem, como se ela não se sentisse mais importante ou se anulasse diante do mundo em 

que vive. Os sons do poema, outro elemento fundamental, conseguem envolver o leitor em 

um processo de interatividade de forma que ele ao manipular o poema, por meio do mouse, 

aciona uma voz que realiza a leitura do trecho selecionado. A sintaxe, por sua vez, leva a uma 

observação de que existe uma preocupação em aproveitar o espaço do papel.  

 Assim, sob esse paradigma, a reescrita  do texto em si concretiza uma arte a ser 

conduzida pelo olhar do utente, valorizando assim a intencionalidade deste coautor diante do 

texto, pois embora não havendo uma aparente relação semântica intratextual, há sentido entre 

os elementos que constituem o poema, pois de acordo com as escolhas realizadas pelo 

escrileitor, diante do léxico oferecido pelo Sintext, para formar o novo poema, a semântica 

textual é alterada, reafirmando assim o processo da escrita criativa, da escrileitura. 

  

4 Considerações finais  

 

 A sociedade contemporânea, em meio às mudanças sociais e tecnológicas, vem sendo 

marcada pela complexidade das novas formas de comunicação, que impõem aos leitores 

novos gêneros textuais, linguagens verbais e não verbais. Ademais, há a ascensão e a 

consolidação da cibercultura, responsável por disponibilizar, em novas esferas virtuais de 

entretenimento, convivência e aprendizagem, processos dinâmicos de interatividade e práticas 

colaborativas, as quais se propagam pelas virtualidades da Internet.  
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 Não foram apenas mudanças sociais que ocorreram no âmbito da cibercultura.  O 

leitor e a leitura foram reconfigurados por meio da interação, a qual ocorre em ambientes 

virtuais ou não e que possibilita às pessoas se somarem, mesmo com objetivos diferentes, e se 

expressarem sincrônica e anacronicamente, no intuito de produzir novos tipos textuais e 

experiências ímpares de escrita como a escrileitura. Tais experiências ditam o poder de 

recriar e operacionalizar ligações ao mesmo tempo, independente de ordem linear, 

promovendo emancipação do leitor, que passa a desenhar o seu próprio caminho no intuito de 

desvendar e enriquecer o processo da leitura e da escrita. 

 Legitimamente, tais experiências se multiplicam a cada dia e apresentam, em seu 

fazer, além de reconstruções nas estruturas morfossintáticas, grupos imagéticos, constructos 

culturais e ideológicos de uma esfera social que se transformam e direcionam a leitura e a 

escrita a inéditos caminhos no intuito de produção e apreciação do conhecimento.  Assim, 

tem-se uma estética inerente à forma multimodal de redigir, que supera paulatinamente os 

limites da página impressa e promove um leque de atividades digitais, contemplando aspectos 

como visualidade, materialidade e reversibilidade na literatura, ao se transpor um texto à tela.  

 Vivencia-se, cada vez mais, o ato comunicativo e a linguagem via redes interativas e 

virtuais, o que acabou por amenizar os limites existentes entre o autor e o leitor do texto e, 

consequentemente, afetou também as produções poéticas atuais. Dessa feita, no âmbito da 

criação poética virtual, produções experimentais de Rui Torres abriram espaço à 

interatividade por meio da hipermédia, da ciberliteratura, reforçando inúmeras possibilidades 

de composição estética e literária. Tal reforço reiterou o diálogo multissemiótico entre essas 

esferas e, assim, faz-se necessário admitir que os significantes poéticos apresentem uma 

espécie diferente de materialidade semântica e se manifestam no nível da expressão, o que 

contribui para uma complexibilidade de planos em que o verbal, o visual e o sonoro atuam 

mutuamente, promovendo a verbivocovisualidade, presente desde o início no texto poético 

experimental. 

 Como um elemento discursivo, as relações semânticas existentes em um poema virtual 

indicam novas posturas frente ao ato da leitura do texto. Isso porque, no decorrer das 

reflexões deste texto, observou-se que a ciberliteratura faz uso de recursos específicos do 

meio digital, tais como a convergência de mídias, a fragmentação do texto, as múltiplas 

linguagens e a interatividade para a produção de textos. Portanto, o ler e o escrever, em suas 
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materialidades específicas, impõem revisitações na relação leitor e texto, numa época cada 

vez mais fluida, interligada à web que disponibiliza uma gama fértil de oportunidades e 

múltiplas textualidades em seu contexto.  

 A ciberliteratura, inserida na cibercultura, contribui com a formação de leitores da 

lírica como um gênero capaz de promover o trabalho da linguagem sobre si mesma, 

considerando que esta se faz presente em toda a organização estrutural do currículo escolar. 

Nesse sentido, a ciberliteratura contempla a leitura multissemiótica por meio da hipermídia, 

além de abordar os recursos constitutivos do texto poético em meio virtual, permitindo-nos 

romper o paradigma de que, em sala de aula, somente aulas expositivas, leitura de textos 

didáticos e a escrita em norma padrão têm espaço.   

 Assim, como uma grande quantidade de inovações faz-se presente no cotidiano da 

sociedade atual, repleta de informações simultâneas e interativas, tem-se a indispensabilidade 

de buscar ferramentas inovadoras como os meios midiáticos para se ter leitores participantes, 

atuantes e críticos. Faz-se necessário despertar a prática da   leitura que contemple, no âmbito 

dos signos, as novas peculiaridades oferecidas pelas tecnologias de informação e 

comunicação, visando à comunicação humana, “o grande magma dos sinais digitais para onde 

tudo converge e de onde tudo diverge, sinais virtuais lado a lado com sinais materiais 

referencialidades originárias de mundos de síntese, novos algorítimos de pensamento 

percepção e sinalização” (BARBOSA, 2003, p.1, /grifo do autor/). 
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A MÍMESIS DA PATERNIDADE EM IAIÁ GARCIA DE MACHADO DE ASSIS 
 
 

William SOUZA (UFMS)1 
 
 

RESUMO: A representação da paternidade, associada à questão de autoridade, é um 
elemento ficcional recorrente na literatura do século XIX, principalmente se tratando de 
Machado de Assis, por isso o objetivo deste trabalho foi analisar e discutir a representação da 
paternidade no romance Iaiá Garcia, publicado em 1878. Fizemos análise de elementos da 
narrativa que compõem a representação da paternidade. Enfocamos os conceitos de 
representação e mímesis. Vimos necessidade de ampliar o entendimento da representação da 
paternidade, que concentra uma função organizadora e detentora das leis e da moral no 
contexto da ficção machadiana. 
 
Palavras-chave: Romance. Ficção Brasileira. Representação. Paternidade. Machado de Assis. 
 
 
Introdução 

 

Por que ainda escrever sobre Machado de Assis? Tantos escritores contemporâneos 

dignos de que fosse iniciada a composição de sua fortuna crítica, aqui nos deparamos com um 

autor cuja imensidão de sua obra – qualidade e quantidade, - não teríamos condições de 

abarcar em um estudo dissertativo, tão menos sua fortuna crítica. 

O nome Machado se encontra atrelado ao que se considera o maior escritor da 

literatura brasileira, talvez este peso de maior, mais expoente, Shakespeare brasileiro, tenha 

de algum modo influenciado para que tomemos Machado como objeto de pesquisa, deste 

modo este é um estudo que atente a uma postulação da crítica, pois os adjetivos em torno de 

Machado não aparecem em suas obras, Machado em seu “grau zero”, se podemos dizer assim, 

sem tantos adjetivos, está nas obras, nos romances, contos, poesias, etc. Não no cânone que o 

consagra o maior ou ao menos canônico. 

A questão é que este estudo pertence ao campo dos estudos literários e dentro deste 

campo nos voltamos para a representação da paternidade. Podemos dizer que Machado de 

Assis foi e continua a ser um norte para muitos escritores que tem como base para sua 

construção literária os clássicos machadianos, ao menos, podemos dizer com mais segurança, 

                                                           
1 Psicólogo, Mestrando em Estudos de Linguagens pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo 
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a base da formação como leitor de muitos escritores brasileiros. Machado nos remete à figura 

totêmica, como um totem posto no centro da aldeia a qual tem a função de que todos 

pertencente à aldeia o tomem como referência e se organize ao seu redor, de acordo com seus 

preceitos. 

Pensando na aldeia literária e do quanto nesta aldeia se recorre, no sentido literal, a 

Machado, nossa associação talvez não esteja tão equivocada, desta forma é possível que soe 

até mesmo natural que um estudo sobre a representação da paternidade no campo da literatura 

esteja voltado aos recantos machadianos. 

Buscamos neste estudo discutir um pouco do conceito de mímesis, mostrando o que 

este termo representa para alguns autores. 

Nosso maior interesse esteve concentrado em discutir a questão da paternidade na obra 

Iaiá Garcia de Machado de Assis. Para que esta discussão ocorresse precisamos abordar a 

questão da paternidade por alguma perspectiva, entendemos então que associar a paternidade 

como um elemento mimético, uma representação, poderia ampliar a visão que temos deste 

elemento na obra literária. 

Dentro da perspectiva do conceito mimético, a que mais nos ajuda quanto à 

compreensão da paternidade na obra de ficção é a perspectiva da potencialidade que está 

ligada diretamente a força, que extraímos a partir das proposições de Costa Lima, além da 

perspectiva da autoridade. 

Passamos a ver, desta forma, a paternidade como força potencial, pois, como elemento 

mimético, sendo força potencial a característica base da mímesis, a paternidade se 

configuraria então neste sentido, também como força potencial. 

No entanto, a paternidade não é uma força que se concentra em uma única figura, 

como, por exemplo, na figura do homem como pai, mas uma força que requer uma 

configuração menos fixa, pois, associada à força, ela tem como característica principal a 

capacidade de se deslocar de uma figura para outra, como no caso de Valéria, personagem do 

romance, que apesar de totalmente constituída por elementos femininos a começar pelo nome, 

por vezes, a encontramos imbuída de uma força paternal, associada à autoridade, que 

determina, sustenta e guia o enredo. 
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Lidamos aqui com este pressuposto de que a paternidade esteja vinculada a uma força 

que seja determinadora, que sustente e que seja uma direção. Podemos dizer que estas são 

características da força paternal, uma forma de identificá-la na obra de ficção. 

Buscamos também ampliar a noção que temos de paternidade, que não apenas atrelada 

a questão da autoridade, mas também pertencente a esta. 

Este trabalho é parte do processo de uma dissertação de Mestrado em Estudos de 

Linguagens com enfoque em Teoria Literária. 

 

1. Desenvolvimento 

 

Mímesis é um conceito muito antigo que já aparecia nos escritos de Aristóteles e 

Platão como a arte da representação e arte da imitação, podemos compreender este termo 

como, representação da natureza se caminhamos por uma via mais aristotélica. 

Reias & Lopes (2007) colocam que, o conceito de representação, desde suas 

postulações platônicas e aristotélicas diverge por questões como gênero literário, 

representação do real no sentido dado por Auerbach, as potencialidades gnoseológicas da obra 

literária, etc. 

A representação precisa ser compreendida em termos dialéticos, isto significa que 

entre o objeto em si e sua forma representativa exista uma relação de interdependência, de 

modo que a representação possa se firmar como substituto do objeto em si. (REIS & LOPES, 

2007).  

No entanto, Luiz Costa Lima propõe um estudo mais afundo deste termo quando 

descreveu seu conceito de mímesis-zero. 

Para Costa Lima (2012) a mímesis-zero não estaria ligada a algum elemento externo, 

presente na natureza, desta forma, não poderia ser compreendida apenas como representação 

ou imitação da natureza, mas a comparação que o autor faz é com a indicação de energia que 

nela vibra. 

“É pela focalização do que pulsa na mímesis-zero, que algum ganho será obtido no 

entendimento de sua composição”. (LIMA, 2012, p.14). 

Na tentativa de se chegar a uma compreensão melhor a respeito da mímesis-zero, o 

autor associa este termo à intuição, pois esta seria o resultado imediato da relação entre sujeito 
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e objeto. “É a intuição que afeta o espírito ao estabelecer uma ponte entre o sensível e o 

passível de ser conhecido”. (KANT, 1781 citado por LIMA, 2012, p.15). 

Quando ocorre a intuição, esta se dá na mente do sujeito através da representação, 

sendo que, através da sensação é que o sujeito adquire capacidade representativa, ainda mais, 

intuição, representação e sensação são entendidas como respostas intelectivas do sujeito em 

contato com o fenômeno. (LIMA, 2012). Neste caso, o sujeito consegue apreender a matéria 

através das sensações. 

Com a ajuda de Kant, Costa Lima (2012) chega ao entendimento de que, a matéria 

pré-existe na mente do sujeito em forma de sensações. Todo fenômeno construído no mundo 

fora do sujeito, que dá origem à matéria, cuja qual apreendemos através das nossas sensações, 

são, anterior à matéria, nossas próprias sensações que agora, em contato com a matéria, 

puderam ganhar uma representação, que é o mesmo que receber um nome, fazer parte de uma 

estrutura de linguagem. 

Neste ponto Costa Lima vai ampliando o conceito de mímesis, à medida que se 

aproxima da tentativa de conceitualizar um possível estágio zero do que seria a mímesis, 

entendemos que tal estágio está ligado ao estágio de origem. Enquanto que, em Aristóteles, a 

mímesis estaria ligada à representação da natureza externa, a mímesis-zero estaria ligada à 

representação da natureza intrínseca ao sujeito, a natureza de suas sensações com base na 

intuição. 

Este arcabouço de sensações intrínsecas ao sujeito é o que usamos para construir nosso 

conhecimento, “que provêm de duas fontes fundamentais do espírito, em receber as 

representações (a receptividade das sensações) e a capacidade de conhecer um objeto 

mediante estas representações (espontaneidade dos conceitos)”. (KANT, 1781 citado por 

LIMA, 2012, p.18). 

Para Costa Lima (2012) a intuição está associada às relações, pois é neste campo que o 

sujeito experimenta suas sensações, conquanto as relações sejam um elemento considerável 

na análise do objeto investido de carga estética, ou seja, passível de suscitar uma experiência 

estética, tal experiência estética para o autor quando chega ao esgotamento, o objeto estético 

abrangeria uma dimensão sintática e não semântica. O sujeito estaria privado da produção de 

sentido através de suas relações – o objeto perderia sua estética – seria um objeto vazio, 

esvaziado da capacidade mimética. 
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Com ajuda de Freud, Costa Lima expõe que “a arte pode ser compreendida como 

modo de desvio ou sublimação da ‘curiosidade sexual’, porém o relacionamento de mímesis 

com a libido, mediante sublimação da descarga de energia pulsional, não é adequado para 

definir a mímesis”. (LIMA, 2012, p.20). 

Pois a libido, quando consegue alcançar sua finalidade, faz cessar por alguns instantes 

a excitação provocada na mente e no corpo do sujeito, pois a mímema, mais alto alcance da 

mímesis, enquanto obra de arte, constitui uma finalidade sem fim. “[...] o belo, cujo 

julgamento tem por fundamento uma mera finalidade formal, isto é, uma finalidade sem fim 

[...]”. (KANT, 1790 citado por LIMA, 2012, p.20). 

“Ao se relacionar, de maneira menos direta, com a mímesis, a libido, em vez de vazar 

sua energia, a retém e a prolonga no objeto que constitui”. (LIMA, 2012, p.20). 

Com base nas proposições de Girard que associa a mímesis, ao desejo inato à violência 

no sujeito, ao desejo parricida que necessita de uma mímesis ritual para contê-lo, Costa Lima 

(2012) amplia o campo em que abrange a mímesis, dizendo que esta não é exclusiva à arte, 

mas coincide com o campo de incidência da violência, logo, abrange toda sociedade humana. 

A mímesis não é regida pela consciência que seus agentes teriam dela. “A mímesis-

zero implica todas as faculdades humanas, fracassando toda tentativa de explicá-la a partir de 

uma decisão pessoal e consciente”. (LIMA, 2012, p.24). Pois a mímesis, mais próxima de seu 

estágio zero diz respeito a forças imperiosas do inconsciente. 

Através do que foi colocado quanto à mímesis pertencente à intuição, passando pela 

relação que teria com a libido como representação das forças anímicas, chega-se ao plano do 

desejo, como colocado; 

 

O desejo é antes de tudo mimético, desde logo mobilizado por um “modelo” 
a que se conforma (a que se identifica) — e isso não é assim porque haveria 
um desejo qualquer de imitar, uma “pulsão de imitação” qualquer (isso seria 
ainda conceder em demasia à ideia de uma pretensão própria ao desejo), mas 
antes porque a mímesis informa o desejo, mostra-lhe sua direção e mais 
geralmente a suscita. (JACOBSEN, 1982, p.39 citado por LIMA, 2012, p. 
25). 
 

O desejo não visa usufruir de um objeto, mas a uma identidade subjetiva. “Seu verbo 

fundamental é ser (ser como), não ter (usufruir de)”. (JACOBSEN, 1982, p. 42 citado por 

LIMA, 2012, p. 25). 
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Costa Lima (2012) chega à imagem da mímesis-zero como uma “mímesis-sem”, seria 

uma “mancha” ou “nebulosa” na mente do sujeito que, não tendo forma, não possui 

movimento, para o autor, mímesis-zero seria dizer aquilo que não contêm figuras ou linhas de 

força configuradas, como um ‘como se’ em estado de gestação e caso seja levado adiante, 

poderá ser um objeto ficcional. 

Mímesis como potencialidade, uma “mancha” ou “nebulosa” tocada pela libido. “A 

junção entre mancha psíquica e libido significa que algo ou alguém, uma paisagem ou quem a 

atravessou, ali deixou uma marca que provoca tão só uma impressão, no entanto duradoura.” 

(LIMA, 2012, p. 26). 

A partir das proposições de Costa Lima fica mais tranquilo entender o resultado final 

daquilo que originalmente pertencia à mímesis em seu estado potencial, à mímesis-zero, que é 

o efeito de verossimilhança, pois além do objeto ficcional criado pelo contato entre a mímesis-

sem e a libido, cria-se um efeito ao qual este objeto é envolvido, para que ele possa ao mesmo 

tempo pertencer à realidade subjetiva e pertencer à realidade externa, como objeto possível de 

existir na natureza. 

Para Rocha (2012) a literatura não deve ser apenas uma imitação da realidade, mas 

uma construção de acontecimentos com base na crença do que possa ocorrer ou não na 

realidade, mediante o mundo sensível, ou seja, é na construção do efeito de verossimilhança 

que se constitui o ato literário. 

Com o verossímil, “a noção de realidade é dilatada, criando um momento de reflexão 

não exatamente sobre o fato real, mas sobre como este se edifica e se propaga na sociedade”. 

(ROCHA, 2012, p.21). 

Desta forma, a figura paterna se apresenta como objeto ficcional, capaz de representar 

formas variadas de significado. 

 

2. À Obra 

 

Luis Garcia, personagem criado por Machado de Assis para ser o pai de Iaiá Garcia, 

nasce da necessidade de se criar uma mímesis da origem, a origem da personagem Iaiá, que 

por aparecer como uma jovem colegial sem mãe precisava de um pai para que certa ordem de 

costumes pudessem se manter, pois sem o pai que a sustentasse, além da mãe que havia 
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morrido Iaiá provavelmente estaria em um convento ou morando de agregada na casa de 

algum parente ou amigo da família, claro que estamos fazendo aqui apenas algumas 

suposições, no entanto, são suposições que sustentariam o contexto. 

Pois, por mais que mudássemos os personagens, certa coerência de contexto precisaria 

ser mantida já que a história se passa entre 1866 e 1871. A história não poderia ser contada da 

mesma forma se fosse o oposto e Luis Garcia teria morrido e Iaiá sustentada pela mãe; o que 

para época representaria uma mulher e uma filha? No mínimo uma mulher que conseguisse 

sustentar a si e a filha com alguma herança deixada pelo marido, como representado na figura 

de Valéria, uma matriarca viúva do desembargador, vive com seu filho Jorge e Estela, uma 

agregada. 

Concentremos em duas figuras, Luis Garcia e Antunes, ambos, pai de moças jovens, 

ambos, viúvos e com idades próximas, mas com uma grande diferença, o peso da sombra do 

desembargador que recai sobre Antunes tendo que entregar sua filha Estela aos cuidados de 

Valéria, viúva do desembargador. 

Durante o enredo o desembargador já está morto, mas sua sombra paira como um 

fantasma por sobre os outros personagens, sobretudo Antunes que por respeito e amizade ao 

desembargador entrega Estela aos cuidados de sua família, uma vez que estava enfraquecido 

pela falte de recursos. 

 
[...] Pouco antes falecera o desembargador. O Sr. Antunes recebeu dois 
golpes em vez de um: o de o ver morrer, e o de não o ver testar. As 
aneurismas têm dessas perfídias inopináveis. A fim de emendar a mão à 
fortuna, o pai de Estela concentrou na viúva a atenção que até então repartira 
entre ela e o marido, fato que aliás decorria da própria obrigação moral em 
que se achava para com a família do desembargador. [...] (ASSIS, 
1994/1878, p.s/n). 
 

Luis Garcia aparece como um homem mais forte em comparação a Antunes, a força 

neste caso é representado pelas posses, pelo tamanho das casas, pela qualidade dos móveis, 

por ter ou não empregados, mas, sobretudo pela capacidade de sustentar a filha. Pois apesar 

de tanto Iaiá quanto Estela precisarem ser mantidas à distância, Iaiá é mantida a distância no 

colégio, sustentado por Luis Garcia e Estela é mantida a distância sustentada por Valéria, na 

casa desta, que nos faz pensar em uma espécie de transfiguração da imagem do 

desembargador, pois, com o desembargador morto, Valéria está de posse da força que sua 

imagem representa. 



 

 

652 

Neste caso, não é por acaso que Valéria passa a ser o centro da narrativa na maior 

parte, até que ocorre uma diluição de sua força através da morte, tendo como consequência a 

possibilidade de seu filho Jorge casar, construir vínculo, criar outra identidade paternal, uma 

identidade ligada à força e a capacidade de sustentar, inclusive seu próprio destino. 

Podemos perceber neste enredo a gradação de três níveis de força, maior, médio e 

menor, consecutivamente representados por Valéria/desembargador, Luis Garcia e Antunes, 

talvez também não seja por acaso que o papel desempenhado por Luis Garcia seja exatamente 

o de mediador. Uma ponte entre Valéria e Jorge inicialmente; posteriormente entre Estela e 

Antunes, pois Luis se torna amante de Estela e entre Jorge e Iaiá, pois é através do pai morto 

que o romance pode nascer. 

Nossa leitura não se restringiu em atrelar paternidade à figura do homem pai, mas de 

acordo com os pressupostos miméticos, compreendemos paternidade como mímesis potencial. 

  
Considerações Finais 

 

Em nosso trabalho nos preocupamos em compreender a questão da paternidade 

inserida no romance Iaiá Garcia de Machado de Assis, para que através desta pudéssemos 

ampliar a noção de paternidade dentro do contexto ficcional.  

Para tanto, foi de grande importância termos como pressuposto teórico a compreensão 

da mímesis, principalmente a noção que Luis Costa Lima vai buscar deste termo em seus 

estudos. 

Entendemos que mímesis não é um conceito novo, no entanto, têm surgido teóricos na 

atualidade discutindo este conceito, que nos parece caro aos estudos literários, uma vez que é 

difícil separar o entendimento de obra ficcional da ideia de representação. 

Entendemos a obra literária, em específico o romance que é o que foi tratado neste 

trabalho, como uma rede entrelaçada de elementos ficcionais, onde cada elemento em contato 

com outro, passa a criar um efeito de unidade que consiste todo o enredo. 

Ao destacarmos a paternidade na obra Iaiá Garcia, pinçamos apenas um elemento 

ficcional, no entanto, este elemento só ganha sentido na relação com os outros elementos, daí 

que Luis Garcia como pai de Iaiá ou Antunes como pai de Estela não estão sozinhos, seria 

talvez um equívoco discutirmos a paternidade de forma isolada, associada apenas a figura de 

Luis Garcia ou a de Antunes. 
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Este trabalho é apenas uma primeira tentativa em discutir estes termos mímesis e 

paternidade dentro do romance Iaiá Garcia, temos consciência de que este assunto não está 

finalizado, nem tão pouco poderá ser finalizado ou acabado, porém existe a necessidade de 

ampliá-lo, aumentar através de mais estudos e observação para que cada vez mais nossa 

discussão ganhe em aprofundamento. 

Pois, é neste caminho a base da nossa pesquisa, discutir com intuito de aprofundar e 

ampliar o sentido que fazemos da paternidade dentro do contexto ficcional, que não 

exclusivamente é um contexto do mundo das ideias, mas também possível de existir na 

natureza, sobretudo, se entendermos subjetividade como também elemento da natureza.     
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A PALAVRA-PEDRA: UMA LEITURA DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

POÉTICA EM PEDRA DO SONO E O ENGENHEIRO, DE JOÃO CABRAL DE 

MELO 

 
 

Kelly Beatriz do PRADO (UFG)1 
 
 
RESUMO: Esse texto propõe a leitura da construção poética de Pedra do Sono e d´O 
engenheiro de João Cabral de Melo Neto. Inicialmente traça-se um percurso de análise 
baseada na diferença composicional, o primeiro embasado na imaginação criadora exposta 
por Bachelard e o segundo na imaginação formal proposta por Valéry. A partir das 
correlações percebidas, observa-se um possível diálogo cuja imaginação se apresenta como 
força inventiva da razão e a poesia racional parte de uma base onírica. Essa leitura confirma-
se a partir dos estudos de Michael Hamburger e, sobretudo evidencia a superação da lógica 
dissociativa que por vezes separa razão e imaginação. 
 
Palavras-Chave: João Cabral de melo Neto. Imaginação. Razão 
 
 
1 A imaginação criadora em Pedra do Sono 
 

À guisa de introduçãofaz- se necessário perceber que poesia hermética e a vasta 

produção de João Cabral de Melo Neto tem tornado desafiador o modo de ler sua obra. O 

hermetismo, o ocultismo e o surrealismo presente no livro inicial Pedra do Sono (1941) e a 

poesia de construção racionalista e objetiva, feita a régua e esquadro a partir do livro O 

engenheiro (1945) fazem pensar que não é possível traçar um estudo linear e sincrônico de 

construção poética, mas também não supõe um corte na forma de produção.  Frente esta 

condição, este artigo propõe uma leitura da construção poética, que se no livro inicial é 

marcada pela simbologia hermética com linguagem de impressão anti-cartesiana, 

transformando as palavras em signos potencializados, em O engenheiro, passa a ser definida 

pela lógica do pensamento abstrato, que tem ainda como base estruturadora o sonho. Para 

realizar a leitura desse processo de construção, que se dá de forma particular em cada um dos 

livros citados acima, será utilizado o conceito de imaginação criadora, elaborado por 

Bachelard e o de imaginação formal sustentado por Valéry em Poesia e Pensamento Abstrato, 
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bem como a leitura de Michael Hamburger que em A verdade da poesia aborda as tensões na 

poesia moderna. Essas tensões desvelam as diferentes formas em que a poesia se 

desenvolveu, evidenciando que embora haja uma seleção da forma e processo de construção 

poética, esta não de dará de forma unilateral.  

Bachelard, subjugando a influência da percepção sensorial ao intelecto, elaborou uma 

teoria poética que aponta para a legitimidade dos devaneios da matéria e nessa perspectiva 

defende a tese de que há uma linha muito tênue entre razão e imaginação. A razão ao ser 

instigada pela imaginação, segundo Bachelard (apud RODRIGUES, 2005, p.55) transforma-

se “em razão experimental, suscetível de organizar surracionalmente o real” de modo que se a 

cisão entre razão e imaginação é regra pela via racional, pelo surreal a razão e a imaginação 

convergem se complementando até atingirem a fluidez. A imaginação criadora que emerge 

dessa fluidez tem como base experiências imaginárias com os quatro elementos – fogo, ar 

água e terra, dando origem às imagens poéticas que criam irrealidades e apontam para uma 

leitura simbólica da poesia. 

 Ao obscurecer a vigilância da análise lógica, necessária às atividades científicas, a 

imaginação criadora permite que as imagens criadas pelo inconsciente sejam aceitas e 

classificadas como devaneios noturnos da matéria. A seleção dos quatro elementos materiais 

ocasiosa a “materializaçãodo imaginário”, ou seja, garante a estabilidade das imagens 

poéticas, tornando fixo o que era volátil, isso porque o poeta, segundo Bachelard (1996), 

necessita da matéria para objetivar sua ação. Desta forma, o elemento material vai ativar sua 

função reguladora da imagem e não se apresentar como matéria que estrutura o devaneio.  

 A construção dessa imagem volátil, ancorada às formas oníricas é que garante sua não 

estagnação e que gera no leitor a capacidade de apreender apenas temporariamente as 

imagens, pois após o momento de leitura e rápida compreensão simbólica, a imagem se 

desvanece, visto não pertencer ao campo de imagens da realidade e, portanto não fazer parte 

da experiência visual do leitor. Daí a relação dessas imagens com o devaneio e o onírico, 

requerendo ao homem um papel ativo, já que atua como interventor da matéria, para recriá-la 

num plano metafísico. 

 O processo de construção das imagensvia imaginação criadora, ao reconfigurar 

elementos primários fornecidos pela matéria, muda substancialmente sua forma, fazendo com 

que a imaginação ultrapasse o pensamento propiciando o surgimento de metáforas inéditas. 
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Ao tratar desse processo de construção, Bachelard (1996) aborda não só da matéria física e 

das experiências com a linguagem, de modo que a construção da imagem é calcada não só sob 

a perspectiva da subjetividade do poeta, mas também sob o imperativo sócio-cultural 

linguístico, ou seja, a partir da imaginação se dá a união inesperada de imagens e 

transmutação dos signos linguísticos em linguagem poética, gerando símbolos e 

desdobramentos simbólicos, que ocorrem com base no elemento material selecionado, 

tornando essas representações polissêmicas e impedindo um novo enrijecimento da imagem. 

 A mineralidade, presente na poesia de João Cabral, constitui o processo pelo qual a 

imaginação criadora daria origem à poesia de Cabral em Pedra do Sono, livro inicial em que 

o poeta se distancia criticamente da realidade e opta pelo lunar, pelo sono, pelo noturno e pelo 

onírico, promovendo a desistência do real e conduzindo à construção de imagens surrealistas. 

O trabalho com o signo “pedra” presente desde o título e seus possíveis desdobramentos 

simbólicos, faz pensar que dentre os quatro elementos materiais, o trabalho efetuado por 

Cabral teria como elemento primordial a terra, o que ocasiona um recorte da teoria 

bachelardiana que abordará especificamente a obra A terra e os devaneios da Vontade (2008). 

 Uma vez selecionada a matéria terrestre, a discussão da imagem é retomada e o 

elemento terra é que irá definir todo campo de construção não só da imagem, mas também do 

recondicionamento do signo linguístico, permitindo que a nova imagem criada se baseie na 

sublimação dos arquétipos enraizados no inconsciente humano. Essas imagens serão 

restringidas, nessa análise, às imagens duras que se direcionam à imaginação das forças, ou 

seja, sob a força do homem e sua vontade de transformar a matéria se revela uma perspectiva 

dinâmica que desperta a resistência adormecida nas profundezas da matéria. Deste modo, em 

Pedra do Sono Cabral seleciona o elemento terra que é o mais provocativo dos elementos 

porque é sempre hostil e sua resistência é constante, segundo Bachelard (2008). 

Considerando o texto do próprio Cabral apresentado em Recife em 1941, um ano antes 

da publicação de Pedra do Sono, intitulado Considerações sobre o poeta dormindo, é possível 

estabelecer uma relação entre sono e poesia, em que o poeta elege o sono como fonte do 

poema. O sono seria uma aventura que não pode ser documentada, uma vez que dele não 

existe percepção, é um estado em que estamos ausentes, e a partir do sono, segundo Cabral é 

que se obtêm o sonho que possibilita a visualização de um território desconhecido, assim 

como o da poesia. Mas a poesia não está no sono, é o sono que predispõe à poesia, 
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possibilitando no poeta uma vocação para o sobrenatural e o invisível que faz buscar o sentido 

oculto do que antes era claro. Desta forma, para o próprio Cabral o sono apresenta uma zona 

desconhecida em que os sentidos oficiais mantendo-se adormecidos, propiciam a criação de 

novas imagens, com as quais até mesmo o poeta se surpreende, ou seja, imagens que se 

constroem a partir da desmaterialização e reconfiguração de elementos que ele mesmo passa a 

não identificar: 

 

(...) a presença do sono nas obras de função poética, presença aliás que 
preferi sempre chamar: influência, por me parecer que o poeta, não tendo 
uma percepção objetiva do que acontece durante o sono, não poderia assumir 
em sua obra um caráter de presença, em imagem, ou coisa formulada. 
(NETO, 2008, p.668) 

 
 

Fugindo da psicanálise que se contenta em definir as imagens pelo seu simbolismo, Bachelard 

atribui à imaginação a função de atualização das imagens. É no trabalho do poeta sobre a 

matéria resistente que se apresenta a vontade de vencê-la. Experimenta-se nesse trabalho a 

condensação das imagens e das forças, pois é a existência real da matéria que suscita 

devaneios dinâmicos que por sua vez, evocam uma resistência oculta da matéria em ser aquilo 

em que o poeta a transforma, sendo “[a] imaginação um princípio de multiplicação dos 

atributos para a intimidade das substâncias” (2008, p.21). 

A começar pelo título, emPedra do Sono observa-se uma dupla realidade da imagem: 

a de existência real – pedra enquanto rocha, solidificação – e a imagem criada que perde sua 

materialidade propondo a desmaterialização da matéria de maior rigidez, ou seja, a torna 

flexível, uma vez que atribui à rocha existência e origem abstrata indiciando o surrealismo 

que permeará todo o livro. Se é preciso, como lembra Bachelard (1989), pensar a imagem 

tanto sob o aspecto do imperativo sócio-cultural lingüístico quanto sob o reflexo da 

subjetividade materialista do poeta, é possível elencar a escolha da palavra “pedra” como fio 

condutor de sua produção poética que opta, muitas vezes, pelo que Candido (2002) 

denominou desumanização e ressecamento da vida. Esse ressecamento e a criação de uma 

natureza morta e despoetizada se dá à medida que ocorre uma crescente utilização da 

mineralização e de máquinas que substituem o homem. 

A mineralização calcada pela palavra e imagem da pedra que remete à dureza, 

relaciona-se de forma direta ao “deserto”, “ao pó” e à “poeira” em Pedra do Sono.  A 
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desistência do real vem marcada por palavras que apontam para o devaneio poético a partir do 

campo de livre associação que se constrói em torno das palavras que remetem a dureza. De 

fato, o que Bachelard afirma é que a dureza com seu imperialismo estende as suas imagens ao 

longe indo da solidez da pedra à sugestão da impotência dos olhos frente ao telescópio, das 

pernas frente aos automóveis, bem como da fúria frente ao revólver, do tempo frente ao 

relógio. Essas imagens oriundas especificamente do metal que se caracteriza, segundo 

Bachelard (2008) como sólidos semiplásticos, constituem desdobramentos simbólicos da 

dureza. 

Antonio Candido (2002) ainda ressalta que a tendência construtivista no livro inicial 

está intimamente atrelada à dificuldade de fazer poemas sem que haja um número maior de 

imagens materiais, uma vez que há uma forte presença do cubismo sobressaltado por um 

senso surrealista, que são a fonte de toda sua poesia. Em “Poema” 

 
Meus olhos têm telescópios 
espiando a rua, 
espiando minha alma 
longe de mim mil metros. 
 
Mulheres vão e vêm nadando 
em rios invisíveis. 
Automóveis como peixes cegos 
Compõem minhas visões mecânicas.  
 
[...] (NETO, 2008, p.19) 
 
 

há a imagem de um sujeito fraturado, que aparece metonimicamente por meio da expressão 

“meus olhos”, capaz de espiar não só o mundo exterior, mas a própria alma. A visão mediada 

pelo telescópio, amplia-a ao mesmo tempo em que a distorce hiperbolizando a distância entre 

o sujeito e sua identidade. Na segunda estrofe, a poesia é tomada por imagens oníricas, que 

conduz à renovação das imagens convencionais, ocasionadas pelo recondicionamento do 

signo linguístico, que foi desligado de sua função social comunicativa e revisitado no aspecto 

a que culturalmente e linguisticamente ele serve. É relevante o fato de Bachelard (2008) optar 

pelo termo imaginação ao invés de simbolismo, uma vez que não necessariamente a imagem 

seja representação de algo precedente do real. Não há um encadeamento lógico das imagens, 

nem tão pouco elas se encontram ordenadas segundo sua existência real, elas se dispõem na 
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organização sintática, segundo a lógica onírica, propondo uma renovação de imagens 

desgastadas pela tradição. 

 No poema “Dentro da perda da memória”, observamos que as palavras são 

ultrapassadas pelo valor simbólico do que desejam exprimir. Há, segundo Candido (2002), 

uma poesia que não apresenta sequência verbal, ou seja, ligação discursiva. O que pode ser 

observado é a força sugestiva da palavra, a construir de forma sólida a imagem que se torna o 

elemento mais significativo do poema enquanto ela caracteriza-se como estruturadora do 

verso: 

 

Dentro da perda da memória 
Uma mulher azul estava deitada, 
Que escondia entre os braços 
Desses pássaros friíssimos 
Que a lua sopra alta noite 
Nos ombros nus do retrato. 
 
E do retrato nasciam duas flores 
(Dois olhos, dois seios, dois clarinetes) 
Que em certas horas do dia 
Cresciam prodigiosamente 
Para que as bicicletas do meu desespero 
Corressem sobre seus cabelos; (NETO, 2008, p.20-1) 

 

Candido (2002) ressalta que a construção das “coisas” pela palavra é que permite a formação 

de imagens. O crítico ainda auxilia a partir de sua análise a exemplificação da forma pela 

qual, segundo a teoria de Bachelard, se dá os desdobramentos simbólicos a partir da imagem 

material. Partindo da imagem da “mulher azul” ele chega aos pontos que ele chama de 

ossificação (pássaros, lua, retrato e cabelos). Segundo a classificação dada por Bachelard 

(2008), os ossos pertencem aos sólidos estáveis e equiparam-se, portanto a pedra. Ainda 

segundo o crítico brasileiro a partir dessa ossificaçãoda “mulher azul” se disporia outras 

imagens materiais que se constituem em novos desdobramentos simbólicos, tais como (flores, 

olhos, seios, clarinetes, bicicletas, amigos, hierofante, braço) comandando os versos e 

estruturando o poema a partir do recondicionamento dos signos. A partir da leitura realizada 

de trechos do livro inicial permite-se dizer que embora se observe que a imaginação atue de 

maneira imperiosa na elaboração de Pedra do Sono, ela não atua sem a força inventiva da 
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razão, que é capaz de edificar todo desdobramento simbólico correlacionado à força da 

“pedra” da qual emerge.  

 
 

2 A imaginação formal: o uso da razão em O engenheiro 

 

A imaginação formal ao remeter-se à tradição aristotélica, cartesiana e positivista da 

ciência, vincula-se ao real e afirma-se num processo de construção consciente, que 

corresponde à apreensão da imagem captada pela percepção ou pela memória e elaborada a 

partir do pensamento abstrato a que o poeta se dispõe na construção da imagem poética. A 

partir de O engenheiro, é possível afirmar de fato que há uma substancial alteração na forma 

de produção da poesia cabralina, uma vez que a poética que em Pedra do Sonosevoltava para 

a imaginação criadora, agora enviesa para a imaginação formal, culminando na figura do 

homem contemplativo, espectador do mundo, subsidiado pela técnica e pelo método. Quando 

tratamos dessa forma de produção, recorremos ao trabalho “Poesia e Pensamento Abstrato” 

de Paul Valéry que desvela justamente o ponto aparentemente contraditório entre poesia e 

abstração: 

 

Frequentemente opõe-se a ideia de Poesia à de Pensamento e, 
principalmente, de “Pensamento Abstrato” [...] A maioria acredita, sem 
muita reflexão, que as análises e o trabalho do intelecto, os esforços de 
vontade e de exatidão em que o espírito participa não concordam com essa 
simplicidade de origem, essa superabundância de expressões, essa graça e 
essa fantasia que distinguem a poesia, fazendo com que seja reconhecida 
desde as primeiras palavras (VALÉRY, 1991, p. 201). 

 

Valéry (1991) desmistifica o contraste clássico de que poesia e pensamento abstrato 

seriam oposições e para tanto inicia pelo estudo da linguagem, cercando a palavra que longe 

da frase, tem mais sentidos que funções e que sozinha transforma-se em enigma. Ainda 

segundo o teórico, os estados poéticos nascem da substituição de fórmulas verbais por valores 

e significados não verbais que são independentes da linguagem adotada fazendo surgir 

imagens brutas a serem lapidadas. 

 Os estados poéticos, anterior à lapidação da imagem, se produzem sem causa aparente, 

a partir de um acidente qualquer, desenvolvendo-se segundo sua própria natureza, em que o 

eu do poeta se evade ao menos temporariamente da própria consciência. Segundo Valéry 
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(1991) quando o ciclo de formação desses estados poéticos se dá por encerrado, é que é 

possível ao poeta reestabelecer uma ligação entre experiência e pensamento, cujo produto é o 

poema. A poesia sendo arte da linguagem pode produzir emoção com certas combinações de 

palavras, que outras combinações não permitiriam isto é as ideias que representam o mundo 

externo ou interno passam a ter outro tipo de valor que não o convencional, de forma a 

organizarem-se associados numa convenção não usual podendo ser musicalizados e 

harmonicamente correspondentes, favorecendoa criação de correspondências analógicas entre 

o universo poético e o mundo dos sonhos. 

 Considerando a teoria de Bachelard da imaginação criadora, em que os estados 

poéticos se elaboram a partir do sonho e do devaneio da matéria, é importante ressalvar a 

diferença exposta por Valéry (1991,p.205): 

 

Já que essa palavra sonho se introduziu nesse discurso, direi de passagem 
que, nos tempos modernos, a partir do romantismo, se formou uma confusão 
bastante explicável entre a noção de sonho e a de poesia. Nem o sonho, nem 
o devaneio são necessariamente poéticos; eles podem sê-lo: mas figuras 
formadas aoacaso, somente por acaso são figuras harmônicas.  
 
 

O teóricoapesar de estabelecer a lógica do pensamento abstrato como condição para 

existência da poesia, aceita em certa medida o fato de tanto o sonho, como o devaneio poder 

originar, mesmo que por acaso a harmonia da imagem poética. Essa perspectiva recai sobre a 

proposta apresentada por Bachelard, que propõe justamente a criação de imagens com base no 

devaneio da matéria. 

 A questão central em relação à diferença estabelecida entre imaginação criadora, 

formulada por Bachelard e a imaginação formal, defendida por Valéry, se dá exatamente no 

ponto em que o último acredita ser necessário mais que um estado de poesia para que a 

mesma seja elaborada, ou seja, há segundo ele um estado poético que difere da produção da 

obra. Isso porque, segundo Valéry (1991), há uma transformação, espontânea ou não, que se 

interpõe entre o pensamento e os versos que são ordenados sem o objetivo de atender 

qualquer necessidade, a não ser a de falar de coisas ausentes, profundas e sentidas, ou seja, 

linguagem dentro da linguagem. 

 Na poesia, diferentemente da linguagem comunicativa, a entonação e a imagem 

adquirem um novo valor em detrimento de seu significado comunicativo que é finito, e assim 



 

 

662 

precisa ser ouvida novamente, uma vez que o universo poético se instaura de forma bastante 

difícil justamente porque se serve da linguagem, em que cada palavra é “uma montagem 

instantânea de um som e de um sentido, sem qualquer relação entre eles” (Valéry, 1991, 

p.210). O teórico ainda ressalta a dificuldade do poeta em lidar conscientemente com a 

matéria verbal que pressupõe não somente o trato com o som e o sentido, mas também com a 

harmonia, o período musical, as condições intelectuais e as variações estéticas. 

 Para Valéry (1991), a poesia se traduz num movimento pendular que vai da forma, ou 

seja, as características sensíveis da linguagem ao conteúdo, expresso por novos valores 

significativos e assim consequentemente por novas imagens e ideias, sugeridas pela percepção 

e pela memória. Desta maneira, entre forma e conteúdo estabelece-se uma igualdade de 

importância, em que a troca harmônica entre expressão e impressão favorece as condições de 

produção do estado poético, mas isso de nada adiantaria se o poeta não fosse capaz de 

raciocínio exato e pensamento abstrato, pois somente isso permitirá a reflexão, seleção e 

combinações de linguagem que fará surgir uma nova maneira de dizer. 

 A literatura para Valéry (1991, p. 218) é a arte que “[...] coordena o máximo de partes 

ou de fatores independentes: o som, o sentido, o real e o imaginário, a lógica, a sintaxe e a 

dupla inversão do conteúdo e forma”. Assim a essência da poesia elaborada pela imaginação 

formal consiste na percepção, em que a imagem criada seria uma ressonância do real, 

trabalhada pela capacidade de pensamento abstrato do poeta. 

Benedito Nunes (2007) estabelece uma distinção entre a primeira experiência poética 

de Cabral em Pedra do Sono, em que o poeta capta uma poesia dominada pela 

indeterminação, inconsistência e fluidez, ou seja, a uma experiência que o estado de sono dá 

acesso, se configurando a partir de uma semântica do vago e oO engenheiro, que 

caracterizaria a passagem do mundo onírico para o mundo perceptivo, reforçando a ideia aqui 

exposta de alteração de composição poética, não no sentido de ruptura, mas de continuidade. 

Ainda segundo o crítico, em O engenheiroembora o sonho continue a ser uma constante, 

sempre associado à palavra “nuvem”, que é seu correlato, o livro encaminha-se para a 

morfologia do sensível que conota luminosidade, leveza e brancura evidenciando a busca da 

razão no processo de composição poética. 

 Das visões imaginárias que prevalecia em Pedra do Sono, conforme cita Benedito 

Nunes (2007) passa-se às sugestões visuais das coisas e edifica-se o processo de construção, 
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já que a presença de objetos consistentes denota o ideal de lucidez poética: o edifício que 

nasce do sonho, antes de sua natureza física, terá nascido sobre o papel em que foi traçado, a 

lápis e esquadro, numa forma geometricamente clara.O próprio crítico também aproxima 

conceitos e temas de Paul Valéry com os de Cabral, ressaltando o fato de enveredarem pelo 

controle racional dos efeitos poéticos contra as possíveis interferências do acaso em “O 

engenheiro”: 

 

A luz, o sol, o ar livre 
envolvem o sonho do engenheiro. 
O engenheiro sonha coisas claras: 
Superfícies, tênis, um copo de água. 
 
O lápis, o esquadro, o papel; 
O desenho, o projeto, o número: 
o engenheiro pensa o mundo justo, 
mundo que nenhum véu encobre. (NETO, 2008, p. 46) 

 

A poesia de mesmo título do livroapresenta uma combinação e associação de palavras, 

sempre ligada à figura do engenheiro, tais como lápis; esquadro; papel; desenho; projeto e 

número, remetendo a semântica do signo linguístico original, ou seja, mantém-se preso a 

percepção que o eu construtor do poema tem da realidade. Aqui à nível técnico, aparece a 

quadra como reforço do projeto da poesia pensada, em que a utilização da mesma atua, 

segundo Haroldo de Campos (2004), como um bloco pré-construído geometricamente para a 

armação sólida do poema. 

 Merquior (1972) ressalta o fato de Cabral perpassar o vegetal para atingir o mineral e 

deste vir ontologicamente ligado à questão da existência. Segundo o crítico o modelo da 

natureza ganha a forma exemplar da pedra, porque ela denota um processo de alienação que 

surge como contingência e passa também a ser questionado, apenas reforçando a ideia de 

impotência do homem frente à “pedra”, frente às forças mais hostis, sempre representadas 

pela mineralidade, pelas palavras desdobradas da dureza “carvão”/ “ossos”; 

 

            Que outros deslizam 
             largando o carvão 
            de seus ossos? 

             (...) 
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Como um ser vivo 
pode brotar 
de um chão mineral? (NETO, 2008, p.52-53) 
 

 
Em “A lição de Poesia” há recorrência da mineralização em /fantasmas de palavras, 

circulando/urinando sobre o papel/ sujando-o com seu carvão/. Os versos apesar de partirem 

de conotações de existência real pouco provável, apresentam coisas que sugerem o próprio 

significado ao qual o signo linguístico remete.  O carvão remetendo àquilo que há nas 

palavras de mais sólido, da qual mesmo a palavra poética não pode se livrar. Essa solidez 

pode ser captada nos versos subsequentes “Carvão de lápis, carvão/ da ideia fixa, carvão/da 

emoção extinta, carvão/consumido nos sonhos (NETO, 2008, p.54).  No último poema do livro 

“Pequena Ode Mineral” a imagem da “pedra” remete ao sólido novamente direcionando à 

leitura do verso, a solidez da ordem, da permanência, e embora possa assim como nos poemas 

de expressão surrealista haver uma ideia de dureza que se mantém, essa imagem não se 

desdobra em imagens simbólicas que não possam ser apreendidas, diferenciando-se da leitura 

proposta por Bachelard. Apoiado nas ideias de Valéry (1991) observa o ato de escrever como 

prolongamento do ato de pensar, furtando-se a inspiração, o poeta deve entrar em embate com 

o sonho e vencê-lo para lançar mão do poema como máquina da linguagem. Desta forma, 

lembranças e sentimentos morrem para tornarem-se apenas linguagem, ou seja, o poeta passa 

do processo de desagregação interior para o de expressão e sem anular nenhuma das duas 

etapas, nasce o verso.  

 

3 A imaginação como força inventiva da razão e a poesia racional de base onírica 

 

 Pensando a poesia de Cabral, sob as duas perspectivas anteriormenteapresentadas é um 

erro afirmar que elas se apresentam puramente delimitadas às suas formas correspondentes. 

Segundo Michel Hamburger (2007), a partir de Baudelaire a poesia se desenvolveu em 

diferentes direções, a começar pela palavra ou uso da sintaxe, que se apresenta na poética de 

forma que a estrutura torna-se mais interessante que o significado. Trata-se de uma sintaxe 

que muitas vezes não recorre ao mundo exterior, mas opta por explorar as verdades ao invés 

de afirmá-las. Desta maneira, partindo da palavra e de suas convenções na frase, a poesia de 

Mallarmé e seus sucessores levou à imagem para domínios que antes pertencia somente ao 
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pensamento abstrato, construindo uma poesia em que “os próprios processos de pensamento, 

sentimento e imaginação se acham representados” (HAMBURGER, 2007, p.40). 

 A partir dessas inovações, surgidas com Baudelaire e Mallarmé é que se sustentam 

duas formas de construção de poesia, em que uma não exclui a outra. A primeira baseada no 

processo simbolista de representação e a segunda calcada no pensamento. Os processos de 

abstração se dão ora pela ciência que passa da denotação geral para uma abstração precisa, ora 

pela arte da abstração precisa para uma conotação vital com vistas à particularidade. Frente a 

essa conotação advinda da abstração da arte é que se favoreceu o desenvolvimento de uma 

poesia que não visa à interpretação literal de versos isolados.  

 A partir dessa nova forma de lançar o olhar sobre a poesia, observa-se segundo 

Michael Hamburger (2007), que o pensamento, o sentimento e a imaginação tenderam cada 

vez mais a ser interpretados como processo indivisível. O fato explorado por Hamburger 

(2007) é de que não há um só movimento na poesia moderna, ou seja, fruto de experiências 

vividas é um processo apenas aparentemente contraditório à tendência à abstração ou à 

autonomia da arte, no entanto, nas grandes poesias sempre há, segundo Hamburger (2007) o 

encontro da imaginação com alguma forma de experiência exterior. E se pela leitura do 

teórico nos parece que as imagens flutuantes, sem âncoras, nem explicações, surgidas com 

Mallarmé, enriqueceu os recursos da poesia, é sabido que ela também é responsável pela 

superação da dicotomia  desgastada entre pensamento e imaginação. Na produção poética de 

Cabral, Merquior (1972) observa a existência dessa dicotomia que se dá entre a vida mental 

inconsciente e o ato lucido de criação.  

No poema “O engenheiro”, “sonhar e pensar”se apresentam como sinônimos, que 

indica em certa medida uma alteração na forma de composição poética e que da valorização 

do onírico em Pedra do Sonoencaminha-se para o elogio da lucidez antionírica. Assim a 

correspondência entre primeira e a segunda estrofe indicia que não há oposição entre sonhar e 

pensar já que o engenheiro projeta exatamente o que sonhara. Nessa proposição, o edifício, 

obra sonhada pelo engenheiro se adequa à natureza: 

 

(Em certas tardes nós subíamos 
ao edifício. A cidade diária,
como um jornal que todos liam, 
ganhava um pulmão de cimento e vidro.) 
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A água, o vento, a claridade, 
de um lado o rio, no alto as nuvens, 
situavam na natureza o edifício 
crescendo de suas forças simples (NETO, 2008, p.46) 

 

O edifício passa a ser comparado, segundo a leitura crítica de Merquior (1972) às criações 

humanas. O poema encerra o olhar sobre a lucidez humana como forma de produção da 

ordem natural, ou seja, parte do sonho, mas elege a razão e o trabalho consciente do poeta 

como fator estimável de construção poética.  

Ainda segundo Merquior (1972), em O engenheiro é possível observar diferentes 

ângulos da visão simbólica, visto que pressupõe o instante contemplativo e observa no poeta a 

abertura ao que irá transcender. Contrário à grande parte da crítica, que observa nesse livro de 

Cabral a poética que se prepara para a pura lucidez, Merquior (1972) abre precedentes para a 

leitura que aqui se propõe a de que a imaginação atua como força inventiva da razão, e desta 

forma reafirma a perspectiva abordada por esse estudo que apoiado na leitura de Bachelard 

sobre a construção das imagens poéticas a partir do devaneio de elementos materiais, observa 

uma predileção de Cabral por essa forma de produção poética em Pedra do Sonoe uma 

significativa alteração da forma de produção poética em O engenheiro, que embora enviese 

para uma poética de construção mais racionalista, não abandona de todo a ideia do sono e das 

imagens oníricas como forma de iniciação do processo de construção poética: 

 

O engenheiro é um livro sólido. Revela um bom caminho andado desde 
Pedra do sono, e isto embora a estréia cabralina estivesse muito longe de ser 
desprezível. O segundo livro robustece definitivamente o patetismo de Pedra 
do Sono numa lírica em que a vibração emotiva se alimenta quase sem cessar 
da penetração do significado do real (MERQUIOR, 1972, p. 92). 

 

A poética em O engenheiro se dá exatamente a partir da fenomenologia da experiência 

do homem, diferentemente da imaginação criadora que propõe a fenomenologia do devaneio e 

a construção da imagem poética que não passa pelo crivo da razão. Embora as duas leituras 

aqui apresentadas apresentem pontos contraditórios, é fato que tanto Pedra do Sono se serve 

da razão para criação, quanto O engenheiro do sonho como força motriz. Quanto à imagem 

amplamente discutida por Bachelard e aqui pautada na análise do primeiro livro Pedra do 

Sono, é retomada pela crítica com João Alexandre Barbosa sem a suposta divisão aqui 

discutida entre imaginação criadora e imaginação formal. João Alexandre (1975) identifica a 
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revalorização da imagem como componente central e decisivo da criação poética de 

simbolização. Observando a tese surrealista da imagem, verificou que ela se fundamenta 

primeiro no referente circunstancial e em segundo plano nas relações atingidas pelo próprio 

signo literário. Essa concepção de imagem apresenta precedência sobre a mensagem, e 

segundo Alexandre Barbosa (1975) o processo usado é o de transferência ou tradução 

metafórica, em que a experiência visual procura o seu correlato na metáfora linguística, 

obtendo assim a obra uma leitura de impressões e conclui dizendo que no primeiro livro, 

Cabral ao privilegiar a imagem como instrumento de uma relação mais essencial, não 

desprezou o componente abstratizante. Essa leitura crítica, no entanto, faz supor que a 

construção da imagem se dando por duas vias diferentes: a primeira através da palavra e a 

segunda por meio da configuração não verbal, ou seja, pelo visual e pictórico propõe a recusa 

da superficialidade da imagem. 

Segundo Alexandre Barbosa (1975, p.44) ainda pela estrutura imagística alguns 

poemas de O engenheiro poderiam fazer parte de Pedra do Sono, no entanto mesmo sendo 

possível observar o reaparecimento de um repertório surrealista pela presença do sono e de 

visões elaboradas pelos sentidos, o segundo livro faz reverter esse processo e a pedra assume.  

 

4 Considerações finais 

 

Observar as colocações de parte da crítica literária permite lançar um olhar sobre O 

engenheiro não como obra que se distancia do jogo de imagens presente em Pedra do Sono 

fazendo supor uma superioridade da apologia da lucidez sobre a antiga poética, mas como um 

livro que se mostra como um amadurecimento de uma poesia entrevista já em Pedra do Sono, 

que não promove uma desvalorização da autonomia plástica da linguagem simbólica, nem 

tampouco da dimensão receptiva do espírito humano. Torna-se perceptível, que uma leitura 

que proponha um diálogo entre a imaginação criadora proposta por Bachelard e a imaginação 

formal sustentada por Valéry, pretende de fato um novo olhar sobre o fazer poético de João 

Cabral visando à superação da lógica dissociativa do paradigma moderno, que separa 

frequentemente imaginação e razão, e que surge na contemporaneidade como proposta de 

revisão de paradigmas institucionalizados. 
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A POESIA AUTOBIOGRÁFICA DE JOÃO CABRAL DE MELO NETO E CORA 

CORALINA 

 

 

Ludmila Santos ANDRADE (PG/FL/UFG)1 

 

 
RESUMO:  o livro Escola das Facas, de João Cabral de Melo Neto, publicado em 1980, 

apresenta elementos de uma poesia autobiográfica, poesia esta que é também recorrente na obra 

de Cora Coralina, poeta goiana que utiliza suas reminiscências em seu fazer poético. Pretende-

se, estabelecer uma comparação entre a poesia autobiográfica dos dois autores, verificando 

pontos de aproximação e distanciamento. Para isso, utilizaremos como corpus o livro Escola 

das Facas, de João Cabral de Melo Neto, e o livro Vintém de cobre: meias confissões de Aninha, 

de Cora Coralina. Apontando elementos autobiográficos em comum presente na poesia de 

ambos. 

 

Palavras-chave: Poesia autobiográfica. João Cabral de Melo Neto. Cora Coralina. 

 

 

Apesar de Lejeune (2008) afirmar, inicialmente, em sua obra O pacto autobiográfico: 

de Rosseau à Internet, que o gênero autobiografia se referia somente à prosa, o autor corrige o 

equívoco em pesquisas posteriores. Para tanto, utiliza poemas de Marguerite Grépon (1897-

1980) a fim de comprovar a possibilidade de autobiografia em versos. 

Entretanto, a discussão sobre a poesia de cunho autobiográfica é anterior à Lejeune, 

remonta ao conceito romântico de poesia como memória do poeta e tem sido debatida, analisada 

e comprovada, como é possível perceber na poesia de Cora Coralina e João Cabral de Melo 

Neto, visto que estes, apesar de serem poetas de linhagens completamente diferentes, optaram 

pelo discurso autobiográfico. 

Desse modo, nosso objetivo neste estudo é estabelecer uma comparação entre os poemas 

considerados autobiográficos dos poetas acima citados, procurando confrontar o modo como 

estes, de estirpe tão diversa, recorrem à escrita autobiográfica, além de evidenciar em quais 

aspectos há aproximações e distanciamentos nas poesias autobiográficas destes poetas. 

A obra de João Cabral de Melo Neto apresenta-se, segundo Secchin (1999), de forma 

quase isolada, pois não existe no panorama literário brasileiro poetas cuja dicção poética se 
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assemelhem à adotada por Cabral. Dicção poética esta que é desenvolvida a partir dos conceitos 

da mineralidade e racionalidade da criação poética como construção clara e rigorosa. 

Já a obra coralineana foi fundamentalmente calcada nas reminiscências e memórias. 

Camargo (2002) afirma que Cora, ao poetizar, funda seu trabalho na rememoração poética, pois 

lida com o passado, dando assim à recordação lírica um enraizamento épico, e o faz por meio 

de versos livres, renegando assim a tradição poética em relação a métrica e a rima rigorosa. 

 

1. A autobiografia e o distanciamento na poiesis cabralina e coralineana 

 

Alcides Villaça (1996, p 147), em seu estudo Expansão e limite da poesia de João 

Cabral, reitera que a gramática cabralina está na construção de uma matéria poética em que a 

“luz vem incidir sobre os objetos, seres, cenas e situações do mundo com os quais o poeta 

mantém a objetividade mesmo no ato da construção verbal”. 

É interessante ressaltar que Cabral é considerado o poeta que busca a assepsia do eu, no 

sentido em que se recusa a uma identificação com o lírico. Tal característica pode ser 

identificada mais claramente em Psicologia da Composição, quando Cabral inicia o poema com 

o verso: “saio do meu poema como quem lava as mãos” (2007, p. 69). Com essas palavras 

declara sua ausência como eu-lírico do poema. A primeira pessoa, segundo Villaça (1996), “não 

faz mais do que atualizar o paradoxo e o impasse” (p.146) do poeta quanto à questão da 

identidade lírica, separando-se assim da subjetividade.  

Entretanto o poeta que buscava afugentar o eu-lírico e afirmava que o fazer poético nada 

mais era do que um “efeito sintático, obtido no corpo a corpo com as palavras” (SECCHIN, 

1999, p. 6), não se furtou de escrever a obra Escola das Facas, que inicialmente apresentava o 

título de Poemas Pernambucanos – a família reescrita, o qual foi modificado por uma sugestão 

de Antonio Candido. Nesta obra, Cabral resgata o filão memorialístico de forma surpreendente, 

sem deixar de evidenciar sua dicção de faca, bem como sua intenção de contenção e 

racionalidade da linguagem poética. 

A partir do poema Autocrítica, que encerra o livro Escola das Facas, é possível notar 

que João Cabral utiliza-se da poesia autobiográfica para evidenciar o que o levou ao fazer 

poético, bem como seu modus operandi de contenção e precisão no trabalho com as palavras, 

versos e estrofes. 
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AUTOCRÍTICA 
Só duas coisas conseguiram  
(Des)feri-lo até a poesia: 
O Pernambuco de onde veio 
E o aonde foi, a Andaluzia. 
Um o vacinou do falar rico 
E deu-lhe a outra, fêmea e viva, 
Desafio demente: em verso 
Dar a ver Sertão e Sevilha. 
(MELO NETO, 1999, p. 430) 

 

No poema fica evidenciada a análise que o poeta faz de si mesmo e de sua dicção 

poética. Cabral faz um levantamento daquilo que, de acordo com ele, “o desferiu até a poesia”, 

indicando sua dicção poética, e ressalta também o elemento que o “vacinou e deu-se a ele”, se 

tratando do desafio de versificar sobre o Sertão e Sevilha, lugares estes que o preparou para a 

poética das facas.  

Secchin (1999, p. 12) afirma que Cabral combate a escuta automatizada de seus poemas 

empregando versos de 8, 9 e 11 sílabas, e que quando se utilizava da redondilha o fazia 

deslocando as sílabas tônicas. Além disso, a rima cabralina se fundava na rima toante, e não na 

rima soante que é mais usual na língua portuguesa. Cabral buscava garantir uma organicidade 

à estrutura poética, valorizando antes a estrutura do que a tessitura. 

Apesar de a obra Escola das Facas ser uma obra de enunciação em primeira pessoa e 

de evocação da herança familiar, para Secchin (1999) isso não implica uma suavização do olhar 

do poeta, pelo contrário, para Cabral o memorialismo tem a intenção de realçar as tensões e 

conflitos que o desferiram à criação poética e artística.  

 Em contrapartida, o modus operandi da obra coralineana apresenta um distanciamento 

em relação a obra de Cabral, pois Cora se assume como uma poeta da experiência e da 

inspiração como pode se ler no poema a seguir:  

 

O POEMA E A POESIA 
Não é o poeta que cria a poesia. 
E, sim a poesia que condiciona o poeta. 

 
Poeta é a sensibilidade acima do vulgar. 
Poeta é o operário, o artífice da palavra. 
E com ela compõe a ourivesaria de um verso. 
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Poeta, não somente o que escreve. 
É aquele que sente a poesia, 
Se extasia sensível ao achado 
De uma rima, à autenticidade de um verso 

 
Poeta é ser ambicioso, 
Procurando no jogo das palavras, 
No imprevisto do texto, atingir a perfeição inalcançável. [...] 
(CORALINA, 1985, p 195) 

 

A poeta valoriza a tessitura, a liberdade e a fluidez do verso livre da poesia em prosa. 

De acordo com Marlene Vellasco (1990), Cora Coralina afirmava não ter se filiado a nenhuma 

escola literária, mas admitia a influência do movimento modernista em seu fazer poético, no 

uso de versos livres. 

Segundo Heloísa Marques Miguel (2006), Cora Coralina esforçava-se para conferir o 

valor musical, estilístico e lexical do verso. Para isso valia-se de outras formas não fixas e 

rígidas da métrica tradicional, criava recursos novos para fundar sua poeticidade e o lirismo em 

sua obra poética. Para Camargo (2006, p. 67), “o modus operandi de Cora é baseado no vai e 

vem, fluxo e refluxo da fala”. 

 Portanto, o modo como cada poeta entende o fazer poético é desavindo. Cabral, ao 

escrever um estudo crítico denominado Poesia e Composição, considera que para aquele poeta 

que aceita a preponderância da inspiração, o poema se configura apenas como eco da 

experiência vivida, ou seja, é um resíduo, de modo que este escritor não pode ser considerado 

como poeta, mas sim um “transmissor” de poesia (CABRAL, 1999, p 729).  

Em contrapartida, Cora Coralina, no poema citado, não compreende o fazer poético 

desta forma, pelo contrário, afirma que a poesia é que faz o poeta, sendo que ao poeta é 

indispensável a sensibilidade de sentir a poesia, e esta é o resultado das experiências de vida e 

da bagagem cultural. 

Quanto à gramática dos poetas em questão, é possível observar que a dicção poética de 

Cora Coralina não se coaduna com a de Cabral, e é notável portanto que Cabral e Cora se 

distanciem neste aspecto. De outro lado, há uma inesperada aproximação na poesia 

autobiográfica desses poetas, que é evidenciada a partir de uma leitura atenta das obras Vintém 

de Cobre: meias confissões de Aninha e Escola das Facas.  
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2. Aspectos de aproximação da poética autobiográfica de Cabral e Cora Coralina 

 

A aproximação da poesia autobiográfica de Cabral e Cora ocorre quanto ao objetivo de 

escrever uma poesia autobiográfica, pois fica evidenciado que ambos escrevem para recriar e 

representar o passado e a própria infância em versos, com o intuito de encontrar nestas 

lembranças os motivos que os levaram ou os (des)feriram ao fazer poético. Cada autor recorre 

a uma gramática, mas mesmo apresentando dicções diferentes, se aproximam quanto à intenção 

e objetivo de elaborar uma escritura de si. 

Apesar de em outras obras se notar a presença de traços autobiográficos, a obra Vintém 

de Cobre: Meias Confissões de Aninha é uma obra declaradamente autobiográfica, o que se 

pode notar logo no título. É a intenção da poeta confessar o que viveu, viu e ouviu em sua 

infância e adolescência na cidade de Goiás.  

Cora se confessa e se inscreve nos poemas por meio de lembranças, memórias, 

inspirações e sensibilidades, busca por meio de suas reminiscências rever o passado, tirá-lo a 

limpo, reconstruindo sua memória pessoal. 

O poema que abre o livro Vintém de Cobre Meias Confissões de Aninha deixa claro a 

intenção e o objetivo da escritura de uma poesia autobiográfica. O poema é Este livro, meias 

confissões de Aninha, 

 

É um livro tumultuado, aberrante, da rotina de se fazer e ordenar um  
                                                                                                     livro. 
Tumultuado, como foi a vida daquela que o escreveu. 
Consequente. Vai à publicidade sem nenhuma pretensão. 
Alguma coisa, coisas que me entulhavam, me engasgavam 
E precisavam sair. 
É um livro das consequências. 
De consequências. 
De uma estou certa, muitos dirão: estas coisas também se passaram 
comigo. 

 
Este livro foi escrito no tarde da vida,  
procurei recriar e poetizar. Caminhos ásperos 
De uma dura caminhada. 
Nos reinos da cidade de Goiás, onde todos somos amigos do Rei. 
(Parodiando M. Bandeira) 
(CORALINA, 1985, p 33)  

 
 



 

 

674 

Nos versos em que trata sobre as coisas que a entulhavam, engasgavam e precisavam 

ser ditas, Cora aborda sua intenção de recriar e poetizar seu passado cheio de asperezas, 

trazendo à tona também o seu objetivo que era demonstrar o que a levou aos caminhos do verso 

e da poesia, pois foi justamente esse passado que precisava desengasgar e rever que a levou ao 

fazer poético. 

Apesar de Cabral evitar o acaso, a inspiração ou a sensibilidade, ele também resgata 

suas memórias, sua infância no Pernambuco e situações que envolveram sua formaçãocomo 

pessoa e como poeta. Em Escola das Facas há um forte resgate do passado, da família e dos 

lugares em que viveu. Se confessa também, mas deixa à mostra a agudeza do universo mineral 

e cortante que o Sertão imprimiu no autor e o levou a uma poética de contenção, cortante e 

objetiva, como deixa claro no poema A Escola das Facas. 

Pode-se pressupor que o objetivo desses autores em relação às suas obras 

autobiográficas é propiciar, por meio de poemas, uma retrospectiva, um resgate do passado, das 

lembranças, das memórias e reminiscências que permearam a infância, recriando e relembrando 

o que viveram por meio de versos. 

Tanto em João Cabral de Melo Neto quanto em Cora Coralina, fica explícito que a obra 

autobiográfica pretende evidenciar no passado as situações e meios que os levaram ao fazer 

poético, que os (des)feriram ao universo da poesia. Mas, enquanto em Cabral essa poética é 

permeada pela dureza, agudeza e objetividade, em Cora é um fazer poético da subjetividade e 

da experiência que busca desentalar as asperezas da infância vivida.  

 

3. Influência do modernismo na linguagem – poema desentranhado 

 

Há uma aproximação destes poetas também quanto à influência modernista, no que se 

refere aos assuntos abordados, às personagens representadas, e à linguagem, representando em 

muitos poemas a linguagem coloquial e os regionalismos linguísticos. 

Cora e Cabral dessacralizam a poesia a partir da utilização de características modernistas 

ao renegar os moldes da poética romântica, e para isso, lançaram mão da matéria apoética, 

dando espaço dentro do poema aos costumes de seu povo, aos lugares de sua infância, a 

personagens comuns ou mesmo excluídas. 
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Essas características presentes nas obras dos dois poetas em questão os relacionam 

diretamente ao movimento modernista, pois fazem uma poesia desentranhada, termo cunhado 

por Davi Arrigucci Jr. em sua obra Humildade, Paixão e Morte, na qual se refere à Manuel 

Bandeira. Este termo também cabe à poética cabralina e coralineana, pois os dois poetas trazem 

para a superfície dos versos palavras consideradas antipoéticas pela tradição romântico-poética, 

bem como personagens marginalizados, situações cotidianas e costumes despidos do lirismo. 

Benedito Nunes (2007) aborda a questão da ruptura com o lirismo presente na poesia 

cabralina, pois o poeta visa a palavra e não os sentimentos, favorecendo a construção do poema 

e não a expressão de um impulso lírico. Isso vai de acordo com o estudo de José Guilherme 

Merquior (1995), que aponta para um lirismo irônico do cotidiano.  

 

Nessas obras, Cora Coralina assume, livre quase que totalmente das amarras 
da métrica e da rima, a função do coloquial, do prosaico na tessitura de versos 
brancos e livres. Cora, também transforma em versos toda a dor, rancor, 
frustrações, perdas e agruras de uma vida marcada pela dureza, que é 
simbolizada metaforicamente, pela pedra e pelo vintém de cobre, palavras 
recorrentes em sua poética (LIMA, 2010,  p 16) 

 

 Se observarmos atentamente nos trechos de poemas já anteriormente citados como Este 

livro, meias confissões de Aninha, de Cora Coralina e Autobiografia de João Cabral, também é 

possível notar que nestes poemas há uma ruptura com o lirismo de uma tradição Romântica, 

bem como a utilização do “poema desentranhado” e de uma linguagem dessacralizada. 

 Cora Coralina utiliza-se da linguagem modernista ao iniciar o poema e o livro ao avisar 

ao seu leitor que este não é um livro de suavidades, mas deixa claro que é um livro “tumultuado, 

aberrante”, da rotina e que neste ela faz sair o que lhe engasgava e entulhava. 

Faz uso de palavras desprovidas do caráter romântico da tradição poética e aborda o 

leitor avisando-o de que este livro é resultado de suas lembranças não tão agradáveis, passado 

áspero e duro nos reinos da cidade de Goiás, cidade em que viveu toda a infância e adolescência. 

A linguagem coloquial, cotidiana e popular se insere no poema de Cora deixando claro 

que sua poesia provém de suas experiências, dos caminhos e das vivências, e para isso, utiliza 

a linguagem coloquial, fazendo com que as coisas simples desentranhem a poesia das 

lembranças engasgadas, entulhadas e tumultuadas. 

Já no poema Autocrítica, Cabral utiliza o verso “(des) feri-lo até a poesia” que dá a 

ideia de que a poesia não o encontrou de forma suave, mas o lançou ao fazer poético 
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abruptamente. Também se refere aos lugares em que viveu - Pernambuco e Andaluzia, que o 

vacinaram, ou seja, o imunizaram do falar rico, de uma poética rebuscada e linguagem 

romântica, e por último cita as palavras fêmea, desromantizando a abordagem do feminino, e a 

palavra demente que se refere ao desafio de versificar Sertão e Sevilha. 

O autor que compara flor e fezes em Psicologia da Composição, não abriria mão de um 

lirismo irônico em sua obra autobiográfica, mas pelo contrário a utilizou em praticamente todos 

os poemas de sua autobiografia. 

Para Merquior (1995, p. 225), ao recorrer ao trabalho de destruir a poesia “dita 

profunda”, Cabral desmistifica o instrumento lírico usual e formula novas formas de enunciar 

e anunciar. 

 Portanto, as obras autobiográficas de Cora Coralina e João Cabral de Melo Neto se 

aproximam quanto a utilização de uma linguagem de cunho Modernista, pois não aceitam a 

tradição da poesia romântica, mas desentranham costumes e dizeres populares, mazelas, 

misérias, pessoas, palavras e temas antipoéticos que trazem à tona de seus versos, para retratar 

o mundo real de sua infância e de suas vivências que os levaram a poética de faca e pedra. 

 

4. Memória coletiva e individual 

 

Um outro aspecto que aproxima a poética coralineana da poética cabralina é o 

entrelaçamento entre a memória individual e coletiva que fica evidenciada nos poemas dos dois 

autores, pois ao resgatar as memórias pessoais e individuais, consequentemente acabam por 

resgatar também a memória coletiva. 

Além disso, cada poeta faz uso de palavras que são próprias do vocabulário de sua região 

em poemas nos quais desnudam e representam os espaços, costumes, modos de dizer e de viver 

da região em que passaram a infância e, ou parte da vida. 

Sobre isso, Waltencir de Oliveira (2007) afirma que João Cabral de Melo Neto encerra 

neste livro um cruzamento entre o autobiográfico e o regional, confundindo a memória coletiva 

e memória pessoal: 

 

O livro é registro autobiográfico em duas instâncias fundantes: é memória 
individual, mas de um poeta que forma de outros referentes literários e da 
escuta atenta da voz de seu povo, o que faz dela memória coletiva e testamento 
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de uma geração [...]. Do mesmo modo a autobiografia do eu se torna coletiva, 
falar dos “seus engenhos” é falar da estrutura que movimentou ou arruinou o 
cenário da oligarquia canavieira nordestina, biografia de toda uma geração que 
encontra no poeta seu porta-voz. (OLIVEIRA,2007, p, 99) 

 

Quando Cabral, registra o que fez parte da sua infância por meio da memória individual 

acaba por abarcar aspectos importantes da memória coletiva do lugar em que viveu durante a 

infância, o estado do Pernambuco e assim fazendo revela aspectos do tempo histórico e social 

do qual fez parte. 

Cora Coralina, goiana da cidade de Goiás - antiga capital do estado, também o faz, mas 

de uma forma diferente, em poemas como: Coisas de Goiás: Maria, Na fazenda Paraíso, “Ô de 

casa!”, Normas de Educação, O quartel da polícia de Goiás, Sequência, poema este em que a 

poeta evidencia um acontecimento de sua infância: ao pedir uma fruta na rua é primeiramente 

ameaçada, logo após é denunciada à mãe e consequentemente castigada para “o seu próprio 

bem”. 

Britto e Curado (2009) ressaltam que na obra de Cora há questões entremeadas por uma 

linguagem lírica que convida o leitor a reavaliar as posturas vigentes da sociedade. Ao revelar 

o fato ocorrido em Sequência, a autora desnuda práticas da sociedade quando trata da educação 

das crianças e “o ranço dos castigos corporais”. Aborda também dizeres e falares costumeiros 

de sua época como: “ome”, “recreiação”, “fruita”, “é pra o seu bem”, “doutra vez não pedi 

fruita na rua”. 

Camargo (2006, p. 61), afirma que a poeta não pretendia reconstruir apenas a sua 

memória pessoal, mas também, a de sua coletividade, fazendo um 

 

[...] compósito de um tempo, embaralhando acontecimentos pessoais e 
corriqueiros, com religião, preceitos, comportamentos e as transformações 
trazidas pelo progresso. Enfim, traça um painel do Brasil interiorano do final 
do século XIX e início do XX [...]. Assim, a memória imanta toda a sua obra, 
é o sopro alimentador dos motivos e temas inspiracionais que ganham forma 
de poemas. 

 

Quando a memória individual também alcança a memória coletiva, Halbwachs (2006) 

afirma que mesmo que aparentemente particular e individual, a memória remete a um grupo, a 

uma comunidade, e o indivíduo carrega em si a lembrança, e está sempre interagindo na 

sociedade, já que as lembranças permanecem coletivas e são lembradas por outros, ainda que 
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se trate de eventos individuais em que apenas nós estivemos envolvidos e objetos que somente 

nós vimos. 

Portanto João Cabral e Cora Coralina ao poetizar o já vivido, ao recriar, relembrar e 

trazer à tona suas memórias individuais também abordam aspectos de seu tempo, fazendo com 

que seus poemas apresentem a memória de um período específico, do tempo em que viveram e 

dos costumes que vivenciaram retratando portanto também a memória coletiva.  

 

5. Crônica em versos 

O último aspecto que abordaremos neste trabalho, mas não o último que os aproxima, é 

a verve cronística presente nos versos destes autores, pois escrevem poemas com o fio narrativo 

da crônica. 

Octávio Paz (1984) afirma que o Romantismo misturou os gêneros e Pereira (1994) 

concorda no sentido em que somente a partir do Romantismo é que a crônica virou sinônimo 

de gênero literário, oscilando entre a poesia e o conto. 

Massaud Moisés (1994) afirma que a crônica poética explora a temática do “eu”, sendo 

portanto o assunto e o narrador a um só tempo,  Jorge de Sá (2001) reitera que ao narrar o 

mundo, o cronista narra a si mesmo. 

Isso fica evidenciado no poema a seguir, no qual Cora narra um fato acontecido em sua 

infância: 

 

 

SEQUÊNCIAS 
Eu era pequena. A cozinheira Lizarda 
Tinha nos levado ao mercado, minha irmã, eu. 
Passava um homem com um abacate na mão e eu inconsciente: 
“Ome, me dá esse abacate...” 
O homem me entregou a fruta madura. 
Minha irmã, de pronto: “vou contar pra mãe que ocê pediu abacate na rua.” 
Eu voltava trocando as pernas bambas. 
Meus medos, crescidos, enormes... 
A denúncia confirmada, o auto, a comprovação do delito. 
O impulso materno... consequência obscura da escravidão passada, 
O ranço dos castigos corporais. 
Eu, aos gritos, esperneando. 
O abacate esmagado, pisado, me sujando toda. 
Durante muitos anos minha repugnância por essa fruta 
Trazendo recordação permanente do castigo cruel. 
Sentia sem definir, a recreiação dos que ficaram de fora,
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Assistentes, acusadores. 
Nada mais aprazível no tempo, do que presenciar a criança indefesa 
Espernear numa coça de chineladas. 
“É pra seu bem”, diziam, “doutra vez não pedi fruita na rua.” 
(CORALINA, 1985, p,125) 

 

Mesmo em uma leitura rápida e até mesmo descuidada, é possível perceber que a 

construção do poema se dá por meio da narrativa de uma circunstância ocorrida nos tempos de 

menina da autora e que marcou suas lembranças e memórias, as quais são resgatadas por meio 

de um poema no qual sua tessitura utiliza o fio da narrativa. Isso faz lembrar a crônica, já que 

este gênero se caracteriza, segundo os estudos de Flora Bendee Christina e Ilka Brunhilde 

Laurito (1993), por destacar o submerso e o banal trazendo à tona e avultando aquilo que muitas 

vezes passa despercebido ao olhar da sociedade.  

Na obra coralineana, grande parte de seus poemas e contos trazem fortes características 

da crônica, que evidencia em seu espaço confidências intimistas e tipos. Para Bender e Laurito 

(1993) os tipos acabam sendo representados com frequência no espaço da crônica, sendo estes 

bêbados, donas de casa, professores, trabalhadores, ou seja, pessoas comuns, mas que são 

tipificadas no espaço da crônica. 

Miguel (2003) observa que Cora falou poeticamente dela mesma e da comunidade a que 

pertencia, versificando sobre os tipos, o cotidiano pessoal, familiar, social, evidenciando a 

história não oficial da cidade de Goiás, já que expressa por diversas vezes o lado obscuro, 

discriminado e negativo da comunidade vilaboense. 

A representação dos tipos, dos marginalizados e dos aspectos obscuros da família, da 

sociedade e dos costumes podem ser notados na leitura de poemas como Meu vintém perdido; 

Minha infância (Freudiana); Semente e fruto; Coisas de Goiás: Maria; Moinho do Tempo; O 

mandrião; todos escritos em uma tessitura com fio narrativo evidenciando a utilização do 

poema-crônica ou da prosificação do verso, demonstrando características da escritura em 

crônica. 

 

O cerne da poética coralineana está em transformar em suas as vozes 
oprimidas, principalmente de mulheres. Cora retrata, em tom de testemunho, 
acontecimentos vividos por mulheres e crianças subjugadas pelo poder 
machista ou assimila essas mulheres que, em sua maioria, são pobres, 
humildes e marginalizados socialmente, tangenciando em alguns pontos com 
a vida da poeta. (LIMA, 2007, p.14) 
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Ao versificar sobre sua infância, lembranças e reminiscências, Cora Coralina utiliza-se 

de elementos narrativos, mas narra por meio de uma prosa poética que evidencia sua verve 

cronística. 

 Da mesma forma a obra autobiográfica cabralina é permeada por narrativas em versos 

como nos poemas Horácio, Prosas da Maré da Jaqueira, Tio e Sobrinho, Antônio de Moraes 

Silva, Descoberta da Literatura, dentre tantos outros nos quais o poeta narra fatos acontecidos 

com ele mesmo durante sua infância, ou mesmo fatos que marcaram suas lembranças de menino 

em Pernambuco. 

Benedito Nunes (2007) afirma que o processo de prosificação do verso em Cabral inicia-

se de forma mais marcante no livro Educação pela Pedra, obra em que os versos marcam 

compassos diferentes, se alongam numa elocução cujo andamento é característico da prosa. Por 

isso, em muitos momentos, o autor se refere a um discurso poético em relação à linguagem de 

João Cabral que Nunes acredita ser mais compatível com a prosificação do verso e a 

discursividade da linguagem na obra cabralina. 

O poema Horácio dedicado a Otavio de Freitas Júnior, traz em seu bojo aspectos de 

uma narrativa que evidenciam a utilização da prosa poética a qual pode-se notar traços da 

crônica poética: 

 

HORÁCIO 
    A Otávio de Freitas Júnior 
   
  O bêbado cabal. 
  Quando nós, de meninos, 
  Vivemos a doença 
  De criar passarinhos, 
 
  E as férias acabadas 
  O horrível outra-vez 
  Do colégio nos pôs 
  Na rotina de rês, 
 
  Deixamos com Horácio 
  Um dinheiro menino 
  Que pudesse manter  
  Em vida os passarinhos 
 
  Poucos dias depois 
  As gaiolas sem língua 
  Eram tumbas aéreas 
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  De morte nordestina 
 
  Horácio não comprara 
  Alpiste; e tocar na água  

gratuita, para os cochos, 
  certo lhe repugnava 
 
  gastou o que do alpiste 
  com o alpiste-cachaça, 
  alma do passarinho 
  que em suas veias cantava. 

(CABRAL, 1999, p 392-393, 1999) 
 

O poema Horácio narra, em versos, um fato acontecido na infância do poeta e de outras 

crianças por ocorrência do fim de suas férias. Ao ler o poema, o leitor é capaz de percorrer o 

fio narrativo do mesmo, acompanhando os meandros de toda a história e percebendo que 

Horácio usa o dinheiro menino para comprar alpiste cachaça cuidando assim de sua alma 

passarinho e deixando as gaiolas como tumbas aéreas.  

O fio narrativo é facilmente notado nos poemas de Escola das Facas, demonstrando que 

o poeta utiliza-se do discurso poético, mas o fio da narrativa em crônica também se faz presente 

nos poemas. 

Ao fazer uma leitura das obras autobiográficas de João Cabral de Melo Neto e Cora 

Coralina, é possível notar que mesmo não compartilhando do mesmo modus operandi, a poesia 

destes se aproxima em vários aspectos, notando-se que há mais pontos de confluência do que 

de divergência entre as obras Escola das Facas e Vintém de Cobre: meias confissões de Aninha, 

de modo que nesta pesquisa buscamos fazer um levantamento dessas zonas de aproximação e 

distanciamentos na poesia autobiográfica destes dois poetas modernos.  

Portanto, é notável que Cora Coralina e João Cabral de Melo Neto se coadunam quanto 

à poesia autobiográfica, apresentando movimentos de aproximação e distanciamentos quanto 

ao fazer poético autobiográfico. 

É possível perceber que utilizam de uma forte verve cronística, poemas pautados em 

uma linguagem modernista, além de por meio da memória individual também convocar a 

memória coletiva.  

Pode-se considerá-los como poetas narradores, a um só tempo versificando e narrando, 

podendo assim ser avaliados não somente como poetas, mas também como cronistas. 
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A pretensão deste trabalho não é classificar a obra autobiográfica destes autores de 

forma valorativa, mas perceber que, mesmo pertencendo a vertentes diferentes da poesia, estes 

autores em determinado momento de seu fazer literário se concatenaram em relação a poesia 

autobiográfica, guardando entre si distanciamentos, mas também elementos de aproximação. 

Tal percepção nos abre os olhos para o fato de que a poesia moderna mantém consonâncias e 

confluências, apesar de resguardar em si também grande diversidade. 
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RESUMO: Este artigo é o recorte de uma pesquisa que tem por objetivo compreender a 
promoção da leitura junto aos alunos do Ensino Fundamental II pelos professores das 
diferentes áreas do conhecimento. Nos limites desse texto, discutiremos as práticas de leitura 
de uma professora da área de Ciências possibilitadas a partir da produção de uma “Revista 

Ecológica”, o que envolveu diferentes procedimentos e modos de ler. Os dados produzidos 

evidenciam que ensinar a ler, em qualquer área do saber, é possibilitar a interlocução entre 
sujeitos e a produção de sentidos a partir do texto e de suas próprias experiências. 
 
Palavras-chave: Leitura. Práticas de leitura. Mediação pedagógica. Cotejamento. Linguagem. 
 
 
1 Introdução 

 

Este artigo socializa reflexões e análises produzidas no contexto de um projeto de 

pesquisa mais amplo, financiado pelo CNPq/CAPES, cujo objetivo volta-se para as práticas 

de leitura e de escrita envolvidas na articulação que se processa entre as escolhas relativas aos 

modos de organização e de circulação dessas práticas pelos professores, com as réplicas ativas 

produzidas pelos alunos. Nos limites deste texto, analisaremos práticas de leitura 

desenvolvidas em sala de aula, mais especificamente nas aulas de Ciências. As aulas foram 

gravadas e transcritas. Assim, tomaremos como material de análise a leitura em circulação na 

sala de aula, o que compreende tanto as práticas instauradas e sustentadas pela professora 

quanto às réplicas produzidas pelos alunos. 

A pesquisa foi desenvolvida numa turma de sexto ano, em uma escola da rede pública 

estadual mineira, na cidade de São Gotardo-MG, no período de outubro a dezembro de 2013. 

Esta escola atende a aproximadamente 1500 alunos dos do Ensino Fundamental – anos 

iniciais e finais – e Ensino Médio, divididos em três períodos. Segundo a caracterização do 
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Projeto Político-Pedagógico de 2013, devido à oportunidade de trabalho no campo, grande 

parte das famílias e dos alunos provém de outros estados brasileiros, principalmente do 

Maranhão e da Bahia, e é atendida pelos programas sociais do governo Federal e Estadual 

(Bolsa Família e Bolsa Escola). 

O trabalho desenvolvido assume a perspectiva enunciativo-discursiva de Bakhtin 

(2009; 2011), por compreender que essa abordagem possibilita a compreensão da interação 

verbal instaurada pela leitura, em suas condições concretas de produção realizadas tanto pelo 

professor como pelos alunos em sala de aula. 

 

2 Função social da escola 

 

É comum ouvir entre professores, na escola, a relevância da leitura em nossa vida e a 

necessidade de incentivar e cultivar essa prática junto aos alunos. Despertar o gosto pela 

leitura tem sido uma árdua tarefa, visto que o livro, muitas vezes, tem perdido prestígio frente 

a outros veículos de comunicação como televisão, videogames e internet. Todavia, 

compreendemos que a prática leitora não deve estar dissociada das atividades escolares e que 

a escola, neste contexto, é o lugar de ensinar, de aprender, de ter contato com variados textos 

a fim de que o aluno se torne um leitor mais experiente, ou seja, “aquele para quem cada nova 

leitura desloca e altera o significado de tudo o que ele já leu, tornando mais profunda sua 

compreensão dos livros, das gentes e da vida” (LAJOLO, 1991, p. 53). 

Do ponto de vista da educação, podemos considerar que o homem não nasce sabendo, 

não se torna homem naturalmente; ele não nasce sabendo sentir, pensar, avaliar, agir. Para que 

ele tenha domínio dessas ações, primeiramente é preciso que ele aprenda socialmente, o que 

significa que ele precisa do trabalho educativo. Dessa forma, o saber que diretamente 

interessa à educação passa a ser aquele produzido historicamente pelo desenvolvimento de 

processos de aprendizagem, resultantes do trabalho educativo. Processos educativos 

inicialmente coincidentes com o próprio ato de viver, os quais foram se divergindo ao longo 

do tempo até atingir um caráter institucionalizado cuja forma mais notória se revela no 

surgimento da escola (SAVIANI, 2005). 

No contexto atual, a especificidade da educação é determinada pela forma escolar, isso 

porque 
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a educação escolar é simplesmente a educação; [...] ela tem uma função 
especificamente educativa, propriamente pedagógica, ligada à questão do 
conhecimento; é preciso, pois, resgatar a importância da escola e reorganizar 
o trabalho educativo, levando em conta o problema do saber sistematizado, a 
partir do qual se define a especificidade da educação escolar (SAVIANI, 
2005, p. 98). 

 

Assim, entendemos que a escola, instituída pela sociedade letrada, deve propiciar a 

socialização do saber sistematizado, constituindo-se numa agência de assistência social, pois 

ela promove transformações nos indivíduos que por ela passam. De acordo com Oliveira 

(1996), a escola não é considerada como um componente natural da vida humana, que 

acompanha o sujeito em todo o seu percurso de desenvolvimento, mas como uma criação 

história, enraizada num tipo particular de formação cultural, ou seja, a escola não é vista como 

uma instituição universal, mas uma realização cultural das sociedades letradas. A reflexão 

sobre o papel da escola será, pois, marcada pela inserção histórica da escola em um 

determinado tipo de formação cultural. 

Oliveira (ibid.) aponta ainda que a questão dos efeitos da escolarização pode levar a 

uma dicotomia. Por um lado, as conquistas intelectuais provenientes do processo de 

escolarização alterariam a competência dos indivíduos, tornando-os mais desenvolvidos 

intelectualmente, mais plenos psicologicamente, mais aptos se comparados aos sujeitos não 

escolarizados. Por outro lado, rejeitar estas conquistas e equiparar escolarizados e não 

escolarizados conduziria à noção de que a escola não exerce função alguma, não desempenha 

nenhum papel no desenvolvimento psicológico dos sujeitos que por ela passam. Logo, 

escolarizados e não escolarizados não apresentariam diferenças no modo de pensar, na forma 

de organização de seu pensamento. Neste sentido, a sociedade escolarizada estaria 

depositando esperanças e investindo recursos em uma instituição que não cumpre seus 

objetivos básicos de transformar cognitiva e intelectualmente os sujeitos sobre os quais atua. 

Apesar das várias possibilidades de definição do papel da escola na sociedade letrada, 

consideramos com Oliveira (1996) que a leitura e a escrita e as disciplinas científicas 

constituem conteúdos escolares essenciais para o desenvolvimento dos sujeitos. Isso porque 

acreditamos que a escola assume a função básica de instrumentalizar os indivíduos para serem 

usuários eficientes do sistema de leitura e escrita, e capazes de interagir com o conhecimento 

acumulado pelas várias disciplinas científicas e com o modo de construir conhecimento que é 
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peculiar da ciência. O contato sistemático e intenso com o sistema de leitura e escrita 

enquanto modalidade de construção do conhecimento é, portanto, parte fundamental da 

função da escola, visto que suas práticas incorporam e potencializam os possíveis efeitos da 

leitura e da escrita no desenvolvimento psicológico dos alunos. 

Nesse mesmo contexto, também assumimos com Britto (2007) que a função básica da 

escola deve ser a de garantir ao aluno tanto o conhecimento formal como as formas de 

normatização da vida e de produção que se concretizam na linguagem e nos discursos que se 

organizam a partir dela. Isto porque, “a aprendizagem da escrita e dos conteúdos que se 

veiculam por ela é central na formação dos sujeitos e não se realiza senão através do exercício 

sistemático e reflexivo” (2007, p. 25).  

Dando segmento a este raciocínio, retomamos a defesa de Kato quanto ao papel da 

escola. Para esta autora: 

 

A função da escola é introduzir a criança no mundo da escrita, tornando um 
cidadão funcionalmente letrado, isto é, um sujeito capaz de fazer uso da 
linguagem escrita para sua necessidade individual de crescer cognitivamente 
e para atender às várias demandas de uma sociedade que prestigia esse tipo 
de linguagem como um dos instrumentos de comunicação. A língua falada 
culta é consequência do letramento, motivo por que, indiretamente, é função 
da escola desenvolver no aluno o domínio da linguagem falada 
institucionalmente aceita. (1995, p. 7) 

 

Compreendemos assim que a escola é fundamental para o desenvolvimento da 

linguagem e que aprender a ler e a escrever é inserir o sujeito no mundo da cultura, no mundo 

do conhecimento. E a ideia de mundo da escrita refere-se às formas de organização da 

sociedade e do desenvolvimento do conhecimento (BRITTO, 2007). Somente desta 

perspectiva é que faz sentido afirmar que as práticas de leitura e escrita estão no cerne das 

atividades escolares, perpassando todas as áreas do conhecimento. Na concepção de Britto 

(2007), aprender a ler e escrever no contexto escolar deve, portanto, ser muito mais que saber 

uma norma ou ter o domínio de uma tecnologia para usá-la nas situações em que ela se 

manifeste: “aprender a ler e escrever, nesta perspectiva, significa dispor do conhecimento 

elaborado e poder usá-lo para participar e intervir na sociedade” (2007, p. 30). 

Nessa mesma direção, Saviani (2005) aponta que a escola é uma instituição cuja 

função consiste na socialização do saber sistematizado. Percebemos que Saviani não se refere 
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a qualquer tipo de saber, mas sim ao saber sistematizado. Assim, a escola trata do 

conhecimento elaborado e não do conhecimento espontâneo; do saber sistematizado e não do 

saber fragmentado; da cultura erudita e não da cultura popular. Isso porque para ele, a escola 

tem a ver com o problema da ciência que é exatamente o saber metódico, sistematizado. E é a 

busca por esse conhecimento sistematizado pelas novas gerações que torna necessária a 

existência da escola. 

Portanto, a existência do saber sistematizado não condiciona a existência da escola. 

Esta existe para viabilizar a aquisição de instrumentos que permitam o acesso à ciência, ou 

seja, ao saber elaborado, bem como o acesso aos princípios desse saber. É a partir dessa 

questão que as práticas escolares devem se organizar, pois Saviani (2005) assegura que o 

conhecimento elaborado, o saber sistematizado e a cultura erudita, é uma cultura letrada. Por 

isso que a exigência para o acesso a esse tipo de conhecimento é a aprendizagem da leitura e 

da escrita. Sem contar que é importante conhecer também outras linguagens, como a dos 

números, da natureza e da sociedade. “Está aí o conteúdo fundamental da escola elementar: 

ler, escrever, contar, os rudimentos das ciências naturais e das ciências sociais (história e 

geografia humanas)” (SAVIANI, 2005, p. 15). E rejeitar essas exigências é neutralizar os 

efeitos da escolarização no processo de democratização. Em outras palavras, “a exclusão do 

processo de escolarização, bem como quaisquer formas de empobrecimento da experiência 

escolar, estariam, portanto, deixando de promover o acesso do indivíduo a dimensões 

fundamentais de sua própria cultura” (OLIVEIRA, 1996, 101). 

 

3 Concepção de leitura 

 

Observando os alunos dos anos finais do ensino fundamental, tomamos a prática da 

leitura escolar como objeto de reflexão, tendo como foco sua função social. No que diz 

respeito aos aportes teóricos e as diferentes concepções de linguagem, nossa compreensão 

parte da perspectiva que a leitura de textos é entendida como um “processo de interlocução 

entre leitor/texto/autor. O aluno-leitor não é passivo, mas o agente que busca significações” 

(FONSECA; GERALDI, 1997, p. 107). A relação entre os textos e os relatos de experiências 

dos leitores possibilitam maior qualidade de leitura. De acordo com Geraldi (2011, p.112) “a 
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qualidade (profundidade) do mergulho de um leitor num texto depende de seus mergulhos 

anteriores. Mergulho não só nas obras que leu, mas também na leitura que faz de sua vida”. 

Em uma sociedade letrada como a nossa, compreende-se que o ensino da leitura deve 

ocupar grande parte do tempo gasto, uma vez que a leitura afeta diretamente o processo de 

desenvolvimento do sujeito (OLIVEIRA, 2003). Neste contexto, consideramos que o ato de 

ler é muito mais do que decodificação (alfabetização), pois o letramento, na acepção de 

Soares (2012), implica ao sujeito não apenas saber ler e escrever, mas também fazer uso 

competente das práticas sociais da leitura e da escrita, as quais podem e devem ser 

possibilitadas não só pelo professor de Língua Portuguesa, como também pelos professores de 

Matemática, História, Ciências e Geografia. 

Dessa forma, a leitura, numa perspectiva intersubjetiva, é aquela que permite a 

interlocução entre professor e alunos mediados pelo texto. Conceber a prática de leitura na 

relação com o outro é concebê-la em uma perspectiva discursiva na qual os sentidos se 

produzem na relação. Ou seja, a leitura é uma atividade interativa altamente complexa de 

produção de sentidos. Segundo Koch e Elias (2012, p. 10), os sujeitos que participam da 

interlocução são considerados “atores/construtores sociais, sujeitos ativos que – 

dialogicamente – se constroem e são também construídos no texto”.  

Nessa perspectiva, para Geraldi (1996, p. 70), ler significa 

 

ampliar as possibilidades de interlocução com pessoas que jamais 
encontraremos frente a frente e, por interagirmos com elas, sermos capazes 
de compreender, criticar e avaliar seus modos de compreender o mundo, as 
coisas, as gentes e suas relações. Isto é ler. 

 

Este movimento que possibilita o diálogo entre texto/autor/leitor. O texto, numa 

perspectiva discursiva, passa a ser o lugar de encontro e confronto dos sentidos deixados pelas 

pistas do autor ao se confrontarem com os sentidos que o leitor traz consigo. Ele é, pois, o 

meio concreto que tece nossos interesses. Todavia sua concretude não significa considerá-lo 

como acabado, pronto, uma vez que o texto se completa na leitura (GERALDI, 1996). 

Focalizado a partir do princípio dialógico de Bakhtin (2011), o texto é considerado o 

dado primário e o ponto de partida para qualquer disciplina nas ciências humanas. Esse 

encontro entre texto e leitor se dá através da palavra, a qual penetra em todas as relações entre 

os sujeitos e serve de elo a todas as relações sociais, em todos os domínios. A palavra, como 
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nos diz Bakhtin (2009), está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico 

ou universal. É assim que as compreendemos e apenas reagimos àquelas que despertam em 

nós sentidos concernentes à vida. Sentidos variados determinados por contextos também 

variados. Porém, mesmo assim a palavra não deixa de ser una. 

 

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo 
fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. 
Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 
palavra serve de expressão a um em relação ao outro. 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 lançada entre mim e os 
outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre 
o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 
interlocutor. (BAKHTIN, 2009, p. 117) 

 

Compreendemos assim que a palavra, lugar comum dos interlocutores, possibilita a 

interação entre os sujeitos. No contexto escolar, o professor deve possibilitar e articular 

espaços para que questões de linguagem se combinem com as de educação, intensificando as 

experiências em sala de aula e reinventando-as. Ao trabalhar nessa direção, professores e 

alunos não são considerados aqueles que, respectivamente, ensinam e aprendem, mas como 

sujeitos sociais e históricos, sujeitos humanos, produtores de linguagem e da humanidade. 

Portanto, é na troca de experiências, na interação do dia a dia que as divergências práticas – 

de leitura, de produção de textos e análise linguística – possibilitam a formação contínua do 

professor e do aluno, tecendo, assim, os textos de suas experiências de vida, os quais se 

constituem como espaços de criação de linguagem e de humanidade (ABDALLA, 2003), 

fazendo não só da palavra como da leitura e da escrita, algo que “realmente significa e é 

responsável por aquilo que diz” (BAKHTIN, 2009, p. 203). 

Posto tudo isso, compreendemos com Goulemot (2001) que ler e escrever também é 

dar um sentido de conjunto, é constituir um sentido que opera para além do sentido das 

palavras, do agrupamento de frases. Em outros termos, dar um sentido é falar sobre o que, 

talvez, não se consegue dizer de outro modo e mais claramente. A cada leitura, novos sentidos 

são estabelecidos ao que já fora lido. E em todo este contexto, a escola se constitui em um 

local de ensino responsável por possibilitar variadas práticas de leituras aos alunos, 

independentemente da área do conhecimento. 
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4 Práticas de leitura nas aulas de Ciências 

 

O desenvolvimento da linguagem não se restringe somente à disciplina de Língua 

Portuguesa. Formar leitores proficientes também cabe às demais áreas do conhecimento, visto 

que a linguagem faz parte das especificidades de todas as disciplinas. É compromisso de todo 

professor, portanto, independentemente da área em que atua, possibilitar ao aluno variadas 

formas de contato com os textos e, consequentemente, trabalhar leitura a favor da produção de 

sentidos. 

A este respeito, para os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 

Cabe, portanto, à escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos 
que circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-los. Isso inclui 
os textos das diferentes disciplinas, com os quais o aluno se defronta 
sistematicamente no cotidiano escolar e, mesmo assim, não consegue 
manejar, pois não há um trabalho planejado com essa finalidade. Um 
exemplo: nas aulas de Língua Portuguesa, não se ensina a trabalhar com 
textos expositivos como os das áreas de História, Geografia e Ciências 
Naturais; e nessas aulas também não, pois se considera que trabalhar com 
textos é uma atividade específica da área de Língua Portuguesa. Em 
consequência, o aluno não se torna capaz de utilizar textos cuja finalidade 
seja compreender um conceito, apresentar uma informação nova, descrever 
um problema, comparar diferentes pontos de vista, argumentar a favor ou 
contra uma determinada hipótese ou teoria. E essa capacidade, que permite o 
acesso à informação escrita com autonomia, é condição para o bom 
aprendizado, pois dela depende a possibilidade de aprender os diferentes 
conteúdos. Por isso, todas as disciplinas têm a responsabilidade de ensinar a 
utilizar os textos de que fazem uso, mas é a de Língua Portuguesa que deve 
tomar para si o papel de fazê-lo de modo mais sistemático (PCN, 1997, p. 
26). 

 

Diante do exposto, considerando que é compromisso de todas as disciplinas 

colaborarem no desenvolvimento de práticas de leitura, apresentaremos recortes das aulas 

Ciências a fim de analisar as práticas de leitura desenvolvidas pela professora junto aos alunos 

de uma turma de sexto ano do ensino fundamental.  

Nas aulas observadas, percebemos possibilidades de a disciplina contribuir com o 

desenvolvimento do domínio de leitura e de escrita dos alunos, uma vez que a professora 

compartilha momentos de leitura para/com/pelos alunos, tornando a sala de aula um espaço 

dinâmico, local de interação, criação e produção de sentidos, em que tanto a professora como 
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os alunos têm vez e voz nesse processo dialógico. Esse movimento vem de encontro ao que 

Fracalanza, Amaral e Gouveia propõem quanto ao ensino de Ciências, pois para estes autores: 

 

[...] O ensino de ciências no primeiro grau, entre outros aspectos, deve 
contribuir para o domínio das técnicas de leitura e escrita; permitir o 
aprendizado dos conceitos básicos das ciências naturais e da aplicação dos 
princípios aprendidos a situações práticas; possibilitar a compreensão entre a 
ciência e a sociedade e dos mecanismos de produção e apropriação dos 
conhecimentos científicos e tecnológicos; garantir a transmissão e a 
sistematização dos saberes e da cultura regional e local. (FRACALANZA; 
AMARAL; GOUVEIA, 1987, p. 26). 

 

No ensino de Ciências, foi possível, a partir da leitura realizada no material didático e 

de um resumo apresentado pela professora acerca do conteúdo camadas atmosféricas, a 

realização de uma experiência em sala de aula, o que lhes permitiu favorecer a produção de 

sentidos do que haviam lido. Isso porque, para Fracalanza, Amaral e Gouveia (1987), as 

atividades no ensino de Ciências no primeiro grau podem ser reunidas em grupos que se 

relacionam: 1. ao estudo do ambiente; 2. à experimentação; 3. à comunicação; 4. à simulação 

e aos modelos. Notadamente, no que se refere ao estudo do ambiente e à experimentação, 

algumas atividades podem envolver procedimentos de planejamento de atividade 

experimental prática com previsão de resultados, como ocorreu na aula observada no dia 

22/10/2013: 

 

Professora: Faz assim, a experiência a gente apresenta aqui. Pessoal, aqui ó, 
a gente está vendo sobre as camadas atmosféricas, estudando o ar 
atmosférico. Eu passei pra vocês um resumo das camadas atmosféricas, e 
tem o pessoal que vai apresentar aqui ó, na frente, as experiências sobre o ar. 
Então, vocês dois podem começar. Explique o que vocês estão fazendo. 
Aluno: A gente vai colocar a vela no prato. Aí vai dissolver o corante na 
água, pra ficar melhor de ver. [...] A gente vai pôr água no prato da vela. 
Professora: Vai explicando aí o que vocês estão fazendo. 
Aluno: Vai pôr fogo na vela agora. Aí acendeu, a gente vai por o litro por 
cima da vela. Aí a água vai subindo, conforme o fogo vai apagando. 
Professora: E porque que a água tá subindo? 
Aluno: Por causa... A garrafa quando entra em contato com a vela, o ar 
quente ocupa a garrafa e o ar frio sai. A vela se apaga por causa da 
diminuição do oxigênio. E quando a vela se apaga a temperatura também 
cai. Quando a temperatura do gás cai essa pressão compete com a pressão 
atmosférica, a pressão atmosférica ganha e por isso a água entra. 
Professora: Conclusão... 
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Aluno: Enquanto a vela tá pegando fogo ela vai diminuindo o oxigênio e no 
lugar do oxigênio entra água. 
Professora: Ah gente, o resultado aqui ó, a vela apagou, não apagou? 
Devido à falta de... 
Alunos: Oxigênio. 

 

A professora de Ciências também propunha, semanalmente, a produção de uma 

Revista Ecológica. Tratava-se de um caderno específico a cada aluno para resumos, 

entrevistas e pesquisas da disciplina. Com esta atividade, além da aprendizagem de Ciências, 

a professora levava os alunos ao desenvolvimento de práticas de leitura, as quais 

compreendiam pesquisas, entrevistas, produção de cartazes e apresentação de conteúdo. Esse 

modelo de prática assemelha-se ao tipo de atividade relacionada à comunicação, a qual 

“permite a divulgação, pelos alunos, dos resultados de seus estudos sistemáticos. Sua forma 

de realização pode ser verbal, (relatos), escrita (relatórios, cartazes) ou visual (desenhos, 

mapas, esquemas, gráficos, tabelas etc.)” (AMARAL; FRACALANZA; GOUVEIA, 1987, p. 

45).  

No que tange às práticas de leitura e escrita, ao mesmo tempo em que os sujeitos se 

inter-relacionam por meio dessas atividades, estão também se apropriando de práticas de 

letramento, aqui considerado como “um conjunto de práticas sociais em que os indivíduos se 

envolvem de diferentes formas, de acordo com as demandas do contexto social e das 

habilidades e conhecimentos de que dispõem” (MORTATTI, 2004, p. 105).  

Em outra aula observada (25/10/2013), logo no início a professora solicitou que um 

grupo de alunos apresentasse aos colegas uma pesquisa, cartaz e entrevista referentes às 

plantas medicinais, tema de trabalho daquela semana. Vejamos: 

 

Professora: Pessoal, revista ecológica na parte de pesquisa, não é isso? 
Vamos começar? Quem pode ler? De cada fila uma pessoa. Quem ficou de 
trazer cartaz além do Leonardo? 
Isabela (compartilha o resultado de sua pesquisa): Plantas e medicinais. As 
plantas medicinais são todas aquelas que possuem princípios ativos que 
ajudam no tratamento de doenças podendo levar até mesmo a sua cura. [...] 
Leonardo (apresenta o cartaz elaborado): Erva cidreira serve para calmante, 
folha de algodão serve para diversas infecções, manjericão serve para 
culinária, Hortelã serve para a gripe, Marcelinha serve para dor de barriga, 
quebra- pedra serve para infecção de rins, caminha de macaco serve para 
infecção de rins, coentro serve para fazer xarope, funcho serve para gases, 
arruda serve para benzer, erva cidreira serva para calmante; alfazema serve 
para cólicas. 
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Éric (apresenta as entrevistas realizadas): Vou ler as três com as respostas da 
minha tia. Você usa alguma planta do cerrado considerada medicinal? Qual? 
Aí ela me respondeu. Sim, o funcho, o açafrão, gengibre etc. Você tem 
alguma planta em casa? Qual ou quais? Para que serve? Aí ela colocou: sim, 
tenho funcho, que serve para tirar gases da barriga e a ‘favaca’, que serve 
para a gripe e a tosse. Aí a outra, a 3: Você conhece alguma árvore que seja 
considerada medicinal? Qual? Para que serve? E ela respondeu o sabugueiro. 
Combate resfriado. 

 

Esses procedimentos de pesquisa utilizados pela professora de ciências envolvem 

práticas de leitura e escrita, sem as quais não seria possível realizá-los. Compreendemos que 

ao propor um modo de trabalho que envolve diretamente práticas de leitura, a professora 

considera que seu papel não se restringe apenas à transmissão de conteúdos didáticos, mas ao 

desenvolvimento da linguagem de forma mais ampla, inclusive, porque ela solicita que os 

resultados sejam compartilhados a partir de diferentes gêneros (pesquisa, cartaz, entrevista), 

ao quais, nas palavras de Fiorin (2006, p. 61), são “tipos de enunciados relativamente 

estáveis, caracterizados por um conteúdo temático, uma construção composicional e um 

estilo”. 

Considerando que a comunicação verbal se efetiva através de algum gênero textual, 

entendemos que no contexto da sala de aula a interação se efetivou mediada, principalmente, 

pelos gêneros textuais pesquisa, cartaz e entrevista. Esta possibilidade comunicativa é 

defendida por Bakhtin (2011), o qual considera que: 

 

Falamos apenas através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos os 
nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de 
construção do todo. Dispomos de um rico repertório de gêneros de discurso 
orais (e escritos). (p. 282) 
(...) 
Se os gêneros do discurso não existissem e nós não os dominássemos, se 
tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo do discurso, de 
construir livremente e pela primeira vez cada enunciado, a comunicação 
discursiva seria quase impossível. (p. 283) 

 

Isso significa que a nossa fala está condicionada ao uso dos gêneros do discurso, os 

quais possibilitam a interação com o outro e ao mesmo tempo colocam a linguagem em 

funcionamento. 

Outra prática de leitura adotada pela professora e que promovia novas produções de 

sentidos foi a utilização de textos que não estavam no livro didático para que os alunos lessem 
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e interpretassem. Um desses textos versava sobre o início da Primavera e o porquê ocorriam 

as estações do ano (22/10/2013).  

 

Professora: Pessoal, a última coisa de Revista Ecológica foi um texto sobre 
a primavera. [...] Pessoal, vamos pegar a folhinha aí pra gente ler. Ó, essa 
aqui foi a segunda atividade da Revista Ecológica. Foi sobre a primavera. 
Vamos ler esse texto. [...] 
Professora: Parabéns, estão lendo bem. Aqui, Leo, comenta pra gente o que 
você entendeu do texto. 
Leonardo: Eu entendi que a primavera é uma das estações do ano e que as 
estações do ano existem não é que a Terra tem formato oval, é porque o eixo 
dela é inclinado. 

 

Cada aluno teve a oportunidade de ler um trecho do texto. Ao final da leitura, a 

professora promovia um momento de interlocução com os alunos, fazendo perguntas sobre o 

que haviam entendido. Assim, o interesse dos alunos pelas propostas da professora (leitura e 

comentários sobre o texto) acaba revelando uma postura interacionista que valoriza a 

linguagem para além do trabalho unicamente com o conteúdo. Nesse movimento, ela permite 

a participação dos alunos, aceitando a polissemia de sentidos vivenciados por eles e 

estabelecendo uma ponte entre a sua posição – a defender os conceitos sistematizados - e a 

dos alunos – mais próximas aos conceitos cotidianos. Por isso consideramos que nessas 

práticas de leitura, a linguagem é compreendida como uma prática interlocutiva, um processo 

de constituição de sujeitos que, conforme Bakhtin (2009), não só pronunciam ou escutam 

palavras, mas revelam verdades ou mentiras, coisas boas ou más, agradáveis ou 

desagradáveis, constituindo-se como o produto da interação entre os interlocutores, a ponte 

lançada entre eles. 

Posto isso, consideramos que as práticas de leitura não devem ser específicas da 

disciplina de Língua Portuguesa, mas, portanto, compromisso de todas as disciplinas 

escolares. Nessa perspectiva, o trabalho com a leitura na área específica de Ciências pode ser 

feito em diferentes situações na aula, como a pesquisa de um assunto para complementar o 

texto didático, a elaboração de cartazes, entrevistas, experiências práticas, síntese e leitura de 

textos complementares. Como nos diz Lopes e Dulac (2011, 44), a leitura na área de ciências 

“transcende o simples ato, tornando-se uma das principais formas de aprendizagem utilizadas, 

não podendo considerar-se a linguagem somente como mais uma habilidade do ser humano, 

mas atribuindo-lhe o caráter de construtora de realidades, do conhecimento e da ciência”. 
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5 Considerações finais 

 

Ler e escrever se constituem, cada vez mais, atividades sociais essenciais na sociedade 

letrada na qual estamos inseridos. No contexto de apropriação dessas habilidades, encontra-se 

a escola, que assume a função social de possibilitar o desenvolvimento da linguagem e a 

socialização do saber sistematizado. 

Nos limites deste texto, destacamos as práticas de desenvolvimento da leitura e da 

escrita possibilitadas pela professora de Ciências a partir dos textos que compunham a Revista 

Ecológica. Através destes textos, a professora não só trabalhou a favor dos conceitos de sua 

disciplina, mas também, e principalmente, a favor da interlocução, possibilitando aos alunos 

momentos de produção de sentidos a partir do texto e de suas próprias experiências. Vale 

destacar que nesse movimento, a professora permite que os alunos façam uso de diferentes 

atividades, as quais culminam em momentos de leitura interativos, como a pesquisa sobre um 

determinado assunto da disciplina, a confecção e a exposição de cartazes, a realização de 

entrevistas cujo assunto ligava-se ao conteúdo didático e o uso de textos que não estavam no 

material didático. 

Consideramos assim, que ao possibilitar diferentes momentos de leitura, a professora 

valoriza a linguagem como uma forma interativa, não concebendo seu uso somente voltado 

para os conceitos do conteúdo de Ciências. Esse movimento evidencia não só a dimensão 

intersubjetiva do processo vivido, mas também o fato de que a prática de leitura não só pode, 

como deve, ser explorada por todas as áreas do conhecimento, possibilitando, assim, que os 

sujeitos estejam lendo constantemente em sala de aula. 

 

6 Referências 

 

ABDALLA, M. de F. B. Linguagem, educação e formação de professores. In: GARCIA, W. 
G. Módulo introdutório. Pedagogia cidadã: cadernos de formação. São Paulo: UNESP, 2003. 
p. 29-35. 
 
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método 
sociológico da linguagem. 13ª ed. São Paulo: Hucitec, 2009. 
 



 

 

697 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 6ª ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2011. 
 
BRITTO, Luiz Percival Leme. Escola, ensino de língua, letramento e conhecimento. 
Calidoscópio. Vol. 5, n. 1, p. 24-30, jan/abr 2007. Unisinos. 
 
FIORIN, José Luiz. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2006. 
 
FONSECA, Maria N. Goes; GERALDI, João W. O circuito do livro e a escola. In: 
GERALDI, João Wanderley (Org.). O texto na sala de aula. 5ª ed. São Paulo: Ática, 2011. p. 
107. 
 
FRANCALANZA, Hilário; AMARAL, Ivan Amorosino; GOUVEIA, Mariley Simões Floria. 
O ensino de Ciências no primeiro grau. São Paulo: Atual, 1987. 
 
GERALDI, João Wanderley. Linguagem e ensino. Exercícios de militância e divulgação. 
Campinas-SP: Mercado de Letras: Associação de Leitura do Brasil, 1996. 
 
GERALDI, João Wanderley (Org.). O texto na sala de aula. 5ª ed. São Paulo: Ática, 2011. 
 
GOULEMOT, Jean Marie. Da leitura como produção de sentidos. In: CHARTIER, Roger 
(Org.). Práticas de leitura. Tradução de Cristiane Nascimento. 2ª ed. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2001. p. 107-116. 
 
KATO, Mary A. No mundo da escrita – uma perspectiva psicolinguística. 5ª ed. São Paulo: 
Ática, 1995. 
 
KOCH, Ingedore G. Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. 
3ª ed. São Paulo: Contexto, 2012. 
 
LAJOLO, Marisa. O texto não é pretexto. In: ZILBERMAN, Regina (Org.). Leitura em crise 
na escola: as alternativas do professor. 10. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1991. p. 53. 
 
LOPES, Cesar V. Machado; DULAC, Elaine B. Ferreira. Ideias e palavras na/da ciência ou 
leitura e escrita: o que a ciência tem a ver com isso? In: NEVES, Iara C. Bitencourt (org.) Ler 
e escrever: compromisso de todas as áreas. 9ª ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2011. p. 
41-48. 
 
MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Educação e letramento. São Paulo: UNESP, 2004. 
 
OLIVEIRA, Martha K. Escolarização e organização do pensamento. Revista Brasileira de 
Educação, v. 3, p. 97-102, set./dez. 1996. 
 
OLIVEIRA, Martha K. Escolarização e desenvolvimento do pensamento: a contribuição da 
Psicologia Histórico-Cultural. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v.4, n. 10, p. 23-34, 
set./dez. 2003. 
 



 

 

698 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: Língua portuguesa. Secretaria de 
Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
 
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 9ª ed. 
Campinas/SP: Autores Associados, 2005. 
 
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 
2012. 



 

 

699 

“AH, O BRASIL!? LÁ TEM PRAIA, MULHER BONITA E CARNAVAL”:  

UM ESTUDO SOBRE OS ESTEREÓTIPOS DA CULTURA BRASILEIRA A PARTIR 

DA VISÃO DE ESTUDANTES INTERCAMBISTAS APRENDIZES DE PORTUGUÊS 

COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA 
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RESUMO: Neste estudo qualitativo de cunho interpretativista, buscamos demonstrar as 
situações interculturais que possibilitaram a estudantes estrangeiros que estão no Brasil, em 
situação de intercâmbio estudantil, a manutenção ou a quebra dos estereótipos ligados à 
cultura brasileira. Nesse sentido, buscamos participantes de diferentes nacionalidades que 
vivem no Brasil e aprendem português ao mesmo tempo, a fim de entender se houve ou não 
mudança na visão sobre a cultura brasileira. Desse modo, abordamos os conceitos 
relacionados ao ensino intercultural (CORBETT, 2003; KRAMSCH, 1993), bem como a 
relação entre língua e cultura (RISANGER, 2006) para fundamentar as análises construídas. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem. Interculturalidade. Português como Língua Estrangeira. 
Estereótipos. 
 
 
Introdução  

 

Quando nos dispomos a ir viver em um país estrangeiro, mesmo que por um curto 

espaço de tempo, é natural que busquemos informações sobre o local, clima, vestuário, 

comidas, língua, entre outros aspectos em diferentes fontes, como amigos que já viveram no 

país, ambientes formais (salas de aula, por exemplo) e internet. Recebemos informações sobre 

a cultura e o povo desse local de diversas formas, informações essas que, muitas vezes, 

podem nos preparar melhor para viver nesse local, mas que, em outras, não condizem com a 

realidade, são meros estereótipos. 

Sendo assim, neste artigo, buscaremos identificar como a aprendizagem de Português 

como Língua Estrangeira (PLE), em ambiente de imersão, contribuiu para a quebra ou a 

manutenção de estereótipos da cultura brasileira e de que forma essa vivência intercultural 

possibilitou ou não ressignificações sobre a cultura estrangeira e a sua própria cultura, 
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desfazendo, assim, os estereótipos criados, mantidos e/ou disseminados por intercambistas 

universitários no Brasil. 

Desse modo, adotaremos, neste estudo, uma perspectiva intercultural para o ensino de 

línguas estrangeiras, o qual considera o confronto existente entre a cultura estrangeira e a 

cultura à qual o aprendiz pertence como fator essencial na aprendizagem de língua estrangeira 

(LE). Discorreremos, também, sobre a noção de languaculture (RISAGER, 2010), 

relacionada à língua e cultura, e suas contribuições para a aquisição de uma LE.  

 

1 Cultura e língua: algumas considerações sobre essas instâncias 

 

 Durante anos, o ensino de LE privilegiou os aspectos estruturais da língua, deixando 

de lados os aspectos culturais. Segundo Mendes (2010), os autores que defendem o 

ensino/aprendizagem de uma LE com foco na estrutura alegam que seria praticamente 

impossível levar, para o ambiente de sala de aula, todas as culturas associadas à língua-alvo. 

Nesse sentido, os autores afirmam que o grande problema seria reforçarmos, através do 

ensino, estereótipos sobre a cultura e o povo falante dessa língua-alvo. 

 Brito (2007) defende que o ensino/aprendizagem intercultural e a adoção de uma visão 

crítica dos aprendizes podem contribuir para a quebra de estereótipos. Para Corbett (2003), as 

tendências atuais que defendem o ensino/aprendizagem de uma LE e de uma cultura 

vinculada a essa língua abordam aspectos que visam desenvolver no aprendiz (através das 

habilidades linguísticas: produção oral, compreensão oral, leitura e escrita) a capacidade de 

compreender e refletir sobre a sua cultura e a cultura estrangeira e usar a LE de forma 

adequada, respeitando as diferenças interculturais.  

O ensino intercultural seria, grosso modo, um ensino pautado na aquisição dos 

aspectos estruturais e culturais associados à LE de forma crítica e de maneira a desenvolver 

no aprendiz a capacidade de entender a cultura estrangeira e usar a língua conforme as mais 

variadas situações, respeitando, assim, a cultura dos falantes nativos (CORBETT, 2003; 

FIGUEIREDO, 2010; KACHURU, 2008; REES, 2002; RISAGER, 2010). Segundo Rees 

(2002), quando aprendemos uma LE e sua cultura estamos entrando em contato com uma 

nova forma de padronizar e interpretar o mundo.  Figueiredo (2010, p. 16) corrobora essa 

ideia, sugerindo que deveríamos ajudar os nossos alunos a se tornarem falantes interculturais 
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por meio da criação de relações entre suas próprias culturas e a cultura do outro. De acordo 

com o autor, 

 

[o] falante intercultural é, portanto, alguém que, por estar ciente de suas 
próprias identidades e culturas, é capaz de estabelecer relações entre as 
culturas e mediar as diferenças culturais, explicando-as, compreendendo-as e 
valorizando-as. 

  

Risager (2010), em seu estudo sobre a relação entre língua e cultura no ensino de 

línguas, trata das diferentes formas de abordagem para essa relação. Segundo essa autora, até 

a década de 90, a relação entre língua e cultura vinha sendo tratada de duas formas: 1) língua 

e cultura são inseparáveis; 2) língua é culturalmente neutra. Contudo, a partir da década de 90, 

com os estudos de Agar (1994) e, posteriormente, de Risager (2010), a relação entre língua e 

cultura começou a ser vista a partir de um terceiro lugar: língua e cultura podem ser separadas 

e não existe língua culturalmente neutra (RISAGER, 2010). 

 A convivência entre língua e cultura, vista desse terceiro lugar, prevê uma relação em 

que a cultura pode ser vista como um contexto ou como conteúdo no processo de 

ensino/aprendizagem de uma LE. Risager (2010) afirma que, enquanto vista como contexto, o 

aspecto observado são os diferentes usos de uma língua conforme a situação. Por outro lado, 

quando cultura é vista como conteúdo, aspectos da preferência do professor como literatura, 

comidas, história e etc. são abordados no ensino da LE. Nesse sentido, a autora utiliza, em 

consonância com seu precursor Agar, o termo languaculture, para definir e situar melhor a 

relação entre língua e cultura no processo de ensino/apredizagem. 

 A abordagem languaculture, proposta por Risager e Agar na década de 90, abarca três 

dimensões para a relação entre língua e cultura: 1) semântico-pragmática; 2) poética; e 3) 

identitária. A primeira dessas dimensões preocupa-se com as constâncias e mudanças 

linguísticas e as variações sociais e pessoais, com vistas nos aspectos semânticos e 

pragmáticos. A segunda, poética, preocupa-se com os sentidos criados através dos arranjos 

silábicos e de rimas e a relação entre discurso e escrita. A terceira dimensão, identitária, 

também conhecida como social, trabalha com as variações sociais da língua e com as 

interpretações e reações provocadas pelos indivíduos em situações comunicativas. Risager 

(2010) reforça, ainda, que languaculture, além de abarcar todos esses aspectos, contempla 

também as instâncias individuais e coletivas dos aprendizes de uma LE. 
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  A forma de ensinar e aprender deve possibilitar ao aprendiz condições que despertem 

sua criticidade em relação à LE e à cultura estrangeira. Corbett (2003) afirma que é preciso ter 

consciência pedagógica que permita um ensino voltado para a aculturação, através de um 

ambiente reflexivo, onde a cultura é abordada de forma motivadora, garantindo, assim, um 

ambiente intercultural. Segundo esse autor, aculturação deve ser entendida como forma de o 

aprendiz absorver e interpretar a cultura do outro sem perder a sua identidade, lembrando que 

esse processo pode ocorrer tanto em ambientes formais, como salas de aulas, e ambientes não 

formais (situações comunicativas que envolvam a LE e a cultura estrangeira). Almeida Filho 

(2011) reforça que a cultura pode ser sempre tema em ambiente de ensino/aprendizagem de 

LE, permitindo, assim, que os aprendizes tenham uma maior familiaridade e tolerância com a 

cultura estrangeira. 

 Kachru (2008) afirma que a interpretação que cada indivíduo fará da cultura 

estrangeira irá depender de aspectos linguísticos, ou seja, da língua, e de como cada um 

significa as coisas conforme o contexto em que está inserido. Nesse sentido, a autora afirma 

que o contexto, com base em estudos da sociolinguística, são situações e/ou eventos de fala, 

em um determinado cenário (físico e psicológico), em um ambiente, com objetivo e 

participantes específicos, envolvendo normas e formas de fala. Sendo assim, Kachru (2008) 

nos diz que as interpretações irão variar de acordo com os contextos, e, obviamente, com os 

aspectos envolvidos, mesmo que as pessoas estejam usando um mesmo idioma, elas 

produzem interpretações e significados diferentes.  

Percebemos, desse modo, que as situações de ensino/aprendizagem de uma LE 

colocam o indivíduo em processos significativos, nos quais as interpretações e percepções vão 

sendo constituídas socialmente e negociadas através da interação entre os sujeitos (CONTIN, 

2009), interpretações essas que envolvem instâncias afetivas e cognitivas, todas envolvidas 

em situações identitárias e culturais pertencentes aos sujeitos.  

Nessa perspectiva, é preciso entender o que seria a cultura em uma perspectiva 

intercultural de ensino/aprendizagem de LE. Cultura, neste estudo, é entendida com base no 

conceito de Loveday (1981, citado por CORBETT, 2003), ou seja, uma série de normas 

implícitas e convenções de uma sociedade e seu ethos (costumes de um povo), historicamente 

transmitidos.  
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As normas, as crenças, as práticas e a língua de um povo não são estáticas, mas estão 

sempre em processo de (re)negociação, sendo a língua meio de negociação, construção e 

manutenção de identidades. Nesse sentido, Kramsch (1993) afirma que o uso de uma língua 

não pode ser desassociado da criação e transmissão da cultura, visto que a língua é a principal 

forma de interação e (re)negociação e de construção de significados. Desse modo, voltamos à 

ideia de languaculture, proposta por Risanger (2010). 

Um outro aspecto que deve ser considerado quando aprendizes estrangeiros passam a 

ter contato com uma outra cultura, em situações de viagens ou de intercâmbios, é a 

confirmação ou não de estereótipos (FIGUEIREDO, 2010). Estereótipos podem ser vistos, 

segundo Günthner e Luckmann (2001), como interpretações, generalizações, feitas de 

determinada cultura através de informações de membros de sua cultura, ou por meio do 

contato com membros de culturas que julgam ser semelhantes ou por meio formal, como 

aulas de LE. De acordo com Rees (2002), o uso de estereótipos, no momento em que entro em 

contato com uma cultura estrangeira, ocorre na tentativa de entender aquilo que é estranho ao 

aprendiz. Seria, então, a maneira mais acessível que encontramos para padronizar pessoas, 

comportamentos, valores e crenças.  

 É importante ressaltar que, mesmo estando em contexto de imersão, como os 

participantes de nossa pesquisa (que serão apresentados no tópico seguinte), não há garantia 

de que os estereótipos serão desfeitos e que haverá aprendizagem intercultural da LE. Sendo 

assim, nosso estudo, com base no esboço teórico apresentado, abordará questões interculturais 

na aprendizagem de LE em contexto de imersão.  

 

2 O estudo 

  

Neste estudo, optamos pela metodologia qualitativa de cunho interpretativista para a 

construção e análise de nossos dados. Tal metodologia permite-nos analisar de forma mais 

detalhada o contexto cultural em que os sujeitos de nossa pesquisa encontram-se, além de 

permitir análise mais detalhada do fenômeno estudado (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Como instrumentos para a coleta de dados, escolhemos a entrevista semiestruturada e 

o questionário sociodemográfico. Por meio de entrevistas semiestruturadas, obtivemos dados 

de quatro intercambistas da Universidade Federal de Goiás, sendo todos residentes em 



 

 

704 

Goiânia, Goiás. Nas entrevistas, os participantes foram questionados sobre a sua própria 

cultura e sobre a cultura brasileira, bem como sobre as experiências vividas aqui no Brasil. As 

entrevistas foram feitas em locais previamente combinados com os participantes e foram 

gravadas em áudio por meio de mp3. Os critérios utilizados para a escolha dos participantes 

foram: 1) estar no Brasil em situação de intercâmbio; 2) terem cursado ou estarem cursando a 

disciplina de Português como Língua Estrangeira. 

O objetivo do questionário sociodemográfico foi o levantamento do perfil social e 

econômico de cada participante, informações pessoais e seu tempo de contato com o 

português em seu país de origem.  

Segue um quadro que apresenta os participantes, lembrando que todos os nomes 

utilizados neste estudo são fictícios, visando, assim, preservar a identidade dos participantes. 

 

Quadro 1 – Perfil dos participantes 

Nome Sexo Nacionalidade Idade L1 Tempo no Brasil 

Kemo Masculino Egípcio 31 anos Árabe 6 meses 

Noa  Feminino 
Espanhola 
(Catalã) 

22 anos 
Espanhol 
(Catalão) 

6 meses 

Rocio Feminino Argentina 23 anos Espanhol 5 meses 

Rosário Feminino Mexicana 21 anos Espanhol 5 meses 

  

3 Análise dos dados 

  

Nesta parte do nosso estudo, apresentaremos a análise dos dados construída sob a luz 

da teoria intercultural apresentada. Nossa análise está dividida em três partes: 1) estereótipos 

dos participantes antes de chegarem ao Brasil; 2) aspectos sobre a cultura brasileira que foram 

reinterpretados durante a estadia no país; 3) mudanças pessoais ocasionadas  pelas 

experiências interculturais vividas aqui no Brasil. 

  

3.1 Antes de chegar ao Brasil 

 

Neste primeiro tópico de análise, abordaremos a visão que os participantes de nossa 

pesquisa tinham sobre o Brasil e as pessoas, antes de chegar ao país. É interessante observar 
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que, dos quatro participantes, apenas um havia procurado ambientes formais de aprendizagem 

de língua portuguesa, os demais vieram para o país sem, praticamente, nenhum conhecimento 

da língua. 

Referente aos estereótipos, destacamos que, em todas as entrevistas, o estereótipo 

referente ao carnaval, samba, futebol e mulheres brasileiras foi recorrente. Percebemos que 

tais estereótipos foram sendo adquiridos de formas diferentes. Kemo e Noa obtiveram 

informações do Brasil pela internet e, principalmente, por amigos brasileiros que moravam 

em seu país. Kemo relata que o interesse pelo Brasil surgiu apenas depois de saber que iria 

fazer intercâmbio, como pode ser observado no excerto 1. 

 

1 Kemo:  Aaah, no Egito eu não pensava muito no Brasil... eu tinha um amigo lá... 
ele falava do Brasil... só que eu conhecia pouco... quando eu fiquei 
sabendo que a bolsa de estudos tinha dado certo eu busquei mais 
informações usando o internet.  

 

Já Noa relata que pensava sobre o Brasil, mas tudo de forma muito superficial. Ela 

tinha acesso apenas a relatos de quem já veio ou morou no país, mas, segundo ela, após a 

escolha do Brasil como sede da Copa FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, a imagem 

do país começou a ser divulgada em veículos de comunicação como TV e revistas. Conforme 

Noa relata, além desses pontos, o crescimento econômico do país, aliado ao aumento do 

número de turistas brasileiros em seu país, fez com que a imagem dos brasileiros mudasse de 

imigrantes para turistas, contudo prevalecia a imagem de um povo alegre, que gosta de 

futebol, samba e tem como principal festa o carnaval. 

 

2 Noa: Haaa... do Brasil eu pensava isso que todo mundo pensa, caipirinha, 
samba, carnaval, só que eu nunca procurei nada sobre. Só fui saber de 
algo mais real na Itália, porque lá eu conheci uma brasileira e ela me 
falava do Brasil, ensinou algumas palavras em português, eu achava bem 
legal. 

 

Rocio, natural da Argentina, relata que o primeiro contato com o Brasil e com os 

brasileiros ocorreu ainda na infância. Segundo ela, sua família viaja para o sul do Brasil nas 

férias de verão. Contudo, esses contatos sempre foram breves e nem sempre houve 

comunicação efetiva devido à língua. 
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3 Rocio: Eu vinha sempre com minha família nas férias de verão, nós íamos para o 
sul do país, gostamos de barco a vela. Então, eu tinha contato com 
brasileiros. Eu só não me comunicava muito com eles, eu falava muito 
pouco, comprava mercadorias, era isso. 

 

Rosário, a única participante que frequentou ambiente formal de aprendizagem de 

PLE, relata que, durante tais aulas, o que culturalmente ficou conhecendo do Brasil foi o 

carnaval e as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Percebemos que, apesar de ter aprendido 

a língua em ambiente formal, é possível notar que a questão cultural geralmente se resume a 

falar de cidades grandes e importantes, como Rio e São Paulo. Vejamos o excerto 4. 

 

4 Rosário: Do Brasil eu conhecia a língua, sabia de algumas festas típicas. Aprendi 
mais sobre o carnaval e escutei algumas canções de Vinícius de Moraes... 
bossa nova.... Mas sobre outros locais eu na sabia nada. No México todo 
mundo sabe de São Paulo e Rio de Janeiro, basicamente isto. 

 

Podemos perceber, no caso de Rosário em específico, que não houve um ensino 

intercultural da língua, visto que, segundo Rosário, as aulas abordavam basicamente aspectos 

estruturais da língua, com ênfase nos verbos e, em alguns momentos, a cultura era abordada, 

mas não em conjunto com a língua, como nos alerta Mendes (2010). Segundo Almeida Filho 

(2011), o ensino intercultural pode sim dedicar momentos para que a cultura seja 

explicitamente abordada, mas isso não basta, é importante perceber que através de situações 

comunicativas podem ser inseridas práticas de cultura, fazendo, assim, com que a cultura 

estrangeira surja espontaneamente.  

Apesar de obterem informações em diferentes ambientes e de diferentes formas, 

notamos que todos os participantes de nossa pesquisa tinham a mesma visão estereotipada da 

cultura brasileira, uma visão homogênea, caracterizando, assim, informações estanques da 

cultura estrangeira: o Brasil como país do futebol, do carnaval, das praias e da mulher bonita, 

como pode ser observado nos seguintes relatos:   

 

5 Kemo: Aah, eu aprendi sobre carnaval... e escutei a música “nossa, nossa”!? Eu 

sabia das mulheres também... Eu gosto muito do Pelé e conhecia o 
futebol. 

 
6 Noa: Eu acho que a imagem geral do Brasil na Europa... na Europa toda eu não 

sei, vou falar do meu país... antes de saber que o mundial seria aqui, a 
imagem do Brasil era caipirinha, sensualidade, praia...  
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7 Rocio: Quando uma pessoa imagina o Brasil na Argentina a primeira coisa que 

vem a mente é o carnaval... festa... e praia. Três coisas que as pessoas 
estão há pensar do Brasil. 

 
8 Rosário: Acho que no México só pensamos em futebol e carnavais. 

 

Nesse sentido, percebemos que, apesar de serem variadas as formas de informação 

sobre o Brasil, todos compartilham de uma mesma visão, demonstrando, assim, a força do 

estereótipo sobre a cultura brasileira. Tal análise nos permite considerar que a imagem do 

Brasil é permeada por estereótipos que cristalizam a cultura local não considerando, assim, a 

pluralidade de culturas dentro de um país, como proposto por Günthner e Luckmann (2001).  

 

3.2 O Brasil e suas diferenças 

 

Neste segundo momento de nossa análise, destacaremos a mudança de percepção dos 

participantes de nossa pesquisa referente à cultura brasileira. Por meio das entrevistas, foi 

possível perceber que cada um dos participantes ressignificou aspectos culturais diferentes e, 

em alguns casos, tais aspectos entraram em conflito, mostrando visões antagônicas para um 

mesmo aspecto.  

Kemo destaca que o primeiro aspecto que mais lhe impressionou foi a forma metódica 

com que os brasileiros vivem. Inicialmente, ele pensava que os brasileiros eram pessoas que 

não tinham comprometimento com o trabalho e com os estudos, e que faziam festas durante 

vários dias da semana. Contudo, ele percebeu que o brasileiro não é assim, que aqui as 

pessoas são bastante comprometidas e que possuem uma organização de trabalho mais 

estruturada que em seu país. Tal aspecto ressignificado está ligado à visão do carnaval 

brasileiro, em que o país vive em festa. 

 

9 Kemo: No começo eu pensava que o brasileiro é free.. só que depois eu vi que 
não. Eu vi que o brasileiro trabalha todo dia, segunda a sexta, todo dia, 
mesmo horário. O brasileiro é free só sábado e domingo, nesses dias o 
brasileiro bebe, fica free. 

 
Outro aspecto ressignificado por Kemo foi a visão do perfil da mulher brasileira. Ele 

relata que, assim que chegou ao Brasil, percebeu que, aqui, existia uma diferença enorme 
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entre as pessoas e, principalmente, entre as mulheres, que elas possuem cores de pele 

diferentes, tamanhos e formas diferentes e que as brasileiras mulatas não estão tão presentes 

como ele pensava. 

 

10 Kemo: Quando eu cheguei eu vi que os brasileiros são parecidos com os 
egípcios. Eu pensei “oooh, eles são parecidos comigo!”, e as mulheres 

brasileiras são bonitas, só que muito semelhantes... muito iguais com as 
mulheres do Egito. 

 

Entre Kemo e Noa, percebemos um ponto de conflito sobre a percepção da 

organização da cidade em que ambos estão morando durante a sua estada no Brasil, Goiânia. 

Kemo percebeu que o transporte público brasileiro é muito organizado e que as pessoas são 

muito educadas. Noa concorda com a visão de que os brasileiros são muito educados ao 

usarem o transporte público, contudo ressalta que o transporte aqui é mal organizado e que as 

pessoas perdem muito tempo quando usam esse meio. Nesse trecho, fica claro que as 

experiências culturais cotidianas de cada um dos participantes possibilitaram diferentes 

interpretações dos hábitos diários da cultura brasileira. 

 

11 Kemo: O transporte aqui é bom. Você quer parar é só apertar e ele para. Muito 
organizado. 

 
12 Noa: O transporte aqui é horrível, você fica muito tempo esperando e é super 

cheio... você não senta e chega amassada no destino. 
 

Noa ressalta, durante a entrevista, que o que mais lhe chamou atenção e reforçou a 

visão que tinha do Brasil é que aqui as pessoas vivem em comunidade, que possuem um 

modo de vida mais fraterno. Segundo ela, aqui as pessoas estão sempre prontas para ajudar e 

que sempre foi muito fácil se comunicar aqui e aprender português, visto que as pessoas estão 

sempre prontas a colaborar. 

 

13 Noa: Olha, aqui no ônibus é bem legal, as pessoas seguram seus pertences sua 
bolsa, lá na Espanha não. Na Espanha, se alguém segura sua bolsa ela vai 
roubar. 

[...] 
Quando eu tenho dúvidas, ou não sei o que dizer eles completam, alguns 
pedem para eu repetir, tentar falar de outra forma, mas não deixam eu 
ficar sem falar, isso não, isso aqui é bem legal. 
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Kemo compartilha dessa mesma visão e ressalta que, sempre que é preciso, os 

brasileiros o ajudam e que se vê em uma constante aula de PLE, visto que, em todos os 

ambientes em que precisa de ajuda quanto à comunicação e em diferentes contextos culturais, 

as pessoas estão sempre prontas para ajudar.  

 

14 Kemo: No supermercado, todo mundo ajuda. Falam: “você é de onde?” Eu falo: 
“Egito”, e elas “aaah... Egito aqui? Legal”. Sempre me ajudam, todo dia 

me ajudam. 
 

Nos dois casos acima citados, percebemos que o estereótipo de que o brasileiro vive 

em comunidade, que é um povo amistoso e sempre pronto para ajudar foi mantido devido às 

experiências que cada um dos participantes vivenciou no país. Contudo, Rocio discorda dos 

participantes e destaca que percebeu que, no Brasil, as pessoas não vivem de forma fraterna 

como acreditava e que, em muitos casos, não estão dispostas a ajudar, havendo, assim, 

diferente interpretação em relação aos participantes anteriores e uma quebra do estereótipo.  

 

15 Rocio: Aqui no Brasil não é como na Argentina, lá você tem os seus amigos e vai 
pra faculdade com eles, vai dançar com eles, vai na casa deles, aqui não. 
Aqui são os amigos da faculdade, os amigos de casa e nunca o amigo de 
tudo. 

  
Rosário destacou os hábitos alimentares dos brasileiros. Segundo ela, durante as suas 

aulas de PLE em seu país, foi visto que os brasileiros comiam arroz e feijão com frequência. 

Contudo, não foi enfatizado que isso fazia parte da alimentação diária da população. Segundo 

ela, esse hábito lhe causou grande estranhamento, assim como em Noa. Para elas, foi muito 

difícil se acostumar com esse aspecto cultural e, mesmo depois de alguns meses aqui no país, 

elas ainda não conseguem comer arroz e feijão todos os dias como os brasileiros. 

 

16 Rosário: Arroz com feijão todo dia é terrível. No México, eu aprendi que aqui era o 
alimento básico, mas não o essencial. Vocês comem isso todo dia, isso eu 
não consigo. 

 

Um aspecto da cultura brasileira destacado por todos foi as novas percepções sobre a 

música brasileira. Todos os participantes destacaram que o samba é bastante vinculado à 
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cultura nacional brasileira e, recentemente, a música conhecida por eles como “Nossa, nossa”, 

interpretada pelo cantor brasileiro Michel Teló, trouxe uma visão sobre a cultura musical que 

vai além do samba. Contudo, apesar desse conhecimento, os participantes não tinham noção 

da diversidade de estilos musicais presentes no país. Segundo os participantes, a música 

brasileira é bastante diversificada e muito prazerosa e faz com que eles se interessem pela 

aprendizagem da língua e conheçam um pouco mais das diferentes culturas presentes no país.  

 

17 Noa: Nossa é impressionante a quantidade de música que vocês têm. Tem 
muita música preta, muita coisa que vem de raiz africana, impressionante. 
Eu estou apaixonada pela música brasileira. 

 

18 Rocio: Antes eu pensava que só tinha samba, música de carnaval, axé Bahia, só 
que não. Eu vi rock e esses dias eu fui em uma festa... como é... punk. 
Aqui tem muita coisa, muita música boa. 

 

Nesse ponto, percebemos que a cultura brasileira foi reinterpretada por todos os 

participantes de nossa pesquisa. Como afirma Kachru (2008), a interpretação e/ou 

reinterpretação varia de acordo com as experiências vividas por cada um dos participantes, 

conforme as experiências pessoais de cada um aqui no Brasil, e conforme a cultura de origem 

de cada um. Esses resultados corroboram os resultados obtidos por Figueiredo (2010), 

quando, em seu estudo, o autor afirma que a participação em programas de intercâmbio 

possibilita aos intercambistas quebrar estereótipos que têm antes de morar no país estrangeiro 

ao ter acesso real à cultura local por meio de um contexto de imersão.  

 

3.3 As mudanças pessoais 

 

Neste último ponto de análise, destacaremos as mudanças acarretadas pelo processo de 

aprendizagem de uma LE e da cultura estrangeira em cada um dos nossos participantes. 

Destacaremos como os conflitos interculturais contribuíram para a mudança na percepção dos 

participantes em relação à aprendizagem de uma LE e de como a cultura de um país não é 

homogênea. 

Kemo relata que, à medida que foi entrando em contato com a língua, foi entendendo 

melhor a cultura brasileira, o que fez com que ele entendesse melhor os diferentes hábitos dos 

brasileiros. 
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19 Kemo: Falar o português foi muito bom... eu entendo as coisas e faço as coisas... 

 

O participante nos relata que aprender a LE e viver a cultura estrangeira possibilitou 

um entendimento maior das variações da língua e da cultura e que as confusões provocadas 

pelo não entendimento durante a comunicação não foram obstáculos para a aprendizagem. O 

participante relata, também, o abandono (momentâneo) de práticas culturais religiosas de seu 

país, pois, segundo ele, tais práticas são muito diferentes em seu país, mas reconhece que não 

as perdeu e, assim que retornar ao seu país, retomará tais práticas, mostrando, assim, o que 

Corbett (2003) chama de aculturação. 

 

20 Kemo: Eu deixei de fazer... de fazer minha preces durante o dia. É muito 
diferente, as pessoas olham. Não tem problema...  quando eu volto pro 
Egito eu faço. 
    [...] 
Eu sou free sábado e domingo também, achei bom... muito bom. Durante 
a semana trabalho, sábado e domingo free. 

 

Noa relata que o interesse pela música brasileira fez com que a sua aprendizagem da 

língua fosse acelerado. Em muitos momentos, Noa estudou PLE com vistas a entender melhor 

as canções brasileiras de que gostava. Segundo ela, isso fez com que visse a cultura e assim 

começou a questionar a sua própria cultura, e alguns símbolos da cultura nacional espanhola. 

No excerto a seguir, podemos observar a participante comentar sobre o feriado do dia 

Hispânico, em que a Espanha celebra a colonização feita pelo país na América. A participante 

comenta que o contato com a cultura brasileira a fez entender um pouco mais sobre esse 

feriado e sobre sua nação e, a partir de então, Noa começou a sentir mais repúdio pelo feriado 

da ‘nação viril’, ou seja, da nação forte que colonizou milhares de pessoas através da força e 

da destruição. 

 

21 Noa: Agora eu estou escrevendo um artículo sobre os índios... então eu fiquei 
pensando que o feriado de 12 de outubro na Espanha é terrível. Nesse dia, 
celebramos a nação que massacrou tantas outras, como a nação viril. Eu sendo 
catalã já não comemorava... agora eu não comemoro mesmo. 
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Rocio, à medida que foi convivendo com brasileiros, destacou o caráter plural da 

cultura brasileira. 

 

22 Rocio: Depois desse intercâmbio eu aprendi que não devo etiquetar as pessoas, 
que tudo é diferente, cada um tem seu jeito. 

[...] 
Quando chegava algum brasileiro lá eu não tentava conversar, achava que 
como não sabia a língua não iria conversar. Agora não, eu sei que tem que 
tentar, que tem que tratar bem. 

 

É interessante notar que o tempo que viveu no Brasil e a aprendizagem de PLE 

possibilitaram a Rocio nova atitude frente à aprendizagem de uma LE e frente às pessoas que 

vão fazer intercâmbio em seu país. 

Por último, Rosário destaca que a aprendizagem de PLE aqui no Brasil, associado à 

vivência cultural, lhe possibilitou uma nova visão do país, de sua cultura, de seu povo e 

ressalta que isso é importante para o seu curso, turismo. 

 

23 Rosário Eu volto diferente para o México, não sei dizer como... Penso que na 
forma de ver os brasileiros, de ver as pessoas. Somos diferentes, e isso foi 
muito importante para o meu curso. 

 
Notamos, nesse ponto, que todos os participantes relataram pontos positivos em 

relação à aprendizagem de PLE e a imersão na cultura estrangeira. Contudo, devemos 

destacar que todos os quatro participantes relataram ter interesse na aprendizagem de PLE e 

objetivavam, desde o início, fazer intercâmbio no Brasil, demonstrando, assim, um interesse 

inicial pela cultura e pela língua falada no país. 

Percebemos, também, que mudanças identitárias foram provocadas pelo contato com 

PLE e com a cultura estrangeira. Notamos que, de diferentes formas, todos os participantes 

passaram pelo processo de aculturação proposto por Corbett (2003), à medida que buscaram 

entender a cultura brasileira, sem perder a sua própria cultura, mas ao mesmo tempo 

analisando sua cultura de forma crítica. Este caráter intercultural de reciprocidade 

possibilitado pela aculturação durante a aprendizagem intercultural de LE, possibilita ao 

aprendiz entrar em contato com uma nova cultura, viabilizando o reconhecimento ou 

distanciamento da cultura nacional do aprendiz (CORBETT, 2003; FIGUEIREDO, 2010; 

KACHURU, 2008; REES, 2002; RISAGER, 2010).  
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Considerações finais 

  

Durante nosso estudo, percebemos que a aprendizagem de uma língua estrangeira, em 

ambiente de imersão, possibilita ao aprendiz colocar-se em questionamentos que o ambiente 

formal em sala de aula não lhe permitiria. São situações rotineiras vivenciadas pelos 

aprendizes que, em primeiro momento, parecem não ser de grande importância, mas que, pelo 

contato contínuo, tornam-se questões relevantes. 

 Observamos que a relação entre língua e cultura, em ambientes de imersão, estreita-se, 

visto que, como relatado pelos nossos participantes, à medida que eles vão entrando em 

contato com a língua e aprendendo mais, vão entendendo melhor a cultura estrangeira e vão 

desvendando os estereótipos existentes. 

 Outro fato de destaque em nossos dados foi que pessoas de diferentes nacionalidades 

interpretam a cultura de diferentes maneiras, como no caso da participante Noa, que interpreta 

a relação entre os brasileiros como sendo uma relação fraterna e de união, e Rocio, que não 

percebe tanta união. Tal confronto demonstra que a manutenção ou não dos estereótipos vai 

depender das experiências vividas na cultura estrangeira, mas principalmente das experiências 

culturais que as pessoas trazem dos países de origem. 

 

Referências 

 

AGAR, M. Language Shock. Understanding the Culture of Conversation. New York: 
William Morrow, 1994. 
 
ALMEIDA FILHO, J. C. P. Língua-cultura na sala e na história. In. MENDES. E. (Org.). 
Diálogos interculturaus: ensino e formação em português língua estrangeira. Campinas: 
Pontes Editores, 2011. p. 159-171. 
 
BRITO, A. E. 2010 Prática pedagógica alfabetizadora: a aquisição da língua escrita como 
processo sociocultural. Revista Iberoamericana de Educación. nº 44/4, novembro de 2007.  
 
CONTIN, A. Aprendizagem de língua estrangeira e identidade sociocultural: conflitos e 
transformações do aprendiz. In: MENDES, E; ALVAREZ, M. L. O. (Org.). Contextos 
brasileiros de pesquisa aplicada no âmbito da linguagem. Salvador: Quarteto, 2009. p. 51-59. 
 



 

 

714 

CORBETT, J. An intercultural approach to English language teaching. Clevedon: 
Multilingual Matters, 2003. 
 
FIGUEIREDO, F. J. Q. Language learning in an immersion context: the points of view of the 
participants in the CAPES/FIPSE program. IN: CAMPOS, M. C. P.; FIGUEIREDO, F. J. Q. 
de. (Ed.). Intercultural and interdisciplinary studies: pursuits in higher education. Viçosa, 
MG.: Arka, 2010. p. 13-34. 
 
FIGUEREDO, C. J. Construindo Pontes: a produção oral dialógica dos participantes do 
processo ensino-aprendizagem de inglês como língua estrangeira. 2007. 300 p. Tese 
(Doutorado em Letras e Linguística) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2007.  
 
GÜNTHNER, S.; LUCKMANN, T. Asymmetries of knowledge in intercultural 
communication: the relevance of cultural repertoires of communicative genres. In: LUZIO, A. 
D.; GÜNTHNER, S.; ORLETTI, F. (Ed.). Culture in communication: analyses of intercultural 
situations. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2001. p. 55-85. 
 
KACHRU, Y. Cultures, contexts, and interpretability. World Englishes, v. 27, n. 3/4, p. 309-
318, 2008. 
 
KRAMSCH, C. Context and culture in language teaching. Oxford: Oxford, 1993. 
 
LOVEDAY, L. Pitch, politeness and sexual role: An exploratory investigation into the pitch 
correlates o English and Japanese politeness formulae. Language and Speech, vol. 24, part. 1, 
71-89, 1981. 
 
LÜDKE, M; ANDRÉ M. E. D. A. Abordagens Qualitativas de Pesquisa: a Pesquisa 
Etnográfica e o Estudo de Caso. In:_____. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 
São Paulo: EPU, 1986. p.11-24. 
 
MENDES, E. Ainda a identidade: algumas reflexões sobre o ensino de línguas em ambiente 
intercultural. In: MENDES, E; ALVAREZ, M. L. O. (ORG). Contextos brasileiros de 
pesquisa aplicada no âmbito da linguagem. Salvador: Quarteto, 2009. p. 757-765. 
 
 . Por que ensinar língua como cultura? In: SANTOS. P.; ALVAREZ, M. L. O.: Língua 
e cultura no contexto de português língua estrangeira. Campinas: Pontes Editores, 2010. p. 
53-77. 
 
REES, D. K: Facing up to stereotypes in the second language classroom. 2002. Disponível 
em: <http://iteslj.org/Articles/Rees-Stereotypes.html>. Acesso em: 8 jan. 2014. 
 
RISAGER, K. The Language Teacher Facing Transnationality. 2010. Disponível em:                 
<http://in3.uoc.edu/opencms_in3/export/sites/in3/webs/projectes/EUNOM/_resources/docum
ents/Karen_Risager_The_Language_Teacher_Facing_Transnationality_posted.pdf>. Acesso 
em: 10 jan. 2014. 



 

 

715 

ANÁLISE DA CONFIGURAÇÃO SINTÁTICA DE SENTENÇAS 

IMPERATIVAS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 
 

Moacir Natercio FERREIRA JUNIOR (UnB)1 
 
 
RESUMO: Este trabalho investiga a configuração sintática das sentenças imperativas 
no PB. A tradição gramatical classifica o PE como língua de imperativo verdadeiro, por 
possuir morfologia própria ao modo imperativo e particularidades sintáticas que 
determinam a presença dessa forma verbal, como a impossibilidade de se realizar a 
negação, utilizando-se nesse caso a forma 'supletiva', advinda do subjuntivo. 
Diferentemente do PE, o PB não apresenta restrições quanto à realização de imperativo 
negativo. A hipótese a ser testada é a de que o modo imperativo no PB, sendo realizado 
por formas do indicativo e do subjuntivo não possui o chamado imperativo verdadeiro, 
fazendo uso de um paradigma supletivo.  
 
Palavras-chave: Imperativo. Negação. Forma supletiva. Traço optativo. 
 
 
1 A hipótese de pesquisa 

 

O objetivo deste trabalho é investigar as características sintáticas do modo 

imperativo no português brasileiro (PB), em razão das diferenças sintáticas apresentadas 

no contraste com a configuração de sentenças imperativas no português europeu (PE). 

Os registros da literatura gramatical apontam que as línguas podem realizar de duas 

formas diferentes a oração imperativa. Uma é conhecida como forma verdadeira2 e a 

outra como forma supletiva. A forma verdadeira é caracterizada por apresentar um 

paradigma morfológico específico para o imperativo, além da definição de 

características sintáticas próprias a sentenças imperativas. Línguas que possuem o 

imperativo verdadeiro, como o PE, apresentam restrições na presença de marcadores 

negativos. Para que uma sentença imperativa seja negada no PE, é necessário o emprego 

de uma forma verbal supletiva, caracterizada pela morfologia do modo subjuntivo. 

(1) Forma verdadeira (PE) 

                                                           
1 Universidade de Brasília, Brasília, Brasil. E-mail: mnfjuniortkd@gmail.com. 
2 De acordo com Rivero (1994, as línguas que possuem imperativo verdadeiro podem ser divididas em 
duas diferentes classes. No entanto, essas duas classes apresentam imperativo próprio, diferentemente do 
PB, que apresenta apenas um paradigma supletivo. A apresentação das classes 1 e 2 e a análise do PE e de 
outras línguas pode ser vista em Scherre et al. (2007). 
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Apresenta morfologia distinta do modo indicativo.  

        Imperativo: Senta corretamente!                   (2ª pessoa do singular) 

        Presente Indicativo: Sentas corretamente.     (2ª pessoa do singular) 

Ocorrência exclusiva em sentenças afirmativas  

       Senta aqui!   

      *Não senta aqui!  

(2) Forma supletiva (PE) 

Construída com morfologia do modo subjuntivo  

(PE) Forma supletiva: Sente corretamente! (2ª pessoa do discurso/ 3ª pessoa gramatical) 

Permite marcadores negativos.  

 (PE)  Não sente aqui! 

 Já o PB apresenta duas formas verbais em variação, cuja distribuição não 

apresenta restrições na presença da negação, podendo ocorrer em três configurações.  

 

(3) Imperativo no PB  

Uso variável das formas.  

        Imperativo: Abre/abra o presente sem rasgar o papel. 

      

Permite marcadores negativos.  

            Não abre! 

            Não abra! 

  

O PB ainda permite ampla possibilidade de realização de marcadores negativos nessas 

sentenças (cf. RAMOS 2006, entre outros).    

  

 (4) a. Não/Num liga/ligue a televisão porque está trovejando. 

           b. Não/Num abre/abra a caixa não. 

           c. Fica/fique triste não. 

 

 Considerando-se a reanálise da morfologia dos modos verbais (subjuntivo e 

indicativo) e as inovações em relação à sintaxe da negação, é possível afirmar que o 
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modo imperativo no PB apresenta uma configuração inovadora. Com base no contraste 

apresentado entre as sentenças imperativas no PE e no PB, a hipótese a ser testada é a de 

que o modo imperativo no PB, sendo realizado por formas do indicativo e do subjuntivo 

sem restrição de distribuição no que se refere à presença da negação, não possui o 

chamado imperativo verdadeiro, fazendo uso de um paradigma supletivo para expressar 

o modo imperativo – tanto em relação às formas do indicativo, quanto em relação às 

formas do subjuntivo (cf. SCHERRE 2003; SCHERRE et al. 2007).  Assumindo-se que 

o desenvolvimento do paradigma supletivo associado ao indicativo (em variação com as 

formas associadas ao subjuntivo) relaciona-se à reanálise do sistema pronominal e ao 

sincretismo morfológico decorrente dessa reanálise, propõe-se que as sentenças 

imperativas no PB ocorrem em uma configuração em que o núcleo da categoria C é 

marcado para o traço optativo (característico da subordinação irrealis) e se manifesta 

com as formas verbais em variação em razão da neutralização da oposição indicativo vs 

subjuntivo no sistema verbal do PB. Essa configuração não restringe a ocorrência de 

marcadores negativos, o que constitui diferença fundamental no contraste com 

sentenças imperativas no PE, conforme veremos a seguir. 

 

2 Aspectos estruturais de sentenças com imperativo verdadeiro no PE 

 

 Como foi apresentado anteriormente nos exemplos (1) e (2), é possível 

identificar restrições sintáticas com relação à presença de marcadores negativos em 

sentenças com a forma verbal verdadeira de imperativo no PE. O estudo de Rivero 

(1994) propõe uma explicação relacionada ao movimento do verbo para a 

impossibilidade de negar a forma do imperativo verdadeiro. A agramaticalidade de 

sentenças com a forma verdadeira diante de marcadores negativos se dá por uma 

restrição ao movimento do verbo no imperativo para a categoria C. A autora parte do 

pressuposto de que o núcleo funcional C recebe um traço imperativo, sendo responsável 

por codificar a força ilocucionária da sentença. Esse traço seria checado via movimento 

de V para C.       

A impossibilidade da negação em posição anterior ao verbo flexionado na forma 

verdadeira do imperativo seria, de acordo com a autora, consequência de um efeito de 
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minimalidade3 imposto pela presença do marcador negativo, que bloquearia o 

movimento do verbo para C.  

 (5) a. * Non telefona le! 

                   

                       b.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Ainda de acordo com Rivero (1994), ao contrário das sentenças com a forma 

verdadeira, a negação da forma supletiva em sentenças imperativas é permitida pelo fato 

de que realizam apenas um movimento mais baixo, para a categoria I (inflection), não 

necessitando realizar movimento para a categoria C.  

Outra análise sobre a impossibilidade de negação de formas verdadeiras de 

imperativo pode ser vista em Han (1999), que apresenta diferenças em relação às 

restrições sintáticas consideradas por Rivero (1994). A autora afirma que o caráter 

clítico dos marcadores negativos em línguas como o italiano e o espanhol e mesmo o 

português europeu possibilitaria sintaticamente a realização do movimento do verbo 

para C e que, nesse sentido, a impossibilidade da ocorrência de marcadores negativos 

em sentenças com a forma verdadeira não se daria em razão de fatores sintáticos. Sendo 

um elemento clítico, a negação constituiria um núcleo complexo com o verbo e não 

deveria impedir o seu movimento para C. O caráter clítico pode ser reafirmado pelo fato 

de que nenhum outro elemento que também seja clítico pode interromper a ligação 

estrita do verbo com a negação conforme (6): a interrupção da adjacência entre negação 

e verbo por um nome (6b) ou por um advérbio (6c) torna a sentença agramatical. 

                                                           

3 Dessa forma o marcador negativo se torna uma barreira para o movimento do verbo. De acordo com 
Roberts (1997, 226), a barreira por minimalidade é definida da seguinte forma: b é uma barreira por 
minimalidade para a se, e somente se: b  é um X’ (diferente de I’); b  domina a; e o núcleo de b é lexical. 
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 (6) a.    Juan no ha llegado aún. 

  b. * No Juan ha llegado aún. 

  c. * Juan no aun ha legado. 

  

Han (1999) afirma que o movimento do verbo para C não seria ilegítimo em 

razão de aspectos sintáticos, mas por razões semânticas, como consequência da ação da 

negação sobre a força ilocucionária da sentença. Nesse sentido, o imperativo seria um 

operador ilocucionário situado em C. A autora observa que existe uma relação de 

escopo entre força imperativa e negação. Dessa forma, a força ilocucionária seria 

representada por um traço na projeção mais alta, C, enquanto a negação está em um 

nível mais baixo que essa representação. Por razões sintáticas, o verbo deve mover-se 

para a projeção C, para checagem do traço imperativo. Assim, a negação funcionaria 

como um clítico. Ao realizar-se o movimento do verbo de V para C, passando pela 

projeção de NEG, seria criada uma configuração em que a negação teria escopo sobre o 

traço imperativo, causando uma representação ilegítima em LF. 

 

           (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com isso, a autora defende que esse movimento impõe um requerimento de 

interface de que a negação nunca tenha escopo sobre a força ilocucionária. A 

interpretação de uma sentença imperativa negativa como (8a) deve, obrigatoriamente, 

ter a força ilocucionária, tomando escopo sobre a negação e não o contrário, ou seja, a 

negação não pode ter escopo sobre a força ilocucionária. 
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(8) a. ¡No cuentes la verdad! 

              *¡No cuenta la verdad!   

 

Segundo Han, é justamente isso que ocorre quando o complexo [neg + V] se 

move para C°: o movimento coloca o traço imperativo de C° sob c-comando. Em c-

comando a negação também está sob o escopo do traço imperativo, gerando uma leitura 

proibida. 

 Assim, a existência do escopo da negação sobre a força ilocucionária é possível 

em relação ao espanhol, bem como ao PE, mas não se pode concluir o mesmo em 

relação ao PB, que parece apresentar uma configuração própria para o modo imperativo, 

em que não há necessidade de checagem do traço imperativo em C. Vejamos a seguir as 

características sintáticas da configuração imperativa no PB. 

Em nossa análise, a noção de barreira não se formula como proposto em Rivero 

(1994), tendo em vista que não é adotado o modelo teórico de Regência e Ligação, e 

sim a abordagem minimalista (Chomksy 1995, e subsequentes). No minimalismo, a 

formação do núcleo complexo na sintaxe, por decorrência do estatuto clítico da 

negação. Deve, porém, ser formulada em termos de propriedades formais dos núcleos 

envolvidos, o que não está esclarecido na análise de Han (1999). No entanto, 

consideramos válidas as considerações semânticas, e vamos adotar, neste ponto, essa 

explicação. 

 

3 Características do modo imperativo no PB 

 

 As características sintáticas das orações imperativas PB podem ser consideradas 

inovadoras com relação ao padrão do modo imperativo no PE. A primeira inovação 

apresentada diz respeito à neutralização das formas do indicativo e subjuntivo 

empregadas em contexto de imperativo. 

 

 (9) Faz o doce! 

  Faça o doce! 
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Uma das possíveis razões para a ocorrência dessa neutralização é o processo de 

reanálise do sistema pronominal no português brasileiro, que parcialmente gramaticaliza 

a forma de tratamento você como segunda pessoa, mas seleciona a forma verbal da 

terceira pessoa para a realização, causando assim uma confluência das formas verbais 

de segunda e de terceira pessoa. 

 
(10)  Tu fazes – Pron. 2ªPS + V  2ªPS  

            Ele faz –   Pron. 3ªPS + V   3ªPS 

           Você faz um favor pra mim? – Pron. 2ªPS + V  3ªPS 

 
O resultado dessa confluência é o uso do pronome você, situado no contexto 

discursivo de segunda pessoa do singular, sendo utilizado com a forma verbal da 

terceira pessoa do singular. Assim, aplicando essa observação aos exemplos a seguir,  

das manifestações de imperativo no português brasileiro uma situação de sincretismo 

morfológico entre as formas do imperativo e do indicativo, sem realização de uma 

forma verdadeira de expressão do modo imperativo (cf. CARDOSO 2009). 

 
(11) Senta aqui perto, pai!                (imperativo) 

        O pai senta perto do menino.     (indicativo)  

 
Por razão do sincretismo morfológico, Scherre et al. (2007) levantam a hipótese 

de o imperativo verdadeiro no PB ser, na verdade, uma forma que, incorporada ao 

paradigma do imperativo supletivo e análoga à forma do indicativo, se comporta 

sintaticamente também de forma idêntica ao paradigma supletivo.  

Outro fator que reforça a hipótese de Scherre et al. (2007) pode ser destacado 

pela ampla possibilidade de ocorrência de marcadores negativos em sentenças 

imperativas no PB, conforme pode ser visto nos exemplos em (4), retomados logo 

abaixo em (12) 

         (12)  Não/Num liga/ligue a televisão porque está trovejando. 

                    Não/Num abre/abra a caixa não. 

                    Fica/fique triste não. 
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Ao considerar a possibilidade de que o PB não possui uma forma própria à 

expressão do imperativo é importante descrever o comportamento sintático desse modo 

no português brasileiro, uma vez que o português europeu demonstra características 

amplamente observáveis de uma língua de imperativo verdadeiro. A descrição dos 

fenômenos sintáticos relativos ao funcionamento do modo imperativo no PB pode 

indicar um processo de mudança linguística, apontando para mais um parâmetro de 

diferenciação entre o português europeu e o português brasileiro. A seguir, 

desenvolveremos a hipótese a respeito do PB apresentar um modo imperativo  

exclusivamente supletivo,  por meio de formas associadas ao subjuntivo e ao indicativo. 

 

4 Modo imperativo no PB: hipótese da configuração optativa 

 

 Na literatura gramatical, ao se fazer menção ao uso de sentenças absolutas com 

verbo no subjetivo como em (13), faz-se referência à modalidade optativa, também 

designada exortativa. 

 

      (13) Que Deus o tenha! 

             Que tudo dê certo! 

 

 A configuração das sentenças em (13) é realizada com verbos no modo 

subjuntivo, ocorrendo de forma (aparentemente) absoluta. Essa expressão volitiva/ 

desiderativa implícita licenciaria a ocorrência da oração com o verbo no subjuntivo – o 

que preserva a generalização com relação à distribuição sintática do modo subjuntivo 

como o modo da subordinação. 

 A relação entre a subordinação e a realização do imperativo com formas 

supletivas é estabelecida em Rivero (1994), sob o argumento de que tal possibilidade 

explicaria que o movimento do verbo para a periferia da oração (CP) não seja 

obrigatório, diferentemente do imperativo verdadeiro, que realiza obrigatoriamente o 

movimento para checagem de traços. 
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      Em síntese, seguindo Ferreira Júnior (2011) e Ferreira Jr. & Salles (2013), 

propomos que as configurações imperativas com o uso de formas supletivas estão 

associadas a uma configuração sintática específica – que se define pela presença de uma 

categoria C marcada por traço formal optativo característico de orações subordinadas, 

que é selecionado por uma expressão desiderativa implícita, semelhante à dos exemplos 

em (13). Diferentemente de orações com verbos na forma verdadeira, as sentenças 

imperativas no PB, por fazerem parte de um paradigma exclusivamente supletivo,  não 

exigem o movimento do verbo para C. O fato de não exigir-se o movimento das formas 

verbais no imperativo no PB se daria em razão da neutralização da oposição indicativo 

vs subjuntivo no sistema verbal que permite a variação. Essas formas ocorreriam em 

configurações de complementação com verbos volitivos. 

 

                (14) a. Abre/Abra a porta. 

                        b. [Quero que] [você] abre/abra a porta. 

             

    (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A sentença em  (14a)  corresponde à estrutura em (15).  É marcada por um traço 

optativo em C, por DP preenchido com o 'pro' relacionado à realização nula do sujeito 
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na sentença.  Em (14b), nos colchetes, está representada a expressão desiderativo-

implícita - que ocorre em complementação com verbos volitivos - representada pelo 

traço optativo em C.  

Em (16), a seguir, apresenta-se o sujeito realizado lexicalmente. É interessante 

ressaltar que essa configuração é inovadora por, ao menos, por dois fatores: (i) não 

licencia a ocorrência de sujeito pré-verbal e pós-verbal. 

 

 (16) Você senta/sente! 

        Senta/Sente você!   

 

(ii) a ocorrência da variação de formas associadas ao indicativo e do subjuntivo nas 

sentenças imperativas não impõe restrição às diferentes estratégias de negação. 

 

(17) [Eu quero que] [você] não/num traz/traga o livro pra mim hoje. 

        [Eu espero que] [você] não/num deixa/deixe o livro em cima da mesa. 

        [Eu espero que] [você] não/num falta/falte a aula hoje não. 

        [Eu quero que] [você] vai/vá embora não.  

 

 Enquanto a possibilidade de realizar a negação com ambas as formas verbais 

está associada às características do traço optativo em C, o licenciamento do sujeito em 

sentenças imperativas no PB em posição pré-verbal ou pós-verbal é relacionado ao 

movimento do verbo. Nossa hipótese de trabalho é a de que, na oração com sujeito pré-

verbal, o verbo permanece em T, enquanto na oração com sujeito pós-verbal o verbo se 

move para C – a opcionalidade na ordem SV/VS indica a opcionalidade do movimento. 

Considerando-se que o PB é uma língua de ordem VS restrita (cf. PILATI 2006), é 

possível vincular a ocorrência da sentença imperativa com ordem VS à força 

ilucucionária imperativa, expressa pelo traço formal optativo em C. Resta analisar as 

sentenças imperativas com ordem SV. A hipótese é a de que a diferença em relação à 

sentença declarativa com ordem SV será resolvida de duas formas: (i) sendo a forma 

verbal de subjuntivo, não há ambiguidade, e a interpretação é imperativa (Você entre 

aqui); (ii) sendo a forma verbal do indicativo, a interpretação imperativa será deduzida 
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do uso do presente, com interpretação não habitual, ou seja, com leitura temporal 

dêictica (coincidente com o momento de fala) (Você entra aqui), já que uma 

característica da sentença imperativa é o uso do presente (cf. FERREIRA JÚNIOR & 

LIMA-SALLES 2014). 

As questões relacionadas à configuração das sentenças imperativas com o 

licenciamento do sujeito no PB são objeto de pesquisas ainda em desenvolvimento. 

  

5 Considerações finais 

 

 Foram apresentadas, neste trabalho, diferenças entre a formação do modo 

imperativo do PE e do PB. Primeiramente, foi apresentada a caracterização do PE como 

língua de imperativo verdadeiro e foram indicadas as restrições sintáticas exibidas por 

essa configuração. Em seguida, apresentaram-se análises a respeito das restrições 

sintáticas a marcadores negativos nas línguas de imperativo verdadeiro. Observou-se 

que as restrições apresentadas não podem ser aplicadas ao PB, uma vez que o modo 

imperativo diferencia-se em relação ao PE por ser formado por um paradigma 

exclusivamente supletivo. O paradigma supletivo no PB é formado em razão da 

neutralização das formas de indicativo vs subjuntivo no paradigma verbal. Essa 

neutralização, por sua vez, está associada à reanálise do sistema pronominal no PB, que 

parcialmente gramaticaliza a forma de tratamento você como segunda pessoa, mas 

seleciona a forma verbal da terceira pessoa para a realização, causando assim uma 

confluência das formas verbais de segunda e de terceira pessoa.  

Por fim, apresenta-se a hipótese de que as características inovadoras do PB - 

coocorrência com marcadores negativos e possibilidade de realização de sujeito pré e 

pós verbal - se devem ao fato de existir uma categoria C marcada para o traço optativo, 

característico de orações subordinadas, que é selecionado por uma expressão 

desiderativa implícita. Essa expressão, representada pelo traço formal optativo em C, 

licenciaria a ocorrência do modo imperativo associado ao paradigma supletivo. A 

consequência direta dessa configuração é a possibilidade de associar-se marcador 

negativo na sentença imperativa no PB, bem como licenciamento de sujeito. A 

observação das diferenças apresentadas neste trabalho demonstra que o modo 
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imperativo no PB apresenta contrastes sintáticos e morfológicos – e não apenas 

pragmáticos – em relação ao PE. Os contrastes identificados na análise da morfologia 

verbal e da sintaxe das orações imperativas, em associação à análise da sintaxe dos 

marcadores negativos e à sintaxe do sujeito no PB apontam evidências de variação 

paramétrica entre o PE e o PB.  

 

6 Referências 

 

CARDOSO, D. B. B. Variação e mudança do imperativo no português brasileiro: 
gênero e identidade. Universidade de Brasília. Tese de doutorado (2009).    
 
FARACO, C. A. Considerações sobre a sentença imperativa no português do Brasil. 
D.E.L.T.A., Vol. 2, nº 1, p. 1-15. (1986)  
 
FERREIRA JUNIOR, M. N. A sintaxe da negação em configuração imperativa no 
português brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília. (2011)  
 
FERREIRA JUNIOR, M.N.; LIMA-SALLES, H.M. Aspectos sintáticos dos marcadores 
negativos no português brasileiro – restrições de ocorrência em sentenças com 
marcadores pós-verbais. In Anais do IV Simpósio Mundial de Estudos de Língua 
Portuguesa.  Goiânia. p. 1832-1838 (2013) 
 
FERREIRA JUNIOR, M. N.; LIMA-SALLES, H.M. Aspectos morfossintáticos de 
sentenças imperativas no português brasileiro. UnB. Em preparação (2014) 
 
HAN, Chung-Hye. Cross-linguistic variation in the compatibility of negation and 
imperatives. Proceedings of the 17th West Coast Conference on Formal Linguistics. 
CSLI, Stanford, 265-279. (1999).  
 
PILATI, E. Aspectos sintáticos e semânticos da ordem verbo-sujeito no português. Tese 
de Doutorado. Brasília: UnB, 2006. 
 
SCHERRE, M. M. P. Norma e uso na expressão do imperativo em revistas em 
quadrinhos da Turma da Mônica. In: SILVA, Denize Elena Garcia da; LARA, Gláucia 
Muniz Proença & MAGAZZO, Maria Adélia (orgs.). Estudos de linguagem- Inter – 
relações e Perspectivas. Campo Grande: UFMS,. p. 177- 191. (2003) 
 
SCHERRE et al. Reflexões sobre o Imperativo em Português. DELTA Documentação 
de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada, v. 23, p. 193-241. (2007).  
 
RAMOS, J. O processo não > num na fala. Em J. Ramos& L. Vitral, Gramaticalização: 
uma abordagem formal, p.119-132. Rio de  Janeiro: Tempo Brasileiro/UFMG. (2006). 
 



 

 

727 

RIVERO, M. Negation, imperatives and Wackernagel effects. Rivista di Linguistica 6. 
39–66. (1994). 
 
ROCHA, R. C. F. A alternância indicativo/ subjuntivo nas orações subordinadas 
substantivas em português. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília. (1997) 
 
ZANUTTINI, R. Syntactic Properties of Setential Negation: A Comparative Study of 
Romance Languages. Tese de doutorado, Universidade da Pennsylvania. (1991)  
 
______"Re-examining Negative Clauses." In Cinque, G. et al. (eds.) Paths towards. 
Universal Grammar, Studies in Honor of Richard S. Kayne.  Georgetown University 
Press, pp. 427-451. (1994)  
 



 

 

728 

ANÁLISE DE VERBETES DA LÍNGUA INGLESA, NOS DICIONÁRIOS 
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RESUMO: Quando o falante de uma língua possui curiosidades, dúvidas sobre a grafia, 
significados ou o emprego de determinadas unidades lexicais, recorre a dicionários com o 
objetivo de encontrar respostas que satisfaçam ou elucidem suas dúvidas. Os avanços da 
tecnologia e da globalização têm imposto a necessidade cada vez mais crescente de se aprender 
uma língua estrangeira, de forma que se observa nos últimos anos a inserção de verbetes da 
língua inglesa nos dicionários brasileiros de língua portuguesa. 
 
Palavras-chave: Lexicografia. Metalexicografia. Dicionário monolíngue. Estrangeirismos 
 
 
1 Introdução 

 

O léxico representa o acervo vocabular de uma sociedade, ou seja, todo o conjunto de 

palavras que as pessoas de uma determinada língua têm à disposição para expressarem-se, 

oralmente ou por escrito. Considerado patrimônio vocabular de uma comunidade linguística, o 

acervo linguístico é transmitido de geração em geração, transmitindo, desse modo, a história de 

uma comunidade.  

Quando o falante de uma língua possui curiosidades, dúvidas sobre a grafia, significados 

ou como empregar determinadas palavras, recorre a dicionários com o objetivo de encontrar 

respostas que satisfaçam ou elucidem suas dúvidas.  

Enquanto as línguas estrangeiras eram ensinadas com a finalidade de desenvolver as 

capacidades de ler, traduzir e analisar textos de língua estrangeira, enfatizando a memorização 

das regras gramaticais e dos itens lexicais, hoje o aprendizado de uma nova língua deve as 

tecnologias e a globalização, com mercado de trabalho cada vez mais exigente. 

                                                           
1 Mestranda em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas - MS, Brasil, 
sob orientação Profa Dra. Elizabete Aparecida Marques. E-mail: maira.of@gmail.com.  
2
 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas - MS, Brasil, Email: 

elizabete.marques@ufms.br. 
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Atualmente, pesquisas sobre vários aspectos do ensino do léxico, como, por exemplo, 

estratégias de aquisição, retenção e utilização de vocabulário começaram a ser feitas em 

consonância com pesquisas que visam a descobrir quais os elementos lexicográficos mais 

adequados para efetivar o aprendizado do léxico. 

O léxico do português brasileiro contemporâneo é a todo tempo ampliado por unidades 

lexicais oriundas de outras línguas, principalmente, da língua inglesa, os chamados anglicismos. 

Assim, é importante verificar se os dicionários de maior circulação nacional Aurélio 5.0 (2010) 

e Houaiss 3.0 (2009), em versões informatizadas, mantêm alguns critérios de seleção desses 

novos vocábulos, e em caso afirmativo, se esses critérios são comuns aos dois dicionários. Ao 

comparar as unidades de ambas as obras lexicográficas, os principais fatores encontrados 

referem-se: à grafia das unidades; à semelhança da definição, que ora é melhor apresentada por 

um dicionário, ora por outro e, à falta de identidade da definição. 

Além disso, verificou-se a grande presença, em ambas as obras, de unidades definidas 

por remissiva e sinonímia. Selecionadas as unidades provenientes de língua inglesa fez-se 

necessário, ao compará-las, buscar sua contextualização, a fim de esclarecer diferenças 

encontradas. 

 

2 Estrangeirismos e empréstimos linguísticos 

 

De acordo com Alves (1990), denomina-se estrangeirismo a primeira etapa por que 

passa a palavra oriunda de outra língua. Nesse nível, ela é sentida como externa à língua 

importadora. O estrangeirismo costuma ser empregado em contextos relativos a uma outra 

cultura, externa à língua enfocada. Nesses casos, imprime à mensagem a “cor local” do país ou 

da região estrangeira a que faz referência (ALVES, 1990, p.72-73). 

Sucede o neologismo por empréstimo, quando o termo advindo de uma outra língua 

passa a ser usado frequentemente pelos usuários da língua importadora. O emprego frequente 

de um determinado termo estrangeiro é um dos critérios que fazem com que esse estrangeirismo 

se torne um empréstimo. Se, ao ser importada, uma palavra passa a ser muito veiculada pela 

imprensa e muito utilizada nos atos de fala, o falante da língua importadora passa a não mais 

senti-la como externa à sua língua, começando a vê-la como palavra integrante do seu acervo 

lexical. 
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Destacamos que, em nosso trabalho, classificaremos como estrangeirismos todas as 

unidades que ainda não sofreram adaptação ao português, ou seja, são registradas em sua forma 

original, e são essas unidades lexicais que serão consideradas. 

 

3 Análise dos dados 

 

Do ponto de vista metodológico, os verbetes analisados serão retirados da versão 

eletrônica dos dicionários Aurélio (FERREIRA, 2010) e Houaiss (2009). Analisaremos a 

microestrutura dos dicionários mencionados a fim de verificar como se organizam as 

informações presentes nos verbetes, a coerência na sua estruturação de acordo com o que foi 

descrito em seus respectivos prefácios, bem como a clareza das definições e abonações das 

entradas. A análise dos verbetes seguirá os seguintes procedimentos: primeiramente, faremos a 

exposição dos verbetes selecionados para esta comunicação em tabelas para que, assim, seja 

possível observar a organização em cada dicionário e, em seguida, descreveremos e 

analisaremos as unidades selecionadas. 

Para a análise, utilizamos dois dicionários gerais: o dicionário Aurélio (FERREIRA, 

2010) e o dicionário Houaiss (2009). Os verbetes aqui analisados foram retirados da versão 

eletrônica dos respectivos dicionários. 

No dicionário Aurélio os verbetes são estruturados da seguinte ordem: verbete, cabeça 

do verbete, ortoépia, categoria gramatical, regência, número de definições, definição, rubrica, 

remissiva, achega, exemplo, abonação, locução e índice.  

Já no Houaiss, a ordem é a seguinte: entrada, ortoépia, língua – marca registrada, classe 

gramatical, datação, acepção, regências, derivação semântica e acepção restritiva, rubrica 

temática, regionalismo, nível de uso, estatística de emprego, registro diacrônico e plural e 

sentido próprio, locuções, gramatica e uso, etimologia, sinonímia, antonímia, coletivos, 

homonímia, paronímia e vozes de animais. 

O estudo aqui apresentado é uma análise da microestrutura dos dicionários 

mencionados, a fim de verificar como se organizam as informações presentes nos verbetes, a 

coerência na estruturação dos verbetes de acordo com o que foi descrito em seus respectivos 

prefácios e, principalmente, se as definições e abonações elucidam, de fato, as dúvidas dos 

consulentes. 
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Ressaltamos que a análise dos verbetes foi orientada pelos princípios teórico-

metodológicos da Lexicologia e Lexicografia e, também, o modelo de análise dos trabalhos de 

Biderman (2004). 

A seguir, seque a apresentação e análise dos verbetes: 

Na unidade camping, os dois dicionários tem definições bastante semelhantes; no 

entanto, o dicionário Houaiss 3.0 (2009) atribui a acepção um, um sinônimo que se refere a 

acepção dois do Aurélio: acampamento é a área destinada a atividade ou a área onde ela ocorre: 

 

(AURÉLIO 5.0, 2010) (HOUAISS 3.0, 2009) 

[Ingl.] 

S. m. 

1. Atividade coletiva, turística ou 

esportiva, que consiste em viajar e 

acampar 

ao ar livre, geralmente em lugar 

apropriado, com o equipamento 

necessário. 

2. Local especificamente preparado para 

tal atividade. 

[Sin. (p. us.): acampamento e campismo.] 

/'kæmp"N/ [ing.] s.m. 1 hábito turístico 

e/ou esportivo de excursionar e acampar 

ao 

ar livre fazendo uso de barraca, tenda, 

reboque móvel ou outros equipamentos; 

acampamento 2 p.met. terreno reservado 

para esse tipo de atividade _ GRAM pl.: 

campings (ing.) _ USO em Portugal, usa-

se, mais apropriadamente, a pal. 

campismo em lugar de camping _ ETIM 

ing. camping, gerúndio do v. to camp 

(1543)'fazer ou ocupar um acampamento' 

 

Ao definirem a unidade clean os dois dicionaristas diferenciam-se apenas por um traço 

apresentado pelo Aurélio 5.0 (2010) que é pertinente: 

 

(AURÉLIO 5.0, 2010) (HOUAISS 3.0, 2009) 

[Ingl.] 

Adj. 2 g. e 2 n. 

1. Diz-se de estilo de decoração, de 

vestuário, etc., sem excesso de ornatos, e 

em tons claros ou pastel. 

/klin/ [ing., lit. 'limpo'] adj.2g. (1965) 

infrm. despojado, sem excessos (diz-se de 

estilo de decoração, de vestuário etc.) _ 

ETIM emprt. ing. clean (1040) 
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A unidade dopping é melhor tratado lexicograficamente no Aurélio 5.0 (2010), já que é 

mais objetivo quanto ao significado da palavra. 

 

(AURÉLIO 5.0, 2010) (HOUAISS 3.0, 2009) 

[Ingl.] 

S. m. 

1. Aplicação ilegal de estimulante em 

competidor (pessoa ou animal) para lhe 

aumentar o rendimento (5). 

2. Fís. Part. Adição de substância química 

ou impureza a um material de forma 

a dar-lhe propriedade desejada. 

/'dowpiN/ [ing.] s.m. 1 TURFE substância 

química que se dá a um cavalo para 

estimular artificialmente o seu 

desempenho 2 DESP substância química 

que se 

ministra ilicitamente a um atleta, a fim de 

alterar-lhe por momentos o 

condicionamento físico, aumentando-lhe 

a resistência e o desempenho muscular _ 

ETIM ing. doping (1889) 'aplicação ilegal 

de estimulante', do gerúndio do v. to 

dope 'dar um narcótico, tratar com um 

dopante'; ver dop- _ SIN/VAR dope 

 

A unidade léxica full time apresenta-se mais adequadamente definida no Aurélio 5.0 

(2010), uma vez que o outro dicionário traz um traço (trabalho) que nem sempre é pertinente: 

 

(AURÉLIO 5.0, 2010) (HOUAISS 3.0, 2009) 

[Ingl.] 

Loc. s. m. 

1. Tempo integral (q. v.).  

 

/'fUl 'tajm/ [ing.] loc.subst. tempo integral 

de trabalho _ ETIM ing. full time (1898) 

'período normal de tempo de trabalho 

adotado numa dada atividade, pessoa 

empregada nesse regime de tempo de 

trabalho', comp. de full 'cheio, pleno, 

completo' e time 'tempo' 
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Hit é mais adequadamente definida pelo Aurélio 5.0 (2010); para essa unidade o 

dicionarista apresenta uma deficição objetiva e um exemplo: 

 

(AURÉLIO 5.0, 2010) (HOUAISS 3.0, 2009) 

[Ingl.] 

S. m. 

1. Aquilo que está na moda, que faz 

sucesso no momento, na temporada, etc.: 

O hit desse verão são os minivestidos de 

malha. 

/hit/ [ing.] s.m. (c1930) aquilo que tem 

grande popularidade; o que fez ou faz 

muito 

sucesso <os bate-papos na internet são o 

hit do momento> _ ETIM ing. hit (sXV) 

'ato de atingir ou ser atingido; de ter 

sucesso em algo', donde 'um golpe de 

sorte, um 

imenso sucesso' 

 

O tratamento lexicográfico dado a unidade home page é mais adequado no Houaiss 3.0 

(2009), já que apresenta uma definição mais detalhada do que seja a home page, assim como 

também a presenta a sua tradução e uso no Brasil. 

 

(AURÉLIO 5.0, 2010) (HOUAISS 3.0, 2009) 

[Ingl., lit., 'página original' ou 'página de 

base'.] 

S. f. Inform. 

1. Página de entrada em um site da Web, 

ou de outro sistema de hipertexto ou 

de hipermídia, que ger. contém uma 

apresentação geral e um índice, com elos 

de hipertexto que remetem às principais 

seções de conteúdo do site, visando 

facilitar a navegação pelo sistema; página 

inicial, página default. 

/'howm pejdZ/ [ing.] loc.subst. (d1990) 

INTERN 1 página principal, de abertura 

de um site, e através da qual o programa 

navegador, uma vez indicado o seu 

endereço 

(URL), tem acesso ao referido site [No 

caso de haver mais de uma página, é por 

essa que se passa às outras.] 2 impr. m.q. 

site _ USO a) embora se use dizer home 

page por site, tal emprego é impróprio por 

se tratarem de dois conceitos diferentes 
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[Usa-se, impr., como designação de 

qualquer página da Web, ou mesmo, por 

sinédoque, de todo um site.] 

[A forma mais correta, e mais us., em ingl. 

é home page.] 

b) home page tb. se traduz simplesmente 

por página no Brasil: veja a página da 

nossa empresa na internet (cf., porém, o 

verbete página, rubrica intern, neste 

dicionário) _ ETIM ing. home page 

(déc.1990) 'id.' < home 'casa; base de 

operações' + page 'página' 

 

A definição apresentada pelo Houaiss 3.0 (2009), para a unidade abstract, é mais 

detalhada e apresenta, como na maioria dos registros do dicionário, a etimologia. O Aurélio 5.0 

(2010) apresenta uma definição sintética. 

 

(AURÉLIO 5.0, 2010) (HOUAISS 3.0, 2009) 
[Ingl.] 

S. m. Docum. 

1. Resumo 

/æb'strækt/ [ing.] s.m. (sXX) resumo dos 

pontos principais de um artigo, tese, 

conferência etc.; sinopse _ ETIM ing. 

abstract (sXV) 'id.' < lat. abstractus,a,um 

'separado, levado por força, abstrato'; ver 

traz- 

 

A unidade hardware é apropriadamente definida em ambos dicionários: 

 

(AURÉLIO 5.0, 2010) (HOUAISS 3.0, 2009) 

[Ingl., lit., 'conjunto de peças (ger., 

metálicas); ferragens, maquinaria, 

aparelhagem'.] 

S. m. Inform. 

1. Componente, ou conjunto de 

componentes físicos de um computador 

ou de 

seus periféricos [Cf. software.] 

/'hArdwE«r/ [ing.] s.m. 1 qualquer 

utensílio metálico, como ferramentas, 

fechaduras, dobradiças, talheres etc. 2 

equipamento mecânico necessário para 

realização de uma determinada atividade 3 

INF conjunto dos componentes físicos 

(material eletrônico, placas, monitor, 

equipamentos periféricos etc.) de um 
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computador _ p.opos. a software _ ETIM 

ing. hardware (c1515) 'utensílios feitos 

de metal; instrumentos elétricos e 

eletrônicos de um veículo ou de um 

aparelho'; 

acp. de inf (1955-1960) 'id.' 

 

Considerações Finais 

 

Acredita-se que as análises atingiram o objetivo do qual revela e aponta os problemas 

apresentados pelas obras no que se refere às definições dos anglicismos. 

Desse modo, fica claro a falta de um procedimento lexicográfico comum aos 

dicionaristas. Muitas vezes, ao proporem em “notas introdutórias” a adoção de um 

procedimento que oriente e facilite a consulta da obra, tal procedimento não é observado 

criteriosamente, passando para o consulente uma informação que não pode ser encontrada no 

interior dos verbetes. Tal fato ocorreu com certa frequência no Houaiss. 

Espera-se com esta análise ter oferecido uma contribuição para os estudos lexicográficos 

em Língua Portuguesa, principalmente no sentido de se tentar mostrar a necessidade de se 

estabelecer procedimentos que permitam, de modo criterioso, inserir nós dicionários de língua 

portuguesa, unidades lexicais de origem estrangeira. 
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ANÁLISE LITERÁRIA DAS CARACTERÍSTICAS SOCIAIS PRESENTES NA 

OBRA O TRONCO DE BERNARDO ÉLIS 

 
 
José Elias PINHEIRO NETO (UEG/USP)1 

Raquel de Morais MOTA (UEG)2 
 
 

RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo analisar o Regionalismo na obra O Tronco, 
abordando os aspectos sociais, o estilo e a linguagem em uma sociedade descrita por 
Bernardo Élis, em 1977. Narrativa que revela conflitos importantes no século XIX, tragédias 
sociais da região provocadas na luta pelo poder. A pesquisa está embasada em cunho 
bibliográfico, com revisão do referencial teórico em contraposição ao conto em estudo, nela 
foram analisadas as pesquisas de vários autores, dentre os quais podemos citar: Almeida 
(1968), Candido (1997), Bosi (1994), Sodré (1969). 

 
Palavras-chave: Sociedade. Linguagem. Regionalismo. 

 
 

1 Introdução 
 

Este artigo analisa a obra O tronco, do autor goiano Bernardo Élis Fleury de Campos 

Curado que se destacou na literatura regionalista, visto pela crítica como realista social, 

introduziu o Modernismo em Goiás. Abordamos o estilo e a linguagem literária que foram por 

ele adotados, o objetivo é entender e investigar as características regionalistas, analisando a 

questão social presente na obra. A pesquisa se divide em duas partes, em que buscamos 

mostrar o regionalismo e seu desenvolvimento em Goiás, analisando a linguagem regionalista 

utilizada pelo autor e a forma como é transmitida ao leitor. A primeira parte, Introdução ao 

Regionalismo, apresenta o desenvolvimento da literatura regionalista no panorama nacional. 

Depois, O Regionalismo Goiano, mostramos alguns autores que contribuíram para o 

crescimento da literatura goiana e suas tendências, levando o regionalismo a um 

reconhecimento nacional. Por fim, Características Regionalistas no Perfil de Bernardo Élis, 

retratamos a importância do autor para a literatura goiana e o seu perfil regionalista. 

A segunda parte inicia com O tronco, abordando características regionalistas presentes 

no texto e como o autor utiliza esse recurso. Continua com Linguagem e Estilo Literário, em 

                                                 
1 Doutorado em andamento na Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, joseeliaspinheiro@hotmail.com.  
2 Universidade Estadual de Goiás, Campus Itapuranga, Brasil, raquel.morais@hotmail.com.  
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que o autor utiliza a linguagem e o estilo para refletir sobre os aspectos regionalistas, 

mostrados através de uma nova roupagem em desenvolvimento. Esses recursos se tornaram 

de suma importância para essa tendência literária. Por último, Aspectos Sociais 

Característicos do Regionalismo Goiano na obra, são mostradas as peculiaridades locais do 

interior de Goiás trazidas por Bernardo Élis. O autor utiliza desses aspectos sociais para 

relatar a vida humilde do povo interiorano, as dificuldades e a luta pela sobrevivência. Nas 

características regionalistas do conto de Bernardo Élis serão destacados alguns autores que 

abordam a literatura regionalista, tais como: Nelly Alves de Almeida e Carmo Bernardes que 

foram necessários para o desenvolvimento deste trabalho. A pesquisa bibliográfica tem como 

objetivo trazer registro disponível anteriores e, entre outros meios de informações, buscamos 

fundamentação teórica para o desenvolvimento do presente trabalho. O estilo literário que o 

regionalismo trouxe para o Brasil incentiva a leitura, valorizando o povo sertanejo, o 

ambiente, os costumes e as características sociais de cada região. 

 

2 Referencial teórico 

 

Abordamos, a seguir, um pouco da história do regionalismo com alguns nomes que 

foram de grande importância para o seu desenvolvimento, Bernardo Élis teve reconhecimento 

nacional dentro da literatura, ocupou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e 

conquistou os leitores com suas obras regionalistas. O autor levou o regionalismo goiano ao 

reconhecimento, tendo em suas obras a linguagem voltada ao povo sertanejo, expressando os 

traços da realidade social, seus aspectos, suas tendências, seu estilo, suas origens e os 

escritores que se destacaram dentro dessa literatura é o nosso foco. 

 

2.1 Introdução ao Regionalismo  

  

Decorrente da visão nacionalista, o regionalismo se alicerça com suas raízes no 

romantismo, acompanha o movimento como esboço da literatura regional do meio que lhe é 

próprio. Com o desencadeamento das ideias do movimento modernista surgido no Brasil no 

fim do século XIX, o regionalismo ganha espaço no campo da literatura brasileira na década 

de 1950 e se desenvolve a partir da descrição das localidades, da valorização popular, do 
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linguajar próprio, tendo como pano de fundo a simplicidade das personagens, os problemas da 

sociedade, a maneira com que o ser humano lida no seu dia-a-dia. Para Coutinho (2006, p. 

237), “o Regionalismo foi um marco importante na história da literatura do país e já agrupou 

e continua agrupando escritores das diferentes regiões que não dão lugar a literaturas isoladas, 

mas que contribuem com suas diferenciações para a homogeneidade da paisagem literária do 

país”. José Lins do Rego Cavalcante, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e Jorge Amado, 

entre outros escritores, fizeram parte da história da literatura regionalista. 

O regionalismo surgiu com características do sertanismo romântico, passou a se 

expressar nos moldes do realismo e do naturalismo, tendo o objetivo de destacar o 

determinismo e o que a natureza definia dos seus personagens. O naturalismo possuía uma 

linguagem mais objetiva, enquanto o realismo trazia o fiel retrato da vida dos personagens, 

relatando as injustiças sociais e também uma linguagem próxima da realidade, ambos 

buscavam relatar a vida cotidiana, no comportamento social. O sertanismo marcou a primeira 

fase do regionalismo em que escritores românticos, tais como: Bernardo Guimarães, José de 

Alencar, Visconde de Taunay e Franklin Távora que buscavam construir a cultura do país, 

focando no sertão brasileiro e valorizando a natureza. Segundo Almeida (1985, p. 16), “o 

sertanismo afasta do meio que lhe é próprio, o que não se dá com o Regionalismo puro, 

autêntico, que retrata com maior fidelidade o ambiente que pretende descrever”, o sertanejo 

romântico é marcado por retratar a linguagem, os costumes, as paisagens, por valorizar o 

caráter exótico e grandioso da natureza do país. Os enredos são marcados por aventuras e 

amores nos moldes da literatura romântica. 

Em meados do século XIX surge outra fase do regionalismo, como foco a literatura 

rural, centrada no pitoresco e na artificialidade da linguagem. Segundo Almeida (1985, p. 15), 

“o Regionalismo puro, autêntico, retrata com maior fidelidade o ambiente que pretende 

descrever”. A valorização do pitoresco coloca o homem como parte da paisagem, procurando 

enfatizar as reações do homem com o meio. A última fase do regionalismo, a partir da década 

de 1930, foi marcada pela tomada de consciência do subdesenvolvimento, tendo como 

destaque o reconhecimento das desigualdades sociais. 

Nessa última fase, conhecida como pré-consciência do subdesenvolvimento, houve um 

regionalismo problemático, “que se chamou de “romance social”, “indigenismo”, “romance 

do Nordeste”, [...], e, sem ser exclusivamente regional, o é em boa parte. Ele nos interessa 
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mais, por ter sido um precursor da consciência de subdesenvolvimento” (CANDIDO, 1987, p. 

160). Os romancistas daquela época realizaram uma revisão de valores numa tentativa de 

resolver a grande contradição que marcava a cultura brasileira. O povo passou a ser 

valorizado e a condição de vida não era fantasiada para esconder a desigualdade. Essa nova 

fase do regionalismo foi marcada pela valorização estética e valorização humana dentro da 

narrativa. Segundo Cândido (1987, p. 187), “distingue o alargamento das literaturas regionais 

num movimento que permite ao leitor obter uma visão renovada, do seu país”. Para ele, o 

romance do Nordeste foi representado na sua realidade viva pela literatura. 

O regionalismo no Nordeste iniciou com José Américo de Almeida, Raquel de 

Queiroz, José Américo, Jorge Amado, Lins do Rêgo e Graciliano Ramos. Nesse período, a 

consciência social dos escritores favoreceu o surgimento de um problema a ser enfrentado no 

terreno da elaboração literária. De acordo com Almeida (1985, p. 21), são eles que lançam o 

germe na veia regionalista, “cujo sangue se espalhou, generosamente, pelo corpo de uma 

geração, radiografando-lhe a visão de novo tipo humano [...]. Não se evoca, entretanto, o 

homem em si; o que é chamado à realidade é o meio geográfico, são as condições 

socioeconômicas.”.  A autora continua explicando que a miséria humana foi temática das 

primeiras obras, “vê-se que a preocupação maior, nos primeiros tempos, baseou-se na forma 

ecológica, isto é, no estudo das relações do meio com os seres que nele vivem, no ponto de 

vista físico, biológico, psicológico.” (ALMEIDA, 1985, p. 21). 

No contexto regionalista a linguagem também merece destaque, busca elementos da 

fala simples do povo que, segundo Almeida (1985, p. 24), “tira temas do seio da massa 

rústica, analfabeta, busca-os nas fímbrias paisagísticas e geográficas, onde o elemento 

humano é o ponto capital”. A linguagem simples, pitoresca descreve os temas mais variados 

que valorizam a língua que o homem fala em seu meio, em sua profissão. A personalidade 

revela aspectos que a linguagem clássica não admite por se apresentar com uma maneira 

simples de se expressar. Os regionalistas estilizam a linguagem de forma própria, original, o 

discurso direto é visto a todo instante. De acordo com Sodré (1969, p. 406) “a natureza que 

era descrita nas obras enriquecia e argumentava a literatura da época, tornava foco dominante 

e essencial como recurso literário para os escritores regionalistas”. Abordamos então, o 

regionalismo, apontando autores que contribuíram para o crescimento da literatura goiana. 
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2.2 Abordagens teóricas sobre o regionalismo goiano 

 

O regionalismo, alastrando-se por todo o país, contagia Goiás. Mesmo vinte anos mais 

tarde é recebido com grande interesse, reconhecido pelo restante do Brasil. De acordo com 

Almeida (1985, p. 39), “o Movimento Modernista fixou-se em nossa literatura, sendo 

acolhido com interesse. Tudo entre nós respirava crença, esperança e a vida do Estado tomou 

outro rumo”. Ainda de acordo com a autora, Goiás abraçou fortemente a nova escola literária, 

repleta de ideias modernistas na busca de passos certos. O regionalismo aponta a literatura 

uma nova visão, desfazendo-se do molde europeu, ou do sertanismo dos românticos. Com 

isso, Goiás é mostrado com maior veemência para o Brasil. 

O início do regionalismo é marcado por Hugo de Carvalho Ramos com Tropas e 

Boiadas, revelando o universo sertanejo. Com uma linguagem clássica descreve a realidade 

do homem goiano, suas tradições e costumes.  Ao mesmo tempo, a tendência se preocupa 

com as condições de vida dos personagens. “Buscando temas regionais para suas produções 

voltou-se para o léxico que caracterizava essa corrente literária. E criou com segurança, seu 

estilo brasileiro” (ALMEIDA, 1985, p. 180). Outro autor que muito contribuiu com o 

regionalismo na literatura goiana foi Bernardo Élis, considerado por Monteiro Lobato, Mário 

de Andrade e outros como uma das maiores expressões da literatura nacional. Ele “levou a 

presença de Goiás, não só com relação à estrutura, ao conteúdo de suas obras como também, 

com a linguagem regionalista que oferece e que o situa ao lado de Monteiro Lobato, Mário 

Palmério e tantos outros nomes de vulto nas letras nacionais” (ALMEIDA, 1985, p. 46). 

Carmo Bernardes também é destaque na literatura de Goiás, foi através da sua escrita 

regionalista que o autor se destacou dentro da literatura nacional. Escreveu o linguajar dos 

sertanejos, o estilo de vida, a simplicidade do povo e a imagens cerradeiras. “Ali, onde a 

vizinhança “rala” o distanciava da convivência com pessoas estranhas “à mesma tribu”, ele 

teve uma mestra sublime pela simplicidade, divina pela ternura, enérgica pelo interesse com 

que o despertou para a vida: dona Sinhana, sua mãe.” (ALMEIDA, 1985, p. 253). Os fatos e 

acontecimentos do dia-a-dia, a simplicidade e rudeza das pessoas servem de instrumentos 

para as produções literárias do autor a partir de suas experiências vividas. No próximo tópico, 

abordamos o perfil de Bernardo Élis e sua importância na literatura goiana e nacional. 
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2.3 Características regionalistas no perfil de Bernardo Élis 

 

Assim como Guimarães Rosa projetou o homem do sertão mineiro, Graciliano Ramos 

os sertões nordestinos, Bernardo Élis o fez no goiano, realizou um levantamento crítico da 

problemática social, tratou das relações entre os homens, da força de trabalho, dos meios de 

produção e das desigualdades sociais, apontando as tradições e os costumes. Em O tronco o 

autor descreve a luta contra as oligarquias políticas em Goiás, trazendo uma análise do 

arcabouço social, político e econômico de Goiás. Bernardo Élis relata que o tronco era usado 

como tortura, um instrumento que os coronéis utilizavam para oprimir e punir seus desafetos 

e empregados. 

O escritor encontra, na prosa, o elemento com que mais se identifica para a melhor 

(re)criação artística da realidade goiana. Redescobre possibilidades artísticas das cidadezinhas 

do interior, da gente do campo, dos costumes, da vida burguesa ou proletária das classes 

sociais goianas. Em seus escritos os aspectos realistas mostram a miséria da gente rural, 

ressalta nas personagens a tendência em voltar-se para o humano, aguçando a sensibilidade do 

leitor. Encontramos, na essência, traços de profunda psicologia, acentuando sinais de caráter 

social que aumentam o desejo da classe oprimida de se libertar. E foi com esse linguajar 

revolucionário que Bernardo Élis teve um desenvolvimento intelectual em suas obras. “Os 

recursos da linguagem de que lança mão enquadram-no entre os autores que merecem acurado 

estudo, não apenas com o que se relaciona com o conteúdo, mas como que diz respeito ao 

aspecto linguístico que suas obras apresentam” (ALMEIDA, 1968, p. 46). 

Bernardo Élis foi um autor que se adaptou aos poemas – piadas, tinha como objetivo 

mostrar, através da linguagem revolucionária, esse novo recurso usado em suas obras. Toda 

essa diferença que o autor utilizava fez com que ele se destacasse na literatura goiana e, 

também, em relação a outras correntes literárias existentes, diferenciando-se com o papel 

importante no modernismo em Goiás. Almeida (1985, p. 45) escreve que “Bernardo Élis 

identifica-se na prosa, sendo, na opinião de Herman Lima, Monteiro Lobato, Mário de 

Andrade e outros grandes nomes das letras brasileiras, considerado uma das maiores 

expressões da literatura regionalista nacional”. O escritor conseguiu despertar, entre grandes 

autores brasileiros da época, o reconhecimento pelo seu estilo literário. 
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Com Ermos e Gerais se consagrou na ficção literária brasileira com grande sucesso, 

despertando a admiração de grandes autores. É mais uma de suas obras em que ele utiliza a 

língua do povo, a fala matuta do sertanejo interiorano e mostra a realidade social, aspectos 

exigidos para se destacar dentro da nova fase da literatura. Almeida (1985, p. 45) afirma, 

sobre o livro, que “alcançou grande sucesso. Lobato, Mario de Andrade, Tristão de Ataíde 

saudaram-no com grande entusiasmo. Aderindo ao gosto predominante da época Bernardo 

Élis levou, para seu primeiro livro, a linguagem que a ficção moderna exigia para ser bem 

recebida.”. 

A autora ressalta ainda sobre a publicação do autor: “Mais tarde, publicou O Tronco 

agora em 2°edição. Livro de sucesso, [...] Relato verídico, vivido no sertão goiano, [...]”. O 

Tronco é um romance regionalista que relata os conflitos sociais e culturais, um clássico da 

literatura goiana e brasileira, tanto por seu estilo literário, quanto pelo seu linguajar, que nos 

mostra a simplicidade do povo interiorano. O escritor Bernardo Élis descreve a vida do povo 

do interior, a alma simples e humilde, caracterizando os detalhes marcantes que revelam o 

linguajar arcaico e antigo da região. 

A valorização da natureza e do próprio povo é fundamental para mostrar o que 

compõe o sertão brasileiro e foi introduzida a linguagem coloquial, o português simples do 

dia-a-dia, despertando crítica, já que o mundo mostrava uma literatura vinda do romantismo 

em cujas obras a linguagem culta predominava. Para o escritor regionalista, a linguagem é 

simples, representando o povo brasileiro com toda sua simplicidade e autenticidade. Foi muito 

importante o regionalismo para o desenvolvimento da literatura goiana, podemos ver, no 

autor, o marco do regionalismo com suas características e tendências da época. O tronco 

relata os conflitos e acontecimentos da sociedade goiana, trazendo à tona as tragédias sociais 

da região, provocadas pela luta em busca do poder. 

 

3 Análise 

 

Propomos um estudo nos aspectos sociais apresentado em O Tronco, que se trata 

especificamente da análise do cotidiano vivenciado pelas pessoas da Vila do Duro, local dos 

acontecimentos, direcionado ao mando dos coronéis daquela localidade que está retratada na 

obra. Primeiramente, apresentamos o que está descrito na narrativa, e, consequentemente, seu 
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desenrolar ficcional, que descreve os (des)mandos daqueles que se sentiam protegidos pelo 

nome familiar, sem se importarem com as demais pessoas. Analisamos a linguagem e o estilo 

literário de Bernardo Élis, dedicados ao povo goiano e, para finalizar, alguns aspectos sociais 

e característicos do regionalismo goiano na obra em análise. 

 

3.1 O Tronco 

 

O Tronco foi publicado em 1956, trata-se de uma narrativa regional que conta uma 

história baseada em fatos reais sobre a organização política e a estrutura social da elite de uma 

determinada região do estado de Goiás. O escritor inicia enfocando as manipulações ocorridas 

durante a abertura de um inventário, por volta de 1919, na Vila de São José do Duro, lugar 

que atualmente está localizado no estado de Tocantins, recebendo o nome de Dianópolis. As 

desavenças começaram após a morte de Clemente Chapadense, quando sua família procurou o 

advogado Abílio Wolney para fazer o inventário que foi indeferido duas vezes pelo juiz 

Valério Ferreira. O advogado da família e o juiz eram adversários políticos, sendo aquele 

eleitor do partido Republicano e este eleitor do partido Democrata. Devido a demora do 

desenrolar do inventário, tanto a família da vítima quanto o seu advogado entenderam o caso 

como uma perseguição política. 

A princípio, o coletor Vicente Lemes percebeu que a viúva não apontou todos os bens 

que possuía e desconfiou que os ‘Melo’ poderiam estar por trás disso. Por não concordar com 

a forma fraudulenta que estava sendo arrolado o inventário, na tentativa de averiguar, lavrou 

um despacho, como preceituava a legislação, exigindo o arrolamento de todos os bens do 

inventariado pelo inventariante. O coletor, sentindo-se fragilizado, não conseguiu executar os 

códigos legais diante da força dos ‘Melo’ que, em alguns momentos, se mostraram mais fortes 

até que o próprio Estado. “Os ‘Melo’ lhe pareciam invencíveis, completamente invencíveis”, 

(ÉLIS, 1977, p. 12). Os coronéis faziam prevalecer suas próprias leis, lutavam contra o poder 

instituído, e o Estado, devido aos interesses políticos, fazia vistas grossas aos crimes 

cometidos por aqueles que o apoiavam na política. Infringiam as leis, confiscavam os bens 

das pessoas mais humildes, praticavam diversos atos de violência, contratavam jagunços para 

coibir e até mesmo matar aqueles que resistissem a cumprir as suas ordens. Não se 

preocupavam se eram autoridade ou não, eles enfrentavam quem quer fosse, indistintamente. 
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Os coronéis se comportavam como donos das regiões que viviam, eles se sentiam 

poderosos o suficiente para determinarem suas próprias leis. Não tinham medo de serem 

derrotados por ninguém, não temiam a oposição nem as bases do governo, como foi o caso 

dos ‘Melo’ que faziam questão de deixar bem claro que eles eram donos e mandavam em tudo 

ali. Esse pensamento pode ser evidenciado na passagem: “Artur, meu filho, tu não aprende! 

Nossa força é aqui, Cuma a força de Totó Caiado é lá na Capital dele. Tu pode derrotar Totó 

mais Eugênio Jardim lá na Capital? Num pode não, meu filho! Pois é. Aqui também eles não 

são homem para derrotar nós.” (ÉLIS, 1977, p. 95). 

Os ‘Melo’ tinham uma rixa muito antiga contra os Caiados que naquela época 

assumiram o poder. E, para atacar o movimento conhecido como caiadismo no Estado 

instalaram um jornal na capital, em que faziam várias críticas ao governo. Os Caiados para 

rebaterem as críticas dos ‘Melo’, apoiavam seus opositores como forma de tirar-lhes o 

prestígio e na tentativa de novas forças aparecerem no norte do estado de Goiás. O jornal 

instalado na capital do estava “disposto a atacar o caiadismo na sua própria toca. Em 

represália, os Caiados, senhores do Governo, davam apoio político aos opositores dos Melo, 

no norte do Estado, criando as bases para uma firme e poderosa oposição a Artur Melo e seu 

pai” (ÉLIS, 1977, p. 7). Os ‘Melo’, a partir do momento em que perderam o prestígio político 

no município, passaram a utilizar a força familiar para atacar como oposição. Para se 

defender, o governo contra-ataca, minando-lhes o seu poder. Instala-se na vila do Duro o juiz 

Valério Ferreira e o coletor municipal Vicente Lemes, esse último, apesar de ser sobrinho do 

coronel Pedro Melo, também era seu opositor e nutre contra ele sentimentos nada afetivos. 

O vínculo familiar dos coronéis era assentado em bases muito sólidas e o domínio do 

poder ficava entre os próprios membros da família. Casamentos eram arranjados entre os 

próprios familiares, quando tinham interesse em adquirir algum benefício não respeitavam as 

leis, eram bem preparados para combater o inimigo político. Na ‘terra’ dos coronéis não havia 

justiça e nem segurança. Para garantir o seu poder utilizavam armas, dominavam as 

populações em benefícios dos ricos fazendeiros, que tinham o controle de tudo, para, assim, 

cada vez mais se fortalecerem. Os coronéis eram transgressores, corrompiam, exerciam o 

poder sem limites legais. Como é o caso de Pedro Melo, que se sentia o dono da Vila do Duro 

e, por isso, tinha o poder para governar, não aprovou a ideia de ser ‘governado’ por Vicente e 
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Valério, que tentam fazer com que a lei fosse cumprida porque se investiam do poder 

recebido pelo Estado. Contudo, aquela época e lugar isso não significava tanta coisa. 

Quando os ‘Melo’ souberam que Vicente Lemes tomou uma atitude, ao fazer uma 

investigação sobre a possibilidade de fraude no inventário, reuniram-se com seus capangas 

para invadirem a coletoria e roubarem o documento. O coletor e o juiz comunicaram o 

problema ao governo do estado de Goiás, pedindo apoio militar para restituir a justiça na Vila. 

Os coronéis não temiam ninguém, nem mesmo os representantes políticos do Estado, eles 

eram beneficiados pelo fato do governo federal não intervir. E, em alguns lugares, por 

interesse político, agiam com o aval do próprio governo. O governador atendeu ao pedido e 

enviou uma comissão para fazer levantamento do crime, os ‘Melo’ ao saberem que a 

comissão, chefiada pelo Juiz Carvalho, chegaria na Vila para apurar os fatos, sentiram-se 

afrontados. Apoiados por seus jagunços armados ficaram preparados para atacá-la. 

A Força Estadual influenciou um conflito que marcou a irresponsabilidade do governo 

numa batalha sangrenta que culminou com a morte do Coronel Pedro Melo e do jagunço 

Mulato. E também com a morte de mais nove homens os quais foram presos pela polícia a um 

tronco antes morrerem. Esse retrato é bem delineado pelo escritor, como podemos confirmar 

através do seu texto: “Os nove homens lá estavam, os pés metidos no tronco, que era 

constituído de dois compridos esteios de madeira forte. De espaço a espaço, possuíam esses 

esteios um corte em meia-lua. Justapostos, os cortes formavam buracos nos quais se metiam a 

canela do cristão, que ali ficava jungido.” (ÉLIS, 1977, p. 157). A prisão desses homens, além 

de causar um grande desespero, nutria um ódio de morte nos policiais: “Enéias com os 

soldados enfiaram a canela de cada em cada um dos buracos, passou o cadeado e meteu a 

chave na algibeira. - Quero ver esse Artuzinho de merda nos atacar! - Dizia ele para Mendes 

de Assis e Severo” (ÉLIS, 1977, p. 157). O plano para matar os reféns tinha a finalidade de 

não desmoralizar a farda. 

Com quase um mês andando em direção ao sertão para abrir o inquérito sobre os 

acontecimentos, quando saiu de Goiás a comitiva era pequena, pelo texto de Élis (1977, p. 

55), “o juiz Carvalho, o escrivão Chaves, o Alferes Enéias Altino Peixoto, um cabo, dois 

soldados e o camarada Alexandre. Mais ia crescendo à proporção que avançava.”. A comitiva 

ia ganhando força e tomando forma. “Em São José do Tocantins uniu-se a ela o promotor de 

justiça. Por sobre montes, vales, rios e chapadões a comitiva avança no rumo do Duro” (ÉLIS, 
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1977, p. 55). O governo enviou duas comissões à Vila com o objetivo de por um fim na 

autoridade dos coronéis e nos atos violentos e corruptos praticados. Após a batalha entre o 

Estado e os coronéis para assegurar que as leis fossem cumpridas, os problemas da Vila do 

Duro não pararam, a região continuou tendo problemas com os cangaceiros que saqueavam as 

casas e matavam. 

Bernardo Élis enfatiza as relações do sertanejo com o espaço em que vive, detalhando 

objetivamente o seu lugar: a água, clima, solo, vegetação, os animais, fornecendo informações 

sobre o meio e o uso da região, com o intuito de ampliar o conhecimento do leitor, “O sertão é 

triste e feio em julho, as queimadas borrando o céu de fumaça, a vegetação já amarelecida, 

crestada pelo sol e pelo fogo, as árvores despidas de suas folhas pelo rigor da seca.” (ÉLIS, 

1977, p. 55). E fala do forte calor e poeira. “Pelos ermos descampados o vento galopa seu 

febrento bafo de morte, arrastando folhas secas, levantando a poeira fina, erguendo-a nos 

espaços em funis de redemunhos” (ÉLIS, 1977, p. 56). 

Descreve o ambiente, demonstrando um grande conhecimento da flora, fauna, 

topografia da região. Isso se caracteriza como uma das marcas do discurso regionalista do 

final do século. Reforça a ideia de que está participando ativamente dos fatos narrados, “o 

ingá em que dormia, Baianinho sentia o cheiro acre da flor de caju, via no encosto o 

pequizeiro derrubando a flor sebosa, e seu coração renascia de esperanças. Se não estivesse na 

tropa, ia botar uma espera naquele pequizeiro dacolá; viu rastro de veado por baixo dele.” 

(ÉLIS, 1977, p. 90). O autor detalha o cenário tipicamente rural vivido por seus personagens, 

sua cultura enraizada na natureza, informando, com riqueza de detalhes, a relação do sertanejo 

com o lugar que o acolhe. Em cada trajeto mostra a relação existente entre ele e a natureza, 

entre a paisagem e o próprio sertanejo. 

 

3.2 Linguagem e estilo literário da obra ‘O tronco’ 

 

A linguagem utilizada aponta recursos essenciais da língua e explora a palavra como 

forma de expressão coloquial, como sentimento e força expressiva, bem como simplicidade, 

aspecto que caracteriza a linguagem regionalista. Usa uma escrita cópia da fala, dando-lhe um 

toque de originalidade e beleza que se reveste de cunho literário riquíssimo. O sistema 

linguístico-morfológico-sintático adotado no conto nos leva a reconhecer os recursos 
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metafóricos, a composição fônica, a rítmica, o campo semântico, as concordâncias, as 

regências verbais, o valor sentimental de suas palavras. Esse sistema garante a narrativa, a 

identificação local, como se nos conhecêssemos dentro do que lemos, são nossas 

características indicadas pela arte literária. É o que podemos ver no trecho abaixo:  

 

O juiz sentiu que o coração parou de bater, para depois socar com uma força 
descomunal cá na goela, nas têmporas; sentiu os músculos vibrarem como se 
ouvisse a confissão de um imenso amor, de um amor há muito acalentado e 
vivido e sofrido e sonhado. [...] - Muito fácil. Disperse seus homens, 
compareça a juízo... Ponha em execução o plano do Doutor Leite Ribeiro... 
Não se lembra dele? Displicentemente levou o copo novamente aos lábios 
para um sorvo longo, mais longo ainda porque sentia que talvez a cerveja 
derramasse, se desapoiasse o copo dos lábios [...] Carvalho pousou o copo na 
janela para disfarçar o tremor das mãos e falava pausadamente, como um 
idiota [...]. A fisionomia de Artur denunciava calma, satisfação. O juiz 
continuou: – Garanto que ... – Carvalho levou o copo aos lábios, sorveu um 
gole. De lá veio a voz aflita de Artur: – Impronunciará a mim, meu pai e o 
compadre João Rocha ... - Sim – disse Carvalho correndo a língua pela 
escuma dos lábios: – impronunciarei a você, a seu pai e João Rocha, desde 
que ... - ... os meus rapazes sejam dispersos... – completou de lá Artur Melo 
(ÉLIS, 1977, p. 94-95). 

 

Observamos no conto como o autor traz a língua falada para a escrita, deixando nela 

transparecer o falar do povo, simplicidade e beleza dos expressivos mananciais dizeres dos 

goianos. Técnica apurada, bem lapidada e senhora de si, o que lhe confere a arte de transmitir 

com grande fidelidade criações admiráveis é justamente seu crescimento junto ao povo de que 

fala. Na estilística regional de Bernardo Élis é apresentado um fundo linguístico de elevado 

valor que se reveste, ora do intelectual, requerendo de nós maior atenção, ora do emocional, 

que também requer a consciência exata de seu valor. Seu estilo se mescla de vigor e colorido, 

equilibrando a linguagem e dando-lhe a segurança, a riqueza, a pureza de que precisa para se 

identificar. Em O tronco o escritor expõe o ambiente rural, considerando o linguajar, os 

costumes e as tradições do lugar onde o autor pode vivenciá-las em vários momentos de sua 

vida. Segundo Carvalho (2013), ao falar sobre o escritor, ele levou Goiás a um contexto 

literário bem mais conhecido, e não apenas no conteúdo, mas também pela linguagem 

regionalista. “A utilização de tons expressivos da linguagem de Goiás, tons arcaizantes e 

peculiares nas suas variações fonéticas e semânticas, capazes de transmitir melhor os estágios 
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econômicos e sociais do homem rural, os preconceitos tradicionais dos vilarejos e a trama 

quase anônima da luta pela vida.” (CARVALHO, 2013, p. 62). 

“Há, na obra bernadiana, uma preocupação constante em fixar a realidade social, 

econômica, cultural e linguística da comunidade que recria como se fosse condição essencial 

para garantir sua autenticidade,” (CARVALHO, 2013, p. 62). Bernardo Élis aponta em sua 

obra o aspecto social do regionalismo e realismo. Ele retrata a alma do povo, não fugindo das 

regras em sua linguagem, conforme se constata a seguir: “Na tarde, a mula de Clemente 

comia a estrada [...] trotava, e no peito do coração de Clemente também trotava, relembrando 

as ancas roliças da concunhada, os olhos verdolengos assustadiços de veadinha. [...] A mula 

comedeira comia estrada, e cabeça de Clemente pensava na concunhada” (ÉLIS, 1977, p. 22). 

O escritor ‘constrói’ um vocabulário próprio e original, cultiva os elementos do 

regionalismo que parecem possível visualizar as personagens. Muito experiente na vida do 

mundo sertanejo, Bernardo Élis revela sua capacidade de retratar o mundo e a fala desse meio 

interiorano, dos fatos e acontecimentos, da problemática do dia-a-dia. A simplicidade 

cotidiana das pessoas serve de instrumento para suas produções literárias. Em O tronco ele 

trabalha situações pitorescas em que se encontram as personagens, mantendo uma visão social 

sobre o mundo rural, revelando a autenticidade popular. “Mulato – ordenou Artur para afastar 

o mulherio que chorava e pedia desesperadamente. – Aleixo! – gritou Artur, - desentope esta 

sala. [...] O safado desse Martim, amarra ele lá no moirão do Largo ouviu?” (ÉLIS, 1977, p. 

48). As personagens traduzem os sentimentos do mundo sertanejo, suas características que 

mostram as personalidades. “Os regionalistas desempenham tarefa interessante: recriam a 

língua, estilizando-a de maneira própria, de forma bem pessoal; dinamizam-na, tornando-a 

elástica, amoldável, original, interessante” (ALMEIDA, 1985, p. 27). 

A forma ainda continua a se desenvolver com o caboclo interiorano, calmo, sereno, 

que descreve seu cotidiano sem se preocupar com as estruturas linguísticas, como podemos 

verificar nos ‘causos’ de Geraldinho Nogueira. O escritor também descreve o espaço vivido 

por essas personagens, “Com o sol dourando a copa tremulante dos buritis, seus gritos 

ecoariam pelo ermo, comandando as bestas, trazendo-as do encosto, raspando e arreando. Nos 

espigões, as seriemas garganteavam suas notas álacres.” (ÉLIS, 1977, p. 58). O autor faz uma 

relação do sertanejo com a natureza, no ambiente em que está inserido, retratando e 

transmitindo fielmente como são os locais. O romance de Élis se caracteriza pela ambientação 
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rural, pela fala do interior goiano, por personagens expressivos, pela vida do povo, pelo modo 

de ser e de viver. Em O tronco a linguagem também é uma marca do regionalismo 

caracterizada pelo linguajar original do sertanejo. “Bão, entonce aí já é outra cantiga. Se a 

dona num quer, é outra conversa, a gente vai embora. A gente num carece de ficar na casa 

alheia. - Assim resmungando o soldado tirou o correame, deixou-o ali no corredor e, com seus 

companheiros, uns três, se tanto, saiu pela porta da rua” (ÉLIS, 2005, p. 44). 

As personagens se tornam a principal forma de aproximação entre a realidade e a 

ficção, num processo mimético que nos faz, às vezes, confundir de que lado estamos. Ou se a 

poética bernadiana trata-se de um descrever da realidade ou parte da ficção para explicar 

cotidianos imaginários. “Queremos que arranje para nós animais arreados, dinheiro e 

mantimentos. Joaquim já sabia que Vicente e os companheiros fugiam. Por sua casa, desde 

dois dias, passavam fugitivos, levando-lhe os animais.” (ÉLIS, 1977, p. 240). Bernardo Élis 

revela sua capacidade de retratar o mundo, composto de problemas e da rudeza das pessoas. 

Na ficção há um ponto de convergência entre o texto e o leitor, um limite que, às vezes, não 

pode ser definido completamente. Mas, veiculado pela linguagem da realidade e de 

reconstrução conotativa, é possível, por meio da verossimilhança, aproximar-se de inúmeras 

leituras recriadas pela narrativa. 

 

3.3 Aspectos sociais característicos do regionalismo goiano presentes na obra 

 

O regionalismo situa-se na literatura de maneira bem relevante, tomando assento 

primeiro no quadro da ficção. O sentimento de nacionalismo desperta em nós o acordar para a 

percepção de grandes realidades. Os aspectos de sua temática oferecem argumentos para que 

o coloquemos em lugar de destaque, o termo que se emprega para designar uma tendência ou 

uma corrente de ficção dentro de um período naturalista realista. São hoje, ainda, exorcizados 

por escritores e críticos. Isso se deve, naturalmente, ao desgaste sofrido através da história. Ao 

falar em regionalismo, entendemos primeiramente aquele tipo de ficção de âmbito localista, 

que explora, na forma de romance, conto ou poemas, as mais variadas paisagens, costumes, 

tipos humanos, sobretudo um linguajar simples que se atribuí às populações do interior do 

país. Por meio do dialeto caipira procura-se reproduzir a realidade linguística e o enfoque 
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regionalista permitirá o ressalto das peculiaridades da nossa literatura como expressão estética 

da realidade regional. 

O regionalismo goiano retrata os usos e os costumes do povo interiorano. Lançamos 

mão de um de seus filhos da terra, Bernardo Élis, que, mesmo iniciando na poesia, acabou por 

encontrar, na prosa, o elemento com que mais se identificou, para a melhor recriação literária 

e artística da realidade goiana. “O Tronco, uma obra que traz a tona acontecimentos 

importantes da sociedade goiana do século XIX, revelando as tragédias sociais da região 

provocada por luta pelo poder, que trouxeram várias consequências a uma sociedade 

esquecida pelas leis” (SILVA; BEZERRA, 2011, p. 17). O autor traz para a cena política os 

conflitos e disputas, possibilitando novas compreensões daquilo que ocorreu. “– É pra 

ninguém desrespeitar barba de velho! A alavanca retinia e Valério Ferreira ali mesmo junto ao 

corpo de Vigilato escrevia uma representação ao Governo Estadual, a que comunicava o fato 

e pedia meios para punir o criminoso” (ÉLIS, 1977, p. 12). 

Encontramos no conto traços de profunda psicologia, acentuando sinais de caráter 

social que aumentam o desejo da classe oprimida em se libertar. Observamos na sua estilística 

metafórica um fio marcante de sua linguagem literária porque apresenta um material 

idiomático variado. Sua narrativa pinta quadros ricos num jogo de palavras, dando-lhes um 

colorido especial em todo o episódio, criando imagens e uma simbolização que a torna 

diferente. Em O Tronco a narrativa é a testemunha permanente da divisão de classes, ditada 

pelos coronéis, os jagunços e cangaceiros também eram uma grande ameaça para os 

sertanejos, cumpriam as ordens dos coronéis, faziam tudo que eles pediam, confiscavam bens. 

“Pela região piquetes de jagunços vasculhavam as fazendas, os ranchos, os sítios, 

arrebanhando o gado, tangendo-o para Formosa do Rio Preto e São Marcelo. Por adonde 

passavam, levavam tudo: mantimento, utensílios, armas, tudo, tudo.” (ÉLIS, 1977, p. 248). E 

agiam com extrema violência. “Se alguém tentava defender seus teres era morto. Vez ou 

outra, um tiroteio, a notícia de uma resistência. Passaram as semanas, os meses, anos se 

passariam com a jagunçada na sebaça, saqueando, matando, violentando.” (ÉLIS, 1977, p. 

248). 

Os jagunços lutavam pelos coronéis, prestavam serviços de proteção, defendiam suas 

propriedades, matavam quando solicitados em troca de um salário ou por um favor que 

recebiam de seus patrões. Eram fiéis a eles, segundo Silva e Bezerra, “a força, as armas e a 
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influência política dos coronéis são o que dava a estes homens um imenso poder, neste caso 

pode-se tomar como exemplo o romance de Bernardo Élis, onde a polícia [...] não conseguira 

derrotar os coronéis no combate travado no enredo.” (2011, p. 5). Os cangaceiros praticavam 

atos de crueldade, saqueando fazendas, estuprando mulheres e matando até crianças, não 

temiam ninguém e agiam como se não houvesse lei. Bernardo Élis destaca em O Tronco os 

valores culturais e econômicos, os indivíduos estavam sujeitos às forças da natureza e da 

violência, sendo obrigados a se submeterem às ordens dos coronéis. Naquela época, a 

violência era uma prática comum daqueles que aliciavam bandos de jagunços para resolver 

suas pendências políticas e pessoais. 

 

4 Considerações finais 

 

A carência em mergulharmos nas profundezas das almas deve-se à busca infinita do 

homem em sua essência porque a maioria extraviou-se no aglomerado das massas que foge às 

regras normativas de uma sociedade opressora que estabelece as divisões e os limites de sua 

comunidade. Consequentemente, a degola do homem goiano, sua força de sobrepor às 

imposições, muitas vezes, por comodismo e ignorância de seus direitos, ou, pelo contrário, 

ainda que sabedor de sua pequena força perante a máquina aniquiladora do poder permanece 

imobilizado pela fadiga de se opor. Esse retrato do homem explorado, maltratado, humilhado 

e sentenciado por outro é enfocado por Bernardo Élis no conto analisado neste trabalho. 

O escritor que desenha as paisagens do homem do sertão vem arrancar do recôndito 

dos seres o comum de cada um, o vulgar, trabalhado com sutileza e autenticidade típica do 

sertão às falas das personagens. Pelo lado social, a ação das pessoas bernadianas ressaltam a 

tendência em voltar-se para o humano, aguçando a sensibilidade de quem o lê. Esquiva-se ao 

tabu que cala a miséria de nosso meio rural, há uma exploração dos dominantes sobre os 

dominados. A verdade mostrada é gritante, triste e terrível de dominação e de mostra da 

realidade. Dentro do seu linguajar regional, o autor não foge à ficção, de âmbito localista, 

atribui ao povo interiorano o dialeto caipira em sua mais alta originalidade e procura 

reproduzir a realidade linguística. Descobre as possibilidades artísticas das cidadezinhas do 

interior e da vida burguesa ou proletária das classes sociais goianas. Seu estilo se mescla de 

vigor e colorido, equilibrando a linguagem e dando-lhe a segurança, a riqueza de que precisa 
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para se identificar. Em sua estilística, o escritor lança mão habilmente de figurações, com o 

propósito de algumas fatalidades reais. E, por fim, retrata a biografia moral de uma época, a 

síntese de uma realidade concreta. 
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ATIVIDADES DE LEITURA: UMA ANÁLISE ENUNCIATIVO-DISCURSIVA E A 
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RESUMO: O principal objetivo deste trabalho é discutir a formação de leitores e as 
possibilidades de desenvolvimento do letramento crítico em escolas públicas. Para 
compreender tais fenômenos, fundamentamo-nos em BAKHTIN/VOLOCHINOV (2006) que, 
ao conceberem a linguagem como interação verbal, numa abordagem dialógica, ressignificam 
a compreensão do processo interlocutivo e da dimensão enunciativo-discursiva, 
compreendendo a comunicação verbal muito além das chamadas leituras decodificadas de 
signos. Nosso aparato teórico se baseou, ainda, em ROJO (2004), que defende que os 
diferentes tipos de letramento, diferentes práticas de leitura, em diversas situações, vão exigir 
diferentes combinações de capacidades de várias ordens; em PEREIRA(2004), que considera 
a natureza ideológica da linguagem o ponto de partida para o letramento crítico. Nossas 
reflexões aliam-se também em torno da chamada Pedagogia Crítica, em que o sujeito não 
apenas desvela o discurso, mas se posiciona para uma transformação social. 
 
Palavras-chave: Leitura e Letramento Crítico. Gêneros da esfera literária. Atividade de 
leitura. Livro Didático. 
 
 

1 Introdução 

 

Recentemente, têm sido observadas, em trabalhos nas áreas de linguística aplicada e 

em educação, críticas diversas ao livro didático. Podemos depreender que, na maioria das 

vezes, ainda é o único material que o professor dispõe para trabalhar conteúdos, que se 

apresentam prontos. Com o passar do tempo, o livro didático adquiriu lugar de destaque e um 

dos principais fatores que influenciam o fazer pedagógico, determinando sua finalidade, 

definindo o currículo, cristalizando abordagens metodológicas, enfim, organizando o 

cotidiano da sala de aula. 
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Assim, buscamos observar como é desenvolvido o trabalho nas atividades de leitura, 

na tentativa de responder: quais seriam os procedimentos e estratégias adequadas para 

desenvolver as capacidades de leitura que pudessem promover a reflexão crítica dos alunos? 

De que forma as atividades de leitura contribuiriam para uma compreensão ativa e responsiva 

tornando-o autor de seus textos e/ou discursos para atuar em uma sociedade cada vez mais 

exigente?  Ressaltamos que a presente pesquisa faz parte do projeto de mestrado, e que surgiu 

a partir das reflexões sobre os resultados de exames SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica), Prova Brasil, PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) os 

quais têm revelado os níveis baixíssimos no que trata da compreensão de leitura dos 

estudantes brasileiros. Um dos objetivos principais foi verificar como são apresentadas as 

atividades de leitura proposto por um material didático. Se as atividades mobilizam as 

capacidades de compreensão, de antecipação de conteúdos, se estabelece relações com 

situações que ocorrem no contexto social, e se elas estimulam o questionamento dos alunos 

em relação aquilo que lê. 

 

2 Pressupostos teóricos 

 

Para este estudo, mobilizamos as contribuições de Bakhtin, a respeito da interação 

verbal e o dialogismo.  Pois, nessa vertente teórica, a prática da linguagem contribui para a 

constituição dos sujeitos, na construção do conhecimento da linguagem e para uma compreensão ativa. 

Segundo Bakhtin (1929), todas as nossas práticas sociais envolvem de alguma forma o uso da 

linguagem.  

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 
de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 
ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação 
verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação 
verbal constitui assim a realidade fundamental da língua (BAKHTIN 1929 
[2006], p. 117). 

 

Podemos depreender com relação às atividades de leitura, objeto deste estudo, que estas 

promovem o processo de interação entre os alunos, desde que trabalhadas sob a perspectiva do 

desenvolvimento das capacidades leitoras, pois de algum modo a linguagem está envolvida nesse 

processo de interação e constituição dos sentidos. Para Bakhtin (1929[2006]), a língua não se 
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apresenta pronta, acabada, de forma sistematizada, pois é constituída durante o processo discursivo 

dentro de uma determinada esfera social. Assim, os sentidos são construídos durante a interação 

discursiva, portanto, durante o processo de leitura. 

 

2.1 Interação verbal e o dialogismo 

 

Com Bakhtin, percebemos que os sujeitos são inconclusos e que, por natureza, buscam 

constituir-se com o outro num processo continuo e dinâmico permeados pela linguagem.  Desse modo, 

vale ressaltar um dos aspectos mais importantes da teoria bakhtiniana, a relação dialógica que se dá, 

nesse processo.  A construção da de interação verbal durante os atos enunciativos, portanto, o 

dialogismo, que se confirma, e que só existe entre sujeitos históricos e sociais, pois são estes que 

participam ativa e responsivamente na história e num espaço.  Ancoramo-nos também em outros 

aportes teóricos para nos ajudar a compreender não somente o fenômeno de interação, da linguagem 

numa abordagem enunciativo-discursiva, mas também a do ensino de leitura na perspectiva do 

letramento crítico. Nesse sentido, fizemos uma análise dos dados encontrados, na tentativa de 

responder se de fato eles contribuem para o letramento crítico literário. 

Assim, convocamos alguns, de forma resumida, por tratar-se de uma pequena amostragem de 

nosso trabalho de pesquisa. Em nossa opinião, não há dúvida de que a aprendizagem humana é de 

natureza social construída nas interações sociais. Assim, ancoramo-nos nos pressupostos de Vygotsky 

(1998), que coaduna com outros estudiosos acerca deste assunto, como, por exemplo, Bakhtin, Freire 

entre outros, que acredita que todo processo de constituição do sujeito é de natureza social. Nesse 

sentido, o individual é afetado pelo social, já que todas as atividades humanas   ocorrem de acordo 

com sua história social e acabam se constituindo no produto do desenvolvimento histórico-social de 

sua comunidade.   

Nesse sentido, os conceitos das teorias de Vygotsky tem contribuído para compreender e 

explicar o desenvolvimento cognitivo do ser humano no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, 

não poderíamos deixar de recorrer às suas contribuições na tentativa compreender e explicar como 

ocorre a aprendizagem de leitura, mediante os processos de interação. 

Assim, é necessário compreendermos um dos princípios fundamentais de sua teoria 

denominada "zona de desenvolvimento próximal" que representa a diferença entre a capacidade da 

criança de resolver problemas por si própria e a capacidade de resolvê-los com ajuda de alguém. 
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 3 Procedimento metodológico 

 

A pesquisa é de natureza qualitativa e documental. Para a realização deste estudo,  

escolhemos uma coletânea didática de Língua Portuguesa, utilizada por uma  das maiores 

escolas públicas de Cuiabá-MT, em número de alunos matriculados. Para compor o corpus 

desta análise, dentre essa coleção, selecionamos apenas um livro, do 6º ano, de Língua  

Portuguesa, do Ensino Fundamental, das autoras Rosemeire Alves e Tatiane Brugnerotto, da 

editora FTD, objeto  de nossa pesquisa.  

Fizemos, para este estudo, um recorte com gênero da esfera literária, observando como 

são trabalhadas as atividades de leitura com esses gêneros, pois em nossa compreensão, a  

literatura não é apenas uma forma de expressão artística, mas um instrumento de caráter social 

cultural, histórico, político, simbólico e ideológico capaz  de revelar as contradições e 

conflitos da realidade. Nesse sentido, nossa análise buscou primeiramente identificar quais 

gêneros da literatura são trabalhados com a leitura; e em segundo lugar, verificar quais 

capacidades de leitura são mobilizadas nessas atividades que favorecem a formação do leitor 

crítico literário. 

 

4 Levantamento dos dados e avaliação do material 

 

Para o levantamento dos dados foram catalogados apenas os gêneros da esfera 

literária, na tentativa de identificar quais trabalham com a leitura. Assim, foram encontrados 

56 ocorrências em atividades com gêneros literários, distribuídos em 18 gêneros. Sendo que 

apenas 09 trabalham com a leitura, num total de 15 ocorrências.  

Esses dados nos levam a refletir acerca do ensino de leitura, em relação quantidade de 

atividade proposta por esse material. Ao analisar a quantidade de atividades que trabalham 

com a leitura, fica evidente que não há preocupação por parte das autoras, desenvolver uma 

leitura critica nos alunos, uma vez que são mobilizadas capacidades mínimas com essas 

atividades.  Podemos vislumbrar, através do levantamento que o gênero �poema� aparece em 

21 ocorrências, porém em apenas um trabalha com a leitura, conforme representação gráfica 

abaixo:  
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Gráfico 1 

 
Fonte: elaboração própria 
Dados: 
Quantidade de ocorrências: 56 
Quantidade de gêneros: 17 
 

O livro”Vontade de Saber Português”, do Ensino Fundamental, das autoras Rosemeire 

Alves e Tatiane Brugnerotto, da editora FTD, previamente selecionado conforme  descrição 

metodológica. O volume está organizado em 06 unidades, cada unidade apresenta 02 

capítulos composto por  “Leitura 1 e Leitura 2”, sendo estes os principais para mobilizar todo 

as atividades da unidade. Entretanto, não aparecem apenas os da esfera literária, mas os  de 

outras esferas. Ressaltamos ainda, que no decorrer da unidade, além do gênero proposto para 

“Leitura 1 e Leitura 2”, contemplam-se outros tipos literários e também de outras esferas.   

Nosso objetivo aqui é demonstrar a quantidade exata de ocorrências em leitura encontradas, 

após  a catalogação dessas atividades.  O volume do 6º ano apresenta um total de 56 

ocorrências com gêneros da esfera literária, distribuídos em 17 gêneros, conforme 

representação gráfica acima. Porém, o que nos chama mais a atenção, é a quantidade daqueles 

que trabalham com a leitura. O gráfico abaixo apresenta apenas aqueles que efetivamente tem 

a  leitura em foco. 
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Seção de leitura nos gêneros literários 

 
Gráfico 2 

 
Fonte: elaboração própria 
Ocorrências em leitura: 15 
Gêneros em leitura: 10 

 

O gênero “Poema”, é um dos mais expressivos em termos de ocorrência, de acordo 

com nosso levantamento, demonstrado no gráfico 1, no entanto, no aspecto da leitura, dos 21 

eventos,  apenas 01 propõe efetivamente um trabalho para leitura, conforme gráfico 2. Esse 

fato relava-nos a refletir acerca das capacidades de leitura, fundamental para a formação de 

uma consciência critica, sobre os diferentes fatos que ocorrem na sociedade. 

Nas palavras de Rojo (2004), algumas capacidades são ensinadas e aprendidas durante 

o processo de alfabetização, porem são consideradas capacidades básicas, são as que se 

referem ao processo de decodificação, ou seja, o contato com o código linguístico, não 

significando, portanto que a pessoa esteja realmente lendo. Pois ler envolve outras 

capacidades perceptuais, que são as de compreensão, apreciação e réplica.  

Esse dado nos revela uma realidade visível quanto ao lugar que a literatura ocupa 

dentro do contexto escolar. Pois, dentro dos inúmeros gêneros que o material apresenta 

apenas 56 são da esfera literária.  Semelhantemente, a pesquisadora Mello (2009), constatou 

essa mesma realidade, assim descreveu a quase extinção da literatura.  
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Costumo dizer aos meus colegas que nós, professores de literatura, assim 
como o mico-leão-dourado, somos uma espécie em extinção, com a 
diferença de que o simpático animalzinho mobiliza uma série de ações e 
entidades em torno de sua preservação. Quanto a nós, poucos se importam, 
alguns até gostariam que desaparecêssemos de uma vez por todas da face da 
terra. Exageros à parte, a verdade é que a literatura já teve um papel bem 
mais relevante na sociedade do que o observado atualmente. (MELLO, 
2009, p.52). 

 

Podemos deduzir, que de 2009, quando esse belíssimo texto foi escrito até os dias de 

hoje, as coisas  não mudaram. A literatura está sim, em extinção nas salas de aula, a chamada 

“boa literatura” como Mello (2009) a descreve. Então, de que forma, vamos trabalhar o ensino 

de leitura, numa perspectiva enunciativo-discursiva, se os materiais didáticos não contemplam 

atividades que mobilizam as capacidades leitoras dos alunos? Nem tampouco as estratégias 

possibilitam uma leitura crítica e autônoma. Então, o que de fato podemos fazer para  

desenvolver o letramento critico dos alunos? Para responder a esta pergunta, ancoramo-nos 

em Corti (2012) que acredita que a escola, sendo o  lugar da aprendizagem, precisa considerar 

outras práticas letradas 

 

São várias as práticas de letramento nas quais os jovens se engajam todos os 
dias: leitura de textos religiosos, e-mails, salas de bate-papo, portais de 
busca, sites de relacionamento, grupos de teatro, cursos extracurriculares, 
entre outras.  (CORTI, 2012, p. 15). 

 

Nas palavras da pesquisadora, a escola não considera outras práticas vivenciadas pelos 

alunos, práticas estas tidas como “invisíveis”, pois não valoriza o universo de leitura e escrita 

que eles já dominam. Em nossa opinião, isto sim, deveria ser valorizado pela escola, ainda 

que trabalhe com o ensino formal, devemos refletir que na pratica social da linguagem, não é 

o formal que prevalece, mas, sim, a linguagem sem vigilância gramatical, vinculada a fatores 

culturais e ideológicos, o que faz surgir novas formas de usar a linguagem. 

Semelhantemente, Pereira (2004) acredita que a linguagem verbal é o veículo mais 

poderoso de configuração e transmissão das ideologias sociais. Sendo assim, podemos 

compreender que a linguagem, nesse processo de interação, assume um lugar de constituição 

dos sujeitos, uma vez que a literatura também assume essa função social, ideológica e 

simbólica. Pois, segundo Vygotsky, é na cultura que o sujeito retira os elementos para sua 

constituição, sua identidade e as formas de representação. Nesse sentido, podemos depreender 
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que a abordagem crítica do letramento, significa perceber pela e na linguagem as suas várias 

fronteiras ideológicas.  

Nossa análise evidenciou também que os recursos empregados nas atividades de 

leitura não favorecem a reflexão critica dos alunos, uma vez há uma distorção do texto 

literário, servindo apenas como desculpa para se trabalhar aspectos puramente gramaticais. 

Muitas delas estão em seções como, por exemplo, estudo da língua, praticando, refletindo 

conceituando entre outras. Nessas seções, evidenciamos como já dissemos anteriormente, 

atividades voltadas para um sistema de regras da língua, ao invés de um ensino sob a 

perspectiva enunciativo-discursiva. Entendemos que o livro didático é uma ferramenta de 

apoio para o professor em sala de aula, mas não pode assumir o caráter de “verdade” nas 

temáticas abordadas, muito menos silenciar a silenciar a voz do professor. Outro dado 

constatado é em relação à fragmentação dos gêneros, a maioria não se apresenta completos, 

em nosso ponto de vista, isso prejudica a construção do sentido do texto, pois segundo 

Bakhtin, cada esfera social produz determinados gêneros relativamente estáveis. Cada ato de 

fala, cada enunciado é pensado de acordo com a interação imediata. Nesse sentido, o gênero 

apresenta três elementos indissociáveis, que se constitui por um tripé indissociável: tema, 

estilo e forma composicional, os quais determinam  a especificidade  do gênero,  que  varia de 

acordo com o uso da linguagem.  

Assim, podemos inferir que a fragmentação interfere nesse tripé, já que Bakhtin se 

refere ao todo do gênero. Quanto aos recursos gráficos, estilísticos e linguísticos, atividades 

não favorecem a reflexão crítica e imaginativa do aluno, para o que é de mais contemplativo 

do literário: a fruição e estética. Desse modo, tem-se uma leitura superficial, não mobilizado 

capacidades leitoras, necessárias ao letramento critico que são as citadas acima, de réplica, 

levantamento de hipóteses, produções de inferências locais e globais entre outras. 

Entendemos que esses recursos contribuem para a formação critica do aluno, uma vez que 

leva o aluno a pensar, a refletir, a se posicionar diante de uma situação abordada. 

A literatura recebe esse mesmo tratamento, o que nos leva a levantar algumas 

hipóteses como, por exemplo, de uma possível pressão do mercado editorial da estrutura 

didática; ou seja, por interesses econômicos, e/ou questões teóricas vinculadas às ideológicas.  
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5 Considerações finais 

           

A escola é o lugar social em que o ensino-aprendizagem devem fazer  sentido para justificar 

as atividades humanas. Para isso, é necessário que todos os envolvidos nesse processo tenham 

consciência e responsabilidade ao lidar com esses dois momentos do processo educacional. 

Desse modo, incide nesse contexto, responsabilidade ética, nas palavras de Freire (1998), ao 

saber planejar e articular os conteúdos, com coerência, pensando em todas as etapas: do 

processo, respeitar o saber do aluno, escolher os recursos adequados, com o foco na 

aprendizagem, criando as melhores estratégias, grifo meu, ambiente de letramento, e outras 

ferramentas  de ensino para que a aprendizagem tenha sentido para o aluno. 

Para tanto, é necessário que a escolha do material seja de forma também consciente, 

sem se sujeitar à pressão editorial, ou ainda, por facilitar o trabalho pedagógico. Diante do 

exposto, ficou evidente que em relação ao ensino leitura, o material apresenta poucas 

possiblidades para o desenvolvimento das capacidades, além de forte incidência para 

gramaticalização da noção de gêneros e, como consequência, uma memorização para imediata 

aplicação, por localização e classificação de extratos textuais, logo não contribuindo para a 

formação do leitor crítico literário. 

Sendo assim, é necessário considerar alguns aspectos importantes no ensino dessas 

linguagens. Primeiro, ter cautela ao aplicar determinada atividade, verificar previamente quais 

capacidades de leitura elas mobilizam, que gênero trabalhar, verificar se realmente o foco está 

na aprendizagem. Sabemos com base no pensamento bakhtiniano que a linguagem é dialógica 

por natureza, se constitui na interação entre sujeitos sociais. Sendo assim, o ensino deve 

acompanhar essa concepção. Desse modo, o trabalho pedagógico deve estar sempre voltado 

para a adoção de gênero do discurso, privilegiando os elementos discursivos: conteúdo 

temático, a forma composicional e o estilo, propostos por Bakhtin que são indissoluvelmente 

ligados no todo do enunciado.  

Com relação à literatura, ela não pode ser estudada como um fenômeno isolado, sem o 

conhecimento das condições de produção e recepção em que o texto foi produzido, pelo fato 

de ser um fenômeno de representação ideológica, da cultura e da historia. Infelizmente, o 

ensino de literatura na maioria das escolas tem sido enfocada cronologicamente e, traduzida 
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numa abordagem canônica. Não se permitem, na maioria das vezes, o que o aluno já sabe, em 

universo literário do aluno.  
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AUTONOMIA NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA POR MEIO DE APLICATIVOS 

DE SMARTPHONES 

 
 

Tássia Gabriela D. da SILVA (UEG)1 
 
 

RESUMO: Em tempos de globalização é notório o grande consumo de recursos tecnológicos pela 
dita sociedade da informação, fato que vem sendo cada vez mais constante e necessário.  Dessa forma, 
as ferramentas tecnológicas são fortes aliadas quando se trata do processo ensino-aprendizagem, 
principalmente para o ensino de Inglês, considerada uma língua global e de extrema importância para 
o acesso à tecnologia e aos atuais dispositivos de sociabilidade virtual. Com o surgimento dos 
smartphones, foram desenvolvidos aplicativos, programas específicos que podem ser baixados (pagos 
ou gratuitamente) nesses dispositivos, que vão desde jogos a recursos de aprendizagem. Já existem 
aplicativos voltados para o aprendizado de Língua Inglesa que são sucesso entre consumidores de 
smartphones e que visam ensinar idiomas de forma dinâmica e interativa, ao mesmo tempo em que se 
entra em contato com outras pessoas e testa o conhecimento através de desafios. O objetivo desse 
trabalho é investigar como esses aplicativos podem influenciar no desenvolvimento da autonomia no 
aprendizado de Língua Inglesa e como essas ferramentas podem fortalecer a capacidade do aprendiz 
de fazer escolhas e ter responsabilidade sobre elas, observando e aprendendo com culturas diferentes. 
Para tanto, será analisado o programa Duolingo para buscar quais os benefícios da utilização desse 
aplicativo e quais as suas contribuições para o processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. 
 
Palavras-chave: Autonomia. Smartphone. Aplicativos. Língua estrangeira.  
 
 
1 Introdução 

 

Em um país onde se fala majoritariamente uma única língua, salvo alguns casos de 

grupos específicos, aprender e ensinar uma língua estrangeira pode se tornar um enorme 

desafio, já que muitas vezes o trabalho é feito só na sala de aula, não se estendendo a prática 

em casa, fato que dificulta a formação de falantes fluentes, que precisam de um exercício 

constante e autônomo do que foi estudado.  

As novas ferramentas de tecnologia tem se apresentado como alternativa para se 

estender esse aprendizado para além da aula, além de serem instrumentos para despertar o 

interesse do aluno para determinados conteúdos. Por isso, esse trabalho tem como objetivo 

analisar como uma nova modalidade de aprendizado, o mobile learning, pode influenciar e 

contribuir para o desenvolvimento autonomia nos aprendizes, através de aplicativos de 
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smartphones, nesse caso o Duolingo. Pretende-se observar, quais características tornaram esse 

programa tão popular entre os estudantes de língua inglesa e como ele pode contribuir para o 

aperfeiçoamento de um aprendizado autônomo. 

 

2 Autonomia  

 

Diversas teorias têm sido elaboradas em relação à definição da autonomia no processo 

de ensino e aprendizagem. Ao se revisar textos referentes ao tema, pode-se notar que os 

pesquisadores possuem perspectivas diferentes em relação à mesma e ainda estão longe de 

entrar em um consenso sobre o que seria o ensino autônomo. O presente trabalho baseou-se 

no estudo da autonomia voltada ao processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa.  

Holec (1981) define autonomia como a capacidade que o aprendiz tem de se 

responsabilizar pela própria aprendizagem. Essa característica é importante durante o 

processo de aquisição de língua estrangeira, já que para que ela aconteça, efetivamente, é 

preciso que haja uma incessante busca pela informação, o que possibilita ao estudante uma 

melhor competência nas habilidades relativas à linguagem.  

De acordo com Johnson & Johnson, 

 

A autonomia é baseada no princípio de que o(a)s aprendizes devemassumir o 
máximo de responsabilidade e controle sobre seus próprios estilos de 
aprendizagem e estágios fora das restrições da sala de aula tradicional 
(JOHNSON & JOHNSON,1999 apud FINCH, 2001, p. 8)  

 

O discente autônomo tem a consciência de que é importante ir além do que é ensinado 

na sala de aula, tem sede de saber e curiosidade necessárias para atravessar as barreiras de 

ensino formal.  Ele é agente de sua própria aprendizagem e não uma tábula rasa, deixando de 

ser um depositário de conhecimentos a espera de estímulos do professor.  

No contexto autônomo, o professor não é colocado de lado, se tornando somente 

personagem coadjuvante no processo de ensino/aprendizagem, mas sim coautor, com 

fundamental importância no mesmo, nesse caso tem papel de facilitador do aprendizado ao 

mostrar ao aluno os melhores caminhos a seguir de uma forma livre, mas bem orientada. Há 

quem veja na autonomia uma situação de independência total por parte do aprendiz, mas, na 

verdade, esse contexto cria uma relação de interdependência em que há a colaboração de 
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ambos, em um trabalho conjunto por meio de compartilhamento de objetivos e negociação de 

significados. Não se desenvolve a autonomia no aprendiz apenas pelo desejo de que ele se 

torne autônomo ou pela negação do ensino convencional, mas sim pelo treinamento 

envolvendo ambos os participantes do processo. 

Por outro lado, Leffa (2003) afirma que “o ensino de língua estrangeira em um 

ambiente autônomo encontra barreiras que podem ser observadas em diversas salas de aula, 

como a falta de interesse dos alunos e o fato de eles afirmarem que aprender inglês não é 

fácil”. Para o autor, há um período inicial, uma espécie de “lua de mel” com a língua 

estrangeira quando o aluno começa a estudar, nas primeiras aulas. Passado esse momento de 

lua de mel, o interesse normalmente cai. 

Assim, a tarefa do educador se complica um pouco mais, pois para que haja autonomia 

é necessária motivação por parte do aprendiz que, para aprender outra língua, precisa se 

esforçar muito e ter a persistência necessária para alcançar a proficiência. Principalmente, na 

realidade brasileira em que, na maioria das vezes, só se fala inglês em sala de aula e pouco se 

tem contato com a língua fora do contexto escolar.  

Segundo Leffa (2003), a preocupação maior dos alunos brasileiros é de estudar e 

conseguir nota para aprovação no fim do ano; qualquer tarefa solicitada pelo professor será 

executada pelo aluno se houver uma garantia, uma ameaça ou uma nota. Isso é culturalmente 

difundido, já que muitos estudam línguas estrangeiras simplesmente para obterem aprovação 

em vestibulares e/ou admissão em programas de pós-graduação, deixando de lado um 

aprendizado significativo e consciente. Esse tipo de aprovação deveria ser o reflexo de um 

aprendizado adequado em sala de aula e não o único objetivo do processo de 

ensino/aprendizagem, o que deixa em segundo plano a construção de um saber crítico, 

voltado para a transformação da realidade e do ambiente em que se vive. 

Dessa forma, os estudantes não se aprofundam nas estruturas, conceitos e 

particularidades culturais da língua, ficando apenas no aprendizado da gramática e de um 

vocabulário superficial, características que são importantes para aprender um idioma, mas 

somente elas não formam a base para o desenvolvimento de uma comunicação efetiva. Para se 

adquirir um conhecimento funcional da língua estrangeira, é relevante que haja autonomia, ir 

muito além do que é exigido em sala de aula, pois excetuados os casos de imersão, só é 

possível aprender uma linguagem se o aluno for autônomo. Se não for assim, ele vai ficar 
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apenas com que é dado em sala de aula, e isso não basta para adquirir o domínio de um 

idioma (LEFFA, 2003). 

Essa autonomia deve ser estabelecida através de um contexto que leve o aprendiz a 

pensar criticamente, mas não basta a vontade do professor de que ele seja autônomo, sendo 

salutar desenvolvê-la por meio de práticas pedagógicas que respeitem o livre pensamento e as 

escolhas de cada um, levando-o a tomar a responsabilidade sobre elas e a liberdade de 

construir e reconstruir o que lhe foi ensinado. Dickinson (1991, p. 2 apud PAIVA 2005) 

considera que os aprendizes não alcançam a autonomia ao dizermos a eles para serem 

autônomos ou ao negarmos a eles o ensino convencional. Nesses casos eles estariam, 

provavelmente, condenados ao fracasso. Assim, de acordo com o autor, a autonomia só é 

conquistada através de treinamento envolvendo alunos e professores. 

Portanto, despertar a motivação e o interesse do estudante para o aprendizado de uma 

língua estrangeira, através de estímulos a serem desenvolvidos pelo professor de acordo com 

a faixa etária e a especificidade do curso, para que lhe chamem a atenção, que se aproximem 

da sua realidade, pode ser uma saída pra que o professor consiga levar o aluno a procurar 

meios autônomos  de entrar em contato com o objeto de estudo, dentro e fora da sala de aula.  

 

3 Tecnologia e ensino de Língua Inglesa 

 

Em tempos de globalização, uma ferramenta bastante eficaz, capaz de auxiliar na 

tentativa de se alcançar um ambiente favorável para o desenvolvimento da autonomia,tem 

sido o uso das chamadas TIC’s. Essas são ferramentas de tecnologia, informação e 

comunicação usadas para compartilhar, distribuir e reunir informações, bem como para 

comunicarem-se umas com as outras, individualmente ou em grupo, mediante o uso de 

computadores e redes de computadores interconectados (via Internet).Por meio delas, é 

possível a troca de experiências, dando a oportunidade ao aprendiz de entrar em contato com 

novas culturas e adquirir conhecimentos que antes não se tinha fácil acesso.  

Para o ensino de língua inglesa, essa troca de experiências é de fundamental 

importância, já que a abertura de novos horizontes e a busca por oportunidades, que sejam 

inovadoras para aquisição da língua no sentido de proporcionar ao aprendiz o contato direto 

com a língua alvo, possibilitando um aprendizado muito mais eficaz e significativo. 
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A tecnologia se aproxima de nossa realidade e impera mudanças em todos os 
setores da sociedade moderna. Assim, noções de ensino e aprendizagem, 
tempo e espaço ganham redefinições à medida que conexões à internet 
possibilitam o acesso a outros países, culturas, línguas, conhecimentos e 
informações. (GARCIA & NORTE, 2012 p. 9 ) 

 

O advento tecnológico trouxe inúmeros benefícios ao ensino de línguas, visto que as 

barreiras físicas que impedem o estudante de entrar em contato com falantes nativos do 

idioma estudado, com sua cultura, história, características peculiares, acabam sendo 

transpostas pelas conexões virtuais, levando-os a ter novas possibilidades de comunicação e 

interação, bastante diferentes das que se restringem apenas à sala de aula. 

Dessa forma, há a possibilidade da criação de uma situação que proporcione a 

formação de cidadãos críticos e atuantes, envolvidos no desenvolvimento da sociedade e, 

quando em contato com outras culturas, possam reconhecer as diferenças entre elas e serem 

capazes de interagir no espaço em que vivem. Já não há mais lugar para o ensino baseado em 

modelos autoritários, centralizados e homogeneizantes. Esses cidadãos urgem por um 

aprendizado mais descentralizado, heterogeneizante, plural e democrático, dando ao aprendiz 

a liberdade, deconstruir e reconstruir o conhecimento que lhe foi ensinado, segundo Paulo 

Freire (1997). 

José Moran concorda com esse pensamento ao afirmar: 

 

Precisamos reinventar a forma de ensinar e aprender, presencial e 
virtualmente, diante de tantas mudanças na sociedade e no mundo do 
trabalho. Os modelos tradicionais são cada vez mais inadequados. Educar 
com novas tecnologias é um desafio que até agora não foi enfrentado com 
profundidade. Temos feito apenas adaptações, pequenas mudanças. Agora, 
na escola e no trabalho, podemos aprender continuamente, de forma flexível, 
reunidos numa sala ou distantes geograficamente, mas conectados através de 
redes. (2003, p. 1) 

 

A reconstrução do saber pode acontecer através de hardwares e softwares, garantindo 

a operacionalização da comunicação e dos processos virtuais. Mas foi a popularização da 

internet que possibilitou o uso das TIC’s em diversos ramos, principalmente na educação, 

com destaque ao ensino de língua estrangeira; mais ferramentas de acesso a novos 

idiomasatravés de chats, e-mails,fóruns, grupos virtuais, páginas de relacionamento, cursos 
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online, entre outros. Esses recursos são imprescindíveis para aqueles alunos que querem 

buscar mais informações sobre os conteúdos ensinados em sala e praticar diversas estruturas 

linguísticas em contextos de comunicação ou por intermédio de exercícios e também obter 

informações sobre características culturais que envolvem a língua estudada.  

 Com os gêneros tecnológicos emergentes, as mudanças nas relações humanas 

ocorreram de forma rápida e atingiram diversas áreas do conhecimento, inclusive a educação. 

Nesse contexto em que “o presencial se virtualiza e o virtual se presencializa” (MORAN, 

2003, p.1), se desenvolveu o chamado e-learning (Eletronic Learning) que corresponde ao 

acesso online aos recursos de aprendizagem em qualquer lugar e a qualquer hora (Holmes & 

Gardner, 2006, p. 8).  Diferentes conteúdos podem ser abordados por meio do e-learning, no 

qual um dos maiores beneficiários é o ensino de língua estrangeira, proporcionando aos 

estudantes, fácil acesso a qualquer momento. 

É possível localizá-lo em ambientes que proporcionam desde a concessão de 

informações até simulações interacionais mais complexas. Rompendo as barreiras geográficas 

e temporais, esse recurso tem sido desenvolvido para transformar o gerenciamento das 

informações, através de chats, tutoriais online, grupos de discussão em fóruns, entre outros.  

Além disso, possibilita a criação de perfis de aprendizes, nos quais o aluno tem acesso a suas 

necessidades de aprendizagem, avaliações, entre outros elementos concernentes a educação.  

Um exemplo, que vem contribuindo para o aprendizado de língua estrangeira e para a 

autonomia do estudante, é o programa MyEnglish online do programa Inglês Sem fronteiras, 

uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), destinado aos alunos de graduação e pós-graduação de 

instituições de ensino superior, públicas e privadas brasileiras.   

De acordo com a descrição do curso, informada no site, ele é baseado na ferramenta 

MyELT (sistema de ensino online) que oferece aos usuários um pacote completo de atividades 

interativas para o estudo da língua inglesa em qualquer horário e em qualquer lugar. 

Esse programa tem facilitado a vida de muitos estudantes, que por não ter condições 

financeiras ou tempo disponível para frequentar cursos presencias, viram no MyEnglish 

Online uma opção para aprender inglês, além de contribuir para aqueles que buscam 

complementar o que foi estudado em sala de aula, usando-o como uma ferramenta para 

revisar e reforçar as atividades desenvolvidas pelo professor em contexto presencial. 
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 Dessa forma, o e-learning transformou o processo de ensino/aprendizagem em 

diversos campos com a transposição das barreiras de tempo e espaço, contribuindo para que 

mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento, muitas vezes, sem sair de casa.  

 Como a tecnologia evolui de maneira rápida e constante, já existe no mercado uma 

modalidade de aprendizado que nasceu da imprescindibilidade de se adaptar as necessidades 

do estudante, dando-lhe a oportunidade de escolher os locais de acesso, garantindo a sensação 

de conforto, facilitando o processo de aquisição de informações. Assim, o m-learning (mobile 

learning) surgiu para consolidar um novo paradigma de produção de conteúdos.  

De acordo com a UNESCO (2013, p. 6), o m-learning envolve o uso de tecnologia 

móvel (celulares, smartphones, tablets, pdas(palmtops),notEbooks, netbooks) que pode ser 

usada sozinha ou em combinação com outra TIC, para proporcionar o aprendizado a qualquer 

hora em qualquer lugar. Para a Organização, no m-learning, o conhecimentose desdobra de 

diversas maneiras, entre elas: as pessoas podem usar dispositivos móveis para acessar 

recursos educacionais; se conectar umas com as outras ou criar conteúdos dentro e/ou fora de 

sala.  

Essa facilidade de alcance a informação vai de acordo com os anseios de um 

aprendizado autônomo, contribuindo para o desenvolvimento da responsabilidade no discente, 

ao fazer as escolhas necessárias, durante o processo de busca pelo saber, e para a aquisição de 

língua estrangeira. Conforme o que foi citado anteriormente, o m-learning facilita não só a 

obtenção dos conteúdos pertinentes a esse processo, como a comunicação entre as pessoas, 

fato imprescindível para o aprendizado de um novo idioma.  

Portanto, será analisado no presente trabalho, o aplicativo Duolingo desenvolvido 

primeiramente como site de relacionamento e depois transformado em aplicativo para tablets 

e principalmente smartphones,por serem os dispositivos móveis de maior consumo ao redor 

do mundo. 

 

4 Aplicativos de smartphones e o aprendizado de Língua Inglesa 

 

Aplicativos móveis são softwares desenvolvidos para serem instalados em dispositivos 

móveis como PDAs, smartphones, tablets e telefones celulares. Também conhecidos como 

apps, podem ser baixados através de lojas online, gratuitamente ou pagos. Esses programas 
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facilitam a vida dos usuários ao gerenciar tarefas que vão desde simples agendas até 

programas voltados ao aprendizado à distância. 

Com a difusão dos smartphones, diversos aplicativos relacionados ao ensino de 

idiomas, dicionários, programas voltados ao desenvolvimento da pronúncia, jogos, exercícios 

de gramática, entre outros, tornaram-se aliados daqueles que procuram obter maiores 

conhecimentos relacionados ao processo deaquisição de uma nova língua.  

 

Os aplicativos cada vez mais se adaptam aos principais sistemas 
operacionais, abertos e fechados. Os aplicativos mais interessantes que 
conheço, principalmente para smartphones, ajudam no aprendizado de 
línguas. Cursos inteiros podem ser acompanhados por podcast ou vídeos, 
com testes adequados e ambientes de colaboração como os que acontecem 
em redes sociais. (MORAN, 2001, p 2) 

 

Dentre esses, se destacam dois em especial: o Duolingo e o Busuu, que são sucesso 

entre os usuários brasileiros e listados como os mais baixados no país. Ambos começaram 

com sites de relacionamentos e com o surgimento dos dispositivos móveis, acabaram virando 

aplicativos que podem ser baixados gratuitamente em lojas online. No presente trabalho, 

optou-se por analisar apenas o Duolingo por sergratuito, ao contrário do Busuu que, apesar de 

fazer o download grátis, para  acessar algumas vantagens, o usurário precisa adquirir a conta 

Premium,  pagando um determinado valor, o que  limita o acesso daqueles que não tem 

condições financeiras para tal.  

O Duolingo consiste basicamente em uma plataforma online colaborativa que combina 

o aprendizado gratuito de línguas com um serviço de tradução de idiomas fundamentado 

emcrowdsourcing (palavra que ainda não tem tradução em português e significa, basicamente, 

colaboração em massa). Estellés e González (2012) definem o crowdsourcing como: 

 

Um tipo de atividade on-line participativa em que um indivíduo, uma 
instituição, uma organização sem fins lucrativos, ou a empresa propõe a um 
grupo de indivíduos de diferentes conhecimentos, heterogeneidade e 
número, através de uma chamada flexível e aberta, o compromisso 
voluntário de uma tarefa. O compromisso da tarefa, de complexidade e 
modularidade variável, e em que a multidão deve participar trazendo o seu 
trabalho, dinheiro, conhecimento e / ou experiência, sempre implica 
benefício mútuo. O usuário receberá a satisfação de um determinado tipo de 
precisão, seja econômica, reconhecimento social, auto-estima, ou o 
desenvolvimento de habilidades individuais, enquanto o crowdsourcer irá 
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obter e utilizar a vantagem sobre o que usuário tenha trazido para o 
empreendimento, cuja forma dependerá do tipo de atividade desenvolvida 
(ESTELLÉS, A.; GONZÁLES, E., 2012 apud OLIVEIRA 2012, p 1) 

 

Destarte, os usuários, ao estudarem determinado idioma, sem estarem totalmente 

cientes, fazem traduções no Duolingo para outras empresas, que ao invés de contratarem 

tradutores, usam os alunos como mão de obra. Dessa maneira, para o criador do programa, 

eles acabam custeando o aprendizado, pagando com seu tempo.  

No inicio, eles começam traduzindo frases simples e, de acordo com o avanço 

demonstrado, recebem trechos mais complexos. Com o passar do tempo, os estudantes são 

convidados a dar notas para as traduções dos colegas, o que garante um precioso feedbackem 

relação ao aprendizado dos usuários responsáveis pela atividade.  

Muito se tem questionado quanto à metodologia empregada no programa, já que além 

da utilização de tradução, a gramática e o vocabulário são apresentados aos alunos de maneira 

solta e muitas vezes descontextualizada. Um exemplo disso é o artigo escrito por Thomas 

Petit e Gilberto Lacerda Santos, ambos da Universidade de Brasília, intitulado: “A 

aprendizagem não formal da língua estrangeira usando o smartphone: por que voltamos a 

metodologias do século XIX?”.  

De maneira simples e objetiva, os autores analisam o aplicativo, fazendo um panorama 

histórico das metodologias, indo desde o método gramática-tradução, citando o método áudio-

oral e o audiovisual, a abordagem comunicativa, defendida por estudiosos da área de ensino 

de idiomas, como Almeida Filho e Leffa, até o que os autores consideram como a última 

grande metodologia de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras: a perspectiva acional.  

Os pesquisadores buscam entender o porquê de se usar um método tão antigo, diante 

de tantos avanços ,em meio a tantas novidades tecnológicas e em uma das maiores inovações 

do aprendizado: o mobile learning, em que é subentendida a utilização das metodologias em 

voga. Após um estudo de caso, analisando respostas de alguns usuários dadas a questionários 

relacionados a diversos aspectos do programa, os autores chegaram à conclusão de que “o que 

poderíamos chamar de retrocesso didático é em realidade uma estratégia econômica por parte 

dos criadores do curso” (PETIT & SANTOS, 2013). 

Apesar de ser interessante o aprendizado dos elementos contextualizados, nos quais se 

priorize a aquisição de aspectos culturais da língua, levando em consideração as novas 
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abordagens de ensino de línguas estrangeiras, o Duolingo ainda utiliza gramática-tradução e 

com apresentação de vocabulários soltos, por motivos econômicos, porém, com base nas 

avaliações feitas pelos usuários em tópicos em que dão opinião a respeito do aplicativo, eles 

parecem não se importar. 

Para os pesquisadores,  

 

Usar metodologias de tradução e de ensino de vocabulário fora de contexto, 
com imagem e som, é econômico na medida em que não exige mediação 
humana. Efetivamente, o conteúdo está pronto, e o feedbacke a mediação, 
normalmente feita pelo professor neste tipo de metodologia, está feita no 
Duolingo pela máquina; aparelho com o qual o usuário tem uma intimidade, 
uma familiaridade (SIBILIA, 2012). O feedbacké imediato, o que responde a 
critérios atuais e necessidades dos estudantes da cultura digital, que a escola 
não lhes dá ainda. (PETIT & SANTOS, 2013 p.17) 

 

A grande questão desse artigo é entender como um aplicativo que se baseia em uma 

metodologia ensinada durante anos nos bancos escolares, que como Leffa afirmou, só 

proporciona a lua de mel inicial, pode garantir a continuidade do aprendizado, ser empregado 

como ferramenta para o desenvolvimento da autonomia e motivar tantas pessoas a persistirem 

em seus estudos através do programa. 

O Duolingo, além da metodologia utilizada e ser fundamentado em crowdsourcing, 

ainda possui uma característica que o torna peculiar: a gamificação (do original em inglês 

gamification), “que corresponde ao uso de mecanismos de jogos orientados ao objetivo de 

resolver problemas práticos ou de despertar engajamento entre um público específico” 

(VIANA et al, 2013, p 13). 

Segundo Viana et al (VIANA et al, 2013, p 13), essas técnicas tem sido utilizadas em 

diversos ramos no sentido de encorajar as pessoas a se familiarizarem com novas tecnologias, 

agilizarem seu processo de aprendizado ou treinamento para tornarem mais agradáveis tarefas 

consideradas enfadonhas e chatas.  

No aplicativo, podemos observar três características da gamificação: o sistema de 

vidas, os pontos e a competição.  Em cada nível, o estudante tem que fazer lições de acordo 

com o grau de conhecimento idioma, e consoante com seus erros ou acertos ele pode ganhar 

ou perder pontos que no Duolingo, correspondem a três corações. Perdendo os três, o aluno 

deve refazer as lições desde o começo, sendo que algumas delas envolvem tempo ou são 
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imprescindíveis para mudar de fase. Quando o aprendiz possui alguma dúvida em relação a 

uma palavra ou frase, o Duolingo dá a possibilidade de inseri-la em seu perfil, permitindo a 

outros usuários ajuda-lo, o que faz com que eles ganhem pontos na comunidade.  

Além disso, as respostas erradas resultam na perda de vidas, assim como retardam a 

evolução no jogo. O aprendiz tem a opção de adicionar como “amigo” outro usuário do 

dispositivo, podendo ver os pontos dele, pois aparece então numa lista de classificação. O que 

garante a competição é pelo fato de o programa instiga-lo já que se alguém chega a 

ultrapassar outro usuário, este último recebe notificações, do tipo “você vai deixar Fulano 

passar na sua frente sem reagir?”. 

Por ser um sistema adaptativo cada estudante tem uma experiência de aprendizado 

totalmente única e adequada para suas necessidades,uma vez que os desafios são estipulados 

de acordo com odesempenho apresentado. 

Outra peculiaridade interessante do programa é a utilização de lembretes que são 

enviados ao usuário sempre no horário que ele se cadastrou no aplicativo, além do envio de e-

mails que acontece para lembrar aquele aprendiz que ficou alguns dias sem entrar para fazer 

as atividades. Passado algum tempo sem ser ativada a conta, o programa automaticamente 

para de enviar os lembretes e e-mails.   

Essa última característica pode ser o primeiro passo para o desenvolvimento da 

autonomia naqueles que almejam adquirir um novo idioma, já que as notificações contribuem 

para o aprimoramento do sentimento de responsabilidade, predicado essencial para um 

aprendiz autônomo, que com o tempo se torna tão natural, se transformando em um hábito 

rotineiro.  

Além disso, assim como em um jogo no qual as regras são claras, é possível notar 

jogadores engajados a buscar soluções inovadoras para os desafios que tem pela frente 

(VIANA et al, 2013), destarte, a gamificação pode colaborar para a motivação dos estudantes 

em continuarem utilizando o aplicativo visto que são desafiados a todo o momento a 

superarem seus próprios limites e a ultrapassarem adversários. 

 Ademais, pode ser desenvolvida também a autoconfiança, pois ao receber feedbacks 

dos outros usuários, o aprendiz se sente ainda mais seguro ao desenvolver as atividades 

propostas. Para Viana et al, estamos em uma sociedade cada vez mais complexa e com ela, os 

mecanismos essenciais para alcançar o imprescindível sentimento de satisfação. As regras nas 
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relações de trabalho e afetivas acabam por ser nebulosas e as ações não costumam receber 

feedback e as recompensas demoram a vir. Assim acontece durante as aulas de inglês, já que 

os resultados obtidos através de um estudo comprometido e diário, só serão percebidos depois 

de algum tempo.  

Esta é a era do imediatismo,  que por meio dos recursos tecnológicos, é proporcionada 

ao ser humano a realização de tarefas cada vez mais rápidas e com feedbacks na maioria das 

vezes instantâneos. Portanto, a utilização de jogos ou de seus mecanismos nesse aplicativo, 

“sacia de modo simples, rápido, claro e eficiente essa busca que nos assola por conquistar ou 

cumprir objetivos.” (Viana et al, 2013, p 17). 

Além disso, o que também garante o sucesso do programa são essas características que 

o fazem tão atual e moderno, primeiramente, por se encaixar na modalidade de aprendizagem 

mobile-learning, já que possui três elementos básicos: autenticidade, personalização, 

colaboração e facilita o estudo em qualquer lugar e em qualquer hora. 

 A apresentação de mecanismos de jogos, desperta o interesse por parte dos estudantes 

e chama a atenção para o aplicativo, podendo ser utilizado pelos professores como ferramenta 

para complementar os conteúdos trabalhados em sala, assim como conquistar o interesse de 

estudantes de todas as idades, sendo um fabuloso passo para o desenvolvimento de um 

aprendizado autônomo.  

 

5 Conclusão 

 

É possível perceber que mesmo voltando às metodologias do século XIX, o Duolingo, 

ainda que não seja o ideal para se adquirir plenos conhecimentos em relação à cultura da 

língua estrangeira em questão, é um exemplo das grandes mudanças que estão acontecendo na 

educação e daquelas que ainda estão por vir. Usado de maneira consciente e moderada, esse 

tipo de programa proporciona aos discentes uma nova possibilidade de complementar aquilo 

que tem sido aprendido em sala e estender o processo de aquisição de língua estrangeira, uma 

vez que é preciso romper as barreiras do contexto escolar.   

O maior desafio para estudantes e professores, está na maneira como essas ferramentas 

de tecnologia são empregadas, por serem recursos de fundamental importância para a 

transformação nas formas de aprender e ensinar. Para Moran (2004) as tecnologias móveis 
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descentralizam os processos de gestão do conhecimento, já que na era do mobile learning, 

podemos aprender em qualquer hora, em qualquer lugar e de maneiras diferentes.  

O pesquisador ainda afirma que elas não podem ser usadas, apenas de maneira 

complementar; no caso do Duolingo, isso acontece porque o aplicativo não contempla todas 

as áreas do processo de aquisição de um idioma, uma vez que ainda não são desenvolvidos os 

aspectos comunicativos das línguas estrangeiras através do programa. Cabe ao docente, 

analisar qual a melhor maneira de aproveitar as características fortes do programa e instruir o 

discente para que este não se atrapalhe e perca o interesse pelo aprendizado de LE, que deve 

acontecer livre e espontaneamente. 

Educar o aprendiz para saber como e em qual momento é oportuno usar o smartphone 

ou outro aparelho de tecnologia móvel para que este, ao invés de ser auxiliar no processo de 

aprendizagem, não se torne obstáculo na busca do saber, posto que,  pode ser uma ferramenta 

importante para desenvolver o conhecimento e construir o pensamento, mas também pode ser 

um instrumento dispersivo. Moran (2004) conclui que é cada vez mais difícil concentrar-se 

em um único assunto ou texto, pela quantidade de solicitações que encontramos nas 

tecnologias móveis. Tudo está na tela, para ajudar e para complicar, ao mesmo tempo.. 

Por ser novidade, a utilização de smartphones, tablets e outros recursos da modalidade 

mobile learning, ainda estão em fase inicial, havendo poucos estudos sobre o assunto, mas já 

se nota grande interesse por parte dos pesquisadores em relação aos benefícios apresentados 

pelos mesmos, assim como a busca para a solução de defeitos e problemas que esta nova 

maneira de aprender possam apresentar.  

Esse trabalho, assim como as pesquisas da área, precisa prosseguir no sentido de 

analisar os efetivos benefícios que as tecnologias móveis podem trazer tanto para o 

aprendizado de língua estrangeria quanto para outros âmbitos do saber. Uma vez constadas as 

características interessantes e importantes para o desenvolvimento da autonomia presentes no 

Duolingo, pretende-se posteriormente, fazer uma análise aprofundada e mais minuciosa de 

como efetivamente esse programa contribui para a responsabilidade, motivação e 

autoconfiança no processo de aquisição de línguas, através de pesquisa com grupo específico.  

 

 

 



 

 

777 

6 Bibliografia  

 

ALMEIDA Filho, JCP & Barbirato, Rita C. �Ambientes Comunicativos para Aprender 

Língua Estrangeira�. In Trabalhos de Lingüística  Aplicada, Campinas: Editora da 

Unicamp, (vol. 36): 23-42, Jul. /Dez. 2000. 

 

BENSON, P. Teaching and researching autonomy in Language Learning. London: 

Longman,2001. 

 

BENSON, P.; VOLLER, P. Autonomy & independence in language learning. London and 

NewYork: Longman, 1997. 

 

ESTELLLES, A; GONZALES, E. 2012 in OLIVEIRA, Vivian. Crowdsourcing a frente da 

mídia colaborativa e democrática: uma perspectiva cidadã para a Web 2.0 Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) 2013 Disponível em: <https:www.yumpu.com> Acessado 

em 05.junho.2014. 

 

FINCH, A. Autonomy: Where Are We? Where Are We Going? Featured presentation at the 

JALT CUEConference on Autonomy, May 13/14th 2001. Disponível 

em<http://www.finchpark.com/arts/autonomy/index.htm> , Acessado em 30.6.2014. 

 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: 

Paz eTerra, 1996 (coleção leitura) 

 

GARCIA, D. N., NORTE, M. B.; MESSIAS, R. A. L. �Tecnologias de informação e 

comunicação: TICs aplicadas à LE.� Curso de Formação para o Quadro do Magistério da 

SEESP Ensino Fundamental e Médio. Rede São Paulo de Formação Docente. UNESP. São 

Paulo  

 

HOLEC, H. 1981 Autonomy and foreign language learning. Pergamon. 

 

HOLMES, Bryan & GARDNER, John. �E-learning: concepts and practice�. 

SagePublications, 2006. 

 

LEFFA, V. J. Quando menos é mais: A autonomia na aprendizagem de línguas.Trabalho 

apresentado no II Forum Internacional de Ensino de Línguas Estrangeiras (IIFILE). Pelotas: 

UCPel, agosto de 2002. 

 

MEO, My English Online. Programa Inglês Sem Fronteiras. CAPES. Disponível em: 

<http://www.myenglishonline.com.br/ > Acessado em 07.junho.2014 

 

MORAN, J. M. Educação inovadora presencial e à distância in SILVA, Marco (org.) São 

Paulo: Papirus, 2004. Disponível em: <http: www.eca.usp.br>  Acessado em : 17.junho.2014. 

 

MORAN, J. M. Mudar a forma de ensinar e de aprender com tecnologias. [ca. 2001]. 

Disponível em:<http://www.eca.usp.br/prof/moran/uber.htm>. Acesso em: 17 junho. 2014. 



 

 

778 

PAIVA, V.L.M.O. Autonomia e complexidade: uma análise de narrativas de aprendizagem. 
In: FREIRE, M.M; ABRAHÃO, M.H.V; BARCELOS, AMF (orgs) Linguística Aplicada e 
Contemporaneidade. Campinas e São Paulo: Pontes e Alab, 2005.  p. 15-153 Disponível em: 
<http://www.veramenezes.com/autocomplex.htm > Acessado em 15.junho.2014 
 
PETIT, T., SANTOS, G. L.. “A aprendizagem não formal da língua estrangeira usando o 
smartphone: por quê voltamos a metodologias do século XIX?” 5º Simpósio Hipertexto e 

Tecnologias na Educação. 1º Colóquio Internacional de Educação com Tecnologias . 
Aprendizagem dentro e fora da escola. UFPE/Recife. 2013 Disponível em 
http://www.simposiohipertexto.com.br/  Acessado em 01. junho. 2014. 
 
UNESCO. Policy guidelines for mobile learning. Paris: Unesco, 2013. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219641e.pdf>. Acesso em: 07 junho  2014. 
 
VIANA,Y. [et al.]Gamification, Inc : como reinventar empresas a partir de jogos /. — 1. Ed. – 
Rio de Janeiro : MJV Press, 2013. p.116  



 

779 

CIRCULAÇÃO DE IMPRESSOS E CULTURA DE BELAS-LETRAS 

NO MATO GROSSO COLONIAL 

 
 

Simone Aparecida da SILVA (MeEl/UFMT)1 
 
 

RESUMO: A investigação proposta é revisitar o panorama histórico-literário mato-
grossense do final do século XVIII e início do século XIX, buscando dados sobre a 
circulação de impressos neste período e demais manifestações da Cultura Letrada na 
Capitania de Mato Grosso e Cuiabá. As referências para esta proposta de estudo de 
Mestrado encontram-se nas pesquisas realizadas por Márcia Abreu em, Os caminhos 
dos livros (2003), Cultura letrada: literatura e leitura (2006), e História da 
literatura de Mato Grosso: século XX (2001) de Hilda Gomes Dutra Magalhães. A 
documentação que sustentará as discussões encontra-se nos manuscritos guardados em 
arquivos brasileiros e portugueses. 
 
Palavras-chave: panorama histórico-literário mato-grossense. circulação de impressos. 
cultura letrada. 

 
 

1. Introdução 

 

Como pensar uma literatura e uma cultura letrada no Brasil colonial? Como 

pensar essa problemática em Mato Grosso no final do século XVIII e início do XIX? 

Essas são algumas das indagações do estudo que ora se inicia. Procura-se percorrer um 

caminho de paisagem histórico-literário, porém com maior ênfase numa nuance da 

cultura-literária ou cultura-letrada ou ainda cultura de belas-letras nessa região à época, 

vale dizer de história da literatura, perfazendo uma vereda interdisciplinar, onde a 

literatura se cruza com a história.  

A abordagem não prescinde de aporte teórico que perpassa o conceito de cultura 

trazido por Peter Burke (2003), além de análises de dados histórico-geográficos sobre a 

circulação de impressos no Brasil colonial, tal como já indicado por Márcia Abreu 

(2003; 2006), ademais de outros estudos que, gradativamente, serão incorporados no 

decorrer da investigação. 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários do Instituto de Linguagens da 
Universidade Federal de Mato, Cuiabá, Brasil. E-mail: professoramone@hotmail.com. 
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Assim sendo, temos como principal objetivo da pesquisa o de revisitar o 

panorama histórico-cultural-literário mato-grossense do final do século XVIII e início 

do século XIX. Portanto, trabalhamos com a história colonial da Capitania de Mato 

Grosso e Cuiabá. Para tanto, estamos realizando um levantamento bibliográfico que tem 

se voltado ao tema, assim como levantando as informações através de pesquisa 

documental nos registros e anais dessa época, de maneira a conseguir dados que 

permitam mapear as obras que chegaram à região, assim como a sua circulação e 

leitores.  

Entretanto, isso deve ser realizado de maneira contextual. Vale dizer que além 

de localizar os documentos do período, cabe compreender a relação da Capitania de 

Mato Grosso e Cuiabá com a sua metrópole, Portugal. E, em termos de cultura letrada, 

verificar, ademais, as obras literárias que essa capitania recebia e os grupos de 

intelectuais que havia na época, enfim saber o que se lia na região e quem eram os 

leitores.  

Cabe observar que durante muito tempo foi comum se afirmar que no Brasil 

colonial houve uma carência intelectual propositada, ou não, pelos meios dominantes da 

sociedade. Essa mentalidade foi forjada com base em informações incompletas, pois, 

como bem observou Márcia Abreu (2003, p. 13): 

 

[...] viajantes e pesquisadores lamentavam-se pela ausência das mais 
importantes instituições ligadas ao livro e à leitura: bibliotecas, 
escolas, livrarias, sociedades literárias, gabinetes de leitura, etc. A 
conclusão parecia óbvia: não havia leitores no Brasil colonial.  

 

Indo um pouco mais a fundo e estudando pontualmente a questão, tentando 

descobrir as razões e motivos desse distanciamento e desses eventos lamentáveis para a 

cultura brasileira. Abreu (2003) demonstrou que havia circulação de livros e outros 

impressos, embora essa circulação fosse intensamente controlada. Conforme a autora 

“entre 1769 e 1826 a entrada de livros na colônia era regulada pelas atividades de 

organismos censores, (o Santo Ofício, o Ordinário e o Desembargo do Paço) aos quais 

competia conceder licenças para o envio de livros de Portugal para a colônia.” 

(ABREU, 2003, p. 13 e 14).  
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Contudo - e a despeito de todas essas barreiras encontradas para a propagação da 

cultura letrada no Brasil colônia -, é possível analisar dados que, conforme a mesma 

autora, indicam que “o movimento de livros em direção ao Brasil era muito mais 

intenso do que entre cidades portuguesas e extraordinariamente superior ao registrado 

em relação às outras colônias.” (ABREU, 2003, p. 27). 

Nessa perspectiva, se levanta a hipótese de que na Capitania de Mato Grosso e 

Cuiabá, apesar do forte controle exercido por Portugal, tal como ocorreu em muitas 

regiões brasileiras, como Rio de Janeiro, Bahia e Maranhão, também aqui, houve uma 

significativa circulação de impressos movida pela porção letrada da sociedade. 

Visando compreender o fluxo de circulação nesse período, estão sendo consultadas 

várias fontes documentais, principalmente, manuscritas. Estas estão sendo levantadas 

em acervos como do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional - 

NDIHR – UFMT, no qual estão sendo revisados os microfilmes e cópia digitalizada, a 

documentação do Arquivo Histórico Ultramarino (AHU); também já estamos mantendo 

contato com o Arquivo Nacional da Torre do Tombo – ANTT, Lisboa, e pretende-se 

fazer buscas sistemáticas nos documentos guardados no acervo do Arquivo Público de 

Mato Grosso – APMT.  

Acredita-se que através da investigação nessas instituições se conseguirá o 

material básico para sustentar a nossa hipótese. Fora isso, também será trabalhado com 

a literatura histórica e a bibliografia pertinente à História Colonial de Mato Grosso, com 

destaque essencial para autores como Otavio Navarros (2004), Carlos Rosa (1996) e 

Carlos Moura (1976), que fizeram estudos aprofundados sobre a vida na Capitania de 

Mato Grosso e Cuiabá.  

Sobre a literatura histórica, será dada muita atenção às crônicas legadas por José 

Barbosa de Sá, que em meados do século XVIII viveu na Vila Real do Bom Jesus do 

Cuiabá. Esse advogado português registrou dados da vida político-administrativa além 

de fornecer ricas informações sobre o cotidiano dessa Vila. É de sua autoria o relato 

intitulado “Relação das povoaçoens do Cuyabá e Mato grosso de seos princípios thé os 

presentes tempos”, escrito em 1755, publicado apenas em 1901, nos “Annaes da 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro”. Nele Barbosa de Sá descreve os fatos que 

tiveram lugar na região, desde os primórdios até o ano de 1765. 
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Outra obra de fundamental importância para o nosso estudo é o “Compêndio 

Cronológico das Notícias de Cuiabá, Repartição da Capitania de Mato Grosso”, de 

autoria de Joaquim da Costa Siqueira. Esse paulista que chegou a Capitão de Cavalaria, 

teve o cuidado de fazer registros sobre os principais acontecimentos ali desenrolados.   

Ademais destas crônicas históricas, igualmente será levado em conta os 

chamados “Relatos Monçoeiros” e “Relatos Sertanistas”, compilados e publicados por 

Afonso de Escragnolle Taunay. Trata-se de descrições legadas por um bom número de 

viajantes que durante o século XVIII participaram das caravanas comerciais que 

ligavam São Paulo a Cuiabá e Vila Bela ao Pará, as chamadas Monções. Esses relatos 

dão conta da circulação de bens e pessoas, tal como o produzido, por exemplo, por 

capitão João Antonio Cabral Camelo em suas “Notícias Práticas das minas do Cuiabá e 

Goyases”, que traz pormenores do trajeto entre São Paulo às Minas do Cuiabá, realizado 

em 1727.  

 

2. Breve histórico da colonização de Mato Grosso 

 

O estabelecimento da colonização na região hoje conhecida Mato Grosso, mas 

precisamente a que recebeu a denominação de Minas do Cuiabá, ocorre no início do 

século XVIII, quando grupos de mamelucos oriundos de São Paulo, os comumente 

chamados de bandeirantes, avançaram sobre o território, em sentido Oeste, na busca de 

prear índios e encontrar metais preciosos. Vale lembrar, entretanto, que por força do 

tratado assinado por Portugal e Espanha em 1494, em Tordesilhas – ainda vigente – 

esses territórios pertenciam à coroa espanhola. 

A conquista do Oeste do Brasil, pois, tinha claras finalidades de dominação para 

a Coroa lusitana na primeira metade do século XVIII. Nesse sentido, uma estratégia de 

organização bastante pertinente era a formação de aglomerados e povoados, nas terras 

que eram violentamente tomadas das sociedades indígenas. Nelas se iam formando 

vilarejos, assegurando, assim, a conquista e a colonização da região. Inicialmente isso se 

dá no território banhado pela bacia hidrográfica do Paraguai, tendo como centro a Vila 

Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, fundada em 1719. Depois, com os achados de 

ouro na região que recebeu o nome de Mato Grosso, situada no vale do rio Guaporé, 
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bacia amazônica, se funda em 1752, a Vila Bela da Santíssima Trindade, para ser a Vila 

Capital da Capitania de Mato Grosso e Cuiabá, criada em 1748. 

E logo se procedia à montagem, instalação e implementação do poder 

metropolitano para o bom governo destas vilas. Aliás, sobre isso, o historiador Otávio 

Canavarros demonstra que o sistema de criação de núcleos populacionais era um 

expediente comumente usado pelos colonizadores lusitanos, conforme explica: 

 

[...] a criação de vilas, como instrumento político da Coroa lusitana é 
tradicional na História de Portugal. As vilas transformavam espaços 
físicos naturais em territórios constituídos, conforme a tessitura do 
poder político e das relações econômicas por elas “alavancadas” em 

redes de comunicação. Cuiabá e Vila Bela constituíram exemplos 
dessa estratégia de ocupação. (CANAVARROS, 2004, p. 16/17)  

 

Eram nesses espaços que iam se constituindo como centros urbanos, que a 

estrutura política e administrativa se instalava e onde logo passavam a chegar os 

funcionários ligados aos poder local e metropolitano e onde, certamente, iam se 

formando os núcleos de letrados, que serão o alvo da nossa investigação.  

Para entendê-los cabe trazer alguns dados, mesmo que de forma ligeira, sobre 

esses lugares e a formação do estilo de vida na região. Em 1750, portanto algumas 

décadas depois da chegada dos mamelucos paulistas à região de Cuiabá, D. José I 

assume o trono de Portugal e tem como um de seus principais conselheiros a Sebastião 

José de Carvalho e Melo, o Conde de Oeiras, mais tarde Marquês de Pombal. Este 

homem, de rara visão política e administrativa, aproveitou-se do caos causado pelo 

terrível terremoto que sacudiu Lisboa em 1755, e deu início a uma série de reformas. 

Por influência das ideias do Iluminismo, Carvalho e Melo propôs reformas 

significativas, não apenas de caráter urbanístico, mas, especialmente no sistema de 

ensino português e impõe drásticas ações que atingem diretamente a cultura lusitana da 

época.  

Consoante com isso, o mesmo ministro, toma medidas voltadas a reformas 

educacionais, inclui um ensino secundário, cujo objetivo é a formação de nobres com a 

capacidade de levar adiante a formação cultural de Portugal, e a criação de instituições 

de caráter científico-cultural. Dentre seus feitos e intenções está o de libertar Portugal 

do domínio de Roma e, em 1759, o de expulsar os jesuítas de todo o Império Português. 



 

784 

Essas medidas também atingiram a América Portuguesa e, conseqüentemente a 

Capitania de Mato Grosso e Cuiabá. 

Há de se considerar, porém, que eram poucas as pessoas que tinham acesso à 

educação formal e a uma cultura letrada. O ensino naquele período era somente para 

grupos sociais abastados e, quase sempre, ligados à administração. Com isso entende-se 

que a instrução era direcionada para reforçar o sistema de poder em vigor. Assim sendo, 

estava presente nos núcleos urbanos que se formavam, com a presença do aparato 

burocrático e militar. 

Na região em estudo, desde a fundação das vilas em Cuiabá e Mato Grosso, 

muitos funcionários da Coroa portuguesa passaram a ser transferidos com suas famílias, 

com a finalidade de administrarem essas terras auríferas. Esses homens e suas famílias, 

mesmo estando à grande distância da corte, queriam manter-se informados e a par dos 

acontecimentos metropolitanos. Além disso, quase sempre, contavam com um bom 

número de crianças, jovens e adolescentes que necessitavam ter algum conhecimento da 

chamada cultura letrada, nos moldes da sociedade lusitana. 

Estas famílias que se deslocaram para as terras centrais da América do Sul e se 

constituíam como grupo de poder, traziam consigo uma semente da cultura e educação 

do mundo letrado lusitano e construíram uma pequena simulação, ainda que frágil, da 

vida que levavam na Metrópole ou em outras Capitanias, onde porventura haviam 

estado anteriormente. Um exemplo disso são as manifestações artísticas, como o teatro e 

as artes plásticas que logo passaram a ser encenadas em Cuiabá como bem demonstrou 

Carlos Moura nos seus livros “O teatro em Mato Grosso no século XVIII” (1976), e “As 

artes plásticas em Mato Grosso (1976)”.  

Assim, é buscando indícios sobre os grupos que se estabeleceram na região e 

entorno das duas principais vilas coloniais de Mato Grosso, vale dizer Cuiabá e Vila 

Bela, que se pretende levantar dados e revisitar o panorama histórico-literário da 

sociedade que ali vivia e conhecer os livros e demais publicações que então circulavam, 

assim como os seus leitores.  

Finalizando, vale apenas enfatizar que se trata de uma pesquisa ainda inicial. 

Entretanto, o material, até agora consultado, leva a crer que será possível, no decorrer da 
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investigação, reunir a documentação necessária para demonstrar que a hipótese será 

sustentada e dará corpo ao texto da dissertação de mestrado.  

 

3. Considerações Finais 

 

A guisa de conclusão, o que se apurou até o momento, através de análises e 

observações dos registros documentais e dos estudos realizados pelos pesquisadores e 

estudiosos sobre a circulação de impressos e belas-letras no Brasil Colônia, é que havia 

de fato nesse período, final do século XVIII e início do século XIX, considerável fluxo 

de livros e outros impressos, embora bastante controlado pelos órgãos de censura da 

época, vindos de Portugal ao Brasil.  

De alguma maneira, a censura (o Santo Ofício, o Ordinário e o Desembargo do 

Paço) tornou-se empecilho para que a cultura letrada europeia se desenvolvesse com 

maior agilidade e eficiência na Colônia. E mesmo com a construção (ou constatação) 

ideológica do inconsciente coletivo de que predominava a ideia de uma carência 

intelectual propositada ou não pelos meios dominantes da sociedade no Brasil Colonial, 

provou-se o oposto desta hipótese.  

E a despeito destes fatos, consta que, a movimentação de livros impressos em 

direção ao Brasil era maior do que entre as cidades portuguesas e igualmente superior 

ao registrado em relação às outras colônias. Contudo, houve uma significativa 

circulação de impressos movida pela porção letrada da sociedade em várias Capitanias 

inclusive a de Mato Grosso.  

Um destaque essencial a deixar registrado para a realização deste estudo são as 

crônicas escritas por José Barbosa de Sá em que relatava os hábitos cotidianos de toda a 

sociedade de sua época, dentre outros importantes escritores que registraram fatos que 

comprovam também a vivência cultural do seu tempo. Além destes documentos, 

registra-se historicamente a importância que tiveram as expedições bandeirantes ao 

adentrarem o interior do Brasil e em especial nas Minas do Cuiabá para a formação dos 

povoados desta sociedade instalando assim a estrutura política e administrativa local. 

Além disso, vale frisar que nesse período a coroa portuguesa efetuou mudanças 

significativas no sistema educacional uma delas foi a expulsão dos jesuítas do Império 
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Português. Apesar deste e de outros fatores, a sociedade local foi-se construindo com a 

presença de personalidades intelectuais que se instalavam trazendo consigo hábitos e 

costumes como artes, teatro música e etc., o que certamente corrobora a ideia de que 

haviam grupos de cultura às belas-letras que foram se instalando paulatinamente no 

Mato Grosso colonial.  
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COMPUTADOR E INTERNET EM AULAS DE INGLÊS:  

COMO OS ALUNOS SIGNIFICAM ESSAS NOVAS TECNOLOGIAS 
 
 

Aline Ribeiro PESSÔA (UFOB)1 
Barbara Cristina DUQUEVIZ (SEDF/PGPDS-UnB)2  

Cristina Dias de Souza FIGUEIRA (UNIVERSO)3 
 
 
RESUMO: Este estudo, de cunho qualitativo, teve como objetivo investigar como dezoito 
alunos de língua inglesa, de um Centro de Línguas no Distrito Federal, significam o 
computador e a internet, considerados instrumentos mediadores, para aprender a LE estudada 
em contexto escolar. Busca, também, fazer uma associação dos significados atribuídos às 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) com o desenvolvimento das 
competências desses aprendentes. Apoiamo-nos na Análise de Conteúdo para propor quatro 
categorias para os significados dessas TDIC pelos participantes do estudo, a saber: facilitador, 
motivador, instrumentos para ensino e aprendizagem, e, extensões da sala de aula.  
  
Palavras-chave: Aprendizagem. Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. 
Significado. Língua Inglesa. 
 
 
1 Introdução 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) atuais, também chamadas de 

Novas Tecnologias (KENSKI, 1998) ou de Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC, BARANAUSKAS E VALENTE, 2013), referem-se aos artefatos que 

possibilitam o trânsito de conteúdo informativo e comunicacional por meio de digitalização e 

comunicação em redes, como computador, notebook, IPad, Tablet, internet, correio eletrônico 

(e-mail), websites e home pages, redes sociais, telefone celular e smartphone. É sobre essas 

tecnologias que nos detemos neste estudo, em especial o computador e a internet, que aqui 

nos referimos como TDIC ou novas tecnologias. 

Ao ensino de Língua Estrangeira (LE), ao longo dos anos, foram sendo incorporadas 

as TIC, desde os tradicionais quadro, giz e livro didático às tecnologias digitais. Segundo 
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Paiva (2008), uma das primeiras TIC a ser introduzida no ensino de LE foi o livro didático, 

depois o gravador, seguido do projetor, da televisão e do vídeo. O vídeo foi substituído pelo 

DVD e, nos últimos anos, o computador e a internet estão sendo inseridos nas salas de aula.  

O computador, embora esteja presente nas escolas dos Estados Unidos e Reino Unido 

desde a década de 1970 (BUCKINGHAM, 2010) e nas escolas brasileiras desde a década de 

1980 (VALENTE, 1993), ainda é usado timidamente nas salas de aula. Para Buckingham 

(2010), o professor utiliza o computador e a internet para elaboração de material didático, 

porém pouco os insere no ambiente escolar para auxiliar na aprendizagem dos alunos. Por 

outro lado, os alunos, por estarem inseridos cada vez mais em uma sociedade digital, utilizam 

as novas tecnologias para interagirem, se comunicarem e obterem informações em seu dia a 

dia. 

Neste artigo, propomo-nos a analisar os significados atribuídos por dezoito 

aprendentes de inglês ao uso do computador e da internet na aprendizagem de uma LE porque 

como instrumentos mediadores essas tecnologias ainda não estão completamente inseridas em 

contexto escolar. Saber como os alunos as significam para aprender se faz relevante por se 

tratar de instrumentos que eles utilizam cotidianamente fora da escola. Os participantes deste 

estudo são alunos de três turmas de nível básico de inglês e ao longo de um semestre letivo 

utilizaram o computador e a internet para realizarem pelo menos uma atividade durante a aula. 

Para tanto, dividimos este artigo em cinco seções. Após esta seção introdutória, apresentamos 

o referencial teórico sobre instrumentos mediadores, significado e competências do 

aprendente; em seguida, expomos a metodologia; na seção seguinte, analisamos os dados; e, 

tecemos as considerações finais na quinta seção.  

 

2 Referencial Teórico  

 

A relação dos seres humanos com o mundo que os cerca não é uma relação direta, é 

uma relação mediada por sistemas simbólicos que fazem a intermediação entre os seres 

humanos e o mundo (OLIVEIRA, 2010) e a introdução de novos elementos como as 

tecnologias digitais vem transformando as relações humanas quanto à interação e à 

comunicação. Autores como Kenski (2003) e Palfrey e Gasser (2011) veem mudanças no 
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comportamento e transformações no modo de aprender com o surgimento e a inserção das 

novas tecnologias na sociedade. 

As TDIC são objetos culturais da contemporaneidade. Para Freitas (2010), as novas 

tecnologias são instrumentos tanto material quanto simbólico, uma vez que como objeto em si 

é instrumento material e para ser um instrumento simbólico necessita de seus próprios 

símbolos para funcionar. A autora enfatiza que o computador, a internet e as outras 

ferramentas digitais não são meras máquinas, são instrumentos mediadores do conhecimento 

por serem tanto instrumento material quanto instrumento simbólico e permitirem a mediação 

com o outro.  

Para nos aproximarmos de significado, apoiamo-nos em Vigotski (2001) que vincula o 

significado à palavra e esta como pertencente ao reino da linguagem bem como ao reino do 

pensamento, uma vez que o autor estabelece uma relação direta e constitutiva entre 

pensamento e linguagem. A linguagem tem uma função comunicativa, ela é primordialmente 

uma maneira para propiciar a comunicação social, assim como de enunciação e compreensão. 

Para o autor, o único método de investigação é o método da análise semântica, assim analisa-

se o sentido da linguagem, o significado da palavra. Para Aguiar e Ozella (2006, p. 226), os 

significados são “produções históricas e sociais. São eles que permitem a comunicação, a 

socialização de nossas experiências”. Dessa forma, se apreendemos o significado da palavra, 

temos como entender a organização do pensamento. 

Nessa perspectiva, considera-se que o aprendente verbaliza aquilo que pensa, sendo 

assim seu pensamento precisa ser conhecido e mobilizado para melhorar a sua ação em 

contexto de ensino e aprendizagem de línguas em sala de aula ou quando exercem seu 

autodidatismo e autonomia. Para isso, necessita-se fazer a análise do que o aluno demonstra e 

diz, em alguns casos temos que fazer a análise do próprio aprender, do processo de 

aprendizagem do aprendente nas condições que se obtêm.  

Além disso, destaca-se que todo processo de ensinar línguas é direcionado por uma 

dada abordagem, composta pelo conjunto de axiomas, crenças e valores que o professor 

dispõe para orientar todas as ações da operação de ensino e aprendizagem (ALMEIDA 

FILHO, 2014). Ensinar é propiciar experiências novas aos alunos. Entretanto, o que acontece 

em sala de aula não é única e simplesmente responsabilidade do professor. Sua abordagem de 

ensinar não é a única força atuando na construção do processo de ensino e aprendizagem. As 
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ações do professor são influenciadas pela abordagem dos aprendentes, pela cultura de 

aprender dos alunos, pelo que eles esperam e pensam sobre o processo de aprender. 

Nesse sentido, o pesquisador e seus colaboradores desenvolveram pesquisas sobre as 

competências dos aprendentes de línguas e sugerem a existência de cinco competências dos 

alunos, a saber: competência espontânea ou implícita, competência informada, competência 

aplicada, competência acadêmica e competência linguístico-comunicativa. 

Dessa forma, Almeida Filho (2014) entende como competência espontânea ou 

implícita a "competência natural de aprender e de ensinar, de ver outras pessoas aprendendo, 

de ouvir os pais dizendo coisas, de observar e de adquirir os modos dos colegas que é 

constituída por intuições, crenças e experiências pessoais de ensinar e aprender" (p. 

22). A competência informada existe quanto "os aprendentes ganham consciência dos 

mecanismos envolvidos no processo adquiridor e já podem explicar muitas de suas ações por 

conceitos e por argumentos relacionantes que já podem verbalizar" (p. 25). Com 

essa competência desenvolvida o aluno sabe o que é a língua, a arte de aprender e de ensinar 

essa língua para que o seu aprendizado seja proveitoso. Desta maneira, o aluno será capaz de 

citar o nome do autor da teoria de ensino e aprendizagem que ele utiliza. Já a competência 

aplicada permite ao aluno explicar à luz das teorias aprendidas porque aprende e como 

aprende. Segundo o autor, os aprendentes que têm essa competência desenvolvida são "alunos 

mais produtivos, que escolhem (porque comparam) maneiras melhores de aprender, que 

escolhem mais e melhores estratégias, que cultivam atitudes produtivas" (p. 25).  Ele ressalta 

que a competência acadêmica "é uma competência de saber pensar no que faz 

estrategicamente para aprender cada vez melhor novas línguas desejadas ou necessárias, uma 

capacidade de cuidar de si no processo adquiridor" (p. 21). Essa competência leva o educando 

a perceber que ele é responsável pelo seu processo de ensino e aprendizagem. E também 

incentiva o aprendente a colaborar com os outros colegas de classe. E, finalmente, a 

competência linguístico-comunicativa está relacionada com a compreensão e com a 

capacidade de uso da língua-alvo, envolvendo conhecimento sobre a sua estrutura e seu 

funcionamento enquanto código linguístico e código social para produção e interpretação de 

sentidos. 
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3 Metodologia 

 

Este estudo, de natureza qualitativa, utilizou a metodologia da Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 1977; MORAES, 1999) para interpretar o significado atribuído por alunos de 

inglês como LE ao uso do computador e da internet para a aprendizagem de língua inglesa. 

Para tanto, utilizamos um instrumento de evocação livre que consistiu em solicitar que os 

alunos evocassem as seis primeiras palavras, expressões ou frases que imediatamente viessem 

à lembrança ao lerem esta sentença: Usar o computador e a internet para aprender uma 

língua estrangeira é..., a seguir os participantes deveriam indicar as três palavras mais 

importantes da lista de seis, e, finalmente, atribuir significado da palavra considerada como a 

mais importante. A análise foi feita sobre os significados atribuídos às palavras, expressões ou 

frases mais importantes. No verso do instrumento, perguntamos sobre acesso e utilização de 

computador e internet, além de informações referentes a sexo, idade, estado civil, local de 

residência e nível de escolaridade. Não solicitamos nome para oferecer maior liberdade de 

expressão aos aprendentes. 

Os participantes deste estudo são dezoito alunos de inglês como LE de um Centro de 

Línguas localizado na área central do Distrito Federal. Os Centros de Línguas são oito escolas 

públicas pertencentes à Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) que trabalham 

exclusivamente com o componente curricular Língua Estrangeira Moderna (LEM), 

ministrando as línguas espanhola, francesa e inglesa. Em um desses Centros, além dos três 

idiomas, há aulas de alemão e em outros três Centros, de japonês. As salas de aula do Centro 

pesquisado são equipadas com aparelho de televisão e som, projetor multimídia e acesso a 

internet sem fio. A instituição também tem um Laboratório de Informática com vinte 

computadores com acesso à internet e uma professora de informática responsável pelo espaço. 

A frequência às aulas de inglês no Centro em questão foi iniciada pelos participantes 

quando estavam concomitantemente matriculados no Ensino Médio de alguma escola pública 

da SEDF. O curso de língua inglesa em que foram matriculados é voltado para adolescentes, 

com duração de três anos, cujos objetivos são trabalhar as quatro habilidades linguísticas – 

compreensão e produção oral e escrita, ou seja, ouvir, ler, falar e escrever – e preparar para os 

exames de acesso à universidade e para o mercado de trabalho, sendo o uso das novas 

tecnologias uma das recomendações.  
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Os dezoito participantes são de três turmas do nível básico, sendo que duas estão no 

quinto nível e a outra no terceiro nível. Ao longo do semestre letivo, esses aprendentes 

tiveram pelo menos uma aula no Laboratório de Informática da instituição para trabalharem 

com o computador e a internet. Na primeira turma, os alunos realizaram uma pesquisa na 

internet sobre a banda The Beatles, escolheram uma música e responderam a perguntas 

elaboradas pela professora. Os alunos da segunda turma escreveram frases, utilizando 

adjetivos, ilustradas com imagens retiradas da internet. Ao final do exercício, enviaram o 

arquivo com as frases para o e-mail da professora. A terceira turma elaborou uma 

apresentação em um programa similar ao Power Point Presentation como parte da preparação 

para o projeto oral que seria apresentado na aula seguinte. 

Entre os participantes, onze são do sexo feminino e sete do masculino, todos solteiros; 

Sete eram menores de idade, entre 16 e 17 anos e onze maiores de idade, entre 18 e 20 anos. 

Quatorze alunos estavam cursando o Ensino Médio, segundo e terceiro anos, em escolas 

públicas na área central do Distrito Federal, três estavam cursando Ensino Superior em 

instituições privadas e um havia concluído o Ensino Médio e não estava matriculado no 

Ensino Superior. Onze alunos eram moradores de várias regiões administrativas do Distrito 

Federal e seis residiam no estado de Goiás em cidades próximas ao Distrito Federal, em áreas 

conhecidas como Entorno que podem chegar a mais de 30 km de distância do Centro de 

Línguas onde cursavam inglês. O quadro 1, a seguir, traz em números o perfil dos 

participantes da pesquisa.  

 

 Participantes  Participantes 

Sexo 
Feminino 11 

Residência 
Distrito Federal 11 

Masculino 7 Entorno (Goiás) 6 
 Não identificou 1 

Idade 

16 anos 5  
17 anos 2 

Escolaridade 

Ensino Médio – 2º Ano 7 
18 anos 6 Ensino Médio – 3º Ano 7 
19 anos 4 Ensino Superior 3 
20 anos 1 Concluiu Ensino Médio 1 

Quadro 1: Perfil dos participantes da pesquisa 

 

A metodologia da Análise de Conteúdo neste estudo respaldou-se na abordagem 

qualitativa a partir da interpretação dos dados provenientes dos dezoito instrumentos de 

evocação livre sobre o significado do uso do computador e da internet em contexto de 
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aprendizagem de LE.  Para tanto, seguimos os processos sugeridos para a análise: preparação 

das informações, transformação das unidades em categorias, categorização, descrição e 

interpretação (MORAES, 1999). 

 

4 Análise dos dados 

 

A análise dos dados está dividida em duas subseções. Na primeira, abordamos o uso 

atribuído ao computador e à internet pelos participantes deste estudo, bem como as TDIC 

utilizadas e a quantidade de horas diárias de acesso à internet. Na segunda, para a composição 

da categorização, estabelecemos quatro categorias temáticas a partir dos significados, a saber: 

facilitador, motivador, instrumentos para ensino e aprendizagem, e, extensões da sala de 

aula. A descrição e interpretação dos dados foram desenvolvidas simultaneamente nesta 

subseção com uso intensivo do registro dos participantes para ilustrar e ratificar os 

significados descritos e interpretados.  

 

4.1 Uso do computador e internet 

 

Todos os participantes deste estudo usam o computador e acessam a internet 

diariamente. Poucos aprendentes navegam na internet por meio de uma única TDIC, a saber: 

A2, A4 e A154 indicaram o computador ou o notebook de casa como TDIC de acesso; A13 

calculou quinze horas diárias de internet por meio de seu smartphone; e, A11 não indicou 

como acessa a internet, embora liste “pesquisas escolares, checar e-mails, bate papos, ler 

notícias, e no trabalho ferramenta de acesso” como atividades que realiza, utilizando a internet 

em duas horas diárias. Os outros participantes utilizam diferentes TDIC para acessar à 

internet, sendo o computador ou o notebook de casa a mais utilizada, com dezesseis 

indicações, seguido pelo celular ou smartphone, com onze indicações. Também entram na 

internet pelo Ipad ou Tablet, com quatro indicações. Apenas A6, A9, A10 e A14 indicaram os 

computadores do Laboratório de Informática do Centro em que estudam como uma TDIC que 

permite a conexão à internet, provavelmente porque o uso desses computadores seja 

                                                           
4 Os participantes são identificados pela letra A, de aprendente, seguido do número que especifica o instrumento 
de evocação livre. Dessa forma, temos A1 até A18. 
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esporádico e relacionado à atividade da aula. Os aprendentes podem utilizar os computadores 

do Laboratório quando o espaço não está com aula, porém precisam registrar qual atividade 

desenvolveram e o acesso às redes sociais é bloqueado. As outras formas de acesso são 

computador ou notebook do trabalho, com três indicações (A9, A10, A16), e Lan House, com 

apenas uma indicação (A6). O quadro 2 sintetiza as TDIC utilizadas para o acesso à internet.  

 

TDIC utilizadas para acessar a internet Participantes 

Computador/Notebook em casa 
16 (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 

A12, A14, A15, A16, A17, A18) 

Celular/Smartphone  
11 (A1, A3, A5, A6, A7, A8, A9, A13, A16, A17, 

A18) 
Ipad/Tablet 4 (A10, A12, A16, A17) 
Escola/Laboratório de Informática da Escola 4 (A6, A9, A10, A14) 
Computador/Notebook no trabalho 3 (A9, A10, A16) 
Lan House 1 (A6) 

Quadro 2: TDIC para acesso à internet 

 

A quantidade de horas diárias de navegação na internet varia de uma hora a dezoito 

horas. A média de acesso do grupo é de aproximadamente quatro horas e trinta minutos por 

dia. Dez participantes disseram acessar de duas a três horas diariamente, enquanto dois 

participantes calcularam estar conectados à internet de quinze a dezoito horas diariamente ao 

que responderam que fazem “tudo” ou “quase tudo” pela internet. Dois participantes somaram 

sua conexão à internet em duas horas diárias e quatro participantes disseram investir de quatro 

a seis horas na rede mundial de computadores diariamente. O número de horas conectado à 

internet pelos participantes do estudo está detalhado no quadro 3. 

 

Horas diárias Participantes Horas diárias Participantes 
1 hora 2 (A9, A18) 5 horas 1 (A5) 
2 horas 5 (A3, A4, A8, A10, A11)  6 horas 1 (A7) 
3 horas 5 (A2, A6, A14, A15, A17) 15 horas 1 (A13) 
4 horas 2 (A1, A12) 18 horas 1 (A16) 

Média de horas diárias do grupo: 4h30 
  Quadro 3: Horas diárias na internet 

 

No quadro 4, temos uma lista com o uso atribuído ao computador e à internet. O 

número entre parênteses representa a quantidade de respostas, que é superior ao número de 

participantes por se tratar de uma questão aberta na qual listaram vários usos para essas TDIC. 
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Computador Internet 
Pesquisa (6) 
Tarefa/Trabalho (6) 
Diversão/Entretenimento/Lazer (5) 
Estudo/Estudar (4) 
Acessar internet (3) 
Redes Sociais (facebook, twitter) (3) 
Conversar c/ familiares/Namorar (2) 
Notícias/Ver coisas importantes (2) 
Quase tudo/Muita coisa (2) 
Uso Pessoal (1) 

Pesquisa (10) 
Aprendizagem/Estudo/Estudar (5) 
Diversão/Entretenimento/Lazer (5) 
Bate papo/Conversar com amigos/parentes (4) 
Tarefa/Trabalho/Trabalhar (4) 
Redes Sociais (3) 
Noticias (2) 
E-mail (1) 
Internet (1) 
Quase tudo/Tudo (2) 

Quadro 4: Uso atribuído ao computador e à internet 

 

Os participantes praticamente atribuem a mesma finalidade ao computador e a 

internet. Parece que essas TDIC estão imbricadas, ou seja, uma está contida na outra, uma vez 

que os participantes fazem pouca distinção aos usos atribuídos a elas. Os alunos apontam a 

pesquisa como a principal finalidade para o uso do computador e a internet. Inferimos que a 

pesquisa é usada em contexto bem amplo, tanto para buscar o endereço de um lugar quanto 

para os conteúdos escolares. A segunda finalidade para essas TDIC se refere ao contexto 

escolar ou de trabalho para a realização de tarefas e trabalhos. As outras finalidades apontadas 

se referem ao entretenimento, comunicação pelas redes sociais ou por outros meios como o 

bate papo e acesso às notícias. Apenas três participantes tratam computador e internet como 

TDIC distintas, ao se referirem ao computador como uma tecnologia para ter acesso à 

internet. Dois participantes responderam que o computador e a internet são usados para 

“muita coisa”, “quase tudo” ou “tudo”, sem exemplificar a generalização.  

As respostas dos participantes sobre como acessam e quanto tempo despendem 

acessando a internet cotidianamente estão baseadas em suas percepções de uso do computador 

e da internet, o que pode diferir em número de horas se for realizada uma aferição do uso 

dessas TDIC. Inferimos que os participantes da pesquisa acessem a internet mais horas do que 

as duas ou três horas declaradas pela maioria porque além do computador de casa, o acesso é 

realizado pelo celular ou smartphone. Como os proprietários costumam estar constantemente 

com seus aparelhos, o acesso à internet está à mão, mesmo que seja para uma consulta rápida.  

O computador e a internet estão na condição de tecnologia ubíqua na sociedade de 

uma área urbana como o Distrito Federal. Coll e Monereo (2010, p. 46) definem tecnologia 
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ubíqua como a “progressiva integração dos meios informáticos nos diferentes contextos de 

desenvolvimentos dos seres humanos, de maneira que não são percebidos como objetos 

diferenciados”. É provável que a comunicação por meio de um aplicativo como o whatsapp, 

que é acessado pela internet, passe despercebido, por exemplo, por estar intrínseco a uma 

nova forma de comunicação. Fato é que os participantes deste estudo nasceram depois de 

1990 e vivem em um mundo circundado pelas tecnologias digitais e as utilizam como parte 

integrante de suas vidas, fazendo com que sejam nativos digitais de acordo com Franco 

(2013). 

Muitos dos frequentadores de escolas e faculdades estão associados a um perfil de 

usuários das TDIC no seu dia-a-dia, nomeados como Geração Z, Geração Net ou Nativos 

Digitais por apresentarem destreza com jogos de computador, e-mail, internet, telefones 

celulares, SMS, chats e redes sociais; receberem informações rapidamente; processarem 

vários assuntos simultaneamente; e, desempenharem múltiplas tarefas (Prensky, 2001). A 

definição para essas gerações, além de caracterizar novas formas de comunicação e 

comportamento, atrela a faixa etária ao uso das TDIC (Geração Z – nascidos a partir da 

década de 1980; Nativos Digitais – nascidos a partir da década de 1990). Franco (2013) alega 

que nem todos os nascidos a partir da década de 1990 sejam nativos digitais, pois nem todos 

têm fácil acesso ao computador e aos recursos da internet.  

 

4.2 Significados para o uso do computador e da internet para aprender LE 

 

Para a análise dos significados atribuídos pelos participantes sobre o uso do 

computador e da internet para a aprendizagem de LE em contexto escolar, apoiamo-nos na 

Análise de Conteúdo para compormos quatro categorias de análise. Empregamos excertos5 

dos instrumentos de evocação livre em que os participantes atribuem o significado à palavra, 

à expressão ou à frase mais importante.  

                                                           

5
 Os excertos foram reproduzidos da seguinte maneira: “A” seguido de número é a identificação do participante 

de acordo com o instrumento de evocação livre; palavra, expressão ou frase em itálico corresponde à palavra 
mais importante; sentença após os dois pontos (:) corresponde ao significado atribuído à palavra mais 
importante. 
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De um modo geral, os aprendentes aceitaram e aprovaram as novas tecnologias para a 

aprendizagem de LE por considerá-las boas ou úteis, pois facilitam e auxiliam a 

aprendizagem, conforme excertos a seguir: 

 

A7: Very good: Acho muito bom  
A8: Facilita o aprendizado: [não houve atribuição de significado] 
A15: Útil: ajuda muito 
 

No quadro 5, a seguir, temos as categorias dos significados na primeira coluna e, na 

segunda coluna, a interpretação dos significados atribuídos ao computador e à internet para a 

aprendizagem de LE. 

 

Categoria Significados 

Facilitador 

· Acesso a informações e conteúdos estudados. 
· Aprendizagem mais fácil, mais simples. 
· Aumento da capacidade de fixação de conteúdo.  
· Mesmas TDIC utilizadas para o entretenimento. 
· Esclarecimento de dúvidas. 
· Ferramenta para tradução. 

Motivador 
· Desperta e/ou aumenta o interesse. 
· Propicia prazer. 

Instrumentos  
para ensino e 
aprendizagem 

· Ferramenta para o professor. 
· Complementação do trabalho de sala de aula. 
· Auxílio na aprendizagem de conteúdos. 
· Pesquisas extra-classe. 
· Inclusão digital. 

Extensões da sala de aula · Associação entre o que é feito na escola com o que é feito fora da 
escola.  

Quadro 5: Categorias dos significados 

 

4.2.1 Categoria Facilitador 

 

Para os aprendentes, o uso do computador e da internet tem um caráter facilitador por 

várias razões, como ter acesso às informações e aos conteúdos estudados, conforme os 

excertos a seguir: 

 

A2: Facilidade: facilidade por que fica tudo a um click. 
A6: Ótimo: Ótimo porque facilita a aprendizagem da língua, tira as dúvidas, traz muitas 

informações. 
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A5 atribui outra vantagem à fonte de pesquisa possibilitada por essas TDIC que é a 

não exposição perante o professor e os colegas em sala de aula quando há dúvidas, pois sua 

dificuldade pode ser esclarecida com uma busca na internet:  

 

A5: Mais fácil: É mais fácil porque em sala de aula você tem vergonha às vezes de fazer uma 
pergunta, e, usando a internet você acessa tudo e pode tirar suas dúvidas. 

 

No excerto seguinte, inferimos que essas TDIC são consideradas como instrumentos 

mediadores, tornando a aprendizagem mais fácil:  

 

A3: Interessante: É interessante, porque aprendemos de uma forma fácil. 
 

Depreendemos do excerto de A17 que as TDIC podem ser usadas como ferramenta 

que possibilita a busca de palavras desconhecidas, como em um dicionário, ou como um 

tradutor, caso do Google Translator:  

 

A17: Útil: porque posso precisar para fazer traduções de palavras. 

 

Observamos nos excertos de A16 e A1 outro significado atribuído às TDIC, 

relacionando-as à fixação de conteúdo. Há uma associação entre aumentar a capacidade de 

fixar conteúdo porque as informações estão mais acessíveis, tornando esse processo mais 

prático e, também, porque o computador e a internet são as mesmas ferramentas utilizadas 

para o entretenimento: 

 

A16: Ajuda a fixar: porque utiliza algo que está ligado ao nosso lazer.  
A1: Prático: Prático - mais acessível e maior fixação de conteúdo. 
 

No uso atribuído ao computador e internet, cinco participantes relataram usar essas 

TDIC para diversão, entretenimento e lazer (ver subseção 4.1. Uso do computador e internet). 

Inferimos nas respostas dos aprendentes A17 e A1 desenvolvimento de suas 

competências acadêmicas, pois mostraram consciência de como utilizam as estratégias para 

melhor aprender. Isso ocorreu quando esses aprendentes verbalizaram e explicaram suas 
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ações no Laboratório de Línguas, considerado como uma extensão da sala de aula. A17 

afirmou que utiliza as TDIC para fazer traduções e A1 declarou que através dessas 

tecnologias o aprendizado torna-se prático por ser mais acessível e com isso obtém uma maior 

fixação do conteúdo. Percebemos que as afirmações desses dois participantes são intuitivas, 

provenientes de suas competências espontâneas. Entretanto, notamos que a competência 

aplicada não pode ser expandida porque esses alunos não souberam explicar as estratégias de 

aprendizagem usadas à luz de teorias, pois a competência informada não foi desenvolvida.  

 

4.2.2 Categoria Motivador 

 

Para expressar que as TDIC têm um caráter motivador para a aprendizagem, os 

participantes A11 e A13 utilizaram a palavra “interessante”. Interessante passou a ter uma 

conotação de motivação, uma vez que o uso do computador e da internet desperta, estimula o 

interesse para a aprendizagem, pois propicia prazer, além disso o interesse pode aumentar 

devido ao uso das novas tecnologias: 

 

A11: Interessante: Causa vontade, provoca interesse olhar gostar estimular a querer, causa     
prazer.  

A13: Interessante: O interesse dos alunos aumenta com as tecnologias. 
 

4.2.3 Categoria Instrumentos para ensino e aprendizagem 

 

A9 atribui dois significados para o computador e a internet em contexto de 

aprendizagem de LE, em A9(1) o participante faz uma relação dessas TDIC em prol do ensino 

como ferramenta para o professor, em A9(2) associa as novas tecnologias em favor do 

desenvolvimento do aluno, uma vez que essas ferramentas podem propiciar a aprendizagem 

de uma maneira descontraída e possibilitar a realização de pesquisas nas extensões da sala de 

aula, além de que seu uso na escola oportuniza o acesso de aprendentes que tenham 

dificuldade para utilizar essas ferramentas fora da escola, propiciando, dessa forma, inclusão 

digital. 

 

A9(2): Um instrumento que contribui com o aprendizado: Sem dúvida alguma, um 
instrumento que contribui para o aprendizado do estudante. Auxilia nas pesquisas fora 
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de sala além de ser um método descontraído de aprender. Também o uso do computador 
e da internet na escola como forma de aprendizagem é um meio de inclusão digital aos 
estudantes que não tem condições de acessar em outro lugar. 

 

Nos excertos de A9(1) e A10, o computador e a internet estão relacionados ao ensino, 

como uma forma adicional para o professor trabalhar o conteúdo, como uma possibilidade a 

mais de complementar o trabalho realizado em sala de aula e, também, para auxiliar na 

aprendizagem mais complexa dos conteúdos sob a supervisão do professor. Nessa 

perspectiva, as TDIC em questão não são vistas como uma possibilidade autônoma de 

aprendizagem, mas como instrumentos auxiliares do professor para o ensino: 

 

A9(1): Um instrumento que contribui com o aprendizado: Um método adicional ao que é 
ensinado em sala. Uma opção a mais que o professor tem de ensinar.  

A10: Maneira mais prática de aprender: com a utilização do computador os alunos com a 
supervisão da professora podem aprender de uma forma mais complexa os conteúdos. 

 

4.2.4 Categoria Extensões da sala de aula 

 

Percebemos nos excertos de A12 e A18 que esses alunos fazem uma associação entre 

o aprendizado que ocorre na sala de aula com o uso das TDIC em questão e o que acontece 

nas suas extensões. Inferimos que o uso das novas tecnologias amplia o conhecimento do 

aprendente acerca de si mesmo e do mundo do qual é parte: 

 

 A12: Produtivo: A produtividade faz com que os alunos se preparem não só para a matéria, 
mas como para a vida. 

A18: Aprender mais: aprender, viver. 
 

5 Considerações Finais 

 

Neste estudo, consideramos o computador e a internet como instrumentos mediadores 

contemporâneos para a aprendizagem e como, no contexto estudado, as novas tecnologias não 

estão integralmente inseridas na sala de aula, julgamos relevante interpretar os significados 

atribuídos por alunos de inglês ao uso dessas tecnologias em ocasião em que foram utilizadas 

no contexto escolar.  
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As TDIC foram bem aceitas pelos participantes e os significados atrelaram as novas 

tecnologias a um caráter facilitador e motivador para a aprendizagem, pois estão relacionadas 

a um uso das novas tecnologias que os aprendentes já fazem fora da escola, como realização 

de pesquisas, trabalhos e estudos, além de diversão e comunicação, incluindo as redes sociais.  

Nesse sentido, as novas tecnologias utilizadas na sala de aula estendem o uso do computador 

e da internet para a vida cotidiana dos alunos e ainda podem inserir os aprendentes que estão 

fora do mundo digital, propiciando a inclusão digital.  

Os significados para as TDIC vislumbram o desenvolvimento da autonomia para o 

aprendizado, tornando-o mais fácil, melhor fixação de conteúdos, possibilidade de 

esclarecimento de dúvidas, tradução de vocábulos e a expectativa de uma aprendizagem mais 

lúdica. Por outro lado, as novas tecnologias podem servir como ferramentas para o ensino, 

possibilitando ao professor utilizar-se delas para complementar o trabalho desenvolvido em 

sala de aula. Pelo que foi exposto, consideramos que as TDIC podem ser cada vez mais 

utilizadas em sala de aula e nas suas extensões.  

Embora não tenha sido o foco deste trabalho, podemos atrelar o significado das TDIC 

para a aprendizagem de LE com as competências do aprendente que podem ser trabalhadas 

para o desenvolvimento de uma aprendizagem mais efetiva. Cabe-nos, neste momento, 

sugerir o uso das TDIC para mediar cursos de extensão que versem sobre as teorias de ensino 

e aprendizagem com a finalidade de desenvolver a competência informada do aprendente, 

colocando esses alunos na condição de sujeitos da ação educativa. E, desse modo, o 

aprendente será capaz de verbalizar e explicitar suas ações dentro e fora da sala de aula. Dessa 

maneira, esse aluno poderá desenvolver sua competência aplicada permitindo uma prática 

explicada por meio dos saberes apreendidos e, consequentemente, desenvolvendo a sua 

competência acadêmica a qual promoverá a conscientização do aprendente para uma postura 

proativa e autônoma perante sua aprendizagem. 
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CONCEPÇÕES SOBRE LINGUA/LINGUAGEM: REFLEXÕES DO PROFESSOR DE 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 
 

Silvane Aparecida de FREITAS (UEMS)1 
Sílvia Cristina do Amaral ALMEIDA (UEMS/UUP)2 

 
 
RESUMO: A partir da concepção de que o sujeito é constituído na e pela linguagem, sendo 
esta heterogênea, viva e dinâmica, intentamos investigar as concepções de língua/ linguagem 
que habitam o imaginário dos professores de Língua Portuguesa, o processo de sua formação 
profissional. Como pressupostos teóricos nos pautamos em Bakhtin (2006, 2011), 
Fiorin(2008), Possenti (2012), Geraldi (2003, 2013) Orlandi (2010), Mortati (1993), Coracini 
(2003,2011, 2013). Na perspectiva da AD de linha francesa, analisaremos memórias de 
professores, atuantes em três municípios, do estado de São Paulo, no intuito de compreender a 
realidade desses sujeitos. 
 
Palavras-chave: Língua/linguagem. Memórias. Análise do discurso. 
  

 

1 Introdução  

 

A ideia de escrever sobre “As concepções de língua/linguagem” surgiu mediante a 

necessidade que os docentes de Língua Portuguesa têm de se discutir novos paradigmas 

educacionais e as novas exigências impostas pela sociedade contemporânea. Dentre as quais, 

podemos citar o processo ensino/aprendizagem como interação, o texto como unidade de 

ensino, a diversidade de gêneros, as práticas de leitura, as práticas de produção textual, a 

prática de reflexão sobre a língua, a educação permanente tendo em vista as constantes 

mudanças e exigências nos ambientes de trabalho na sociedade atual. 

Tornamo-nos educadores e não nos damos conta de que somos manipulados, que 

seguimos modelos, regras e que, na verdade, somos meros repetidores, nada construímos de 

totalmente novo, nem somos livres em nossas escolhas. Será que não temos autonomia para 

construirmos nada ou nos acomodamos e deixamos que a vida simplesmente nos leve?  

                                                           
1 Doutora em Letras pela UNESP. Pós doutorado em Linguística Aplicada pelo IEL UNICAMP. Professor 
adjunto da UEMS. Paranaíba. Brasil. E-mail: silvaneafreitas@hotmail.com. 
2 Mestranda em Educação. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária Paranaíba. 
Paranaíba/MS. Brasil. E-mail: silviacristinasaura@yahoo.com.br. 
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Este artigo é parte da Dissertação de Mestrado em andamento “Concepções de 

língua/linguagem: reflexões do professor de Língua portuguesa”, em que temos como 

objetivo analisar as concepções dos professores de Língua Portuguesa sobre o ensino de 

língua/linguagem e se esses professores estão abertos aos novos paradigmas educacionais.  

A formação de professores é um processo que envolve a formação de sujeitos num 

determinado momento histórico e envolvidos em determinadas relações sociais, sendo 

necessária a busca do aperfeiçoamento profissional (teoria) para se pensar as práticas. 

(MORTATI, 1993). À medida que vivemos, constituímo-nos como educadores, nosso 

repertório teórico e didático também se desenvolvem. Segundo Mortati (1993, p.30), 

 
O professor se forma - ou é deformado – no processo de formação por outros 
e de outros. Todo processo de formação de professores é trabalho que produz 
uma proposta de ensino e os sujeitos e relações sociais nele envolvidos, 
enquanto objetivação de um projeto - mutável e com utopias - dado por 
outros ou concebido pelos professores. A formação de professores é parte do 
processo de formação de sujeitos, num dado momento histórico, em 
determinadas relações de trabalho. 

 
Como podemos constatar, a formação do professor faz parte de sua formação enquanto 

sujeito e se dá nas suas relações sociais enquanto profissional. O professor precisa ir além do 

que aprendeu e desenvolver um saber prático atrelado aos conhecimentos teóricos para se 

tornar agente de transformação da realidade. 

Tendo em vista o interesse que o tema desperta, é de fundamental importância analisar 

o processo de formação de professores, bem como sua prática pedagógica, como processo 

metodológico, contamos com as memórias dos professores, as quais serão coletadas por meio 

de questionário com perguntas semi-estruturadas. 

Segundo Coracini (2011), a memória apresenta as seguintes abordagens: histórica, 

psicológica, discursiva, psicanalítica e desconstrutivista. A memória discursiva remete-nos a 

lembranças ou recordações de algo que se supõe ter acontecido para a constituição do sujeito. 

Assim, o sujeito se diz e diz o mundo por meio de suas memórias. 

 

2 Caminho metodológico  

 

Esta pesquisa será desenvolvida com os preceitos teóricos da Análise do Discurso de 

orientação francesa, portanto, pretendemos analisar, problematizar os dados coletados, ou 
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seja, os relatos dos professores sobre suas concepções de linguagem, no intuito analisar o 

sentido que os ditos desses professores provocam nas diferentes situações da materialização 

do discurso. 

 Como instrumentos metodológicos de pesquisa, coletaremos as memórias de 

professores de Língua Portuguesa, atuantes em três escolas da rede estadual, dosmunicípios 

de Santa Albertina, Santa Rita d’Oeste e Paranapuã, no estado de São Paulo, totalizando 15 

(quinze) sujeitos. Para isso, foi feito um roteiro de perguntas semi-estruturadas, objetivando 

orientar a coleta de memórias desses professores. Tais instrumentos intentam buscar 

informações a respeito da formação profissional desses docentes, as concepções sobre o 

ensino de língua materna e de língua/linguagem que possuem e qual a relevância da formação 

em serviço para esses professores. Assim, por meio dessas memórias, estaremos 

problematizando sobre as identificações desses professores e suas ideologias. Ao analisar o 

material coletado, ficaremos atentos não somente à materialidade lingüística, mas também 

procuraremos levar em consideração as condições de produção do discurso desses 

professores. 

Para a efetivação da coleta de dados, num primeiro momento, visitamos as escolas e 

conversamos com os professores a fim de estabelecer um contato inicial com esses 

professores e explicar o intuito de nossa pesquisa. Em seguida, fizemos o questionário e 

entregamos para que esses professores relatassem suas memórias. De posse destas memórias, 

passaremos para a análise discursiva desses dados.   

A análise das memórias possibilitará uma visão da identidade destes sujeitos, bem 

como uma melhor compreensão do seu discurso, haja vista que a memória discursiva se 

materializa pela linguagem e é pela linguagem que o sujeito oportuniza construir-se e 

reconstruir-se pelas reformulações que faz de si próprio. Acreditamos que por meio da 

história de vida o sujeito, ele possa entender a sua própria formação já que essa é um processo 

contínuo (CORACINI, 2003). 

Assim, mediante esta pesquisa, pretendemos entender o que pensam os professores de 

Língua Portuguesa, que concepções possuem sobre o ensino de língua/linguagem, quais 

seriam os objetivos do ensino de língua para esses professores? Como se dá a formação em 

serviço desses professores?
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3 Concepções de língua/linguagem 

 

O termo linguagem é muito amplo e pode abranger tanto a linguagem verbal, como a 

oralidade ou a escrita. A linguagem nos constitui enquanto sujeitos. É por meio dela que 

manifestamos nossos desejos, expressamos nossos sentimentos, nos diferenciamos dos 

animais e nos tornamos seres políticos. O uso da linguagem faz parte da natureza humana e é 

a partir desta que se formam os diferentes enunciados. Entendemos que 

 
Todo enunciado – oral e escrito, primário e secundário e também em 
qualquer campo da comunicação discursiva – é individual e por isso pode 
refletir a individualidade do falante (ou de quem escreve), isto é, pode ter 
estilo individual. Entretanto, nem todos os gêneros são igualmente propícios 
a tal reflexo da individualidade do falante na linguagem do enunciado, ou 
seja, ao estilo individual. (BAHKTIN, 2011, p. 265). 

 

Como podemos notar é a palavra que marca a individualidade do sujeito, é por meio 

dela que podemos perceber as diferenças entre seres. O discurso leva-nos a compreensão da 

subjetividade, bem como oportuniza-nos apreensão de uma realidade social e cultural e, ainda, 

se constitui em instrumento de ideologia. É por meio do discurso que as ideologias se fazem 

presentes, e, ao mesmo tempo, é pela análise destes que podemos perceber as ideologias que 

aí se fazem presentes.  

Segundo Bakhtin, “a palavra é fenômeno ideológico por natureza”. As palavras são 

carregadas de ideologias e são nelas que podemos notar as ideologias presentes nas diferentes 

formações discursivas. A palavra é material de significação de discurso interior. Ainda, 

considera que a palavra é o indicador sensível de todas as transformações sociais. 

Bakhtin (2006) concebe que a língua é um sistema de normas ininterruptas (histórica e 

evolutiva);  - a língua no ponto de vista sincrônico é ilusório, porque não representa nenhum 

momento efetivo do processo evolutivo linguístico - a língua não é um sistema de normas 

imutáveis;- o imutável se relaciona somente à existência da língua na  consciência individual; 

- o sistema linguístico é produto de reflexão sobre a língua, reflexão que não procede da 

consciência do locutor nativo e que não serve aos propósitos imediatos da comunicação, mas 

sim para sua necessidades enunciativas concretas. 

Ainda para esse autor, toda expressão verbal nasce do exterior, toda fala é social, sendo 

assim, todo discurso se constitui pelas relações sociais. As atitudes do cotidiano se 
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incorporam em nossos discursos e, consequentemente, é a materialização daquilo que você 

pensa. A linguagem é dialógica e o enunciador é marcado por diferentes vozes, ao 

materializar o discurso, está em interação com os diversos outros que o constitui; o que se diz 

nasceu dos diversos outros, ouvidos anteriormente.  

Segundo Orlandi (2010), não podemos considerar a linguagem como algo completo e 

acabado, pois a sua condição é a incompletude. Linguagem e sujeito se constituem nas 

relações que se estabelecem, na falta, no movimento. Essa incompletude permite que o sujeito 

se ressignifique, pois é por meio da linguagem e das relações que se estabelecem com suas 

experiências, com sua memória discursiva que os fatos ganham sentido, ora pela paráfrase, 

ora pela polissemia, e se inscrevem na vida destes sujeitos. 

É por meio da linguagem que nos compreendemos e o mundo ao nosso redor. Como já 

dissemos anteriormente, a linguagem é constitutiva do ser humano. Sujeito e linguagem se 

constroem na interação verbal. Dessa forma, afirma Geraldi (2013) que a língua não é um 

sistema pronto, que os sujeitos se constituem à medida que se relacionam com outros sujeitos 

e que as interações acontecem em um determinado momento num determinado contexto 

social, numa determinada formação social. 

De acordo com Fiorin (2009), a língua é um lugar de poder e contra poder, pois ao mesmo 

tempo que o sujeito se submete a ela (língua), também inscreve o seu poder pelo seu uso. 

 

Os enunciados, construídos pelo sujeito, são constitutivamente ideológicos, 
pois são uma resposta ativa às vozes interiorizadas. Por isso, eles nunca são 
expressão de uma consciência individual, descolada da realidade social, uma 
vez que ela é formada pela incorporação das vozes sociais em circulação na 
sociedade. Mas, ao mesmo tempo, o sujeito não é completamente 
assujeitado, pois ele participa do diálogo de vozes de uma forma particular, 
porque a história da constituição de sua consciência é singular. (FIORIN, 
2009, p. 157). 

 

Como ficou evidenciado, nos formamos por diversas vozes, por diversos outros 

presentes no mundo, nas relações estabelecidas pelas interações que se dão pela e na 

linguagem. Assim, o sujeito se torna livre para se expressar por meio da linguagem 

inscrevendo seu poder, como também se submete à linguagem para se expressar. 

 Toda interação se dá em uma determinada situação histórico-social e se concretiza no 

trabalho conjunto dos sujeitos, as quais são determinadas pelos discursos produzidos pela 
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língua. É por meio da linguagem que refletimos sobre a língua e esta reflexão nos leva a 

entender as diferentes ações linguísticas: - as atividades linguísticas se dão nas interações e 

dizem respeito a um determinado assunto e compreensão e progressão deste assunto; - as 

atividades epilinguísticas aparecem nas negociações de sentido as quais se apoderam das 

expressões utilizadas por objetos; - as atividades metalinguísticas usam a língua como objeto 

de não reflexão para falar sobre a língua.(GERALDI, 2013). 

Segundo esse autor, os sujeitos agem em relação à linguagem, sendo assim, podemos 

destacar: as ações que se fazem com a linguagem, ou seja, os sujeitos utilizam a linguagem na 

construção de seus discursos para atingir seus propósitos nas relações entre “eu” e “tu”; em 

relação às ações que se fazem sobre a língua os sujeitos produzem novos usos dentro da 

língua, dando-lhes novos sentidos;  quanto às ações da linguagem, é notória a interferência da 

língua no processo de construção de raciocínios lógico-linguísticos e nos sistemas de 

referências. 

Possenti (2012) parte do princípio de que “língua não se ensina, aprende-se”, sendo 

esse processo de se aprender uma língua, um processo muito complexo e, no entanto, a 

aquisição da linguagem se dá sem que tenhamos que um ensino formal de uma disciplina. 

Essa aprendizagem se faz num processo contínuo e constante num processo de atividades 

linguísticas significativas. 

Toda substância da língua está na interação verbal. Vejamos o que diz Bakhtin (2006, 

p.125) em “Marxismo e filosofia da linguagem”: 

 
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 
de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 
ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação 
verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. 

 

O ensino de Língua Portuguesa não pode ser dissociado desta perspectiva de 

linguagem, isso porque dependendo da concepção de linguagem do professor, será sua 

concepção de ensino. Três concepções de linguagem e sua relação com o ensino de Língua 

Portuguesa são abordados em Geraldi (2003, p. 41): a) a linguagem é expressão do 

pensamento, nesta concepção de linguagem, as pessoas que não conseguem se expressar bem 

também não conseguem pensar, pois, a expressão se constrói no interior e é apenas a tradução 

do mundo interior. Tal concepção está ligada à gramática tradicional, e a língua é concebida 
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como um sistema de normas fechadas. O falar bem, seguir a norma padrão, torna-se obrigação 

para toda expressão linguística.b) a linguagem é instrumento de comunicação, esta concepção 

está vinculada à teoria da comunicação sendo a língua representada por um código que 

transmite mensagem ao receptor. A língua passa a ser vista não mais como algo individual, 

mas como um conjunto de normas, códigos que estabelecem a comunicação entre as pessoas. 

Onde temos um emissor, o qual envia uma mensagem para um receptor utilizando-se de um 

canal. A língua nesta concepção é vista como objeto acabado que é transmitido de geração em 

geração, como se fosse morta.c) a linguagem é forma de interação,e se liga à linguística da 

enunciação. Nesta concepção a linguagem é o produto de interação humana e é por meio da 

linguagem que o sujeito se constitui. Bakhtin sustenta que o individuo aprende sua língua não 

por identificação, mas por compreensão e que a palavra se materializa pelo contexto. A língua 

é um sistema vivo e histórico e está sempre num fluxo de comunicação verbal social continuo 

e, por isso, sujeita à transformações. 

Ancorados nos dizeres de Bakhtin de que a língua é um fenômeno social da interação 

verbal e em transformação constante, apoiados na teoria da enunciação, conceberemos língua 

e linguagem nesta pesquisa. A língua não é algo estático, mecânico, é produto da interação de 

dois ou mais interlocutores e dependendo da posição social de seu interlocutor sua 

interlocução também muda. É no dia a dia que se dá essa mudança, a língua evolui, pois 

damos vida a ela. 

Para Bakhtin (2006) a linguagem é atividade responsiva, pois tudo o que falo gera uma 

ação em outra ação, ou seja, todo o nosso discurso em algum momento nos leva a uma ação 

(interação). 

Ainda para esse autor, toda expressão verbal nasce do exterior, toda fala é social, 

sendo assim, todo discurso se constitui pelas relações sociais. As atitudes do cotidiano se 

incorporam em nossos discursos e, consequentemente, é a materialização daquilo que você 

pensa. A linguagem é dialógica e o enunciador é marcado por diferentes vozes, ao 

materializar o discurso estáem interação com os diversos outros que o constitui; o que se diz 

nasceu dos diversos outros, ouvidos anteriormente.  
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4 Memória, discurso e identidade 

 

A memória é elemento substancial na formação do ser humano, seja elaoral ou escrita. 

Desde os tempos mais remotos em queo conhecimento era transmitido oralmente ela já se 

fazia presente, basta lembrar Sócrates e seu métododa maiêutica que recorria ao uso da 

memória para se  fundamentar e  desconstruir muitos argumentos na busca pela verdade. É ela 

que garante a perpetuação do ser humano na história. 

Com o advento da imprensa as memórias passam a ser escritas. Quando estamos lendo, na 

verdade, estamos revendo memórias, lembranças de um passado ao qual foi arquivado. Essas 

memórias arquivadas podem ser denominadas institucionais ou discursivas. As primeiras 

visam a lembrar ou resgatar alguns valores como por exemplo instituições religiosas ou 

escolares, enquanto as discursivas nos remetem ao esquecimento, pois está sempre em contato 

com novas interpretações, com novas experiências que se constroem em um determinado 

tempo, e, assim, novas práticas discursivas são construídas na relação homem  e linguagem ( 

CORACINI, 2011). 

De acordo com Orlandi (2010), os sentidos que se constituíram ao longo de uma história 

em torno de um conceito é o que chamamos de memória, de interdiscurso, ou seja,  aquilo que 

fala antes , em outro lugar, independentemente. É por meio da memória discursiva que se é 

possível todo o dizer, todo o já-dito. Esses dizeres possibilitam que os sujeitos signifiquem 

uma determinada situação discursiva. Na verdade, as palavras não são nossas, elas já foram 

ditas por outras pessoas, em outros lugares e em outros momentos. Esses já-ditos pertencem a 

uma memória coletiva. Desta forma, se relacionamjá-ditos e o que se tem há dizer, 

interdiscurso e intradiscurso. O interdiscurso se relaciona a constituição de sentido (todos os 

dizeres já-ditos e esquecidos), enquanto que o intradiscurso estabelece relação com a 

formulação ( o que se diz no momento, em determinadas condições). Assim, todo nosso dizer 

é determinado pela memória. 

 Odiscurso se relaciona à memória, e segundo Maingueneau (2014), uma formação 

discursiva é tomada em uma dupla memória, pois a ela se atribui uma memória externa (a 

qual se liga a uma filiação de formações discursivas anteriores) e uma memória interna 

(enunciados produzidos anteriormente no interior da mesma formação discursiva). Assim, o 

discurso se apoia numa tradição e, aos poucos cria, sua própria tradição, sendo inseparável do 
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modo de existência de cada formação discursiva, a qual tem sue modo peculiar de comandar 

essa memória. 

Segundo Orlandi (2010), a língua é o que possibilita o discurso sendo este efeito de 

sentido entre locutores. Partindo do pressuposto de que não existe uma pessoa que não tenha 

um discurso, faz-se necessário conhecer o discurso dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa. 

Todo discurso é heterogêneo (Authier-Revuz 1990), assim como todo sujeito é múltiplo, se 

constitui pelo outro, na falta e no desejo sendo controlado ou controladora pelas relações de 

poder (CORACINI, 2003). 

 Podemos observar que a formação docente não se restringe somente à formação 

inicial,ele está em constante formação, pois a formação do sujeito está sempre em movimento. 

Segundo Coracini (2003), os cursos de formação de professores não levam os sujeitos 

a questionarem sua identidade para que melhor entendam sua subjetividade e sua própria 

formação. A identidade do sujeito é um processo sempre em movimento, cuja transformação 

se dá ao longo de uma vida e entendê-lo requer analisar sua própria historia de vida.  

A palavra identidade nos sugere características próprias que individualizam os seres. 

Na busca pela compreensão da identidade do sujeito/professor há que se considerar que todo 

sujeito embora seja único e individual é também um sujeito plural, pois se constitui das 

diversas vozes dos diversos outros. Portanto, pressupor a identidade desses sujeitos é um 

pouco complexo, haja vista que não é possível uma identidade acabada, mas sim observar 

momentos de identificação em constante modificação. (CORACINI, 2003). 

 
5 Algumas memórias de Professores de Língua Portuguesa 

 

No intuito de compreender acerca da constituição identitária do sujeito professor e 

suas concepções sobre o ensino de língua, faremos análise de alguns fragmentos dos relatos 

dos professores, sujeitos desta pesquisa. 

A seguir temos as respostas dadas às perguntas: “Para você o que é ensinar Língua 

Portuguesa?”, “Qual a sua concepção sobre o ensino de Língua (Portuguesa)?”: 

 

S1.É despertar o aluno à curiosidade pelo saber, o aprimoramento do 
letramento e da leitura em si. 
S1. Despertar no aluno a vontade de aprender mais sobre sua língua materna 
e o conceito do que é ser cidadão patriota. 
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 Mediante o exposto, podemos começar a refletir sobre as concepções do sujeito 

professor acerca do ensino de Língua Portuguesa. Suas concepções perpassam a curiosidade 

pelo saber, aprimoramento do letramento e leitura. Com relação à enunciação, evidenciamos 

algumas escolhas lexicais pertinentes ao campo educacional: saber, letramento, leitura.  

Em relação à segunda resposta, podemos afirmar que o professor concebe o ensino de 

Língua Portuguesa ao conceito de patriotismo e ao despertar no aluno o interesse pela língua 

materna.  

 

S2.É fazer o aluno a pensar, interagir no dia-dia. 
S2.É aprender a usar a língua pátria. 
 
 

 O professor concebe o ensino de língua como levar o aluno a pensar e a interagir no 

dia-a-dia. As considerações apontadas pelo sujeito professor 2 se relacionam às concepções de 

língua como forma de interação. A língua nesta concepção é vista como fenômeno social.  

 
S3. É focar na prática, no dia-a-dia e mesclar atividades de fala, leitura e 
produção de texto. O aluno precisa desenvolver competências e habilidades 
diferentes ao longo dos anos, chegando ao final do terceiro ano do ensino 
médio, lendo fluentemente, tirando suas próprias conclusões dos textos lidos 
e escrevendo corretamente. 
S3.Concepção de que através da Língua Portuguesa, a relação interpessoal, o 
contexto de produção dos textos, as diferentes situações de comunicação, os 
gêneros, a interpretação e a intenção de quem produz são peças chave na 
vida de qualquer ser humano. 

 

 Observa-se neste fragmento que o ensino de Língua Portuguesa se relaciona com 

atividades do dia-a-dia, atividades de leitura e de produção textual. Quanto às escolhas 

lexicais, elas nos remetem ao campo discursivo da área educacional como: leitura, produção 

de texto, competências, habilidades, ensino médio, textos, gêneros, interpretação. 

 A concepção de língua apresentada pelo professor 3 se relaciona ao conceito de língua 

como forma de interação. A leitura, interpretação e produção de diferentes gêneros são vistos 

pelo professor como formas de aprimoramento do ser humano. 

S4. É despertar no educando a competência comunicativa quando ensino a 
ler ou a escrever, através de textos orais ou escritos. 
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S4. Acredito que seja ensinar a língua de forma que o aluno seja capaz de se 
comunicar, interagir socialmente, desenvolvendo hábitos linguísticos e 
internalizando-os. 
 

O ensinar Língua Portuguesa para esse professor está relacionado ao despertar a 

competência comunicativa nos educandos seja por meio de textos orais ou escritos. A 

concepção de língua se relaciona com a concepção de que a língua é instrumento de 

comunicação, no entanto, defendemos que a linguagem é mais que isso, a linguagem forma de 

interação social, é ação entre os interactantes. 

 

S5.É contribuir para que nossos alunos desenvolvam habilidades 
e competências determinantes para a sua existência, onde construam saberes 
essenciais para vida. Sendo pessoas “letradas” e autônomas. 
S5. Uma concepção onde o ensino de língua seja significativo, com base nas 
noções de letramento, de competência e construção de conhecimento. 

 
 

Neste excerto, o professor concebe ensinar Língua Portuguesa como a contribuição no 

desenvolvimento de habilidades e competências essenciais na vida do educando, para se 

tornar letrados e autônomos, como se fosse possível total autonomia, numa sociedade em que 

as verdades, os valores estão estabelecidos, como se fosse imutáveis e fosse fácil ao sujeito, 

somente pelo fato de tornar-se letrado, ser um sujeito autônomo. 

 

6 Considerações Finais  

 

A partir da análise de memórias de professores de Língua Portuguesa, pretendemos 

evidenciar as concepções que esses possuem acerca do ensino de língua, haja vista, que a 

língua é um fenômeno social, bem como, constitutivado sujeito. Também intentamos, 

desvelar alguns momentos de identificações destes professores, os quais se fazem presentes 

em sua memória discursiva, ou seja, o esquecimento, o qual permite que o sujeito faça sempre 

a novas interpretações. 

 Por meio destas memórias, analisaremos o discurso dos professores, buscando 

identificar as diferentes vozes dos outros que se fazem presentes em seu discurso, visto que 

não existe um discurso original, mas sim, um eterno retomar de outros dizeres. Desta forma, 

sujeito e discurso se fazem na heterogeneidade e as palavras ganham sentido na interação. 
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CONFLITOS E VOZES: POSSIBILIDADES DE LEITURA EM SÃO 

BERNARDO 

 
 

Valdety Lopes de OLIVEIRA (UNIR)1 
 
 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é propor algumas possibilidades de leitura do 
romance São Bernardo de Graciliano Ramos sob a perspectiva da teoria Bakhtiniana no 
que se refere ao cronotopo. Demonstrar que através da ampliação do conceito do skaz, 
formulado por Bakhtin, podemos aproximar a teoria de Benjamin sobre as narrativas 
orais às do gênero romanesco, o que possibilita uma relação dialógica de análise da 
obra, uma vez que, o narrador em São Bernardo nos aproxima das características de 
histórias que dependem da memória para serem construídas.  
 
Palavras-chave: São Bernardo. Cronotopo. Skaz. 
  
 
1. Introdução 

  

Temos por finalidade analisar recortes da obra São Bernardo, a partir da relação 

dialógica da personagem Paulo Honório que se concretiza por meio de cronotopos 

distintos, o relembrar e o narrar. O ato de rememorar o já vivido e transpô-lo para a 

escrita envolve uma relação dialética entre o tempo e o espaço, dessa forma 

analisaremos o corpus a partir das reflexões do círculo Bakhtiniano sobre cronotopo e o 

skaz, bem como de estudiosos que compartilham dessas ideias, como: Beth Brait, 

Faraco e Machado. 

O romance tem início com Paulo Honório, personagem narrador, relatando como 

seria o processo de escritura do livro que contaria a sua história, expõe seu projeto de 

fazer a obra pela divisão do trabalho. E após o processo de composição da obra ser 

colocado em discussão, o narrador conclui que não seria possível, e relata: “O resultado 

foi um desastre.” (RAMOS, 2008, p. 08) Faz novas tentativas, passa por um período de 

desistência e volta a pensar no projeto de escritura da própria história dando início a 

composição do romance.  

                                                           

1  Mestranda em Estudos Literários pela Universidade Federal de Rondonia – UNIR. E-mail: 
valdety_oliveira@hotmail.com. 
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A inquietude do narrador personagem, cinquenta anos, parece acompanha-lo a 

mais tempo do que imagina, pois revisita dramas da sua vida e conflitos internos que até 

o momento da escrita do livro permaneciam inexplicáveis. Nem a aquisição da fazenda, 

que parecia ser o seu maior objetivo, nem a contratação da professora Madalena, com 

quem acaba se casando, deram-lhe o sossego que buscava. Então, restava-lhe a escrita 

que talvez lhe devolvesse a paz tão desejada. 

O ato de tornar o seu passado objeto de escrita, evolve um relembrar que 

coabitará em um mesmo discurso com o presente, mesmo que inconscientemente. O 

narrador estará em uma constante transição entre passado e presente.  

O objetivo principal desta discussão é mostrar como o espaço vai se 

materializando e participando da conscientização de Paulo Honório na concretização 

dos eventos narrados. Buscaremos também discutir de que forma o romance São 

Bernardo se aproxima das narrativas orais, segundo a concepção benjaminiana e o 

conceito de Skaz desenvolvido por Bakhtin.  

Primeiramente, apresentaremos alguns aspectos das reflexões bakhtinianas sobre 

cronotopo e dialogismo. E na sequência passaremos a análise do objeto. 

 

2. Cronotopo: tempo e espaço no romance.  

 

Os estudos Bakhtinianos sobre cronotopo estão vinculados às categorias de 

tempo e espaço representadas no romance, tais conceitos tem origem grega: cronos que 

significa tempo e topos, espaço. Segundo o pensador russo, o cronotopo determina a 

imagem do homem na literatura, uma vez que tempo e espaço são elementos 

inseparáveis e geradores de sentido. 

 

O cronotopo como materialização privilegiada do tempo no espaço é o 
centro da concretização figurativa da encarnação do romance inteiro. 
Todos os elementos abstratos do romance, as generalizações 
filosóficas e sociais, as ideias as analises das causas e dos efeitos, 
gravitam ao redor do cronotopo, graças ao qual se enchem de carne de 
sangue e se iniciam no caráter imagístico da arte-literária. 
(BAKHTIN, 1993, p. 356). 
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Para Bakhtin o gênero romanesco se define pelo cronotopo. Com isso, como 

observou M. Holquist, o teórico russo: 

 

encara os gêneros não somente em seu estreito contexto literário, mas 
como ícones que fixam a visão de mundo das épocas nas quais eles 
surgem. Gênero, para ele, é um raio-x de uma visão específica, uma 
cristalização de conceitos particulares de um determinado tempo, e de 
um dado segmento social de uma sociedade. (M. Holquist, 1984, p. 
275) 

  

Sendo assim, “o romance busca representar o homem vivendo situações, e para Bakhtin 

o cronotopo é que torna isso possível por ser o centro organizador dos principais 

acontecimentos temáticos do romance. Segundo ele, é aí que os nós do enredo são feitos 

e desfeitos” (MACHADO, 1995, p. 255) 

Em São Bernardo, as memórias não são o único caminho percorrido para se 

chegar ao passado, os relatos memorialísticos envolvem escolhas, silêncios, lembranças 

e imprecisões. E nesse sentido existe um distanciamento temporal do cronotopo 

relembrar e narrar, cada um possui seu trajeto único e irrepetível, que fara surgir um 

Paulo Honório mais reflexivo e consciente de sua situação como ser humano.         

Podemos afirmar que, pela concepção de Bakhtin, as categorias cronotópicas 

colaboram para a formação do romance por apresentarem personagens inacabadas em 

um processo de evolução que nunca se concluirá. Assim, constrói-se a imagem do 

homem em formação e o tempo interioriza-se no sujeito modificando sua vida, seu 

destino e a si mesmo. 

Portanto é no cronotopo que as personagens “ganham vida” e permitem ao 

romance o caráter transformador a que é submetido o herói. 

 

3. Vozes, linguagem e dialogismo 

 

Bakhtin atribuiu o nome dialogismo a toda modalidade da linguagem ao 

verificar as relações dialógicas das personagens no romance. Assim, norteou seus 

estudos para o discurso no romance devido ao caráter dialógico e polifônico do romance 

e por encontrar nesse gênero vozes sociais diversas. 
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Amorim, por meio dos estudos bakhtinianos, “diz que o diálogo não tem nada de 

harmônico e que é muito mais uma arena de discussões, discordâncias, mas também um 

profundo entendimento”. (2006, p.107) 

Desse modo, estabelece a tensão discursiva entre os sujeitos que procuram 

mostrar seus pontos de vista por meio de uma linguagem que é constitutivamente 

dialógica, tronando o enunciado numa “arena” de vozes que se confrontam e 

produzindo sentido nas palavras ditas pelos sujeitos que as renovam a cada novo 

diálogo. 

Para Bakhtin , a palavra é o fenômeno ideológico por excelência e é pela palavra 

que os sujeitos se comunicam, revelando diferentes ideologias nos confrontos de vozes 

culturais e sociais. 

Portanto, o dialogismo permite ao romance o caráter inacabado por meio dos 

diálogos que se confrontam e se renovam em determinado cronotopo. E, por meio das 

vozes sociais, é possível refletir sobre o processo de formação do homem como um 

sujeito que está sempre em contínua formação. 

Verificamos que, no confronto discursivo, as vozes não se fundem e tampouco 

se confundem, ao contrário, cada uma mantém sua integridade no tempo e espaço que 

lhes são próprios. Dessa forma, as vozes são enriquecidas com ideias e valores alheios, 

pois, para construir sentidos nos enunciados é necessário um contínuo processo 

dialógico. 

No romance São Bernardo, de Graciliano Ramos, a partir da concepção de 

indissolubilidade do cronotopo e do dialogismo é possível determinar a construção da 

imagem do homem em um determinado tempo-espaço. Como vimos, é no cronotopo 

que as várias vozes temporais interagem-se no mesmo espaço e mostram vozes 

contraditórias entre os sujeitos. 

A experiência vivida por Paulo Honório, personagem narrador, envolve 

cronotopos dialógicos entre a memória, o presente e a escrita. Compreendemos a 

memória como o meio da produção narrativa dos acontecimentos, o tempo presente 

representa o momento em que as vozes reminiscentes entram em conflito com as vozes 

resultantes da experiência pelas quais o narrador passou e a escrita é o momento de 

materialização dessas vozes. A escrita exige do narrador-personagem o relembrar, mas 
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também provoca nele a reflexão sobre os seus atos, ações e decisões tomadas no 

passado. 

O cronotopo do passado apresenta um Paulo Honório totalmente vinculado aos 

valores defendidos pelo discurso capitalista, com extremo dinamismo e determinação 

para a obtenção do dinheiro e do prestígio no espaço da fazenda São Bernardo. Porém, o 

cronotopo do presente no final do enunciado, evidencia uma voz concientizadora de que 

os negócios no passado foram realizados na ilegalidade: 

 

A princípio o capital se desviava de mim, e persegui-o sem descanso, 
viajando pelo sertão, negociando com redes, gado, imagens, rosários, 
miudezas, ganhando aqui perdendo ali, marchando no fiado, assinando 
letras, realizando operações embrulhadíssimas. (RAMOS, 2008, p. 17) 

 

Assim, após várias andanças e negociatas, principia-se a renovação e ascensão 

da fazenda, Paulo Honório tornou-se um rico fazendeiro, com vários empregados 

trabalhando em sua propriedade. No fragmento a seguir fica evidente que tinha como 

único objetivo na vida os bens materiais:  

 

o meu fito na vida foi apossar-me das terras de São Bernardo, 
construir esta casa, plantar algodão, plantar mamona, levantar a 
serraria e o descaroçador, introduzir nestas prenhas a pomicultura e 
avicultura, adquirir um rebanho regular (RAMOS, 2008, p. 12). 

 

O discurso de Paulo Honório, marcado por uma linguagem seca e objetiva, 

constrói um personagem que trata a todos como objetos, o que caracteriza a reificação, 

por meio da qual, no discurso capitalista reduzem os sujeitos em “coisas”. No trecho a 

seguir, podemos verificar que Paulo Honório, nesse processo de reificação das pessoas, 

tem por objetivo somente o lucro, desprezando valores culturais: “Escola! Que me 

importava que os outros soubessem ler ou fossem analfabetos?_ Esses homens de 

governo têm um parafuso frouxo. Metam pessoal letrado na apanha da mamona. Hão de 

ver a colheita.”  (RAMOS, 2008, p.50) 

É possível notar que, por possuir objetivos materialistas, Paulo Honório vê seus 

empregados como mão de obra para produção de bens e de obtenção de lucros e só lhes 

interessa à medida que trabalham, sem manter qualquer vínculo pessoal. No primeiro 
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capítulo da obra, Paulo Honório coloca em evidência questões tradicionais sobre a 

linguagem literária ou oficial para se escrever um romance. A proposta do narrador de 

produzir um livro pela divisão do trabalho envolve cronotopos distintos, ou seja, 

posições e visões sociais diferentes. “Dirigi-me a alguns amigos, e quase todos 

consentiram de boa vontade em contribuir para o desenvolvimento das letras nacionais” 

(RAMOS, 2008, p. 07). 

Além de se achar incapaz de produzir o livro, devido ao pouco conhecimento 

que tinha, imaginava que se cada um dos amigos ficasse com uma parte daria a obra 

uma verossimilhança mais completa do tempo e do espaço idealizado por ele. 

Bakhtin diz que “nos limites de uma única obra e da criação de um único autor, 

observamos uma grande quantidade de cronotopos e as suas inter-relações complexas e 

específicas da obra e do autor, sendo que um deles é frequentemente englobador ou 

dominante” (1998, p. 357). 

Embora tempo e espaço sejam indissolúveis e contribuam para o desenrolar do 

enredo, verificamos que, o narrador Paulo Honório ao tentar englobar em seu projeto o 

moralismo e os conhecimentos de latim do Padre Silveira; a pontuação, a ortografia e a 

gramática do João Nogueira; a tipografia do Arquimedes e a composição literária do 

Azevedo Gondim, ele se frustra, pois cada um deles trás consigo a constituição dos seus 

discursos, ou seja, aquilo que os constituiu até então. Ao se reunir com seus 

colaboradores para iniciarem o projeto, Paulo Honório, compreendeu que não se 

entenderiam: “João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos 

formados de trás para diante. Calculem” (RAMOS, 2008, p. 08).  

Ao desistir da primeira tentativa, deposita suas esperanças em Azevedo Goldim, 

porém, após quinze dias do primeiro encontro o resultado é um desastre. Quando Paulo 

Honório lê o texto produzido por Goldim, a partir dos seus relatos, fica furioso, pois não 

se identifica com o mesmo.  

Só então o narrador se convence de que “arranjar palavras com tinta é outra 

coisa” (RAMOS, 2008, p. 09). Para Bakhtin, a palavra é o fenômeno ideológico por 

excelência. Dessa maneira, é pela palavra que os sujeitos se comunicam e revelam 

diferentes ideologias nos confrontos de vozes sociais, Paulo Honório não se via 

representado no discurso do texto produzido por Goldim. 
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Aparentemente, Paulo Honório, imagina ser esta a dificuldade, arranjar palavras 

com tinta, mas algo o impulsiona a escrever suas memórias: “Na torre da igreja uma 

coruja piou. Estremeci, pensei em Madalena. Em seguida enchi o cachimbo:” (RAMOS, 

2008, p. 09) 

Dessa forma, o narrador decide escrever seu relato do modo que lhe convinha, 

usando expressões retóricas e próximas da fala, com as marcas de sua entonação, 

estabelecendo uma relação de proximidade com o leitor. 

 

Afinal foi bom privar-me da cooperação de Padre Silvestre, de João 
Nogueira e do Gondim. Há fatos que eu não revelaria, cara a cara, a 
ninguém. Vou narrá-los porque a obra será publicada com 
pseudônimo. E se souberem que o autor sou eu, naturalmente me 
chamarão potoqueiro (RAMOS, 2008, p. 09). 

 

A real intenção do autor formador em São Bernardo é colocar o discurso de um 

“matuto”, como Paulo Honório, em confronto com diversas outras vozes: sociais, 

religiosas, intelectuais, politicas e de pessoas comuns.  

 

4.  Skaz e oralidade 

  

Os primeiros estudos sobre o skaz foram desenvolvidos por Eikhenbaun, que 

buscava uma forma de entender os procedimentos lúdicos da representação narrativa 

que se manifestam através da voz, mas que se oferecem como escritura. Para ele o skaz 

representa um jogo concebido para criar a ilusão da narrativa oral, ou seja, “na 

composição textual, a ênfase nos traços da oralidade significa a valorização dos 

procedimentos da escritura e de representação da fala, e não do enredo que ambos 

anunciam.” (MACHADO, 1995, p.165)  

Para Bakhtin o skaz não representa somente uma orientação centrada na 

construção sintática do discurso falado, e sim uma orientação voltada para o discurso do 

outro e, consequentemente, para o discurso falado.  

Parece-nos que, na maioria dos casos, o skaz é introduzido 
precisamente em função da voz do outro, voz socialmente 
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determinada, portadora de uma série de pontos de vista e apreciações, 
precisamente as necessárias ao autor. Introduz-se, em suma, o 
narrador; o narrador propriamente dito não é um letrado, na maioria 
dos casos é um personagem pertencente a camadas sociais mais 
baixas, ao povo (precisamente o que importa ao autor) e traz consigo o 
discurso falado. (BAKHTIN, 1997, p. 192).  

  

Embora, as perspectivas de abordagens sejam diferentes, de um lado os formalistas 

russos voltados para os aspectos linguísticos, e de outro as formulações de Bakhtin 

direcionadas para a dialogia interna da linguagem; um não elimina o interesse do outro 

em fixar a voz narradora ou o narrador oral como a fonte primordial de toda a oralidade. 

Segundo Machado, “é a fala estilizada que define o skaz e o revela como possibilidade 

de marcar o tom pessoal da performance oral do autor-narrador ou dos personagens.” 

(MACHADO, 1995, p.162)  

 Os conceitos sobre narrador, estudados por Walter Benjamin nos oferece uma 

visão aparentemente contrária às de Eikhenbaum e Bakhtin. Para Benjamim, gêneros 

como o romance, não guardam nenhum vestígio da oralidade presente na narrativa oral, 

ao contrário, o surgimento do romance representa a morte definitiva do narrador oral. 

Diz ainda, em “A crise do romance”, que “A tradição oral, patrimônio da epopeia, nada 

tem em comum com o que constitui a substância do romance.” (BENJAMIM, 1996, p. 

55) 

Segundo ele, há um distanciamento entre narrativa e experiência quando se trata 

dos gêneros da prosa escrita. O romance não comporta a experiência, como o fez a 

narrativa oral através das histórias narradas, resultantes da vivência pessoal do narrador, 

dos relatos que ele ouvia e do modo como os ouvintes as recebiam.  

 

O romancista se separou do povo e do que ele faz. A matriz do 
romance é o individuo em sua solidão, o homem que não pode mais 
falar exemplarmente sobre suas preocupações, a quem ninguém pode 
dar conselhos, e que não sabe dar conselhos a ninguém (BENJAMIM, 
1996, p. 54). 

  

Porém, o fato de Benjamin colocar a narrativa oral num extremo oposto ao 

romance, não deve ser entendido como a impossibilidade da presença de marcas da 

oralidade nos textos escritos. Nesse sentido “as formulações de Benjamin sobre o 
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romance podem ser entendidos como uma busca do narrador oral, do epos, enfim, da 

sabedoria perdida.” (MACHADO, 1995, p.168)   

 Notamos que no texto “O narrador – considerações sobre a obra de Nikolai 

Leskov”, as observações sobre o distanciamento entre narrativa oral e escrita tornam-se 

tênues, admite uma proximidade entre os narradores, tanto da oralidade quanto da 

escrita, ele vê em Leskov um narrador que sabe narrar experiências: “A experiência que 

passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores. E, entre as 

narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais 

contadas pelos inúmeros narradores anônimos.” (BENJAMIM, 1996, p. 198)  

 No estudo da obra de Nikolai Leskov, Valter Benjamin, formula concepções 

voltadas à importância do narrar inventado pelos narradores solitários que fazem 

circular as vozes não mais pela boca, mas pela escrita, como uma representação da voz.  

 Diante dessas breves colocações a cerca da oralidade, observamos que o 

romance é o resultado da polifonia discursiva da linguagem que Bakhtin desenvolveu na 

obra Questões de literatura e de estética – A teoria do romance.  

Em São Bernardo, Paulo Honório constrói seus relatos através de um discurso 

com marcas de cumplicidade com as realizações da fala. Estabelece uma postura diante 

dos relatos, de um narrador oral, que depende da fragilidade da memória. O leitor ao ter 

contato com o texto tem a sensação de estar ouvindo os relatos e não os lendo, os fatos 

parecem estar mais próximos do leitor.  

O tom pessoal que Paulo Honório utiliza para relatar os eventos, mesmo, às 

vezes, negando voz aos personagens, através do discurso direto, nos oferece uma 

narrativa plena de oralidade. O narrador deixa marcas da sua voz em vários momentos 

da narrativa, como neste fragmento: 

 

Essa conversa, é claro, não saiu de cabo a rabo como está no papel. 
Houve suspensões, repetições, mal-entendidos, incongruências, 
naturais quando a gente fala sem pensar que aquilo vai ser lido. 
Reproduzo o que julgo interessante. Suprimi diversas passagens, 
modifiquei outras (...) (RAMOS, 2008, p. 86). 

O discurso do narrador, neste fragmento, é marcado com a utilização da primeira 

pessoa. O narrador fala como se estivesse conversando, introduzindo um tom quase 
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confessional ao relato. Assim a narrativa se assume como fala. As discussões aqui 

iniciadas e exemplificadas com alguns fragmentos do início da obra tende a trilhar por 

caminhos que envolvam diálogos teóricos como suporte da análise da construção do 

enredo em São Bernardo. 
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DAS PALAVRAS ÀS PRÉ-COISAS: AS METÁFORAS DA PEDRA, NO TEMPO E 

NO ESPAÇO, EM MANOEL DE BARROS, JOÃO CABRAL E OCTÁVIO PAZ 

 
 

Rubens Aquino de OLIVEIRA (UFMS)1 
 
 

RESUMO: Este projeto se propõe, primeiramente, a estudos críticos e analíticos sobre a 
pedra, como matéria de poesia, composição metafórica e sígnica, nas obras de Manoel de 
Barros, João Cabral de Melo Neto e Octávio Paz. Depois, desconstruir o espaço-tempo, 
condensado nos poemas rupestres de Barros, para compreender os personagens criados que 
com este elemento interagem. Embora não seja uma proposta de literatura comparada, a 
intertextualidade, ponto de partida, será essencial para o conhecimento dos aspectos 
universais de sua literatura. Entre os livros a serem analisados, seguindo uma base teórica 
de renomados estudiosos de poesia, ressaltem-se: “Matéria de Poesia”, “Livro Sobre Nada” 
e “Poemas rupestres”, de Barros. Pedra de Sol e Entre a flor e a pedra, de Paz e Educação 
pela pedra e Pedra do sono, de João Cabral. Essa pesquisa, qualitativa, se fundamenta na 
exploração de hipóteses intertextuais, que visam demonstrar as articulações que os três 
estabelecem e, como Barros constrói, a partir da pedra, seu universo. Essas análises 
poderão possibilitar conhecer o espaço, o tempo e a tipologia de personagens que Barros 
constrói para interagir com essa metáfora rupestre em sua invenção poética local para se 
tornar universal.  
 
Palavras-chave: Poesia moderna. Metáforas. Signos; Espaço-tempo. Pedra 
 
 
1 - Introdução 

 

O estudo das poéticas modernas e contemporâneas, na perspectiva epistemológica 

da teoria literária, torna-se empreendimento multifacetado e multidisciplinar com amplas 

aberturas e vertentes de atuação. Revelam-se, com freqüência, a cada página pesquisada, 

segundo a ótica da poesia moderna, novos ângulos de visão, novos conceitos que se 

aprofundam e se disseminam vigorosamente no interior dos variados fenômenos poéticos, 

em seus diferentes lócus de produção. 

O lugar é o primeiro eixo. É a pedra fundamental da poesia, enquanto arte literária, 

segundo preconizam diversas teorias. O poema é concebido num espaço físico. O lugar é 

onde se efetivam os exercícios criativos que manufaturam a palavra. No lugar, o léxico e o 

                                                           
1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Brasil. E-mail: 
rubensaquinodeoliveira@gmail.com. 



 
 

828 

semântico evoluem, em suas invenções, para uma profusão imagética que posteriormente, 

tornando-se um bem literário sustentável, transcende e cruza fronteiras para instalar-se na 

leitura dos lugares estranhos à sua origem. 

E esta proposta de estudos visa estabelecer o conhecimento da poética que se 

estabelece, essencialmente, ao lançar mão de imagens e metáforas centradas na pedra e sua 

relação com o espaço, o tempo e os personagens que dela lançam mão para acionar 

cenários e ocorrências que beiram ao surreal. Pedras, pessoas e horizontes contidos na 

palavra reconstituída, metaforizada de maneira única dentro da literatura mundial.  

Traçada a meta de investigações, entre os pontos de partida destaca-se o de 

relacionar, por meio de buscas intertextuais, análises literárias e estudos das poéticas 

modernas, as opções dos processos criativos em Manoel de Barros e as suas ferramentas 

lingüísticas utilizadas para envolver / revolver as palavras e descobrir os contextos 

díspares. Para melhor compreender sua poesia, um dos recursos é o de colocá-lo na 

perspectiva de outros dois poetas, que também conferem à pedra proposições e argumentos 

do eu-lírico, na voz, na imagética e atividades de personagens escolhidos para acionar 

representações a partir do rupestre, na poesia: João Cabral de Melo Neto e Octávio Paz. 

Diversos trabalhos de pesquisa desenvolvidos sobre o léxico, as transfigurações da 

palavra e o processo de metaforização procuraram circunscrever as intencionalidades, as 

perspectivas literárias e a visão crítica de Manoel de Barros, em sua síntese narrativa, com 

resultados surpreendentes. Esse é o momento de reunir as informações analíticas, na 

perspectiva de sua densidade lingüística e juntar as pedras de Barros, no viés de outras 

poéticas distintas e encontrando-lhes as dessemelhanças que os identificam e as 

semelhanças que os (des)conhecem, como referenciais no emprego da pedra pelo mexicano 

Octávio Paz e pelo brasileiro João Cabral de Melo Neto. Pesquisas de naturezas 

diversificadas foram engendradas em torno dos rompimentos, das desconstruções e das 

(re)construções dos três poetas que partindo do local, se consagraram no universal. O tema 

é inesgotável e novas investigações se viabilizam conforme a abordagem. Ainda mais, uma 

análise pormenorizada como a que propomos no presente projeto, numa visada para o 

ponto fixo, imóvel, imutável e intrigante que é a rocha. A rocha metafórica, que neles é 

mutável, móvel, sensível, visionária e em alguns casos, apenas pedras. 
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Portanto, se estas escritas rupestres condensam o tempo, resumem os espaços, 

diferenciam as nações e seus povos, também extinguem as fronteiras e abrem novas 

perspectivas dentro da diversidade poética. Elas são condutoras de uma narrativa específica 

em Manoel de Barros que precisa ser analisada (e esta é a essência da presente proposta de 

pesquisa). Pretendemos desvendar a tessitura dessa especificidade. E, ao transformar o 

rochoso em densidade léxica ou semântica, temos consciência de que Barros lança mão de 

novos modos de escrever e (re) definir a Literatura, ao universalizar o pantanal 

matogrossense, assim como o fizeram Cabral e Octávio, cada um a seu tempo e espaço. 

É esse o contexto a que nos propomos estudar: a moderna poesia construída no 

Brasil, especificamente em Mato Grosso do Sul, em versos e prosas poéticas de Manoel de 

Barros, que se eximem da georrefencialidade para assumir uma ontologia universal, que 

surpreende a literatura mundial, sobretudo pela força de sua matéria constitutiva – toda 

elaborada na multiplicidade de reconstrução da linguagem.  

Os estudos que se concretizaram acerca de Manoel de Barros são profundos em sua 

diversidade de abordagens e, geralmente trazem em seu escopo, a essência dos constructos, 

os condutos, as construções léxicas, as construções semânticas tornaram-se essenciais para 

o enriquecimento da crítica literária e epistemologia dos discursos poéticos. Entretanto o 

núcleo da presente investigação pretende estabelecer recortes específicos, que se 

aprofundem no fazer literário em torno e sobre a pedra – seus signos, seus símbolos, seu 

significado. Do ponto de vista da academia, há premente necessidade de novas críticas e 

pesquisas, restritas, pontuais, até, dessa multiplicidade de ângulos, que Barros nos oferece 

e nos quais o local ao tornar-se universal, o faz pelo redimensionamento das metáforas 

(com as quais este poeta quebra com a tradição e suas rupturas). Igualmente, pela 

abordagem rara do alegórico, pela riqueza de uma imagética que se multiplica concedem 

valores distintos à pedra, em cada uma das três poéticas.  

Uma das razões desse projeto é a busca do entendimento que clarifique a natureza 

dessa poesia rupestre, suas suposições, suas funções e transmutações no local de origem, 

na perspectiva da teoria literária. Ao lançar mão das primeiras pedras, nos primeiros livros 

de sua bibliografia, Barros avisa que sua poesia não é sobre o Pantanal. Paradoxalmente, 

seus constructos líricos, que representam o local, que versam sobre o espaço físico, que se 

estabelecem no lugar da cultura e do discurso e dinamizam o lócus de criação nunca os 
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tornaram poetas regionais. Sua poesia não traz na polissemia de seus recursos alegóricos, 

metafóricos e simbólicos, nem em seu fabulário, os elementos literários que os inscreva em 

uma imagética rural, nem contextos ambientais ou numa estética da natureza. Nunca foi 

isso. Pelo contrário, ao manejar as palavras com tal destreza, Barros, por exemplo, é 

criador de ambientes intemporais e insere o tempo subjetivo na rocha, pára o tempo 

cronológico nos versos e distribui personagens com intuito de carregar suas proposições 

para soluções quase insustentáveis –  uma das razões de sua universalidade.  

Este processo de comparação de referencialidade entre os poetas é imprescindível 

para o estabelecimento de nova epistemologia poética do local ao universal. Portanto, a 

análise crítica dessa pedra seminal certamente consolidará novos conceitos de tempo, de 

espaço e vai instaurar em Barros, pela força que suas metáforas inovam sobre escombros 

de outras metáforas, um mundo fundado nas possibilidades de uma linguagem incessante. 

Na qual desvendaremos o planeta de pessoas e rochas compondo a unicidade distinta para 

cada poeta. Em que se observa tudo de dentro da pedra, sobre a pedra ou simplesmente em 

torno dela. Para melhor estabelecer os parâmetros necessários em Barros, um dos caminhos 

é o de se esmiuçar essa ocorrências nos processos criativos   em Cabral e em Paz. 

A começar pelos poemas barrianos de verso único – muito próximos ao nada – até a 

lírica prosaica mais extensa, com uma narrativa fragmentada, que se aproxima do teatro, 

serão verificados todos os recursos utilizados pelo poeta para mover a pedra dentro de suas 

estrofes. Em Barros fica estabelecido um mosaico disforme no qual a oralidade é o formato 

poético mais conveniente, embora deixe transparecer outros valores e conteúdos, 

semelhantes a material reciclado - elementos fundamentais na composição dentro da 

perspectiva das rochas, que o poeta distribui ao longo de mais de quarenta poemas. Cito 

como exemplo o excerto da poesia intitulada “Passos para a transfiguração”: “Pedras 

aprendem silêncio nele” (BARROS, 2013, p. 232). Essa mesma pedra com a qual tanto ele 

compõe esta lírica rupestre, como que funda uma nova modalidade de ontologia, cria 

proposições para condensar o tempo que será vivenciado, congelado, descascado, 

interpretado e dito pelos seus personagens no local da sua cultura.  

Poesia de sintaxe complexa, Manoel de Barros a compõe sem metáforas 

ornamentais, posto que mais freqüentemente estas são de ordem semântica, e numa 

minoria prevalecem as de ordem léxica. Octávio Paz metaforiza fora do âmbito da pedra 
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(como por exemplo, no poema “Vento, Água, Pedra”: a pedra é taça da água, a água escapa 

e é vento.”) Além de extinguir o mundo real e as próprias referencias de realidade como a 

conhecemos, Barros escolhe palavras operativas, para colar suas rochas ao tempo e ao 

espaço físico, no poema, onde reconstrói um desconhecido Pantanal, sem caos. Por sua 

vez, João Cabral coloca o peso da secura amarga na função pétrea, como no poema 

“Educação pela pedra”: “lá não se aprende a pedra, lá a pedra, uma pedra de nascença, 

entranha a alma.”  

Barros demonstra, num estudo prévio, que os arcabouços estruturais constituídos 

pelas transversalidades da língua portuguesa, no qual sobrevivem velhas estruturas das 

palavras, sua estética move as pedras-humanas, de poema a poema, de livro em livro, 

juntando-as com os homens e bichos, pedras-tempo, pedras-espaço, criaturas feitas de 

linguagem. Assim, elabora uma sintaxe diferencial, exótica, até, e limpa de qualquer 

contradição. Parecem visar a consciência. Ele conta, para isso, com o partícipe operador da 

leitura.  

Afinal, apenas a título de exemplificação, para melhor elucidar a intenção dessa 

abordagem, destaco as diferentes  proposições  no poema de Barros,  “Na Fazenda”, de 

que “Abriu-se uma pedra certa vez: os musgos eram frescos” (BARROS, 2013, p. 106) 

provoca no leitor brasileiro, em primeira instancia, e depois nos operadores de leitura das 

demais fronteiras e espaços, uma reação semelhante à de Cabral, no poema “Educação 

pela Pedra”, cuja proposição é “Outra educação pela pedra: no Sertão (de dentro para 

fora, e pré-didática).” (MELO NETO, 1994, p. 23) Estas lições da pedra se disseminam 

em todos os poemas desse livro, nos quais é possível verificar o trabalho de arte, de 

lapidação das palavras, porque João Cabral persegue o rigor criativo que visa disciplinar as 

palavras-pedras.  Por fim, a reação ao verso de Octávio Paz, no poema “Colina dos 

Astros”, ao dizer que “Ao meio dia as pedras abrem-se como frutos”. (PAZ, 2010 p. 82). 

Estes exemplos introdutórios ao tema antecipam o fato de que a variedade de 

interpretações feitas pelos diferentes leitores, nos diferentes lugares, concedem novas 

margens para conceitos e interpretações.  

É essencial manter essa perspectiva, de análise pontual, envolvendo os outros 

autores especificamente no tocante ao referencial pétreo constitutivo da ontologia rupestre, 

da transgressão que promove, na linguagem, em seus países - seja no sertão seco, no 
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pantanal encharcado ou nas pastagens mexicanas - a universalização dessa estética. Ao 

estudar o valor da pedra nas construções de cada um, será possível demonstrar mais que 

coincidências poéticas e originalidade local em cada criação, também o processo de 

inovação dentro da modernidade (ou pós-modernidade) literária?.  

Para conhecer aos registros imagéticos com esses referentes – pedra -  tudo - e suas 

antíteses – o nada, o abandono e o silencio, será necessário estabelecer uma cronologia a 

partir dos anos 1960. Os livros lançados, desde então, trazem diversidade de abordagens 

rupestres na constituição de muitos versos, até recentemente. A (des)territorialidade 

representa um rol de interesses específicos nessa capacidade inventiva do poeta, devido ao 

tratamento e reconfiguração das imagens que poderiam ter uma base real (e não têm) e 

portanto transgridem porque a elas se agregam, pelo diálogo non sense, o carisma lírico,o 

dócil, o suave, dos personagens a serem estudados em Barros. 

A experiência poética, em seu sentido mais amplo, no entendimento de Octávio 

Paz, é uma experiência profundamente enraizada no tempo, pois é pelo vivenciar de sua 

própria historicidade que o homem, esse ser da e para a linguagem, sente-se compelido à 

transcendência do tempo, transcendência que se dá no rito e na poiésis. Assim, para Paz, o 

racionalismo representa uma redução do homem, que é perpétuo desejo de ser outrem, 

diálogo com o outro, consigo mesmo e com aquele completamente outro. Ou como define 

uma proposição de Barros num poema do “Livro Sobre Nada”: “O melhor de mim sou 

eles”.  Essa outridade é também um recurso poético empregado para uma certa 

intemporalidade  que perpassa sua obra.  

Oras, se pela pedra, Barros instaura um novo período, paralelo, para o qual 

converge tudo o que ele cria em sua narrativa, então sua poética se caracteriza por essa 

revolução. Octávio Paz preconiza que revolução e poesia são tentativas de destruir este 

tempo de agora, o tempo da história que é o tempo da desigualdade, para instaurar outro 

tempo. Mas o tempo da poesia não é o tempo da revolução, o tempo datado da razão 

crítica, o futuro das utopias: é o tempo de antes do tempo, o da ‘vida interior’, que 

reaparece no olhar da criança, o tempo sem datas.” (1984, p. 67). Portanto, o tempo da 

poesia não é histórico, mas mítico, sagrado. O tempo, em Manoel de Barros, entre outras 

funções exerce o papel da pedra. Ou seja, a pedra é o tempo. 
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2 – Pedra matéria de poesia 

 

A escolha dessas proposições poéticas – a pedra, o espaço, o tempo e os 

personagens que giram em torno desses elementos em Manoel de Barros,  visa, além da 

integração desse estudo à linha de pesquisa deste curso de Doutorado, também uma 

contribuição com os estudos literários e culturais da moderna poesia mundial – por isso, a 

abrangência de outros poetas referenciais que trazem em sua estética, também, esta matéria 

poética.   

Esses temas trazem consigo a transversalidade de uma realidade oblíqua, e uma 

intrigante rede metafórica e colocam de maneira singular, pessoal, o seu lirismo em relação 

à pedra, em permanente diálogo com a polissemia do discurso literário. Portanto, não se 

trata de uma pesquisa em literatura comparada. Mas para uma análise apurada e 

fundamentada das ocorrências em Barros, é preciso considerar a perspectiva concedida à 

matéria por parte de poetas exponenciais, que tal como o autor pantaneiro, construíram sua 

poesia tendo como pedra fundamental uma capacidade inventiva sobre o local de suas 

experiências. Ou seja, se no Pantanal não existisse pedra, a unviersalização dos versos de 

Barros migraria para outros elementos presentes nessa natureza.  

E é preciso que se considere que à partir da sedimentação de uma linguagem 

transfigurada, com referentes reais é que se constroem metáforas (tanto as léxicas como as 

semânticas), que poeta sul mato-grossense maneja  com o rigor pós-moderno. Diante mão, 

é possível postular que nenhuma dos três poetas usa a mesma pedra, ou o mesmo conceito 

de pedra, ou ainda semelhante lírica rupestre. Cada um mobiliza e agrega seus valores 

referenciais e ontológicos para a rocha, segundo uma idealidade, uma realidade que os 

personagens – em Barros experimentam – e em Cabral e Paz o eu-lírico (o narrador) 

conduzem as abstrações.  

E ainda, essa escolha parte de um ponto central: tanto Barros, como os outros dois 

publicam livros cuja proposta, já no título, é o da composição da pedra. Só para 

exemplificar, visto que na introdução apresentei este argumento, os livros “A Pedra de 

Sol”, “Educação pela Pedra” e “Poemas Rupestres”, colocam os três poetas entre os mais 

importantes da poesia moderna universal. Cada um faz seu mergulho metafórico para criar 

versos contundentes, manufaturando suas diferentes linguagens. E, desses mergulhos 



 
 

834 

emergem resultados que os consagram, porque originais e singularmente diferentes. Desse 

aprofundamento Barros traz ao leitor mundos inimagináveis. Convida o operador da leitura 

à criação. À pedra ele associa composições de antíteses, a exemplo do nada. Cabral 

compõe linhas epistemológicas utilizando a rocha amarga, inerte. Por sua vez, o lirismo de 

Paz, conduz a pedra pelos vãos da sensibilidade, como se ela fosse algo suave e flexível. 

Partindo dessas verdades, os poetas aqui analisados compõem suas linhas, ainda 

que paradoxalmente “intransponíveis”, mas que se desnudam, pela linguagem, como ternas 

e humanas em algumas circunstancias; noutras, intangíveis e imensuráveis, por 

representarem uma condensação do tempo e ainda, oníricas quase perenes, ao resumirem 

em si a significação do espaço manoelino – o espaço que sai do local para o universal. 

 Estudar as dimensões, profundidades e repercussões da pedra no poema, na 

linguagem é mergulhar na composição metafórica, na determinação espacial, na 

implicação temporal (uma temporalidade subjetiva) e o que é primordial, constroem, nela, 

uma identidade. Fundam novos referenciais, até então desconhecidos na literatura. Daí o 

entendimento de que isto é um dos fatores que move este projeto de tese, na perspectiva da 

teoria literária. 

E, sobre esta necessidade de mergulho em elementos proposicionais nas três 

poesias, sobre essa construção da identidade, é possível recorrer a Michael Hambúrguer, 

que no ensaio “Identidades Perdidas” refere-se à experiência do nada em Mallarmé e do 

abismo em Baudelaire, nos quais indicavam esses poetas, o desenvolvimento da poesia. 

Sobre as proposições poéticas focadas nesses dois temas, ou elementos, preceitua o crítico: 

 

Esse mergulho no abismo para encontrar algo novo, exigia o 
abandono daquele “eu-empírico” que ainda estava muito em 
evidencia nos outros poemas de Baudelaire. Coube a Mallarmé 
dissipar todos os traços dele em sua poesia posterior, e a 
Rimbaud registrar o que ocorre ao “eu empírico”  quando ele é 
sistematicamente destruído para se tornar um veículo, “um barco 
ébrio”, para a poesia. (HAMBURGUER, 2007, p. 63). 
 

Quem melhor definiu essa questão da territorialidade, dissolução e realidade do 

poema foi Maurice Blanchot, no O Espaço literário, que trata com contumácia do 

problema da dissolução do escritor na experiência da escrita literária. Isto fica claro quando 

ele diz que 
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o poeta só existe após o poema quer dizer que ele recebe sua 
„realidade‟ do poema, mas que só dispõe dessa realidade para 
tornar possível o poema. Nesse sentido, ele não sobrevive à 
criação da obra. Vive ao morrer nela. Isso significa ainda que, 
após o poema, ele é o que o poema olha com indiferença, é ao 
que ele não remete e que a nenhum título é citado e glorificado 
pelo poema como sua origem. (BLANCHOT, 1987, p. 227) 

 

É nesse processo de confronto das pedras metafóricas dos três poetas latino-

americanos – Barros, Cabral e Paz – que se encontra em T. S. Eliot uma justificativa 

teórica apropriada, ao refletir sobre os conceitos de referencial num plano de três 

originalidades, que é o que estamos tratando aqui.  

Todas as concepções criativas aqui colocadas, deve-se ressaltar, iniciam-se ou 

finalizam-se na pedra, culminam com a construção incessante de pré-coisas, de coisas e 

pessoas que por sua vez desencadeiam concepções do absurdo, do impensável, do non 

sense e da metapoesia. De repente, a partir da pedra, em grande parte de seus livros, tudo 

gira em torno de seus personagens, seus narradores e seus eus líricos que tem como 

referentes, esta pedra lírica. Rocha humana, talvez, mas ponto fundamental é sólido de uma 

linguagem nova e de rupturas fundamentais.  

Abro esta abordagem com uma citação extraída do livro “Arranjos para Assobio”, 

no qual um dos versos assim se apresenta: “Pedras fazem versos? Pergunta de Fernando 

Pessoa”, (BARROS, 2013, p. 163) para, em seguida, propor o seu Glossário de 

Transnominações em que não se explicam algumas delas (Nenhumas) ou Menos.” Ali 

consta a definição: “Pedra, s.f. Palavra que certos poetas empregam para dar concretude 

à solidão.” (2013, p. 169). Em Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo encontramos o 

poema intitulado A Pedra, no qual o primeiro verso anuncia: “Pedra sendo/Eu tenho gosto 

de jazer no chão.” (2013, p. 376), na sequência: “Ave, pedras!” (2013, p. 380); em Menino 

do Mato: “Silêncio das pedras é início das palavras?” (2013, p. 444); em Compêndio para 

Uso dos Pássaros, o verso: “Meu córrego é de sofrer pedras” (2013, p. 97); “O azul das 

pedras tinha cauda e canto”. (2013, p. 102); “Dentro de sua paisagem – entre ele e a 

pedra,crescia um caramujo”. Em Gramática Expositiva do Chão: “Via o mundo como uma 

pequena rã vê a manhã de dentro de uma pedra.” (2013, p. 114); “O homem se incrusta de 

árvore na pedra do mar” (2013, p. 123). Em Matéria de Poesia: “Ser pedra depende de 
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prática. Já conheci raiz-de-santo nestes pedrouços.” (2013, p. 142); “Muita coisa se poderia 

fazer em favor da poesia:  a- esfregar pedra na paisagem.” (2013, p. 138). Em Guardador 

de Águas: “Até que de noite pôs uma pedra na cabeça e foi embora. Estrelas passavam 

leite nas pedras que carregava. Vagou transpedregoso anos.” (2013, p. 221). “Um novo 

estágio seria que os entes falassem um dialeto coisal, larval, pedral... Nasceria uma 

linguagem inaugural – Que os poetas aprenderiam [...] desde que voltassem às pedras que 

foram.” (2013, p. 243); “Em suas pedras moram meus indícios.” (2013, p. 259). 

Vejamos agora, como a pedra compõe os versos em Octávio Paz, inicialmente. No 

poema “Pedra Nativa”, por exemplo, sua realidade é de pedra em confronto com o tempo, 

conforme os versos: “Como as pedras do Princípio/ Como o princípio da Pedra / Como no 

Princípio pedra contra pedra.” (PAZ, 2010, p. 133)  Ou ainda o referencial desconstruído 

da realidade na qual vive o poeta: “Pedregais de ossos (2010, p. 138)”; “O que não é 

pedra é luz”. Já no poema “Visitas”, a rocha é mais onírica, entretanto, é só algo rupestre: 

“Através da noite urbana de pedra e seca o campo entra no meu quarto.” Entranto, há 

uma exclusão da pedra real em “Epitáfio sobre nenhuma Pedra” (2010, p. 182) – poema 

em que seu etéreo mundo foram apenas as palavras e nada mais. Em “Vento, Água, 

Pedra”, novamente esta é somente um mineral sólido contraponto o lirismo do poema, 

acresce de equilíbrio o ambiente: “O vento em seus giros canta, a água ao andar murmura, 

a pedra imóvel se cala. Vento, água, pedra”. (2010, p. 191)  E ainda, em “ Entre la piedra 

y la flor” (2010, p. 144), o verso de abertura do poema: “Amanecemos piedras”. 

 

3 – Ontologia e pedra-tempo 

 

João Cabral de Melo Neto, por outro lado traz para a ontologia, para os 

sentimentos, a pedra objetiva de uma nova realidade. . Ao propor educação pela pedra, 

resta-nos indagar - que educação se concebe que esta pedra tem a nos oferecer? E por que a 

pedra? Onde estão os seres humanos de seu poema A Educação Pela Pedra? Eis o que nos 

trazem alguns de seus versos sobre esta sofrida condição humana na região onde o poema 

foi gerado: “Uma educação pela pedra: por lições; para aprender da pedra, frequentá-la; 

captar sua voz inenfática, impessoal (pela de dicção ela começa as aulas).” (MELO 

NETO, 1994, p. 43). Aqui, o poeta condensa o real, a situação econômica do sertão, e não o 
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tempo, como em Barros: “lições da pedra (de fora para dentro, cartilha muda), para quem 

soletrá-la”. (1994, p. 45) Cabral coloca dentro da alma esta pedra. Em outra dimensão, no 

poema “Um sertanejo falando”, há um outro extremo no uso da rocha: “Enquanto que sob 

ela, dura e endurece /  caroço de pedra, a amêndoa pétrea,  / dessa árvore pedrenta (o 

sertanejo)/ incapaz de não se expressar em pedra. (1994, p. 52) Para então definir 

metafóricamente a doçura no modo de se expressar do homem simplório da seca: “Daí 

porque o sertanejo fala pouco: / as palavras de pedra ulceram a boca / e no idioma pedra 

se fala doloroso.”(1994, p. 54) 

Interessante notar o relacionamento dos personagens com a rocha, em Barros. 

Bernardo está presente em cinco livros. Em Guardador de Águas: “As pedras aprendem 

silêncio nele.” (BARROS, 2010, p. 232); Em Livro das Ignorãnças: “Sou muito comum 

com as pedras.” (2010, p. 283); “Adoecer de nós a Natureza: - Botar aflição nas pedras. 

(Como fez Rodin).” (2010, p. 277). “Bernardo fala com pedra, fala com nada”. (2010, p. 

301); “Depois de ter entrado para rã, para árvore, para pedra, meu avô começou a dar 

germínios.” (2010, p. 307).  

É nesse contexto que se verifica a função tempo-espaço, que apresenta estreita 

ligação entre a solidez rochosa e as experiências vivenciadas, atrasando as horas, 

adiantando-se no futuro, parando o aqui-agora, através das atitudes de personagens 

específicos que precisam vir à luz.  

Vejamos alguns exemplos. “Um tordo avisou que é março.” (BARROS, 2010, p. 

242)  “Abelhas novembras murmuram meu olho.” (BARROS, 2010, p. 262). “No 

descomeço era o verbo.” (276). “Lembro um menino repetindo as tardes naquele quintal.” 

(2010, p. 279). “O tempo dele era só para não fazer as mesmas coisas todos os dias.” 

(2010, p. 171). O tempo e as águas esculpem escombros nos sobrados anciãos.” (p. 193); 

“Ia até a infância e voltava.” (p. 39); “O homem estava parado mil anos nesse lugar sem 

orelhas.” (p. 155). “Eu sou quando e depois” (p. 146) 

Para Octavio Paz esse é um dos pontos em que a literatura moderna caracteriza-se 

prioritariamente pela divisão, pela cisão simultânea entre a tradição e a ruptura. É na 

escrita que se verificam essas práticas. Aliás, essa é uma característica não apenas da 

literatura, mas da própria modernidade, que opera uma identificação entre ela mesma, a 

civilização e a história, assumindo a ruptura entre velho-novo como elemento constitutivo 
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de si própria, como um fundamento atemporal, de tal modo que a mudança tornou-se o 

elemento imutável e identificador de culturas e civilizações. 

Mudança pressupõe tempo. E o tempo pressupõe mudança. Não há mudança senão 

na linha do tempo. Parece contraditório, mas há uma coerência coercitiva quando 

encontramos essa espécie de transformação no substrato da criação literária. É como se 

dispõe o uso do tempo nas obras a serem analisadas. Nesse viés que trafega a narrativa do 

escritor argentino, com todos os seus recursos para a variedade de diálogos que o escritor 

provoca. Por outro lado, Barros planifica o discurso, usando de subterfúgios, para expor o 

diálogo intertextual implícito nos versos. 

 O tempo da poesia não é o tempo “da revolução”, “o tempo datado da razão 

crítica”, o futuro das utopias: “[...] é o tempo de antes do tempo, o da ‘vida interior’, que 

reaparece no olhar da criança, o tempo sem datas.” (PAZ, 1982, p. 67-68). Se, para 

Michael Hambúrguer, a poesia lírica, pela sua especificidade e natureza, sempre esteve 

“menos preocupada com o tempo continuo, histórico ou épico, com o cronos, do que com 

o kairós” e o que Joyce chamava de epifanias, “momentos em que a experiencia ou a visão 

se concentram e cristalizam.” (2013, p.86).  

Em Barros, além das datações crivadas no diário da menina índia, citado 

anteriormente, há algumas referências aos anos reais, em outros livros, e, para o escopo 

desse projeto pode ser evidenciado o livro Concerto a Céu Aberto para solos de Aves 

quando sua proposição anuncia “Em 1912”. (2013, p. 260) em quatro ocasiões: a carta de 

“[....] Flaubert a uma sua amiga em 1852.” (BARROS, 1996, p. 7); “bem antes, em 1922, 

na Vila do Livramento, onde nascera, meu avô...” (BARROS, 1996, p. 27); “vi um prego 

do século XIII”; “São Paulo, em 1994” (BARROS, 1996, p. 59). As demais composições 

temporais são integradas à pedra,  às ações dos personagens e à força da imagética, nas 

quais o tempo é desmontado conforme a vontade do eu-empírico, como neste verso de 

Arranjos para Assobio: “O tempo dele era só para não fazer as mesmas coisas todos os 

dias.” (BARROS, 2013, p.171). Se na vida real, o calendário tem a função de lembrar o 

passado, de marcar um acontecimento e de propagar sua extensão, em Manoel de Barros, 

ele não serve para nada. Um século parece durar um ano. Um ano parece ter o tamanho de 

um dia. 
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A questão da relação metáfora / analogia começa a ser analisada quando o autor 

francês indaga sobre: “Como é que a analogia é posta em jogo, senão explicitamente (uma 

vez que a palavra não é anunciada), pelos menos implicitamente?” (RICOEUR, 1983, p. 

44). Diante dessa assertiva, e considerando o conjunto de versos selecionados para análises 

em Barros, torna-se viável uma comparação das metáforas por ele utilizadas para compor 

usas obras e, assim, até apresentar um quadro comparativo que as diferencie em 

semânticas, léxicas e ainda figuras e imagens. 

Considerando a metáfora no nível da semântica da frase, ela se configura como o 

produto de uma tensão entre os termos de uma enunciação metafórica. Esse é o tipo que 

prevalece na obra original em Barros. Nos versos soltos, nos poemas de um único verso, 

sua metáfora existe como uma interpretação, pois nesse tipo de enunciação a contradição 

significativa entre os termos desconstrói a significação literal. E essa é a intenção: 

desmontar velhos significados léxicos, o que possibilita às palavras um sentido novo (o 

interpretativo), fruto dessa tensão permanente instaurada. 

Assim, fica evidente, aqui, a afirmação do ensaísta e teórico Octávio Paz de que as 

“[...] palavras são nossa única realidade ou, pelo menos, o único testemunho de nossa 

realidade”. (PAZ, 1982, p. 37). Para o teórico mexicano não há pensamento sem 

linguagem, assim como objeto de conhecimento: “A primeira coisa que o homem faz 

diante uma realidade desconhecida é nomeá-la, batizá-la. Aquilo que ignoramos é o 

inominado”. (PAZ, 1982, p. 37). 

E ao considerarmos esse contexto no âmbito da poética latino-americana, convém 

introduzir à discussão o nome de Jorge Luís. Afirma o escritor argentino, na obra “Esse 

Ofício do Verso” que “[...] a história universal não é mais que a história de algumas 

metáforas” (2000, p. 37). Segundo ele, são inúmeras as oportunidades de se produzir 

imagens desconhecidas: 

 

se pensarmos que todas as metáforas são feitas pelo encadeamento 
de duas coisas diversas, então poderíamos formular uma soma 
quase inacreditável de possíveis metáforas. [...] por que diabos os 
poetas pelo mundo afora, e pelos tempos afora, haveriam de usar as 
mesmas metáforas surradas quando há tantas combinações 
possíveis? (BORGES, 2000, p. 30). 

  



 
 

840 

Numa leitura dos poemas, aqui citados, Barros parece querer provocar cisão entre o 

passado e o presente, metaforizando a globalidade da literatura, seja �atemporizando� o 

tempo, ou desreferencializando o espaço-tempo. O poeta propõe substituir o real, ao que 

parece, pelas combinações metafóricas que cria. 

Nesse sentido, conforme preceitos de Lakoff e Johnson, o sistema conceitual 

linguístico ordinário é fundamentalmente metafórico por natureza. �As metáforas 

estruturam nossa maneira de perceber, de pensar e de agir, sendo a essência da metáfora 

compreender e experienciar uma coisa em termos de outra�. (LAKOFF; JOHNSON, 2002, 

p. 58). No caso das metáforas estruturais, um conceito é estruturado metaforicamente em 

termos de outro conceito. Elas se definem da seguinte forma segundo os autores: 

�Metáforas estruturais são casos nos quais um conceito é estruturado metaforicamente em 

termos de outro�. (2002, p. 59). 

Manoel de Barros usa, fundamentalmente, em Livro sobre Nada esse tipo de 

metáfora estrutural, no campo semântico, posto que seus poemas assumem maior vigor 

linguístico na estrutura do texto. Vejamos alguns excertos dessa tipificação: �Melhor para 

chegar a nada é descobrir a verdade.�; �O artista é um erro da natureza. Beethoven foi um 

erro perfeito.� (BARROS, 1996, p. 70); �E quando esteja apropriado para pedra, terei 

também sabedoria vegetal�; (BARROS, 1996, p. 51); �A expressão reta não sonha�; 

(BARROS, 1996, p. 75); �Sou um sujeito desancontecido�. �Eu pareço com nada 

parecido� (BARROS, 1996, p. 79); �É no ínfimo que vejo a exuberância.� (BARROS, 

1996, p. 79). Essas metáforas apresentam estruturas espaciais e de deslocamentos que 

confrontam a mente humana com a natureza onde o homem está inserido. 
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DISCURSO, IDENTIDADE E LETRAMENTO: DOS DOCUMENTOS LEGAIS AS 

HISTÓRIAS DE VIDA 

 
 

Alley Cândido JÚNIOR (UNB)1 
 
 

RESUMO: O objetivo do presente artigo2 é discutir em que medida as propostas presentes no 
discurso do Estatuto do Idoso se materializam na vida cotidiana de um  grupo de idosos em 
situação de risco. Para tanto, examino alguns artigos do Estatuto do Idoso, depoimentos 
espontâneos de idosos e um texto midiático. A análise será realizada  à luz da Análise de 
Discurso Crítica (ADC) Faircloughiana e da Linguística Sistêmico-funcional (LSF) baseada 
em Halliday (2014). Os resultados preliminares apontam para a urgência de ações que 
garantam aos idosos seus diretos mais básicos, direitos esses já contemplados na lei. 
 
Palavras-chave: letramento. identidade. história de vida. 
 
 
Introdução 

 

O estudo apresenta uma análise e discussão sobre três discursos particulares: o 

discurso do Estatuto do Idoso, especificamente o Capítulo V ‘da Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer’ e o Art. 4o ‘das Disposições Preliminares’; os depoimentos espontâneos de idosos em 

situação de risco; e o discurso midiático (matéria sobre os idosos, veiculada no Correio 

Brasiliense, em 14 de junho de 2013, sobre violência contra os idosos. A análise dos dados foi 

realizada com base nos moldes da pesquisa qualitativa interpretativista.  

Este artigo está organizado em três partes. Inicialmente, alguns pressupostos teóricos e 

metodológicos serão apresentados. Em seguida, os dados de natureza documental, etnográfico 

e mediático serão analisados. Por fim, algumas implicações e considerações preliminares 

serão expostas.   
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2  Este estudo é um desdobramento do Grupo Brasileiro de Estudos de Discurso, Pobreza e Identidade, 
coordenado pela profa. Dra. Denize Elena Garcia da Silva. Apresento, neste recorte, análise de dados 
documentais e uma amostra de dados empíricos oriundos de uma pesquisa mais ampla de doutorado, intitulada 
“Representações discursivas e identidades sociais: de eventos de letramento a histórias de vida”.  
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1 Pressupostos teóricos básicos 

   

 No sentido de respaldar teórico e metodologicamente as discussões propostas neste 

estudo, propomos uma análise da interioridade da linguagem do discurso do Estatuto do Idoso 

à luz da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), abordando as três metafunções da linguagem, 

com base em Halliday (2004); Halliday e Mathiessen (2004); e Thompson (2004), assim 

como de sua exterioridade à luz da ADC, com base em Fairclough (2003).   

 

2 ADC como arcabouço teórico-metodológico 

 

A ADC problematiza práticas sociais emancipatórias em estruturas cristalizadas na 

vida social, mediante a análise da conjuntura, do meio social e do discurso particular sócio-

historicamente situado, aliado ao exame minucioso, suscitado pela intervenção em questões 

concernentes ao racismo, à violência, à opressão, à assimetria de poder e à exclusão social 

(Chouliaraki e Fairclough, 1999). A ADC estabelece passos para fazer análise do discurso de 

forma crítica. A começar pela identificação de um problema social (social wrong) e os 

obstáculos que conduzem à injustiça social. Em seguida, analisa se a ordem social exige a 

injustiça social. Por fim, parte-se para a identificação de possíveis maneiras para superar os 

obstáculos. 

 

3 Identidades sociais 

 

Pelo olhar da ADC, as identidades são construídas discursivamente e se realizam nos 

textos por meio dos estilos dos atores sociais, que são as marcas que caracterizam os 

processos de identificação, de como esses atores se vêem e de como são vistos pelos outros 

(Fairclough, 2003). Nessa perspectiva, pode-se postular, a identidade é relacional e, para 

existir é necessário algo que seja extrínseco a ela, uma vez que a identidade se distingue 

daquilo que não é. Não obstante, como sugere (Hall, 1997, p. 108), “as identidades não são 

nunca unificadas”. Explica Hall que, na modernidade tardia, encontram-se cada vez mais 

fragmentadas e fraturadas e em constante processo de mudança e transformação. Levando em 

consideração a mobilidade das identidades, propõe-se o termo identificação, pois só é possível 
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capturar momentos de identificação dos sujeitos em suas relações sociais (CORACINI, 2003). 

Desse modo, pode-se concluir que um trabalho com pessoas da terceira idade permite 

vislumbrar um resgate de identidades para fortalecimento de cidadanias, o ideal uma 

sociedade letrada.  

Para o acercamento  à interioridade da linguagem , o analista do discurso deve buscar 

o diálogo da ADC com a LSF de onde provém as ferramentas para a análise textualmente 

orientada, o que exige um mergulho na estrutura de um texto, através da gramática funcional 

proposta por Halliday (1994). 

 

4 Linguística Sistêmico-Funcional  

 

A perspectiva funcionalista busca estabelecer os princípios gerais relacionados ao uso 

da língua e investigar a interface entre suas funções e o seu sistema interno. Destarte, como 

referencial para explicar as relações entre a língua e outros elementos e aspectos da vida 

social, por meio da análise linguística de textos orientada ao seu caráter social, Fairclough 

sugere o caminho da LSF, teoria da linguagem desenvolvida por Halliday (1994).  

Halliday e Mathiessen (2004) compreendem a linguagem a partir de três macrofunções 

que simultaneamente se realizam nos textos: ideacional, interpessoal e textual.  A função 

ideacional diz respeito à representação da experiência, ou seja, uma forma de representar a 

realidade. Já a função interpessoal trata do uso da língua para expressar as relações 

interpessoais. Por fim, a função textual trata dos aspectos relacionados à semântica, à 

gramática e à estrutura linguística.  Assim o  texto deve ser visto por meio de três tipos de 

significados: o acional, associado ao gênero, enfoca o texto como modo de interação social, o 

representacional, associado à transitividade, envolve as escolhas lexicais feitas pelos atores 

sociais, que constituem suas representações do mundo físico, mental e social, e o 

identificacional, associado ao estilo, refere-se à avaliação, modalidade e metáfora, 

constituindo um modo de construção e negociação das identidades discursivas 

(FAIRCLOUGH, 2003). 
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4.1 Função ideacional 

 

A função ideacional compreende a subfunção lógica e a experiencial. A  lógica é 

responsável pelas combinações internas, ou seja a dos grupos lexicais ou dos grupos 

oracionais. A  função  experiencial é responsável pela construção de um modelo de 

representação de mundo, que se realiza pelos termos de configuração de processos, 

participantes e circunstâncias. Os processos representam eventos que constituem experiências, 

atividades humana realizadas no mundo e se dividem em três tipos básicos: materiais, mentais 

e relacionais. Há, ainda, os processos secundários, como, verbais, existenciais e 

comportamentais. Os participantes, comumente realizados por grupos nominais, carregam 

informações sobre pessoas, lugares e coisas. Podem figurar como Ator, Meta, Escopo, 

Beneficiário ou atributo. 

 

4.2 Função interpessoal e o Sistema de Modo  

 

A função interpessoal propõe analisar linguagem com foco nas interação interpessoais. 

De modo geral, fazemos uso da linguagem para dizer algo a alguém, influenciar suas atitudes, 

prover informações, explicar nossos posicionamentos, entre outros. Basicamente, em 

situações de troca, os participantes podem dar, solicitar informação e bens & serviços.  

Do ponto de vista da relação das funções gramaticais, os constituintes mais valorosos 

na construção do significado interpessoal é o Sujeito e o Finito, que juntos compõem o Modo 

da oração.  

O Sujeito é o participante que está mais diretamente ligado a questionabilidade da 

sentença. Ele pode ser deslocado, omitido no português brasileiro, e é o elemento central na 

expressão de acordo e de desacordo do falante em relação à proposição apresentada 

(Thompson, 2004). Já o Finito tem a função de tornar a proposição finita, ou seja, de 

circunscrevê-la em um espaço de tempo. Desse modo, ele proporciona um ponto de 

referência: o ‘aqui-agora’ e relaciona-se ao seu contexto discursivo. O finito é expresso por 

um verbo/grupo verbal que carrega marca temporal ou modal (Gouveia, 2009). O Modo, por 

sua vez, é composto pelo Finito + Sujeito. O sistema de Modo é um recurso gramatical, no 

qual os movimentos interacionais se realizam (Thompson, 2004). Já a modalidade refere-se ao 
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julgamento/opinião das probabilidades/obrigações do que está sendo dito. Nesse sentido, uma 

proposição pode ser apresentada como algo possível ou impossível, desejável ou indesejável.  

A modalidade deôntica refere-se ao comprometimento com a obrigatoriedade/necessidade e a 

modalidade epistêmica refere-se a probabilidade certeza. Além de carregar marcas do tempo 

primário, o Finito agrega o caráter da polaridade. Essa polaridade pode ser positiva ou 

negativa.  

 

4.3 Função textual  

 

 A função textual é responsável pela organização dos significados e experienciais e 

relacionais, que se realizam, léxico-gramaticalmente, pela estrutura temática. A organização 

da mensagem ocorre por meio de dois sistemas: Tema e Rema. O Tema refere-se à estrutura 

de informação, constituída pelos elementos compõem a mensagem e sinaliza o seu ponto de 

partida. A função do Rema é localizar e orientar a oração dentro do seu contexto (Halliday, 

2004). 

 

5 Análise e discussão dos dados 

 

Como o objetivo do estudo é cotejar o discurso do Estatuto do Idoso, o depoimento 

espontâneo de pessoas idosas e um texto midiático, a análise foi dividida em três partes. 

Inicialmente, analiso dois artigos do Estatuto do Idoso. Em seguida, analiso o depoimentos 

dos idosos. E, por fim, analiso um trecho de texto midiático. 

Passemos, pois, à análise dos textos.   

 
Excerto 1: 
Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e 
serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. 

O idoso tem  

direito a educação, cultura, esporte, lazer, 
diversões, espetáculos, produtos e serviços que 
respeitem sua peculiar condição de idade, que 
respeitem sua peculiar condição de idade. 

Sujeito 
Finito – 
pres. do 
indicativo  

Predicador Complemento 

Modo + polaridade positiva Resíduo 
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No excerto 1, ‘o idoso’, pelas lentes da função interpessoal,  preenche a posição de 

sujeito da oração que valida a proposta. O sujeito encontra-se diretamente ligado ao verbo 

‘tem’ que constitui o finito, marcado pelo tempo presente do indicativo como tempo da 

enunciação, com polaridade positiva. Desse modo, ao idoso é atribuída a posse do direito à 

educação, conforme prescritos no Artigo 20, identificado pela relação entre o sujeito (o idoso) 

e o finito.  

Ainda, ao examinar o Art. 21, os direitos dos idosos a educação são reiterados e 

expandidos, notadamente pela criação de oportunidades ao acesso do idoso à educação, 

conforme ilustra o próximo excerto. 

 

Excerto 2: 
Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, 
metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. 

O Poder 
Público 

Criará 

oportunidades de acesso do idoso à educação, 
adequando currículos, metodologias e 
material didático aos programas educacionais 
a ele destinados. 

Sujeito 

Finito – 
futuro do 
presente do  
indicativo   

Predicador  

Modo + polaridade positiva Resíduo 
 

Já no excerto 2, do Art. 21, ‘o idoso’ aparece na posição de Resíduo da oração e ‘o 

Poder Público’ preenche a posição de sujeito. Vale ressaltar que o termo ‘o Poder Público’, 

nesta oração é muito amplo, o que lhe confere um certo distanciamento, para aqueles que 

possam vir a reivindicar tal direito. O sujeito, diretamente ligado ao finito ‘criará’, traz a 

marca do futuro do presente do indicativo, que nos remete à modalidade média, ou seja, 

denota-se, na assertiva, a probabilidade inscrita no documento ainda vista como uma 

proposta. Nota-se, ainda, que oportunidades de acesso serão criadas e não o acesso em si.   

Em cotejo com os discursos postulados do referido Estatuto, trago, na sequência, a voz 

representativa de idosos em situação de risco, que, em suas narrativas espontâneas, apontam 

para o desejo de terem seus direitos mais básicos garantidos, como o direito à educação, 

prescritos nos Art. 21 e 22 do Estatuto do Idoso. Observemos o depoimento do Seu Juvenal, 

de 64 anos, no excerto seguinte.  
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Excerto 3: 
“É nós não podemos perdê oportunidade. Porque a oportunidade, tem muito pouca! Porque eu, se eu 
tivesse tido um pouco de oportunidade da minha época, da minha vida, hoje eu seria uma outra 
pessoa, né? Eu seria assim uma pessoa de gabarito que tivesse mais ... mais conhecimento.”  
                                                                                                               (Seu Juvenal – 64 anos)3 
 

A educação que é direitos de todos ainda não se concretiza de forma plena em nossa 

sociedade. Seu Juvenal nos revela a escassez das oportunidades de tornar-se letrado. Ao 

escolher a polaridade negativa e o verbo modal ‘podemos’, ele expressa a necessidade de se 

agarrar a essa oportunidade. Embora o processo material ‘perder’ nos remeta a algo que já se 

teve um dia e que fora perdido, Seu Juvenal, ao selecionar esse processo, denota o desejo de 

muitos brasileiros de serem alfabetizados.  

Para esse grupo social de idosos em situação de extrema pobreza, parcas são as 

oportunidades de adentrar o mundo dos letrados. Isso é de certa forma reificado na   avaliação 

por gradação4 de força escolhida pelo Seu Juvenal em ‘muito pouca’. Se não se agarra a 

oportunidade quando ela aparece, pode-se sentir arrependimento, como sugere o próximo 

exemplo do Seu Juvenal.   

O condicional escolhido pelo Seu Juvenal constrói um sentido de arrependimento e, ao 

mesmo tempo, remete-o a uma espécie de autorreflexão. Noto, aqui, a ausência de 

“empoderamento” do Seu Juvenal, que tem seus direitos mais básicos espoliados, evidenciado 

pela escolha do processo verbal ‘tivesse tido’. A metáfora ideacional ‘nos tempos da minha 

vida’ leva-me a refletir também sobre os idos tempos da juventude, assim como ele, 

possivelmente, o fez. Ainda assim, Seu Juvenal não conclama seus direitos, mas queria ter 

tido somente ‘um pouco’ de oportunidades.  

Ao denotar uma insatisfação com sua autoimagem, Seu Juvenal diz que preferiria ser 

uma pessoa diferente. Aqui flagramos um momento em que seus aspectos identitários 

parecem colidir com seus anseios por uma vida melhor. A identidade almejada seria de 

alguém de ‘gabarito’, ou seja, de um sujeito letrado.  

Dando prosseguimento às análises, apresento o texto midiático, que se insere no 

gênero textual “reportagem”, publicado no correio Brasiliense, no dia 14 de Junho de 2013. 

                                                        
3 Dados oriundos do trabalho intitulado: Letramento, identidade e cidadania na terceira idade (2002). 
4 A gradação é um subsistema da Avaliatividade que se refere a utilização de recursos léxico-gramaticais pelos 
falantes para expressar e ajustar o grau, ou volume da intensidade das avaliações de julgamento, afeto e 
apreciação (Martin & White, 2005) 
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De forma sintética, a matéria do referido jornal divulga o mapa da violência contra os idosos 

no Distrito Federal. Destaco a parte sublinhada do excerto, que revela a preocupante realidade 

de agressão contra mulheres e especificamente idosos acima de sessenta anos.  

 

Excerto 4: 
O Tribunal de Justiça divulgou o mapa da violência contra idosos no Distrito Federal. Segundo o 
levantamento, nos últimos cinco anos os casos aumentaram e chegaram a quase mil registros a mais 
do que em 2008.  
A realidade preocupa, já que 60% dos agredidos são mulheres e os que mais sofrem são idosos com 
idade entre 60 e 70 anos. Os tipos mais comuns de violência são o abandono, ofensas e violências 
físicas. Um dado alarmante é que normalmente são os próprios filhos que cometem estas agressões. 
 

 

Na parte do excerto sublinhada, a proposta é validada pelo sujeito dessa oração ‘Os 

tipos mais comum de violência’, ligado ao finito ‘são’, expressas pelas nominalizações 

selecionadas pelo autor do texto: o ‘abandono, as ofensas e as violências físicas, destacados 

pela pesquisa.  Na contramão, observemos o que assevera o Art. 4o do Estatuto do Idoso, a 

seguir.   

 
Excerto 5: 
Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade 
ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. 
  

Nota-se que, conforme prescreve a lei, ao idoso é conferido a sua proteção contra 

qualquer tipo de violência. Em consonância com o trabalho de Machado (2008), este estudo 

corrobora o fato de que a grande parte da violência doméstica contra os idosos ainda é 

silenciada.  Isso pode ser inferido pela voz do Seu Walter. Os processos mentais ‘ameaçava, 

esqueciam’ revelam os processos do mundo interno que o idoso passava.   

A escolha lexicogramatical  marcada por verbos no imperfeito, tempo do mundo 

narrado, revela-nos a duração do descaso e negligência para com o cidadão Seu Walter. 

 

Excerto 6:  
“Meu genro me ameaçava, eu comia fora de hora, esqueciam de me dar remédio. Estou bem melhor 
aqui. Só penso em voltar para casa se ele sair de lá.”  

(Seu Walter, 80 anos)5 
 

                                                        
5 Dados oriundos do trabalho de Machado (2008). 
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Ao concluir, Seu Walter avalia positivamente o asilo onde vive  ao dizer: ‘estou bem 

melhor aqui’. E acrescenta que seu retorno para casa só se concretizará com a saída do genro. 

 

6 Algumas considerações 
 

Este estudo buscou cotejar discursos de naturezas distintas no sentido de revelar o que 

dizem as leis que visam a proteger os idosos e como elas se materializam na vida cotidiana 

desses atores sociais. Ao cabo das análises, pudemos concluir que muito ainda precisa ser 

feito para garantir a esse grupo de idosos em situação de risco seus direitos mais básicos. As 

leis existem, porém, ainda há um longo caminho para sua plena implementação e efetivação.  

A ADC pôde trazer luz para os discursos sob análise ao preconizar que essas situações 

linguístico-discursivas são fruto de relações de poder consolidadas ao longo da história de 

vida desses idosos que não apenas sofrem discriminação por falta de oportunidades, mas, 

sobretudo sobre formas arraigadas de poder historicamente constituídas, como a negligência 

do Estado brasileiro em não fazer valer aquilo que está prescrito nos documentos oficiais, 

como o Estatuto do idoso.  

 

Referências 

 

CHLOULIARAKI, Lilie. & FAIRCLOUGH, Norman. Discourse in late modernity. 
Rethinking critical discourse analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999. 
 
CORACINI, Maria José. Subjetividade e identidade do(a) professor de português. In: 
Coracini, M.J. (Org.). Identidade e Discurso: (des)construindo subjetividades. Campinas: 
Editora da Unicamp; Chapecó: Argos editora Universitária, p.p. 239-255, 2003.  
 
FAIRCOUGH, Norman. Analizing discourse: textuaa analysis for social research. London, 
Routledge, 2003.  
 
GOUVEIA, Carlos A. M. Textos e gramática: uma introdução à Linguística Sistêmico-
Funcional. Matraga, Rio de Janeiro, v. 16, n. 24, Jan./Jun. 2009.   
 
HALLIDAY, Michael. A. K. & MATTHIESSEN, Christian .M.I.M. An introduction to 
functional grammar. 3ed. Oxford, London: Hodder Arnold, 2004.  
 
HALL, Stuart. Identidades culturais na pós-modernidade. Trad. T.T. da Silva e G. L. Louro. 
Rio de Janeiro: DP&A, 1997. 
 



 

 

851 

HALLIDAY, Michael. A. K. An introduction to Functional Grammar, revised by C.M.I.M. 
MAtthiessen, 3rd edition. London: Arnold, 2004. 
 
MACHADO, Selene. O discurso sobre a pessoa idosa: vozes que falam e vozes que calam. 
248 fls. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade de Brasília, Brasília, 2008.  
 
MARTIN, Jim. R.; WHITE, Peter. R. R. The language of evaluation: appraisal in English. 
New York/Hampshire: Palgrave Macmillan, 2005. 
 
THOMPSON, Geoff. Introducing functional grammar. Oxford, Edward Arnold, 2004. 
 

 
 
 



 

 

852 

ENTRE INSCRIÇÕES E �ESCRIÇÕES�: A POÉTICA DE WLADEMIR DIAS-PINO 

 
 

Andreza Moraes Branco LERIA (UFMT)1 

Mário Cezar Silva LEITE (UFMT)2 

 
 

RESUMO: A SEPARAÇÃO ENTRE INSCREVER E ESCREVER, de Wlademir Dias-Pino, 
publicado em 1982, funde produção poética, crítica e vida reforçando a discussão relativa à 

morte do verso. As palavras se diluem na tessitura da página cedendo espaço para o projeto 

visual. Tal produção fundamentou-se nos movimentos de vanguardas como Intensivismo, 

Concretismo e Poema-Processo. Neste trabalho discutem-se, portanto, os mais importantes 

aspectos da separação-relação entre Inscrição (projeto visual) e Escrita para o 

desenvolvimento do projeto poético do autor e sua inserção no redimensionamento das 

vanguardas nacionais e internacionais de diluição do texto escrito. 

 

Palavras chave: Wlademir Dias-Pino. Vanguardas. Projeto Visual.  

 

 

1. Peculiaridades do objeto 
 

O livro A separação entre inscrever e escrever3, publicado no ano de 1982 traça um 

rico panorama, com iconografia de Wlademir Dias-Pino, entre recortes de jornais, fotos, 

poemas, desenhos de sua produção até o referido ano. A relevância da inscrição para sua 

produção tem como resultado a necessidade de criação de estratégias para a realização da 

leitura. No catálogo, observamos, por exemplo, algumas características do que posteriormente 

o próprio Wlademir Dias-Pino viria a chamar de poema com conceito, ou poema de conceito; 

segundo ele, 

 

                                                           
1  Mestranda em Estudos Literários no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem � UFMT. 

Associada ao Grupo de Estudos em Cultura e Literatura de Mato Grosso (RG Dicke/ CNPq). Cuiabá � Brasil. 

andrezamoraesbl@hotmail.com 
2 Professor Dr em Letras do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal de 

Mato Grosso. Líder do Grupo de Estudos em Cultura e Literatura de Mato Grosso (RG Dicke/ CNPq). Cuiabá � 

Brasil. mcsl@terra.com.br 
3 Trata-se de um catálogo de exposição organizado pelo departamento de Letras da UFMT. Contudo, mesmo que 

o catálogo tendo sido organizado pelo departamento de Letras da UFMT fica evidente a participação direta de 

Wlademir em sua produção, uma vez que não havendo identificação de possíveis diagramadores, etc, reconhece-

se na forma de organização características da peculiaridade do trabalho do mesmo, assemelhando-se a 

organização de outros livros do autor como A marca e o logotipo brasileiros (1974), ou em Processo: linguagem 
e comunicação (1971). 
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é uma forma de combater o sentido de conceitual em arte, porque esse 
conceitual engole uma série de subterfúgios (...) poema que emite um 
conceito embaixo. O poema ao atingir um nível de geometrização, atinge 
uma leitura acelerada para a leitura mecânica do cérebro. (...) Esse conceito é 
o decifrador do poema (...) (DIAS-PINO, 1982, p. 222) 

 

O Poema com conceito seria um novo movimento idealizado por Dias-Pino. 

Movimento este, que considerava a necessidade de um conceito, ou seja, uma explicação logo 

abaixo do poema, pois entendia que, a partir do momento em que a palavra já não mais 

compunha o poema, já que o mesmo havia alcançado um nível de geometrização facilmente 

visível, mas talvez, não compreensível e, ao dizer “não compreensível” dizemo-lo, não porque 

precisa de um sentido, pois a criação do novo, no caso do poema-processo, ou mais 

especificamente, o poema visual (gráfico), não precisa, pois não se trata de uma reprodução 

ou representação de algo, mas sim de uma visão. Algo que se inaugura. Daí surge a 

necessidade de elaboração de um conceito que o acompanhe trazendo elementos de sua 

composição, para que haja a compreensão do processo de elaboração do poema. Assim como 

Arthur Rimbaud, Wlademir Dias-Pino produz uma arte consciente e, como tal, de todo 

coerente (FRIEDRICH, 1991, p. 90), cuja paixão já não é mais pelo desconhecido como em 

Rimbaud, mas ao contrário, o caminho é traçado a partir do que conhece e acessa, contudo é 

subvertido causando, então, o estranhamento. O conceito não elimina o estranhamento 

causado pelo poema, mas parece torná-lo aceitável aos olhos, ouvidos e até mesmo tato de seu 

“vedor”. No conjunto que se apresenta para a análise, observa-se em determinados momentos, 

abaixo de poemas, o que poderíamos chamar de conceitos, já que orientam a leitura 

esclarecendo de forma fragmentada a proposta de sua produção.4 

O labor do poeta, desde muito cedo, demonstrou um alto grau de consciência estética e 

ao mesmo tempo de consciência sócio-histórica. Tal consciência apresentou-se na 

adolescência e se desenvolveu em seus trabalhos posteriores, culminando com a racionalidade 

e domínio total de sua produção. Esse elemento garantiu uma proposta bem definida que se 

mantém no decorrer de sua produção artística e literária.  

                                                           
4 A partir do processo acelerado de experimentações, o poema chega a um grau de maturação tamanha fazendo 
com que Wlademir Dias-Pino abandone esses conceitos outrora necessários, deixando que o poema fale por si 
só, ou simplesmente, seja. Reforçando a interação entre o objeto-poema e o leitor/observador. Observador que, a 
partir do contato com o objeto passa a ser responsável por ele, tornando-se também produtor. Pois parte da 
premissa de que, Quem olha é responsável pelo que vê (DIAS-PINO, 1971, p. s/n). 
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2. Redimensionamento das vanguardas de diluição do texto escrito 

 

O posicionamento de auto-conclamação vanguardista de Wlademir Dias-Pino frente a 

sua produção poética, nos leva a aprofundar a discussão ao que se refere ao termo 

“vanguarda”, para melhor compreensão de como sua proposta se insere neste campo e, como 

se dá o redimensionamento desta, no projeto de diluição do texto escrito, o qual sede lugar 

para a inscrição (projeto visual). 

O termo vanguarda parte do francês avant-garde que inicialmente estava ligada mais a 

questão bélica, já que, referia-se a parte frontal de um exercito em marcha. De acordo com 

Álvaro de Sá,  

 

a referencia inicial de dianteira de um exército foi estendida para dianteira 
em geral, designando um pequeno grupo de indivíduos que se adiantava do 
todo para, à frente, desbravar terrenos, fazer serviços de reconhecimento, 
etc.(...) Logo a seguir, passou-se para os mais diversos campos para assinalar 
frente e liderança, tendo sido adotada pelos revolucionários e radicais desde 
o início do século XIX (...)(SÁ, 1982, p.11).  
 

 
Estar à frente pressupõe saber para onde se está levando os que estão sendo guiados e 

justamente por isso muitos, ligados a campos ideológicos distintos, em vários momentos da 

história se reivindicaram vanguardas. Sendo assim a sociedade, não poderia ficar estática 

frente a tantas mudanças e direções que se apontavam partindo, portanto, para o campo das 

artes. Justamente por isso, observou-se esse processo “evolutivo” de ruptura e transformação, 

que toma como marco, para repercussão nas letras francesas, a primeira guerra mundial: 

 

agora o termo significa a parte mais radical dos movimentos literários e 
estéticos. A vanguarda interpretou o espírito experimentalista e polêmico da 
“belle époque” [...] a literatura de vanguarda foi sempre “de choque, de 

ruptura e abertura ao mesmo tempo” [...], mais do que simples tendência, a 

vanguarda representa a mudança de crenças experimentadas no pensamento 
e na arte do mundo ocidental [...] (TELES, 1997, p. 82) 

 

Teles (1997, p. 82) ainda frisa as características de uma vanguarda remetendo-se a sua 

agressividade, manifestada no antilogismo, no culto a valores estranhos (o negrismo dos 

cubistas), os poderes mágicos, a beleza da anarquia, o instantaneísmo, o dinamismo, a 

imaginação sem fio. É claro que, mesmo tentando criar uma produção nacional, os escritores 
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brasileiros, atentos aos acontecimentos e às produções européias, se apropriaram de muitas 

dessas características. Esses movimentos de vanguarda organizam-se, portanto, de modo a 

criticar e protestar abertamente contra a ordem / situação pré-estabelecida no campo das artes, 

veiculando o rompimento com a tradição partindo da necessidade de afirmação do novo.  No 

Brasil, a palavra vanguarda, em literatura, foi usada num primeiro momento pelos 

modernistas tendo como grande representante dessa postura e prática literária Oswald de 

Andrade, que segundo Jorge Schwartz (1983, p.211) naquele momento configurava uma 

liderança aristocrática e, justamente por isso fazia alarde nos anos 20 (século XX), uma vez 

que sua imagem pessoal, aparentada à sua poética representou momento de ruptura violenta 

com toda uma tradição e assimiladora de novos meios de expressão, propondo uma nova 

linguagem e a partir disso lança o manifesto Antropofágico, cria a revista antropofagia. Tudo 

isso baseado nos moldes europeus, mas não como “cópia” e sim como “estímulo”. Foi 

Oswald que introduziu uma expressão baseada na visualidade que muitas vezes resultou no 

que buscava em sua poética, a identidade. O termo ora utilizado pelos modernistas se 

estendeu aos movimentos experimentalistas, pós-segunda guerra mundial; na Europa, passa-

se a usar o termo “neovanguarda”. A partir daí entende-se a vanguarda como:  

 

uma permanente ‘abertura’ estético-literária, a neovanguarda implicaria uma 
atitude de “reabertura”, de retomada de experiência vanguardista, o que em 

geral, conduz a inevitáveis dissidências, diluições, como vem acontecendo 
no Brasil, depois das experiências da Poesia Concreta e do Poema-Processo 
(TELES, p.83, 1997). 

 

Considerando o fato desses movimentos de vanguarda nascerem a partir de invenções 

que se cristalizam através de manifestos, que de certa forma cumprem uma função 

publicitária, pode-se dizer que partindo para uma visão micro, eles se encaixam no que 

Hobsbawm entende como “tradição inventada” trata-se, portanto de:  

 

um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou 
abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam 
inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o 
que implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao passado. 
(HOBSBAWM, 1997, p.09).
 



 

 

856 

Wlademir Dias Pino, juntamente com Silva Freire, num primeiro momento, depois 

com os paulistas Haroldo de Campos, Álvaro de Campos, Décio Pignatari e outros, realizam 

essa prática “da tradição inventada” para legitimar e consolidar sua produção poética, contudo 

foi preciso a construção de um programa/projeto articulado e praticado com adesão de outros 

poetas. Para tanto, fizeram-se valer de uma prática comum nos movimentos de vanguarda 

europeus, a produção de manifestos, que serviam quase como “receitas”; irreverentes, porém 

didáticas. 

A irreverência (remetendo-se aqui ao caráter revolucionário) e inventividade presentes 

na produção de Wlademir permitem que o mesmo se reivindique como vanguardista (termo 

utilizado pelo poeta). Para ele, um movimento tem caráter de explosão e, ao se referir mais 

especificamente ao poema/processo, acrescenta: é um movimento racional que sabe onde quer 

atingir, (DIAS-PINO, 1980, p. s/n), assim ao defender seu domínio sobre sua produção, 

também toma uma postura crítica frente ao status atribuído à arte historicamente na 

sociedade. Observa-se essa postura no conceito que cria sobre vanguarda: A vanguarda antes 

de ser uma explosão é um tiro certeiro. É nesse tiro certeiro que consiste a crítica5. Dias-Pino 

é, e sempre foi, um homem de seu tempo, pois entende que mesmo se auto-conclamando 

vanguardista está inserido numa sociedade dinâmica de intensa em constante transformação e 

vê que nessa dinamicidade é que está contido o caráter revolucionário de sua produção. É a 

constante ação de projetar que o torna avant-garde. Vê-se o reflexo disso em sua produção 

que parte do Intensivismo, passando pelo Concretismo e culminando no Poema-Processo.   

Segundo Rosana Rodrigues da Silva e Elisângela Pereira de Lima, os movimentos de 

vanguarda organizam-se de forma a protestar abertamente contra uma ordem estabelecida, 

assim sendo veicula o rompimento com a tradição pela afirmação do novo (SILVA & LIMA, 

2012, p. 271). Partindo dessa afirmação desenvolve-se o seguinte raciocínio sobre a forma de 

produzir de Wlademir Dias-Pino: 

 

Os procedimentos poéticos de Waldemir Dias-Pino provam que as 
aspirações mais exóticas, ao estabelecerem-se como projetos podem 
transformar-se em realidade. De um modo excêntrico Wlademir Dias-Pino é 
um dos pesquisadores visuais que funda uma versão poética que admite o 
uso de outros recursos além das palavras. Se restringisse sua construção 

                                                           

5
 Isso não está expresso só em escritos que se referem ao mesmo, mas também em sua fala no sarau realizado em 

14 de dezembro de 2013, na casa Silva Freire, no Largo da Mandioca, em Cuiabá. 
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poética ao uso exclusivo das palavras, não poderia exprimir tudo que 
tencionava. Como resultado, o desempenho artístico de Wlademir Dias-Pino 
confere uma marca peculiar a sua poética, o ultraje vanguardista. O livre 
arbítrio, ao outorgar liberdade de produção, habilita-o a investir em uma 
invenção poética subsidiada pela experimentação. Por ela o poeta pode 
verificar se os novos recursos funcionam e o modo como se processam no 
poema. (SILVA & LIMA, 2012, p. 271). 

 

Essa necessidade de romper com o estabelecido para produzir o novo se dá desde suas 

primeiras experiências, que partem do Intensivismo e culminam no Poema-processo lançando 

mão, além de palavras que não bastariam para expressar as intenções do poeta, como 

observado pelas autoras, mas também de elementos visuais; entendendo que as palavras não 

são capazes de dizer tudo que se pretende.   

O Intensivismo foi um movimento literário criado em Cuiabá em 1948. Movimento 

este, que antecedeu os movimentos do Concretismo e do Poema-processo, contudo já 

anunciava pressupostos utilizados pelos mesmos posteriormente.  

 

O modo de produção literária que o Intensivismo apregoa revela as 
características singulares da poética Wlademiriana e vice-versa. Portanto a 
manipulação da linguagem, o trato com a linguagem artística que sugere 
sentido próprio por meio de relações exclusivas, o valor atribuído a 
visualidade poética, a sugestão de um novo procedimento de leitura, o 
caráter de experimentação e a negação da tradição por meio da invenção são 
marcas da nova manifestação poética. (SILVA & LIMA, 2012, p. 271). 
 
 

 A singularidade trazida pelos intensivistas, segundo Campos (2013), consistia na fuga 

do enredo e do caráter anedótico do poema, mas ao mesmo tempo valorizavam sua unidade 

interior vocabular. Em um dos manifestos do intensivismo, encontramos a seguinte afirmação, 

(...) o intensivista é um escultor. A escultura é um desenho de todos os lados. (Sarã, n.4. 

Cuiabá, jul. 1951 apud, CAMPOS, 2013, p.23). Afirmação que devemos considerar como 

fundamental para as produções que se sucedem, em contraponto aos simbolistas, pois, mesmo 

com essa “postura”, ao ler textos deste movimento literário (Simbolismo) como Um Lance de 

Dados, de Stephane Mallarmé, temos a visibilidade da forte influência que o mesmo exerceu 

sobre a produção não só de Wlademir, mas também sobre os poetas do Concretismo. Ao 

propor o constante jogo com a linguagem que para os Simbolistas apesar da tentativa de 

dominar todas as formas e estratégias que compunham o jogo, algo sempre lhes escapava e 

nesse inapreensível consistia o acaso, mesmo que o dado limite as possibilidades a partir dos 
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números que o compõe, que variam de 1 a 6, essas possibilidades se multiplicam ao se 

acrescentar um novo dado no jogo e as combinações criam outras formas; contudo, o 

Intensivismo parece ser uma forma de superação aos simbolistas na medida em que parece 

“romper” com a estrutura plana do papel propondo, além de ângulos e perspectivas, também 

volume e transbordamento dos limites impostos pelo papel, já que o dado “rola” e se 

concretiza para além da palavra e do espaço. O jogo continua e o acaso se supera e transmuta 

em projeto. É possível observar, portanto, que o Intensivismo deu suporte para o surgimento 

de outros movimentos brasileiros de vanguarda posteriores, inclusive o Concretismo e o 

Poema Processo dos quais o autor participou ativamente.  

 

3 . ExperimentAÇÃO 
 

Partindo da premissa de que o livro “Separação entre inscrever e escrever”, de 

Wlademir Dias-Pino, reforça a relevância da inscrição em sua produção poética. Entendemos 

que gravar mais que grafar seriam os elementos paradoxais que comporiam e que 

sintetizariam sua proposta visual. A discussão a ser realizada aqui parte, portanto, dessas 

premissas.  

INSCREVER: entalhar, gravar... Para a matemática, significa traçar uma figura dentro 

da outra. Jacques Derrida e os pós-estruturalistas questionam a estabilidade dos sistemas tidos 

como fechados, que aqui consideraremos ser o caso da escrita; a estabilidade de um sistema 

de linguagem é negada, pode-se dizer, portanto que não é possível atribuir apenas um 

significado a um significante. O significado foge ao controle do autor do texto desencadeando 

a idéia de multiplicidade; tal questão parte da flexibilidade do termo “desconstrução” 

utilizado por Derrida, dentre as inúmeras dissidências do termo, a que nos interessa é a que 

trata a leitura e da produção de processos colaborativos, tanto de leitura criativa como de 

produção criativa, uma vez que são quase indissociáveis. Nesse projeto desconstrutivista não 

se valoriza o caráter conteudístico, mas sim performático do texto subvertendo e 

apresentando-o de uma forma não habitual. 

Roman Jakobson traz uma discussão interessante sobre o realismo artístico, utilizando 

a pintura como exemplo. Podemos deslocá-la para compreender como se dá o processo de 
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singularização, o que também possibilita discutir a relevância da inscrição, na obra de Dias-

Pino. Segundo Jakobson, 

 

O caráter convencional, tradicional da apresentação pictórica determina 
numa larga medida o próprio ato de percepção visual. À medida que se 
acumulam as tradições, a imagem pictórica torna-se um ideograma, uma 
forma que ligamos imediatamente ao objeto seguindo uma associação de 
contigüidade. O reconhecimento se produz instantaneamente. O ideograma 
deve ser deformado. O pintor que inova deve ver no objeto o que ainda 
ontem não víamos, deve impor a percepção uma nova forma. Apresenta-se o 
objeto por uma abreviação não-habitual. (JAKOBSON, p. 121) 

 

São justamente essas relações instantâneas de percepção e conclamação de existência 

como um “ser aí”, um estar no mundo, mas que, ao mesmo tempo apresentam o objeto de 

forma não-habitual, como incisões e rastros, que estão imbricadas nos poemas de Wlademir 

Dias-Pino. Uma comparação belíssima já fora realizada por Sérgio Dalate com seu olhar 

aguçado quando em um dos subtítulos de sua dissertação introduz um dos capítulos 

intitulados Poesia e ou pintura. O reconhecimento desse novo objeto, entre silêncio e luz, é 

instantâneo mesmo que não se saiba o que se esta vendo. É a visão de algo que não existe e 

existe ao mesmo tempo. 

ESCREVER: grafar, redigir. Exprimir-se por sinais gráficos. Wlademir Dias-Pino 

esclarece que a leitura da inscrição é uma leitura mais instantânea, imediata, mais acessível, 

enquanto o código escrito exige toda uma formação prévia para que se torne acessível, 

causando, portanto, uma certa exclusão6, pois além da decodificação do código, socialmente 

exige-se uma certa atribuição de sentido (interpretação semântica) para aquilo que se lê e que 

nem sempre admite possibilidades múltiplas de sentido. 

Tais considerações partem do questionamento inicial sobre a incondicionalidade da 

estabilidade da escrita, que partia do pressuposto que como articulação e representação da fala 

humana, ela traria uma única significação, imutável, uma vez que o autor da fala teria o único 

sentido de sua significação, mas a partir do momento em que esta é transferida para o papel e 

reproduzida, já não tem mais o autor para acompanhá-lo explicando e repetindo seu “sentido 

único” fazendo com que esse se perca transformando-se em outros. Wlademir desconsidera, 

para sua produção, essa concepção que se esgota num único sentido, já é na multiplicidade de 

                                                           

6
 Em fala na casa Silva Freire – dezembro de 2013.  
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sentidos que esta contida a possibilidade, ou melhor, provocação ao leitor para interagir com o 

texto tornando-o participante ativo na construção de sentido do texto, ou aprofundando ainda 

mais essa relação, estimulando-o a produções criativas que partem das múltiplas leituras 

criativas desse texto que podemos chamar de matriz. Um leitor produtor. É nesse sentido 

único e esgotado que a escrita deixa de ser interessante para o poema tido como processo, 

pois esse não se esgota. 

 É importante observar que na constante experimentação proposta pelo Poema-

Processo cria-se um universo “poemático” em expansão, e outro conceito criado por 

Wlademir, extremamente relevante para essa discussão é: Quem olha é responsável pelo que 

vê. (DIAS-PINO, 1971, p. s/n). Conceito esse que reafirma sua opção pela inscrição e seu 

caráter performático, pois a profundidade ou superficialidade da fissura no papel, não depende 

de seu autor e sim daquele que o acessa. Esses múltiplos olhares possibilitam inúmeras 

recriações a partir da matriz (o objeto poema), é essa liberdade de olhar quando o olhar tende 

a ser aprisionado (SANTOS & OLIVEIRA, 2001, p. 78) que se pratica no poema/processo. 

A proposta de intervenção ou produção poética de Dias-Pino, na obra em análise, já se 

apresenta na capa do mesmo. 

 

 
(capa do catálogo de exposição – A separação entre inscrever e escrever) 

 

Trata-se de uma capa emblemática que anuncia a que veio. Na capa, observa-se o 

fundo preto, o nome do autor em letras brancas, garrafais, grandes na parte inferior da mesma 

e, uma “mancha” branca na parte superior que se estende até aproximadamente o meio da 

página. Essa “mancha’ sugere o perfil do poeta de forma singular, é quase uma fenda no 

vácuo que se expande. Segundo Derrida (1973) nessa suposta fenda, à qual poderíamos 

denominar como incisão, está contido o ato de inscrever. Trata-se de um rastro imotivado que 
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não significa, mas é. A própria capa é um poema visual. Na contra capa, temos uma foto aérea 

da cidade de Cuiabá, já que o livro traz como parte do conteúdo a sua história pessoal e muito 

do que produziu na capital de Mato Grosso e, ainda, foi organizado na mesma pelo 

Departamento de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso, já que tratava-se de um 

projeto do mesmo, para divulgar autores que estavam produzindo no Estado naquele 

momento. As páginas iniciais trazem como conteúdo introdutório referências à relação do 

autor para com a cidade. Contudo, a contracapa, traz uma imagem estilizada, já que apresenta-

se de forma monocromática e pontilhada em meio a telhados de antigas casas, onde encontra-

se  ao centro uma igreja, fazendo referência à cuiabania e, talvez, até ao nome da editora que 

criou com seus companheiros do movimento Intensivista, que chamaram igrejinha. A obra 

funde Intensivismo (1948), Concretismo (1956) e Poema Processo (1967); e o título A 

separação entre inscrever e escrever , sintetiza não só a obra em si, mas toda sua produção já 

que evidencia a relevância da inscrição para  trabalhos posteriores.  

Todos os textos contidos no livro/catálogo sugerem movimentação, desde os textos 

intensivistas até os do poema/processo, sejam verbais ou não. Justamente por isso, é que as 

datações dos poemas, principalmente as que marcam o Concretismo como A Ave (1956) ou 

Sólida (1956), se desdobram em várias outras versões, compondo séries e, consequentemente, 

sendo identificadas posteriormente como Poemas-Processo, mesmo que esse movimento 

tenha sido “lançado” publicamente apenas em 1967. 

 

4 . Considerações  

 

É importante considerar na produção de Wlademir Dias Pino que, mesmo havendo 

categorias distintas em sua produção, como Intensivismo, Concretismo e Poema Processo, 

não há fronteiras bem definidas, já que muitos poemas produzidos durante a fase concreta se 

transformam em poemas-processo, pois a base conceitual é praticamente a mesma, com um 

grau de intensificação do processo de experimentação. Como disse Hilda Magalhães: 

 

é exatamente por conseguir essa síntese dentro de uma proposta estética 
afinada com as vanguardas de 1950 e 1960 que Wlademir Dias Pino se 
destaca no cenário da literatura nacional e regional, extirpando de vez o 
anacronismo que caracterizava a literatura de Mato Grosso até meados do  
século. (MAGALHÃES, 2001, p.207) 
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A postura do poeta associado ao caráter e relevância de suas produções o tornou 

vanguarda, não só dentro do Estado de Mato Grosso, com o Intensivismo, que o autoriza 

como precursor do Concretismo, pois já trazia elementos que foram utilizados por esse 

movimento posteriormente, mas também, referência nacional e internacional ao que diz 

respeito às experimentações do poema-processo. 

O livro analisado dá visibilidade, ainda, ao projeto que traça os caminhos percorridos 

para a efetivação da inscrição em sua obra, no processo de diluição da palavra escrita; todavia, 

se transmuta em outro, em novo/velho, REcontAÇÃO da EXperimentAÇÂO. Trata-se, 

portanto, de VER, DESidentificar e CRIAR. 
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 ESPAÇOS DE ESCRIT@ COLABORATIVA: UM ESTUDO SOBRE 

FENÔMENO FANFICTION 

 
 

Waldinéia Lemes da Cruz ALVES (PPGEL/MeEL/UFMT)1 
 
 

RESUMO: Este trabalho objetiva tecer uma discussão sobre as práticas sociais e 
interacionais da escrita colaborativa experenciadas por leitores/escritores de Fanfiction 
com o intuito de compreender de que maneira esse gênero digital, como espaço onde a 
cultura de leitura e escrita é estimulada por compartilhamentos virtuais constituirá em 
aprendizagem autônoma. É de caráter qualitativa interpretativista que implica observar 
como os indivíduos que frequentam o ambiente Fanfiction produzem, reproduzem e 
compartilham as suas histórias e como sustentam a interação nesse espaço. Os 
resultados apontam para uma valorização da criação e a autoria de aprendizes pela 
escrita a partir de um contexto digital. 
 
Palavras-chave: Escrita colaborativa. Fanfiction. Contexto digital.  
 
 
1 Introdução 

 

A escrita é uma tecnologia antiga que remonta a história da humanidade, seja a 

escrita na pedra, na argila, no papiro e com habilidades diferenciadas para cada 

momento histórico que buscam adequar-se às diferentes formas de mediação e 

interação. E para isso, vale mencionar as múltiplas linguagens que são válidas para 

garantir significado e sentido ao texto, sobretudo quando se cria uma variedade e tipos 

de códigos além dos convencionais sinais gráficos da pontuação, a criação do espaço em 

branco, e também de novos arranjos lexicais e sintáticos de maneira que conflitos na 

comunicação possam ser evitados. Assim, este estudo objetiva trazer uma discussão em 

torno da escrita como uma prática social desenvolvida em contexto digital vivenciada 

por usuários/escritores de fanficions (ficções escritas por fãs), caracterizado por espaços 

destinados à leitura e à escrita, e estes são constantemente estimulados por 

                                                           
1 Mestranda em Estudos de Linguagem/UFMT/MeEL. Brasil. Cuiabá. E-mail: 
waldineiaalves@gmail.com. 
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compartilhamentos virtuais em ambientes híbridos que estimulam as relações sociais, na 

e pela língua(gem), para além das agências tradicionais de letramento.  

E foram nesses emaranhados de ideias, inquietações e dúvidas que se buscam, 

através de pesquisa científica, encaminhamentos que poderão contribuir para novas 

reflexões sobre o processo de escrita de jovens e adolescentes na contemporaneidade 

que emergiram com o advento da tecnologia digital e pelo universo www, nos quais se 

tornaram um cenário envolto de possibilidades e impossível questionar e refletir, pois 

como alunos que vivenciam práticas de escrita na escola durante anos podem apresentar 

capacidades em escrita tão deficientes? Como ensinar a escrita e torná-la prazerosa e 

significativa para a sua formação?  

Eis que os desafios que mais fortemente impulsionaram esta pesquisa surgiram 

do contexto profissional que trouxe a tona alguns impasses a cerca do processo de que 

ensinar e aprender a escrever está além daquela preconizada pela escola, sobretudo onde 

paira uma percepção de fracasso escolar em relação ao ensino de língua portuguesa, 

visto que os resultados obtidos em exames nacionais, como o Sistema Nacional de 

Avaliação Básica (SAEB), Prova Brasil, Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

entre outras evidenciam resultados, muitas vezes, insatisfatórios na produção de textos 

dos discentes brasileiros.  

Por outro lado, percebe-se que muitos jovens utilizam da Internet como espaço 

para diversas funções e objetivos de forma complexa como o uso dos signos linguísticos 

e empreendem sentido a essas práticas em comunidades virtuais que frequentam. E em 

se tratando da escrita eles produzem textos bastante sofisticados nas suas interações em 

ambientes virtuais. Contudo, observa-se que quando inseridos em atividades escolares 

parecem fazer pouco ou nenhum sentido, e novamente ressurgem outros 

questionamentos: Como entender e fazer compreender que as práticas de escrita virtuais 

poderão contribuir para a formação de um leitor/escritor proficiente que atenda às 

demandas, também, de uma sociedade real?  

Dessa forma, “tudo” é tecnologia, e tudo se constitui por linguagem na 

contemporaneidade, e por conta disso, escrever no século XXI se tornou um desafio 

constante na vida de usuários imersos em ambientes de múltiplas possibilidades de se 
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comunicar, interagir e se constituírem sujeitos críticos, pois há prazer e envolvimento 

em contextos de pura linguagem que exige novas abordagens de escrita diferenciadas 

daquelas tratadas em sala de aula convencional.  

Evidentemente, o uso frequente das tecnologias em rede faz com que o indivíduo 

entenda que ler e escrever são habilidades necessárias para se inserir num espaço 

dinâmico e de possibilidades de interação em tempo real, conduzindo-o a uma 

participação ativa e interativa que permite a circulação de diferentes vozes de distintos 

grupos sociais e por diferentes gêneros digitais como as Redes Sociais, Twitter, Google 

docs, Facebook, e-mail, whatsapp e dentre outros que poderão surgir pela emergência 

dos meios e ambientes virtuais e neles frequentados por ávidos leitores e escritores. 

Somado aos gêneros supracitados, o fanfiction surgiu antes mesmo da Internet 

nos Estados Unidos com a intenção de ressignificar as histórias de uma cultura 

marginalizada que envolve leitores e escritores fãs, e a sua circulação começa no limiar 

do século XIX. Nesse tempo as condições de divulgação se restringiam a poucos 

espaços, porém com a Internet e com o sucesso de Harry Potter (2002/2005) é que 

começam a surgir os websites exclusivamente para a publicação e divulgação de 

narrativas, sem pretensões estéticas ou literárias e sem, contudo ter fins lucrativos. A 

paixão pelas histórias foi responsável pelo grande sucesso desse gênero, embora seja um 

trabalho amador, escritores encontram no universo fanfiction um espaço que favorece a 

interação, a liberdade de criação, e de certa forma requer do autor habilidades técnicas e 

linguísticas.  

No ano em que se lança o primeiro livro da série Harry Potter no Brasil (2000) 

tornaram-se mais evidentes o aparecimento de ambientes dedicados à publicação de 

fanfictions. São espaços desconhecidos da esfera escolar, e são frequentados por muitos 

jovens, considerando que as garotas são mais assíduas leitoras e escritoras que os 

garotos. Para melhor compreensão do fenômeno fanfiction foi preciso visitar e observar 

o funcionamento dos espaços que abrigam as histórias ficcionais, tais como 

fanfiction.net; fanfictionbr; mugglenetfanfiction; Nyah! Fanfiction e outros, obedecendo 

alguns critérios para delimitar o estudo, para com isso, compreender as práticas de 

escrita colaborativa e como se constituem escritores em ambientes que abrigam as 
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narrativas produzidas por fãs incondicionais de uma literatura aquém dos padrões 

hegemônicos.  

Foi imprescindível observar atentamente a organização hipertextual de cada site 

acima citado, levando em consideração, principalmente, aquele que traz como uma de 

suas regras que a história seja escrita e postada na Língua Portuguesa. Dessa forma, 

observou-se que o Nyah! Fanfiction é um ambiente simples, complexo e grafocêntrico 

por excelência tornando-o um objetivo preciso para este estudo na perspectiva da escrita 

como prática social e interacional. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

 Por ser eletrônica, global e interativa a Internet é um acontecimento 

revolucionário, tanto em termos linguísticos quanto nos aspectos sociais, tecnológicos e 

educacionais. Assim, neste trabalho, que se intitula “Espaços de escrit@ colaborativa: 

um estudo sobre o fenômeno fanfiction” busca-se tecer reflexões em torno do processo 

de escrita num site que abriga histórias ficcionais escritas por adolescentes/fãs, e 

principalmente observar como se constituem as práticas sociais e interacionais por essa 

tecnologia antiga e ao mesmo tempo bastante atual, que poderá afetar o modo de agir e 

pensar dos indivíduos do século XXI, por que ler e escrever, para os usuários das 

tecnologias digitais, é mais que dominar as simples folhas escritas do livro impresso, é 

adentrar nas diversas possibilidades encontradas em ambientes virtuais. 

O mundo digital é pura linguagem e nele encontram-se enunciados linguísticos e 

semióticos que garante a comunicabilidade entre os sujeitos envolvidos no discurso e 

em decorrência disso, possivelmente acarretará mudanças no comportamento humano 

na contemporaneidade. Contudo, os aspectos relacionados à escrita norteada pelo ato de 

ler nas modalidades de textos eletrônicos poderão constituir um sujeito leitor e escritor 

proficiente nas várias formas de textos e hipertextos, pois são “nós” que permitem 

constituir um jeito diferente da escritura tradicional que se formam a partir dos vários 

cliques e não-linear, e isso evidencia que,  
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[...] um texto é uma estrutura linear, mais ou menos textuais, mais ou 
menos autônomos, que se ligam coesivamente e coerentemente por 
relações de ordem, um hipertexto é uma estrutura de rede, cujos 
elementos textuais são nós, ligados por relações não-lineares e pouco 
hierarquizadas. (FREITAS; COSTA, 2006, p. 40). 

 

Como agência, o hipertexto acaba por moldar um novo tipo de leitor/escritor, ou 

seja, um indivíduo que participa, interage e constrói coletivamente o seu próprio texto, 

seu próprio itinerário de navegação. E diante da diversidade e da heterogeneidade de 

hipertextos, cria-se uma nova linguagem, um estilo on-line que traz mudanças no 

código alfabético e na escrita formalizada, possibilitando a invenção ou criação de 

novos códigos, léxicos e até mesmo uma estrutura sintática para a escrita digital. 

As múltiplas linguagens e possibilidades de ensino, o hipertexto, assim como o 

texto impresso é um recurso que promove a interação entre os sujeitos sociais, e 

considerado também um evento dialógico e polifônico, pois sobrepõe a outros textos. O 

hipertexto traz uma realidade ímpar e nova que abarca novas formas de relacionar 

ícones e escrita, imagens e outros sistemas sígnicos, sobretudo mantendo a escrita como 

fonte imprescindível de significações. 

Vale-se destacar como significativos, as imagens e ícones que instigam no leitor 

um modo desafiador de olhar o hipertexto, ampliando as suas possibilidades de 

interatividade e intertextualidade, pois os textos se interconectam, e palavras e imagens 

se interagem, se revezam e se completam para a constituição do sujeito. Mas com tudo 

isso, o texto e sua razão de ser depende de outro texto, inserido num contexto fazendo 

parte de um diálogo que só ocorre pela linguagem ou comunicação pela palavra viva e 

esta é responsável pelo sentido e pela consciência da realidade. 

E é fato que tais modificações são motivos de muitas críticas dos fiéis 

conservadores e defensores de um ensino da gramática normativa tradicional. Numa 

visão formalista, sistêmica e estática da língua consideram que a volatilidade, a 

multissemiose próprias da Internet, poderá ocasionar uma deterioração dos padrões 

linguísticos. Mas que tipo de escrita se estabelece na interação virtual que pode ser 

considerada colaborativa?
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Na escrita tradicional, o texto é estático e permanece inalterado na sua forma 

gráfica quando voltamos a ele, o que causaria estranheza caso isso fosse possível. Ao 

contrário, na Web o texto é dinâmico e variável, o que o torna igualmente 

revolucionário, nesse sentido são as novas características gráficas que podem ser 

alteradas e/ou atualizadas a gosto do seu mantenedor. É apenas uma diferença sutil que, 

 
A escrita que se vê não é necessariamente estática, em virtude das 
opções técnicas disponíveis que permitem ao texto se mover pela tela, 
desaparecer/reaparecer, mudar de cor, e assim por diante. E o ponto de 
vista do usuário, existem possibilidades de se ‘interferir’ no texto de 
várias maneiras, que não estão disponíveis na escrita tradicional. 
(CRYSTAL, 2005, p. 87) 

 

Por outro lado, a escrita colaborativa é um fenômeno pouco conhecido e quase 

não utilizado como ferramenta de aprendizagem na escola, mas que no contexto on-line 

tem-se destacado bastante eficaz na construção de conhecimento, pois é um tipo de 

produção de textos que permite que o usuário/discente aprenda a alternar os papéis de 

leitor e de escritor, a refletir coletivamente sobre as regras de gênero, bem como a 

negociar sentidos e a trabalhar de maneira colaborativa e produzir resultados positivos 

do que se atuasse individualmente, podendo trabalhar on-line sem limites de espaço e 

tempo, os quais são questões problemáticas em contexto real, sendo assim “dois ou mais 

sujeitos, com habilidades complementares, interagem para criar um conhecimento 

compartilhado que nenhum deles tinha previamente ou poderia obter por conta própria.” 

(COLLINS, 1993, apud PINHEIRO, 2013) de forma autônoma e independente para 

promover a interação aluno-aluno, então 

 
[...] o trabalho colaborativo se constitui a partir de um quadro de 
interações do grupo, no qual se compartilham descobertas, busca-se 
uma compreensão mútua da situação, negociam-se os sentidos a serem 
atribuídos ao trabalho, bem como se avaliam novos saberes 
construídos. (PINHEIRO, 2013, p. 104) 

  

A escrita digital também apresenta características semelhantes e diferentes com a 

tecnologia tradicional, sendo naquela o processo e construção discursiva da linguagem 

mediada pelos gêneros hipertextuais é complexo, pois no tempo e no espaço tudo é 
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interação: com pessoas, com textos, com sites, com as páginas, enfim são textos lidos e 

produzidos e gerenciáveis graças às propriedades técnicas à disposição do usuário no 

meio eletrônico. O exemplo de semelhança e divergência com a escrita tradicional está 

o gênero e-mail que, em princípio ele é estático e permanente, porém há possibilidades 

de alteração eletronicamente com certa facilidade e em tempo real. E se assemelha à 

escrita tradicional porque é um tipo de interação que exige uma construção textual 

planejada e elaborada nos padrões formais da língua. 

Contudo, em tempos que os modos de ler e escrever tradicionais dá lugar a 

outros estágios linguísticos conduzindo-nos a reconsiderar questões teóricas da 

linguagem em contextos interacionais/virtuais. Mudam-se os suportes e as formas de 

escritas. Pois ela, em tempos de tecnologia digital está presente a todo o momento, 

desmistificando a ideia de que os jovens não leem e tampouco escrevem, mesmo não 

sendo as leituras do cânone escolar, mas o que torna relevante é que escrever faz parte 

da rotina dos adolescentes. Com isso, os ambientes digitais, possivelmente, servirão de 

orientação para construção de novas formas de interação atreladas à escrita coletiva. 

Nesse sentido, em que a criatividade se manifesta pela escrita em contexto 

digital, o gênero Fanfiction - reconhecido como espaço onde a cultura de leitura e 

produção de textos é essencial para retroalimentá-lo, e que depende das interações 

produzidas e estimuladas constantemente por compartilhamentos virtuais, e, no entanto, 

é um gênero ainda pouco explorado em pesquisas científicas e em Estudos Linguísticos, 

mas que tem encontrado espaço e adeptos oferecidos pela grande rede, nele a 

 
‘cultura de participação’, típica de uma geração que rompe com os 
paradigmas de receptores passivos, embora inserida numa cultura de 
massa que se posiciona de forma paradoxal em relação à sanção do 
‘gosto’, dentro e fora do mundo escolarizado. Aborda, ainda, a 
transposição espontânea, realizada pelos autores e leitores de 
fanfictions, das formas tradicionais de criação e recepção textuais para 
as novas tecnologias. (VARGAS, 2005, p. 18) 

 

E nessa senda, os escritores de fanfictions ou fanfiqueiros, como são chamados, 

não são e/ou estão isolados. A partir da necessidade de divulgação do seu texto, é que as 

comunidades de fãs vão se formando, num processo de interação e comunicação. E 

hoje, são muitos os fãs>leitores>escritores que participam e frequentam essas 
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comunidades virtuais com o intuito de compartilhar experiências que possivelmente 

contribuirá para desenvolver potencialmente a escrita para além do contexto virtual. 

No Nyah! Fanfiction, por exemplo, escrever tem um papel significativo para a 

constituição do sujeito, pois o seu contato com o outro, num contexto dialógico, bem 

como o seu aprofundamento se dará a partir do abrir-se para o outro, voltando-se para si 

mesmo num determinado espaço-temporal-virtual buscando ressignificar modos 

comportamentais pela imposição do olhar e da palavra do outro diretamente envolvido 

pela linguagem escrita e inauguram-se novas abordagens de escrita nas quais 

estabelecem a construção de sentido na interação social, pois nesse ambiente, os 

usuários/leitores/escritores mantêm essa interação através da publicação de comentários 

utilizando-se elementos discursivos híbridos perfeitamente aceitáveis nas comunidades, 

levando-os a uma aprendizagem coletiva da língua(gem), 

 
[...] pois a internet permite-nos acompanhar, como jamais foi possível, 
a proporção e o alcance da mudança no uso de vocabulário, gramática, 
ortografia e (cada vez mais) pronúncia. É também possível ver a 
rápida evolução de uma Linguística Comparativa da Internet, na 
medida em que o meio se torna cada vez mais multilíngue.” 
(SHEPHERD; SALIÉS, 2013, p. 21) 

 

Com o avanço tecnológico e midiático, ler e escrever, sobretudo a escrita, nunca 

esteve tão presente na vida dos indivíduos, contudo estimulado por novas práticas 

sociais, e agora na hipermídia, o que antes era restrito aos grupos de poder, e que não é 

uma função exclusivamente delegada à escola, pois são os fios modernos da tecnologia 

dispondo ao leitor/sujeito ferramentas de reconstrução das imagens e signos 

ressignificando-os neste universo heterogêneo dos espaços virtuais, e assim 

considerarmos as formas de como esse sujeito aprende e apreende a língua e se constitui 

através dela que passa a linguagem, ser uma atividade constitutiva que, principalmente 

envolve o indivíduo, e que este vai construindo uma nova forma de ler e escrever por 

meio de links. 
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3 Metodologia 

 

É na perspectiva interpretativista que buscamos tratar este estudo partindo da 

compreensão de dados contextuais e relacionados entre si para o entendimento do 

processo de escrita em um dado contexto social e espaços virtuais privilegiados por um 

público jovem e adolescente. 

A metodologia se permeia pela abordagem da pesquisa qualitativa tendo em 

vista de que os sujeitos desenvolvem atividades de escrita em espaços não 

convencionais como em ambientes digitais grafocêntricos. Neste aspecto, “o processo 

de pesquisa qualitativa pode ser representado como sendo um caminho da teoria ao 

texto e outro caminho do texto de volta à teoria.” (FLICK, 2009, p. 14), buscando 

assim, levantar as razões e os significados atribuídos à escrita dos sujeitos da pesquisa, 

compartilhando e interagindo com os dados. O caminho metodológico para este estudo 

se justifica por considerar que, “... não há como observar o mundo independente das 

práticas sociais e significados vigentes.” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 32).  

E nessa postura, é possível investigar como os usuários no ambiente Nyah! 

Fanfiction produzem, reproduzem e compartilham as suas histórias e sustentam a 

interação em um dado contexto digital. É um trabalho que tem caráter de observação 

não-participante de maneira que a comunidade virtual será investigada com o olhar de 

fora e de forma alguma o pesquisador precisa se integrar a ela, presenciará os fatos sem 

a participação ativa e sem a intervenção, bem como sem um envolvimento nas 

situações, configurando-se o papel de espectador. Contudo, estar de fora não implica 

que a observação não seja ou não esteja organizada com um propósito, pois assim 

corrobora Flick (2009, p. 204) afirmando que, “os observadores comuns seguem a 

corrente dos eventos. O comportamento e a interação prosseguem da mesma forma 

como prosseguiriam sem a presença de um pesquisador, sem a interrupção da intrusão.” 
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4 Resultados 

 

O Nyah! Fanfiction foi criado em novembro de 2005 com o propósito de abrigar 

histórias ficcionais criadas por fãs de uma literatura marginal. É um ambiente social 

simples, objetivo e complexo, frequentado por indivíduos escolarizados, e como outros 

hipertextos, ele é carregado de informações que conduzem o usuário a muitos caminhos, 

mas que para se chegar a essas sendas exige disposição à navegação, e só por ela que se 

consegue atingir o objetivo pretendido, seja ler, escrever, postar, comentar, favoritar 

e/ou recomendar as histórias, mas é um processo que só acontece após a escolha das 

[categorias] disponíveis no ambiente, como Anime/Mangás, Cartoons, Filmes, Jogos, 

Livros, Originais, Poesias, Quadrinhos, Seriados/Novelas/Doramas2. 

Para cada categoria há várias obras-cânone das quais darão acesso às produções 

textuais (fanfics) criadas pelos fãs dessa cultura. As obras estão organizadas em ordem 

alfabética e são escritas por jovens de várias faixas etárias, prioritariamente por 

adolescentes em fase de Ensino Médio, bem como em vários gêneros (drama, ação, 

aventura, romance e outros). Evidentemente, há categorias que nos dão mais clareza 

para reconhecer quais os seus principais escritores, pois atraem um público fã específico 

de uma faixa etária específica. Não que seja recorrente, mas leva-nos a crer pela 

popularidade das histórias, tais como animes/mangás, quadrinhos, cartoons e jogos. 

E a partir daí, o leitor terá à sua disposição as mais variadas opções de leitura 

para enfim tornar-se parte da comunidade. Infere-se então que, ler representa habilidade 

indispensável para acesso aos links e às narrativas do site, sobretudo é um ambiente que 

abriga exclusivamente histórias escritas em língua portuguesa, e que permite penetrar e 

interferir no espaço pelas habilidades que lhes conferem o uso da língua, e inclui 

também as habilidades técnicas, pois é preciso que o indivíduo desperte a percepção 

crítica de produção, dos modos de distribuição e circulação da linguagem verbal e visual 

na Web. 

Na categoria [Livros] encontram-se muitas fanfics baseadas em obras da cultura 

popular, em sua maioria, sendo que também estão presentes algumas obras da literatura 

                                                           

2
 Denominação generalizada de séries de televisão oriental com representação de pessoas reais. 
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brasileira, que partiram da forma impressa, como: A hora da estrela, Dom Casmurro, O 

cortiço, dentre outros, mas de forma alguma superam as produções e leituras da 

literatura de massa estrangeira, como Halo, Hamlet, Harry Potter, Hercule Poirot, 

Heróis do Olimpo, Hex Hall, História sem fim, House of Night e muitos outros que 

compõem o repertório. 

O Nyah! Fanfiction é uma comunidade grafocêntrica, sutilmente hibridizada, 

pois o uso de fotos, imagens e figuras é bastante limitado, mas apesar disso, é um site 

que proporciona um grau de interação inerente ao hipertexto, e que os usuários 

encontrarão as informações além do limite visual graças aos mecanismos do 

ciberespaço, e é além desse limite visual que o sujeito tem contato com outros eventos 

para as práticas sociais de escrever. É um espaço é fluido e possibilita aos usuários 

explorar as suas próprias habilidades comunicativas reagindo aos modos de lidar com a 

linguagem escrita e que associada ao sentido que ela remete para construir novas 

oportunidades de constituir-se leitor e escritor, e isso implica aprender as regras de 

como socializar-se em comunidades virtuais como Nyah! Fanfiction, e por outro lado, 

modos de comportamento são constantemente refinados para a permanência do 

usuário/leitor/escritor no ambiente. 

Com o aparecimento do fenômeno Harry Potter surgiu também uma legião de 

fãs dessa obra e que deu impulso a nova geração de escritores de fanfictions no Brasil e 

desde então, no Nyah! Fanfiction é a mais lida e reproduzida nesse ambiente, são mais 

de 12.000 histórias publicadas. São leituras informais que conduzem e inspiram os fãs a 

uma cultura de escrita colaborativa, principalmente com a descoberta de espaços abertos 

para a publicação e assim, se mantem por constantes comentários, recomendações e 

também por “favoritagem” das histórias postadas, conforme exemplo. 
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Figura 1: www.fanfiction.com Acesso em 10-8-2013. 

 

As recomendações se caracterizam pelos efeitos emocionais que causam nos 

leitores. Há críticas leves, mas, sobretudo muitos elogios. Os leitores chamam atenção 

de algumas partes das histórias que se destacam de forma pessoal, e há outros que se 

arriscam em sugerir outras direções para as futuras histórias que a escritora viria a 

escrever. E assim a condição de “Recomendar” já difere das outras por permitir 

justificar por escrito os motivos da recomendação.  

Outro aspecto relevante que requer disposição à escrita é o “Comentário”. No 

Nyah! Fanfiction, os comentários apresentam alguns formatos de diferente teor 

conteudístico, que podem ter uma determinada extensão e tanto comentar quanto 

recomendar admite explorar a linguagem verbal, ora para justificar, ora para expressar 

de forma breve o quanto sua fic agradou ou desagradou, e até mesmo destacar alguns 

pontos em que o escritor poderia ter explorado a sua criatividade. Ademais, as 

sensações que causam os comentários dos leitores funcionam como combustível para 

prosseguir com a história, caso contrário se torna uma atividade obsoleta e sem sentido 

continuar com a produção. E nem sempre o enredo agrada ao leitor mais atento e 

experiente. 
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Figura 2: www.fanfiction.com Acesso em 10-8-2013. 

 O feedback, na maioria das vezes é positivo que varia entre expressões curtas de 

incentivo, mas mesmo os comentários sendo breves, os leitores e escritores aparecem e 

são conscientes de que seu papel para a comunidade é imprescindível. Percebe-se no 

excerto acima que a interação deve ser mantida com o retorno do escritor, pois é 

extremamente importante nesse processo, mesmo sendo respostas também curtas com o 

intuito de manter o ciclo interativo e assim, incentivar a continuar a leituras das 

histórias. 

 As relações de interação pela escrita em ambientes que abrigam fanfictions se 

dão, primeiramente pelo ato de ler, e posterior pela ação de escrita que serão sempre o 

fio condutor para a aquisição de uma consciência linguística e social, sobretudo em 

espaços virtuais grafocêntricos frequentados por sujeitos leitores e escritores reais que 

frequentam e interagem via texto e com outras vozes e assim, possivelmente se tornarão 

proficientes nas várias formas de ler e escrever textos, e dessa forma participando de 

forma colaborativa e efetiva no universo ficcional que o mobiliza, e o website Nyah! 

Fanfiction proporciona um espaço dialógico onde circulam diversas vozes sociais. 

 Ao que parece, o universo fanfiction � uma realidade social � a interação entre 

os fãs é sempre muito dinâmica, de modo que o sentido está intimamente relacionado 

com as propostas da comunidade que conduz a caminhos alternativos de interpretação 

ou até mesmo de preferência da comunidade virtual. 

 

 

 



 

 

 

877 

5 Considerações Finais 

  

A escrita nunca foi prática atrativa na tradição escolar, visto que os significados 

dessa habilidade não sofre o impacto cognitivo desejado. São atos solitários e sem 

sentido para os indivíduos ávidos de aventura e criatividade pelo mundo das palavras, e 

isso implica entender que há uma valorização exacerbada, quase que exclusivamente ao 

gênero literário imposto pela escola, mas a partir dos gêneros dos ambientes digitais que 

revelam que os hábitos de ler e escrever deixam de serem atitudes isoladas e solitárias 

para construir e se constituir coletivamente.  

 Pelos dados observados, indicaram para uma valorização da criação e a autoria 

de jovens e adolescentes de histórias ficcionais num território que favorece a interação 

pela escrita pelos diferentes códigos linguísticos e por eles esses sujeitos se constituem e 

que a Internet amplia e alarga relacionamentos sociais além das agências tradicionais 

criando espaços de escrita colaborativa num universo potencialmente fluido e de muitas 

possibilidades de aprendizagem. 

 Em meios aos links o trabalho com a língua(gem) deverá considerar que as 

formas de escrever no suporte eletrônico, não são as mesmas estabelecidas em material 

impresso. É levar em conta que o indivíduo é um leitor ativo e escritor proficiente e 

diferenciado para o contexto digital. Assim, parece-nos que a aquisição dessa nova 

forma de aprender a língua carece de mais estudos na área da linguística, pois no 

processo de aprendizagem é o domínio dela que conduz o leitor e o hiperleitor, o 

escritor e o hiperescritor a resultados práticos e significativos e que possam dar sentido 

e significação ao seu uso em diversas situações e interações, seja na forma impressa ou 

digital quebrando barreiras de espaço e tempo.  

 Por fim, considera-se que os ambientes digitais, possivelmente, servirão de 

orientação para construção dessas novas formas de interação atreladas à escrita coletiva, 

conduzindo os seus usuários a uma aprendizagem conjunta, e nessa perspectiva, estudar 

e compreender os pressupostos linguísticos num ambiente digital implica uma reflexão 

para além daquelas estabelecidas nas instituições de ensino, mas que as mudanças nas 



 

 

 

878 

práticas sociais são evidentes quando se percebe que fora delas ganham dimensões 

bastante significativas, como o uso consciente da Língua Portuguesa. 
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ESTUDOS COMPARADOS BRASIL E ARGENTINA: CAMINHO PARA O 

CONHECIMENTO DE MODELOS E EXPERIÊNCIAS ALFABETIZADORAS 

 
 

Silvana Oliveira BIONDI (UFMG/CNPQ)1 
 
 
RESUMO: Este artigo aborda questões de pesquisa na qual analisamos as relações teórico 
metodológicas presentes nas propostas de alfabetização para jovens e adultos no Brasil e na 
Argentina. A educação comparada é campo de investigação e procedimento metodológico, 
procurando ver similitudes e diferenças atuantes de cada país nesse movimento 
multidimensional. O analfabetismo é tratado como um grave problema social que, no Brasil, 
persiste junto à população excluída socialmente da garantia dos seus direitos. Os estudos se 
dão na perspectiva sócio histórica e com os resultados, espera-se vir a contribuir na 
reorganização dos espaços e dos sentidos da alfabetização e, quiçá, trazer à tona novas 
abordagens colaborativas para as ações alfabetizadoras no Brasil.  
 
Palavras-chave: Alfabetização. Educação de Jovens e Adultos. Educação Comparada. 
 
 
1 Introdução 

 

   O presente texto apresenta algumas reflexões que perpassam os estudos de doutorado 

em andamento na Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG- os quais têm como objetivo 

principal compreender as relações teórico metodológicas presentes nas propostas de 

alfabetização para jovens e adultos no Brasil e na Argentina, constituindo-se uma 

oportunidade de analisar os modelos e as experiências alfabetizadoras nesses dois países do 

MERCOSUL2.  

 

 

                                                           

1Discente no Programa de Pós-Graduação Conhecimento e Inclusão Social em Educação. Faculdade de 
Educação da UFMG. Doutorado Latino Americano em Educação. Bolsista CNPQ. Orientadora: Profa. Dra. 
Francisca Maciel. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. E-mail: sobiondi@hotmail.com.  
2O Mercado Comum do Sul - MERCOSUL – criado após assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, é 
integrado pela República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai, a República 
Oriental do Uruguai, a República Bolivariana da Venezuela e o Estado Plurinacional da Bolívia (em processo de 
ratificação). Disponível em: http://www.mercosur.int/show?contentid=5908&channel=secretaria. Acesso 
10/07/2014. 
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A proposição comparatista ser com a Argentina tem como justificativa o fato de esse 

país ter sido considerado livre do analfabetismo pelos índices3 apresentados na última década, 

ratificando a importância de ao fomentar o intercâmbio entre os países termos a possibilidade 

de conhecendo o outro, conhecer a nós mesmos e assim, construir outras histórias. Contando 

ainda que a opção por estudar um dos países da América Latina está na base de organização 

das pesquisas do Doutorado Latino Americano da UFMG, seguindo Acordo de Cooperação 

Internacional assinado em 2009 com a UNESCO (IESALC – OREALC), RED KIPUS e 11 

Universidades Latino-Americanas para formar doutores com capacidade de produção teórico-

metodológica, aptos a analisar, interpretar e influir nas realidades educativas dos países da 

América Latina.  

Vale ressaltar que essa integração é também referenciada pela Constituição Federal 

Brasileira de 1988, que no seu parágrafo único do art. 4.º evidencia a importância de se buscar 

uma integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à 

formação de uma comunidade latino-americana de nações.   

Propusemos então como objetivos de pesquisa: (1) relatar como se entrelaçam as 

maneiras de se conceber a alfabetização da Educação de Jovens e Adultos no Brasil e na 

Argentina; (2) conhecer os pressupostos epistemológicos que estruturam as propostas 

alfabetizadoras no Brasil e na Argentina; (3) relacionar combinações e diferenças de 

intervenção educativa em proposta de alfabetização do Brasil e da Argentina; (4) verificar até 

que ponto as estruturas de governança e provisão fomentam a participação dos adultos nas 

propostas de alfabetização.     

Tais objetivos levaram à formulação das seguintes questões norteadoras: como são as 

propostas alfabetizadoras adotadas nesses dois países? Quem e como se produzem essas 

propostas? Como tem se efetivado essas propostas? Quais condições estão sendo dadas nestes 

dois países ao acontecer dos programas de alfabetização? Como se institui um método para 

aplicação nessas propostas de alfabetização?  

Quanto à delimitação cronológica, iniciamos a pesquisa a partir da década de 90, 

considerando a elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), cuja origem é o documento 

                                                           
3A Argentina, segundo a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), saiu do índice de analfabetismo de 
2,6%, apresentado no censo de 2001, para 1,9%, conforme dados do censo de outubro de 2010, embora a 
quantidade de habitantes tenha aumentado de 36,2 milhões para mais de 40 milhões.  Disponível: 
http://envolverde.com.br/noticias/argentina-prestes-e-erradicar-o-analfabetismo/ Acesso 10/09/2013. 
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“Declaração Mundial sobre Educação para Todos” assinado por vários países durante a 

“Conferência Mundial sobre Educação para Todos”4, realizada em 1990, em Jomtien, na 

Tailândia, até o momento da atualidade, ano de 2014. 

 Acrescentamos que este texto aborda questões teóricas preliminares de pesquisa e 

apenas no contexto do Brasil.  

 

2 Notas Conceituais e Importância da Educação Comparada 
 

No momento da investigação, metodologicamente, nossa atuação é no campo da 

educação comparada por considerá-la um campo de investigação de amplas perspectivas e 

situada na fronteira da construção de um saber interdisciplinar. É um diálogo que se assenta 

na compreensão desses dois sistemas educacionais na sua dinâmica, reconhecendo que a partir 

deles as forças sociais possam ser caracterizadas e devidamente compreendidas numa 

estrutura orgânica, onde deve dar-se maior importância aos espaços interpretativos. A 

educação comparada, nas palavras de Nóvoa, deve olhar o mundo como um texto e nele: 

 
Procurar compreender de que forma os discursos fazem parte dos poderes 
que unem e dividem os homens e as sociedades, como eles desencadeiam 
situações de dependência e lógicas de discriminação, de que forma 
constroem maneiras de pensar e de agir que definem nossas relações com o 
saber e a investigação ( 2009, p. 52).  

 
Chegamos à atualidade regidos pelo processo de globalização e vemos os estudos 

comparados se destacarem para avaliação de políticas educativas realizadas por governos e 

organismos internacionais. E na educação, a influência desse fenômeno se faz sentir 

fortemente, como diz Ianni:  

 
No âmbito do globalismo, tudo que é local pode ser simultaneamente 
nacional, regional e mundial. (...) É evidente que essa problemática logo 
suscita o método comparativo. Comparam-se localidades, nações e 
nacionalidades, assim como relações, processos e estruturas, nas suas 
implicações sociais, econômicas e culturais; tudo isso envolvendo história e 
geografia, passado e presente, demografia e etnia, religião e língua. São 
muitas as possibilidades e as urgências da comparação. (...) E esse se torna o 

                                                           
4Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Conferência de Jomtien – 1990).Disponível em: 
http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10230.htm; 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16478&Itemid=1107  
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método ainda mais indispensável, quando se trata de refletir sobre as 
configurações e os movimentos da sociedade global (1997, p. 237). 

      
E ainda que as reformas empreendidas ao longo dos anos, adentrando aos dias atuais, 

sejam pautadas por uma agenda mundializada, identificamos nas respostas apresentadas que 

elas se dão com diferenças, mostrando não haver homogeneidade, podendo os resultados ser 

vistos como decorrentes de histórias e trajetórias específicas de cada lugar, das peculiaridades 

da formação social, das condições e das expressões de lutas e conflitos. Isto por que:  

 
... a globalização não é um processo isento de contradições. Seus impactos e 
perspectivas são diferenciados, e as alternativas abertas a cada país 
dependem, exatamente, das opções feitas pelas suas forças sociais e políticas 
internas e coordenadas por seus estados nacionais (FIORI, 1997, p. 250).  

        
Assim sendo, a comparação deve se apoiar no respeito mútuo e nas diferenças, além 

da igualdade de direitos, pois: 

 

A inclusão da percepção do outro, da diferença, pode não apenas ter o efeito 
das determinações espaço-temporais dos processos geradores do que somos. 
A percepção da diferença sob o postulado da igualdade de direitos à 
sobrevivência, à política, à cultura, desfaz homogeneidade pastosa da 
igualdade abstrata. Da relativização das posições colonizador/colonizado 
emerge a possibilidade de uma nova identidade na diferença (FRANCO, 
1992, p. 33). 

      
Desse modo, mais do que nunca, faz-se necessário reconhecer políticas educativas 

estruturadas por pressupostos que tenham orientação para reconstrução de identidades 

coletivas, provenientes da interação entre as dimensões política, social e de gestão e para tanto 

os estudos comparados são importantes aliados. Porque hoje assistimos a redefinição das 

identidades (culturais e nacionais) e a educação mantém papel essencial no processo histórico 

de construção dessas identidades e, segundo Nóvoa, a ciência que quis romper com a história, 

a ciência da especialização excessiva e de explicação única já mostrou ser incapaz de 

compreender as complexidades do mundo (2009, p. 54).    

 Com os resultados desses estudos, esperamos poder contribuir na reorganização dos 

espaços e dos sentidos da alfabetização no Brasil, onde o analfabetismo, foco central da 

pesquisa, é reconhecido como um grave problema social que atinge o país e que tem se 

mostrado de forma perversa junto à população excluída socialmente da garantia dos seus 
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direitos, impossibilitando ser a alfabetização um instrumento que amplia a capacidade de 

jovens e adultos exercerem participação social e política no cotidiano.  

 

3 Alfabetização de Jovens e Adultos no Cenário da Educação Brasileira 

 

Para uma melhor compreensão da existência do analfabetismo nos dias atuais, é 

necessário um olhar retrospectivo sobre o processo histórico da nossa educação, que revelará 

uma trajetória marcada pela dominação e imposição de uma nova cultura.  

A forma inicial da educação no Brasil mostra um processo de dominação cultural, 

quando os índios eram doutrinados somente para uma educação restrita à conversão para a fé 

católica pela catequese e pela instrução. Já se via nessa escolarização que a alfabetização e a 

transmissão do idioma português eram apenas para servir como instrumento de cristianização 

e aculturação desses nativos.  

Essa intencionalidade no sentido de educar adultos para servirem aos interesses das 

classes hegemônicas está evidenciada ao longo da história da Educação Brasileira e, na 

realidade atual, parece permanecer. 

Segundo Santiago,  

 
O esquema colonialista até hoje domina o pensamento e o comportamento 
ocidental. A crença, segundo a qual a maneira de vida do Ocidente, 
sobretudo depois do Renascimento, constitui a civilização[...] A “civilização 
europeia e cristã” lançou na América, milhares de escravos negros, 
permitindo-lhe ainda mais acumulo de capital. (1998, p.22) 

 

Quando chegamos ao século XX, o percentual de 15% dos analfabetos eram jovens e 

adultos. Em 1996, um terço da população com mais de 14 anos não havia sequer concluído 

quatro anos de escolarização. E hoje, no século XXI, no ano de 2014, o índice é de 8,5% 5 de 

analfabetos com mais de 15 anos, ou seja, 13 milhões de pessoas.  

  Segundo Haddad e Di Pierro,  

 

 

                                                           
5  Em 2013, a taxa de analfabetismo de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 8,5%, o que corresponde a 
13,0 milhões de pessoas. Dados da última Pnad divulgada pelo IBGE. Disponível: 
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias.Acesso 18/09/2014.  
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Esses dados demonstram que o desafio da expansão do atendimento na 
educação de jovens e adultos já não reside apenas na população que jamais 
foi à escola, mas se estende àquela que frequentou os bancos escolares, mas 
neles não obteve aprendizagens suficientes para participar plenamente da 
vida econômica, política e cultural do país e seguir aprendendo ao longo da 
vida. (2000, p.126) 

 

Desse modo, inquieta-nos ver que mesmo com tanto tempo de existência desse 

discurso, o Brasil ainda apresenta altos índices de analfabetismo de adultos, que mostram ser 

essa uma questão não equacionada e provocativa para os profissionais da educação e áreas 

correlatas. 

E o aluno de hoje da educação de jovens e adultos é visivelmente o resultado de um 

percurso pautado por negação e/ou fracasso, fazendo-o vítima dessa negação dos seus 

próprios direitos e vulnerável às inúmeras situações do cotidiano.  

Se a educação é um direito de todos, se cabe ao Estado o papel de oferecer ensino de 

qualidade e depois de tanto tempo, nós ainda convivemos com o desafio de encontrar o 

caminho certo, o que se passa?        

Pensar a educação com esse sentido coloca a alfabetização da educação de jovens e 

adultos no cerne do debate sobre a exclusão social e sobre o reconhecimento dos excluídos, 

por fatores de idade, raça, de classe, de gênero, do direito de acesso à escola pública, do direi-

to de “ler e de escrever; de questionar e de analisar; de ter acesso a recursos e de desenvolver 

e praticar habilidades e competências individuais e coletivas” (UNESCO, 1997, p. 3).    

Como direito humano, de acordo com Paiva, busca-se legitimar, para a educação, a 

ontologia do ser social, entendendo-se que, mais do que uma construção da história, ela 

significa um atributo da própria humanidade dos sujeitos, sem a qual homens e mulheres não 

se humanizam completamente. Colocando, portanto, o direito como elemento primordial à 

condição de ser no mundo, 

 

É por meio dos direitos humanos que o valor da liberdade passa a ser posto 
no horizonte como fundamento essencial da vida, cuja realização exige 
regras e formas de convivência capazes de garantir a igualdade para todos os 
sujeitos.  (2003, p.31)  

       
E é com o sentido do direito que, na atualidade, a educação de jovens e adultos toma 

fôlego e ganha espaço nos debates que dessacralizam a forma de dominação dos 
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conhecimentos ditos acadêmicos, trazendo-os à tona ressignificados pelos saberes 

experienciais.  São saberes de homens e mulheres que, à margem dos saberes formais, 

organizam e vivem a vida, enfrentando as adversidades, produzindo culturas e afirmando 

identidades.  

Esse é, propriamente, o amplo contexto no qual se situam os alunos da educação de 

jovens e adultos.  E pensando nas pessoas que se apresentam com tais características, é 

importante reconhecer quão representativa na sociedade da informação é a língua escrita para 

permitir-lhes ter acesso ao universo das tecnologias da informação e da comunicação 

presentes no mais simples dos cotidianos.  

Partimos, portanto, da ideia de que é importante saber ler e escrever, porém mais que 

isso, é importante saber movimentar-se nesse universo simbólico produzido pelo mundo das 

linguagens. Afinal, aprendizagens devem ser vistas como a possibilidade de aumentar a 

consciência em relação ao estar no mundo, ampliando a capacidade de participação social, no 

exercício da cidadania. Cidadania entendida como práxis, ação transformadora que posiciona 

o sujeito na sociedade, e não no sentido de capacitação que se reduza a atender o mercado de 

trabalho.  

Alimentar essa perspectiva de educação é deparar-se com Paulo Freire, para quem a 

Educação Popular, base onde assenta a modalidade da Educação de Jovens e Adultos, tem 

uma séria preocupação com a leitura crítica do mundo, mesmo que as pessoas ainda não 

façam a leitura da palavra; nela não se descuida da preparação técnico-profissional, mas 

também não se aceita posição de neutralidade política, pois a dimensão global dessa educação 

é contribuir “para a compreensão geral do ser humano em torno de si como ser social, seja 

menos monolítica e mais pluralista, seja menos unidirecionada e mais aberta à discussão 

democrática de pressuposições básicas da existência” ( 2010, p.16).  

Isto quer dizer que, se é necessário aprender a ler e a escrever, a qualidade dessa 

aprendizagem relaciona-se diretamente com a capacidade de construí-la a partir (dos) e em 

relação aos saberes da tradição oral e das experiências desses sujeitos.  Em se tratando 

especificamente do processo de alfabetização para jovens e adultos, podemos relacionar a 

posição de Freire com uma proposta na qual se compreenda a língua como lugar de interação 

que possibilita aos alfabetizandos a prática dos mais diversos tipos de atos, fazendo-os 

interagir com o mundo que os rodeia.  
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É considerar que a linguagem é um trabalho social e histórico através do qual as 

pessoas se constituem, não sendo apenas uma estrutura, um sistema abstrato. Desse modo, 

pensar e agir para a alfabetização é um ato criador, como disse Freire (2010,p.17), porque nele 

o alfabetizando apreende a necessidade de aprender a ler e a escrever, preparando-se para ser 

agente da própria aprendizagem; o que consegue, na medida em que a alfabetização deixa de 

ser um simples processo mecânico de apreensão do código e passa a ser o entendimento de 

tudo que se lê e se escreve no universo existencial. 

  O processo da alfabetização, por conseguinte, não pode ser proporcionado sozinho, 

como sendo simplesmente “o desenvolvimento de habilidades da língua padrão dominante”, 

uma apropriação do sistema alfabético e ortográfico de escrita. Uma função que 

tradicionalmente, segundo Soares (2003, p.91) está ligada à escola: “consideramos que é à 

escola e à escolarização que cabem à aprendizagem de domínio do sistema de escrita, ou seja, 

a alfabetização”. 

É preciso mais, é preciso atuar com esses alfabetizandos numa perspectiva de 

letramento, o que para Soares ocorre com “o desenvolvimento para além dessa aprendizagem 

básica, que se apresenta como o exercício efetivo e competente de uso da tecnologia da 

escrita, que é o letramento”. É a marca da desenvoltura no desempenho das variadas 

atividades do dia-a-dia.  

Coloca-se na ação alfabetizadora o desafio da articulação entre o ler, o escrever e os 

usos sociais desses dois artefatos culturais. E ainda tendo que levar em conta de que não se 

trata de uma reprodução da alfabetização para crianças, pois a educação de jovens e adultos é 

uma modalidade de ensino que tem suas especificidades.  

Ainda precisamos considerar que, sob a ótica de uma teoria social, o letramento 

apresenta-se como um fenômeno complexo porque revela marcas identitárias de orientação e 

de constituição das pessoas nos aspectos sócio, político, econômico, cultural e de gênero. Tais 

revelações constituem-se nas práticas sociais realizadas, a partir das quais podemos identificar 

as muitas vozes desses sujeitos.  

É importante e ressaltar que, para Street o letramento é compreendido como práticas, 

no plural, por estar relacionado às interações cotidianas, e não como um conjunto de 

competências cognitivas individuais. Para o autor, existe vinculo entre as estruturas sociais e 
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as atividades de leitura e escrita que se estabelecem com o processo de alfabetização ou com a 

ausência dela.  

Portanto, é preciso compreender as práticas de letramentos em diferentes contextos 

sócio históricos, buscando entender o que realmente acontece com o objetivo de “[...] 

expandir práticas comunitárias na área do letramento [...] e não apenas para melhorar índices 

em testes de alfabetização”(SREET, 2003,p.02).  

Partindo dessa visão dialética, onde vemos interação entre sujeito e objeto, definimos 

o ponto de vista a partir do qual consideramos ser possível dimensionar os inúmeros fatores 

que possibilitarão articular os aspectos qualitativos e quantitativos na investigação e análise 

de nossa pesquisa. Trojan muito bem define essa posição ao dizer que:  

 

a partir do modelo interacionista ou materialista-dialético, que se destaca a 
universalidade relativa do conhecimento, ou seja, todo conhecimento 
resultante de um processo de investigação científica apresenta os limites 
próprios do sujeito e do seu contexto, mas que tem uma validade histórica 
que é condição para o desenvolvimento da condição humana e ponto de 
partida para novas investigações(2009,p.11).    
 

4 Considerações Finais  

 

No acontecer da pesquisa, esperamos obter um legado de compreensão mais profunda 

dos limites e possibilidades da educação comparada nos estudos de alfabetização na educação 

de jovens e adultos pela simples razão de que não podemos mais insistir em fazer uma ciência 

que não se reconheça na pluralidade de sentidos, numa relação com o mundo que se baseie 

apenas em si mesmo, sem aceitação dos outros.  

 Precisamos atuar acadêmica e cientificamente com propostas que colaborem com o 

processo de desenvolvimento do conhecimento humano em sua dinamicidade gerativa e em 

sua organização vital, em sua natureza histórica e existencial e em seu modo de 

comportamento conjuntural e complexo, trazendo em suas reflexões a construção de uma 

ciência outra, unificada que parta de um novo começo, não mais absoluto, mas relativamente 

relativo, onde o que antes foi separado, fragmentado, (des)pedaçado, agora, seja (re)unido, 

(re)agrupado, (re)coligado. Onde existam valores oriundos de uma “experiência própria e 

apropriadora” e também (co)existam o desconhecido e o poético como um modo de ser-estar-

fazendo no mundo (MACEDO, GALEFFI & PIMENTEL, 2009, p.64).  
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Uma ciência que traga à educação novas teorias que possibilitem a construção de uma 

política de educação democrática, onde nela estejam inseridos saberes e práticas que 

possibilitem a criação de sociedades com mais equidade, justiça e inclusão social.  

Esperamos também poder reafirmar o importante papel da educação comparada nos 

atuais processos de reformas educativas, abrindo espaço para a cooperação e o intercâmbio 

entre os países da América Latina e Europa e, por conta da diversidade cultural existente, 

tentar contemplar nas agendas às necessidades locais, regionais e nacionais a serviço do 

desenvolvimento científico, tecnológico e cultural. Basta que se tenha nas palavras de 

Epstein:  

 

Si demostramos sensibilidad hacia las presuposiciones de los demás, 
tolerancia frente a la disensión y un reconocimiento saludable de la ideología 
que troquela nuestro propio pensamiento. Por mucho que discrepemos sobre 
los métodos y por muy opuestos  que sean nuestros supuestos 
metodológicos, debemos precavernos contra un uso  de nuestras respectivas  
creencias que haga más angosto  el ámbito de indagación de los demás. Esa 
vigilancia se vera generosamente recompensada con la apertura  de nuevos 
caminos al conocimiento y con la madurez que, a no dudarlo, traerá consigo 
nuestra comprensión mutua. ( apud G GARRIDO, 1996, p. 122)   
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FATORES DE RECONHECIMENTO:  
O DISCURSO PSICÓTICO EM JOÃO GILBERTO NOLL E CHICO BUARQUE 

 
 

 Larissa Silva NASCIMENTO (UEG/UnB)1 
 
 
RESUMO: Este trabalho procura investigar os atuais recursos de composição narrativa nas 
obras Lorde e Berkeley em Bellagio, de João Gilberto Noll, Estorvo e Budapeste, escritas por 
Chico Buarque, analisando ainda o desenvolvimento da linguagem e da sexualidade dos 
personagens como fatores estruturantes das relações sociais e, logo, da configuração poética. 
Portanto, busca-se entender como o sexo e os usos linguísticos são capazes de criar vínculos, 
reconhecimentos e, portanto, lugares, enquanto, em contrapartida, a ausência de empatia aos 
signos do convívio social, estabelece nos narradores-protagonistas tendências à confusão 
mental, desorganização e imprecisão discursiva, alucinações, ansiedade excessiva, apatia e 
indiferença emocional.  
 
Palavras-chave: Narrativa. Representação. Discurso psicótico. 
 
 

A narrativa literária, muitas vezes, é também uma tentativa de representar o mundo 

exterior que a cerca, visto que o contexto social condiciona a composição do texto poético 

produzido pelo escritor, sendo este o agente de mediação entre realidade e escrita. Portanto, a 

literatura pode revelar imagens do mundo, pois o texto poético é configurado de tal modo que 

represente versões da realidade. Nesse sentido, o conceito de mímesis, formulado inicialmente 

por Aristóteles n`A poética, diz respeito aos processos de referências sociais estabelecidos a 

partir da percepção e, logo, representação que o artista faz da sociedade em que está inserido.  

Outra perspectiva está presente no livro Tempo e narrativa, de Paul Ricoeur, que 

analisa as relações entre tempo e narrativa como sendo reveladas a partir da análise de três 

modos miméticos (cf. 2010, p. 93). A mímesis I é aquela prefigurada pelo autor, diz respeito 

aos conceitos da realidade que o sujeito decodifica e armazena em sua mente. É preciso, 

antes, haver uma pré-compreensão do mundo da ação, é necessário identificar os aspectos 

estruturais, simbólicos e temporais que compõem a ação humana para, só então, “imitá-la” ou 

representá-la. Já a mímesis II é quando o escritor se vale das referências apreendidas, das 

convenções simbólicas conhecidas, e, assim, configura a obra de arte, esta etapa trata-se do 
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graduou-se em Letras, com habilitação em Inglês e em Português, pela UEG - Formosa. E-mail: 
larissa.silvanascimento@gmail.com 
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produto poético em si, da representação objetificada, e também se vincula diacronicamente à 

tradição cultural dos relatos dos fatos, à historiografia da narrativas literárias, sendo 

paradigmática.  

Enquanto a mímesis III torna-se a refiguração dada à obra pelo leitor, ocorre no 

momento de reconhecimento dos signos apresentados, é a resignificação dos significantes, 

nessa seara entra os estudos de recepção à obra de arte. Essa fase se completa quando o 

processo inteligível da história é aprendido. Por exemplo, nessa ocasião, nos teatros da Grécia 

Antiga, sentimentos de horror e repugnância despertava na plateia, extremamente ativa, um 

estado de alívio, denominado catarse, uma purificação do espírito e das emoções, extravasava-

se a alma. Nessa etapa, a narrativa age no receptor, produzindo efeitos de tomada de 

consciência, fazendo-o reconhecer os referentes em seu imaginário cognitivo. Nas palavras de 

Luiz Costa Lima, nesse momento narrativo, a poética ultrapassa a representação-efeito, passa 

a ser ativa, e o leitor produzir ressignificações, expansões e inovações no sentido da obra 

literária, alargando as possibilidades de significação do signo poético (cf. 2000, p. 321).  

Tendo o ponto de vista da arte como representação social, Aristóteles entende que a 

narrativa é construída pelo agenciamento dos fatos, havendo a organização e hierarquização 

dos acontecimentos narrados (cf. ARISTÓTELES, 2011). Portanto, nessa perspectiva 

clássica, poética é entendida como arte de compor intrigas, isto é, agencia-se as ações dos 

personagens de tal modo que produzam significações sociais e expressem seus caráteres. A 

mímesis seria, então, a representação das ações humanas pela linguagem, pretendendo a 

verossimilhança, representa-se o que aparenta ser verdadeiro, crível, provável, pois não se 

opõe à imagem da verdade. A mímesis ocorre quando, a partir da linguagem literária, 

orquestra-se representações simbólicas da realidade, por meio de referências aos significantes 

reconhecíveis. Sendo assim, a intenção principal da narrativa é compor a intriga, construída 

pelo encadeamento processual e causal das frases de ação que, por sua vez, buscam 

representar os eventos do mundo exterior. Segundo Ricoeur, relendo as teorias de Aristóteles, 

“imitar é elaborar uma significação articulada da ação” (2010, p. 96).   

Esse cenário poético estabelece fatores próprios da narrativa literária tradicional, tais 

como a linearidade dos acontecimentos; a relação de causa e consequência entre as ações; a 

hierarquização dos fatos; a construção de um clímax narrativo; a estruturação do enredo com 

início, meio e fim; a busca por um relato realista, que almeja ser fiel aos signos da realidade, 
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instruído pela escola do descritivismo, da minúcia do detalhe, da objetividade de perspectiva. 

Entretanto, historicamente, principalmente nos Loucos anos 20, em que floresceram as 

vanguardas modernistas europeias, e na contracultura dos anos 60, aconteceram várias 

(r)evoluções no estatuto da arte, em sua produção e divulgação, no modo como o público se 

relaciona com ela. Desde então alguns movimentos artísticos propõem rupturas às tradições, 

profanações ao outrora sagrado, heresias aos dogmas pré-estabelecidos pelo Sistema2, 

experimentação e inovação artística, como dito pelo livro Os filhos do barro, criou-se uma 

“tradição moderna da ruptura” (cf. PAZ, 1984). 

O texto literário não se apresenta mais como um relato total e universal dos fatos, 

torna-se parcial, repleto de lacunas, em certos casos, a poética assume feições incertas, 

confusas à expectativa padrão do leitor quanto ao ato de narrar. Segundo Luiz Costa Lima, 

debatendo o indivíduo fraturado kantiano, “em vez de implicar a fragilidade do sujeito, sua 

fratura o dota de uma imensa plasticidade, indispensável para responder a tamanha variedade 

de experiências no mundo” (LIMA, 2000, p. 171). Tendo em vista essas inovações na 

arquitetura narrativa, a partir dos romances Estorvo e Budapeste de Chico Buarque, Lorde e 

Berkelley e Bellagio, escrito por João Gilberto Noll, busca-se analisar mudanças na 

estruturação do enredo apresentadas por essas obras e, também, perceber alguns dos atuais 

artifícios representacionais da prosa literária brasileira.  

Observando que nas obras estudadas quem nos conta a história é o protagonista da 

mesma, relaciona-se a disposição mental deste com aspectos estruturantes da configuração 

narrativa. Não é uma narrativa atada à construção da intriga, em vez disso, demonstra um 

contato tortuoso e hesitante com a realidade devido à mente delirante dos protagonistas-

narradores que flanam, compulsivamente, pelos mais diversos lugares. Há uma diversidade de 

fios narrativos e ambientes que nem sempre são retomados mais a frente, há um turbilhão de 

personagens e espaços que, em sua maioria, não são claramente delineados e nomeados. 

Dessa maneira, os protagonistas operam as principais ações e são também os que sofrem as 

transformações consequentes destas, são os objetos e sujeitos da história, logo a narrativa 

torna-se um artifício para enunciar algo sobre a vida destes. Desse modo, as perguntas que 

                                                           
2 A palavra Sistema é a tradução da expressão establishment, que se refere às ordens ideológica, econômica, 
cultural e política que constitui uma sociedade ou um Estado. Designa um grupo elitista hegemônico e opressivo 
que exerce forte controle sobre o conjunto da sociedade, funcionando como a base dos poderes estabelecidos. 
São também os sistemas de poder que envolvem os indivíduos e que fazem com que cada um assuma o papel 
burocrático necessário para que a sociedade capitalista funcione. Por exemplo, a lei da oferta e da procura. 
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mantêm a atenção do leitor são: Quem narra? Por que narra? Por que estão em um trânsito 

perpétuo? 

Tratam-se de narrativas fragmentadas que se desenrolam ao sabor das “divagações 

sem fim” (NOLL, 2003, p. 18) que tomam a mente do protagonista-narrador. José Costa, 

narrador de Budapeste, registra que a narrativa é configurada pela linha sinuosa de 

pensamento que guia sua consciência. 

 

[...] acendi um cigarro em frente ao prédio [onde mora no Rio de Janeiro] e 
fui andando. Daria na praia, caso seguisse em linha reta, mas virei à direita, à 
direita, à direita e à direita, porque não me conduzia um pensamento linear. 
Meus pensamentos giravam em torno de Vanda [sua mulher carioca], e 
muitas voltas dei no quarteirão até ver o carro da reportagem deixar a 
calçada do prédio (BUARQUE, 2011, p. 65).  

 

O texto literário mostra-se em estado de tontura, não registra discursos fixos, ao invés disso, 

estrutura-se esquizofrenicamente em torno da mente tortuosa de seus sujeitos-objetos. 

Neste momento é necessário fazer uma ressalva quanto à Budapeste, esta obra 

demonstra certas especificidades na construção do enredo em relação às outras. Apresenta 

uma conotação satírica do narrador em relação à configuração de sua história diante dos olhos 

do leitor e, neste romance, o protagonista é denominado e possui uma personalidade mais 

concreta, uma formatação mais precisa dos artigos narrativos. Como dito, os livros 

selecionados para o estudo tratam-se de romances com fortes tons (auto)biográficos, narrados 

em 1ª pessoa, nos quais os próprios protagonistas não são claramente delimitados, assim 

como o restante dos personagens. Em Lorde e Estorvo não são sequer nomeados, na obra 

Berkelley em Bellagio, o personagem João é designado já no meio da história. Quem nos 

narra são indivíduos sem nomes, borrões, fantasmas que erram pelo discurso raro, sobretudo 

comum aos latinos, como diria Achugar.  

Os protagonistas deslocam-se incessante de modo a menosprezar os itens básicos de 

vida e fisiológicos, o personagem de Estorvo declara:  

 

No trajeto para a casa de minha ex-mulher, a sede que eu tinha foi 
suplantada por atroz urgência urinária. O tanque bebido em pensamento por 
pouco me explode a bexiga [...]. Ao doloroso alívio segue a náusea. Abro a 
geladeira atrás de água, e sobe-me um cheiro doce de goiaba. Volto à sala 
com tonturas, e tenho a impressão de que ela está invertida. Teriam tapado as 
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duas janelas e aberto outras duas na parede oposta (BUARQUE, 2004, p. 49-
50).  

 

O “vício pelo deslocamento”, que viola a saúde mental e física desses personagens, também 

os acomete de distúrbios psicológicos como o discurso incerto, o delírio. Apresentam 

narrativas que sofrem de alterações psicológicas próprias do discurso psicótico, definido por 

Tzvetan Todorov. Como é revelado pelo trecho acima, o errante negligencia suas 

necessidades fisiológicas e de higiene e, logo, apresentam desordens psicológicas, como 

tontura, náusea, vertigem, e isso, por sua vez, altera a maneira como o indivíduo reconhece as 

imagens de seu próprio passado, causa transtorno nos processos de referências. São 

indivíduos que demonstram déficit no que tange os relacionamentos interpessoais e na 

construção de enunciados coerentes e significativos para o  contexto social real.              

A psicose é definida como uma perturbação que o sujeito apresenta ao lidar com a 

própria realidade, ocorrem problemas na configuração do processo de referências sociais. 

Portanto, como o indivíduo demonstra alterações na construção das imagens mentais do 

mundo exterior, a representação que fará do contexto social será acometida de falhas e 

dúvidas. Todorov diferencia três tipos de psicoses, a catatonia que é quando o doente se 

recusa a falar, torna-se vítima da afonia, usa o silêncio como refúgio às dificuldades que sente 

para se relacionar com a sociedade. A paranoia que ocorre quando o sujeito evoca referências 

que não correspondem à existência real, anula-se a diferença entre realidade e ficção, essa 

pessoa atribui significações inadequadas, à esfera do real, para os significantes que foram 

decodificados. Ele significa tudo para que faça sentido dentro da lógica e coerência de sua 

história imaginária, fantasiosa.  

Enquanto a esquizofrenia é quando o indivíduo apresenta uma capacidade precária de 

produzir referências que sejam inteligíveis ao mundo exterior e, por isso, constroem discursos 

confusos e pouco articulados, com referentes sociais pouco definíveis e imprecisos. As 

vítimas dessa disfunção psíquica produzem proposições inacabadas, assíndetos semânticos, 

intoxicação verbal, enunciados não-hierarquizados. Nas palavras de Todorov, “o 

inacabamento faz que a nada nos refiramos, a descontinuidade, que nos refiramos a fatos 

diferentes, e a contradição, que não nos refiramos a eles da mesma maneira” (1980, p. 81). A 

paranoia e a esquizofrenia engendram afasia em suas vítimas, elas apresentam dificuldades 

em produzir enunciados dentro de um sistema linguístico reconhecível, pois não reconhecem 



 
 

895 

apropriadamente as referências sociolinguísticas e, consequentemente, não criam também 

significantes fluentemente apreensíveis em sociedade. Trapaceiam o poder fascista da língua, 

não reconhecem seu poder prescritivo, de estabelecer normas linguísticas e regras gramaticais 

que constituem o imaginário social previamente conhecido e, assim, como diria Roland 

Barthes, ajudam a operar “uma revolução permanente da linguagem” (2007, p. 16).    

Nas narrativas de Noll e Buarque há a ocorrência desses discursos psicóticos, em 

especial o paranoico e o esquizofrênico. Em Estorvo, embora seja também narrador, o 

protagonista, como agente da ação, raramente se comunica verbalmente com outros 

personagens ou, quando o faz, não é compreendido, sua fala produz precária reação no 

interlocutor. Na própria adaptação homônima de Ruy Guerra (2000), o ator cubano Jorge 

Perugorría porta-se de modo tímido e inseguro, proferindo dispersos sussurros, balbucios, que 

nem sempre mostram-se relevantes para o receptor.  

Esse mesmo personagem também apresenta sintomas paranoicos, visto que uma das 

tendências desses distúrbio é a mania de perseguição. Cria-se um história ilusória na qual o 

delirante é alvo de assédios velados, vigilância contínua, feitos por sujeitos não exatamente 

delineados. A narrativa do romance começa com o protagonista sendo importunado por um 

indivíduo que toca, insistentemente, a campainha de seu apartamento e que, em vários 

momentos da narrativa, parece estar lhe seguindo, em seu encalço. O narrador relata: 

“Procuro imaginar aquele homem escanhoado e em mangas de camisa, desconto a 

deformação do olho mágico, e é sempre alguém conhecido mas muito difícil de reconhecer. E 

o rosto do sujeito assim frontal e estático embaralha ainda mais o meu julgamento” 

(BUARQUE, 2004, p. 8). O protagonista de Lorde é um renomado escritor brasileiro e 

também, muitas vezes, suspeita estar metido num romance de espionagem e ser controlado 

e/ou espreitado por alguma instituição sigilosa britânica (cf. NOLL, 2004, p. 61), só não é dito 

claramente por quem e seus fins, nem os motivos concretos e definitivos de sua estadia em 

Londres, embora seja apresentado fazendo palestras sobre seus livros.     

Nessas obras, os verbos predominantes são os que representam movimento, tais como 

sair, entrar, andar, correr, caminhar, subir, descer, escalar, avançar etc. Inclusive a narrativa 

de Budapeste dispõe os substantivos de modo com que eles designem deslocamento pelos 

lugares: “rua, patins, gota d’água, poça, noite, pizzaria, discoteca, bar, galeria, vitrine, roupa, 

fotografia, esquina, mercado, bombom, tabacaria, arco bizantino, balcão art nouveau, fachada 
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neoclássica, estátua, praça [...]” (BUARQUE, 2011, p. 42). Nesse momento narrativo, Kriska, 

amante húngara de José Costa, passeia com ele pelas ruas de Budapeste e lhe ensina os 

primeiros enunciados na língua magiar, o húngaro, que, não por acaso, devido à sequência em 

que as palavras estão dispostas, possuem o valor semântico de mobilidade. Conforme 

caminham, ela lhe aponta o vocábulo húngaro para cada elemento que aparece em seu 

percurso.  

Na versão cinematográfica de Estorvo, o diretor Ruy Guerra, devido a sua origem 

cubana, aproveita-se do espanhol e o faz dialogar e negociar com o português, língua original 

da obra, como analisaria o pesquisador Édouard Glissant no livro Introdução a uma poética 

da diversidade. Muitos personagens, embora falem em português, têm sotaque e acentos 

linguísticas do catalão. Outros personagens usam os artigos hispânicos, los e las, apresenta-se 

um caminhão escrito “mudanzas”, utiliza-se o verbo “recuerdo” e não me lembro. Ou seja, há 

uma evidente crioulização linguística, aspecto próprio da narrativa literária nos tempos atuais 

de globalização e multiculturalismo. Guerra permuta as duas línguas, busca incluir a voz dos 

hispânicos na linguagem portuguesa. De acordo com Glissant, “ouvir o outro, os outros, é 

ampliar a dimensão espiritual de sua própria língua, ou seja, coloca-la em relação. 

Compreender o outro, os outros, é aceitar que a verdade de outro lugar se justaponha à 

verdade daqui” (2005, p. 48).  

Não há nas obras nítida delimitação dos lugares pelos quais os protagonistas circulam, 

constrói-se espaços plásticos3, por isso Guerra se vale dos cenários em Havana e no Rio de 

Janeiro para filmar sua obra, trazendo então umas confusão de ambientes, já que não importa 

para narrador a definição clara e descrição detalhada dos lugares em que ocorrem as cenas. 

Para tanto, o cineasta se vale ainda de recursos de lente desfocada, câmera em movimento e, 

em um dado momento, o reflexo do espelho quebrado para representar a imprecisão, a 

incerteza dos espaços, tempos e personagens e, logo, da narrativa. Também em Lorde, 

Budapeste, Berkeley em Bellagio os narradores introduzem ao português termos em inglês, 

italiano e húngaro, demonstrando que a errância contínua dos indivíduos denota também 

diálogos linguísticos entre diversas culturas e suas respectivas línguas. Faz-se uma literatura 

mestiça em linguagens, polifônica, antropofágica. 

                                                           
3 Termo inspirado na ideia de “não-lugar” desenvolvido por Marc Augé. Ocorre quando algum espaço deixa de 
ser um ambiente personalizado, próprio para a intimidade, e se torna um local indefinido, impessoal, plástico, 
artificial. 
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As ações dos personagens pouco produzem relações de casualidade dentro da narrativa 

ou uma ordem hierárquica dos fatos bem estabelecida, ou seja, não possuem funções 

facilmente detectadas. Subverte-se o conceito de agenciamento dos fatos, a proposta do 

romance não é buscar ou dar sentido para todos os eventos. Em Lorde, o protagonista 

inclusive se sente satisfeito de ficar internado no hospital, a pedido do seu mantenedor em 

Londres, o inglês, pois assim não seria obrigado a atribuir significado e sequenciamento à 

vida, sentido à existência. O narrador-protagonista afirma:   

 

E o médico enfiou uma agulha na minha veia. Não me lembro de ter sentido 
tamanha satisfação em toda a vida. [...] Nas próximas horas eu não precisaria 
fazer nada para atribuir continuidade às coisas. E mais, sem medo algum do 
meu destino dali pra frente, o que seria banal num paciente entregue a algum 
procedimento médico na enfermaria de qualquer hospital (NOLL, 2004, p. 
35).   

 

Esses textos literários narram episódios específicos, tendendo-se e descrevendo 

principalmente os eventos de conotações sexuais, estabelecidos pelos encontros causais 

ocorridos, entre o protagonista e outros sujeitos, durante o seu vagar obsessivo. Relata-se as 

cenas de modo inconstante, fugaz, mudando, a cada momento, de tema narrativo, 

transformando o ritmo da história. Apreende-se que o centro do eixo narrativo está na 

tentativa de dizer algo, ainda não delimitado, sobre a vida do protagonista, o “eu” ali 

evidenciado.  

Inspirada pelas ideias de Foucault (cf. 1988), observa-se que a sociedade atual tem 

como poder político a tarefa de gerir, garantir e desenvolver a vida, assim a sexualidade torna-

se, nesse momento, um artifício que estimula a vida dos personagens, produz vínculos e 

estrutura lugares. Na contemporaneidade, investiu-se na vida ao analisar os desempenhos dos 

corpos, e uma de suas grandes performances é realizada no ato sexual. Assim, o sexo recebeu 

papel de protagonista nessa ordem anatômica. O biopoder, na concepção tradicional de 

Foucault, se refere à administração da vida, ao corpo vivo, ao fato de os estados políticos 

exercerem uma administração positiva do corpo e do prazer sexual a partir do micropoder 

disciplinar infligido aos seres humanos pelas instituições modernas, como o hospital, fábrica, 

escola, exército etc.  

Ainda no que concerne aos conceitos desenvolvidos por Denise Jodelet sobre 

representações sociais, o mundo é compartilhado com os outros e estes servem de apoio e 
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pontos de estabilidade para que os indivíduos desempenhem com segurança performances na 

sociedade (cf. JODELET, 2001). A comunhão com o outro, seja a partir do sexo ou da 

linguagem, possibilita a construção de pertencimento social e, logo, ameniza o isolamento e a 

ansiedade que absorve a vida do sujeito contemporâneo e, no caso dos narradores-

protagonistas, esses conforto torna a narrativa menos caótica e mais ordenada, diminui-se a 

mudanças de eixos de interesse do narrador.  

Em Lorde até mesmo o cheiro que os corpos deixaram na cama e no lençol, após o ato 

sexual, trazem conforto e apaziguamento para o protagonista: “Podia sentir o cheiro da carne 

suada daqueles dois [do inglês que representava a instituição acadêmica e da sua funcionária-

amante] na noite anterior. Nada mal passar o tempo sem sono cheirando fluidos de corpos em 

fogo” (NOLL, 2004, p. 69). A insônia é acalentada pelo aroma exalado por corpos em 

performances sexuais, até mesmo esse resquício confere distração suficiente para sossegar o 

impulso por mobilidade e criar vínculos, configurando uma maior afinação mental e harmonia 

discursiva. O exercício da linguagem e da sexualidade representa um caminho para a 

realização adequada dos processos de reconhecimento das mitologias sociais (cf. BARTHES, 

2003). As significações são reestruturadas na mente do sujeito, pois os significantes sociais 

voltam a ser também (re)assimilados.  

Por último, compreende-se que essas narrativas psicóticas e desacertadas representam 

os fluxos sociais atuais, a diversidade e dinamicidade do atual “caos-mundo”, como diria 

Édouard Glissant.  O contemporâneo flanar compulsivo proporcionado pela globalização e as 

angústias e inseguranças, produzidas por esse mundo “pós-moderno” caótico e vertiginoso, 

motivam nos indivíduos ansiedade brutal que provoca neles uma obsessão pelo errar por 

espaços físicos, uma recusa da imobilidade e da estabilidade. Tanto que em Estorvo o 

protagonista repete esse desabafo angustiante diversas vezes durante a narrativa: “Não adianta 

ficar aqui parado” (BUARQUE, 2004, p. 53). Esses romances demonstram que o contexto 

social contemporâneo estabelece vivências da fragmentação do discurso e da consciência. 

Essa conjuntura é comum às culturas cosmopolitas, conhecidas pela circulação incessante de 

pessoas e informações, por conseguinte, pela interação entre culturas diferentes, formando o 

aclamado multiculturalismo pós-moderno. As sociedades atuais são declaradamente orais e 

imagéticas, internacionalizadas, globalizadas, e produzem discursos literários plurais, não-

totalizantes, não-absolutistas, mas sim esparsos, inconstantes, raros, antropofágicos. 
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Além do atual ciberespaço que possibilita trânsitos virtuais antes inimagináveis, a vida 

pós-moderna ainda é estruturada pela mobilidade física dos indivíduos, estes perambulam por 

aeroportos, rodoviárias, ferrovias, saguões, redes de hotéis e, para isso, disponibilizam 

passaportes, vistos de permanência, tickets de embarque. Desse modo, nota-se que o 

capitalismo também é um dos componentes fundamentais que formam essa conjuntura, o 

homem contemporâneo se vê jogado na agitação do consumismo e, por isso, também 

locomove por outros espaços plásticos, tais como as grandes redes de supermercados, 

lanchonetes, lojas de departamento, shoppings centers etc. 

 De acordo com Michel Maffesoli, um dos mais importantes vetores sociais é a pulsão 

da errância, os seres humanos são tomados por um desejo de se rebelarem contra os 

dispositivos que condicionam os seus movimentos para que se tornem peças de engrenagem 

da mecânica social. Essa transgressão faz com que transformem-se em vagabundos, hippies, 

dotados de escassos pontos de referências, guiados pelo não-pertencimento a um lugar, pelo 

interesse de mover-se, de romper com as sólidas tradições e padrões impostos, de se soltar das 

amarras sociais, de experimentar novas culturas, de falar diversas línguas, de exercer a 

liberdade de circulação social, de estimular a sede pelo infinito, mesmo que seja de modo 

caótico, especialmente no caso de sujeitos com distúrbios psicológicos. Maffesoli (2001, p. 

27) declara:  

 

O certo é que a “circulação” recomeça. Desornada, até mesmo em turbilhão, 
ela não deixa nada nem ninguém indene. Quebra os grilhões e os limites 
estabelecidos e quaisquer que sejam seus domínios: político, ideológico, 
profissional, cultural ou cultual, as barreiras desmoronam. Nada pode 
represar seu fluxo. O movimento ou a efervescência está em todas as 
cabeças.   

 

Em Lorde, o protagonista decide partir de Londres depois do suicídio do inglês, que 

mediava seu contato com a instituição britânica financiadora de sua permanência em tal 

cidade, caminhava em direção à estação de Euston para pegar um trem até Liverpool quando, 

após sentir sinais de frio extremo e de sua degeneração corporal, assevera: “Num quarteirão 

de Bloomsbury me veio uma golfada totalmente inesperada de um vômito. Limpei-me com 

uma folha de jornal a esvoaçar por perto. Mas nem aquilo me fez parar, vi que era um pouco 

de Londres que eu botava para fora, Londres com seus fantasmas e missões inatingíveis, já 

redondamente fracassadas” (NOLL, p. 96, grifo nosso). Dessa maneira, a mobilidade torna-se 
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para o sujeito contemporâneo um vício inevitável e sedutor, intensificado e produzido pelas 

tecnologias e dispositivos (pós)modernos.   

Essas obras retratam uma realidade intelectual própria da América Latina, em que a 

literatura é conhecida por estruturar discursos múltiplos, parciais, violadores, pois infringem o 

poder fascista da língua e da enunciação literária tradicional e eurocêntrica. Segundo Hugo 

Achugar, a precariedade e a carência de valor dos debates teóricos e intelectuais latino-

americanos se devem à histórica imposição do discurso hegemônico das poderosas potências 

econômicas e culturais, que destina as falas periféricas ao mero balbucio incerto e efêmero. 

Assim, devido à miscigenação produzida pela colonização e pelos processos de conquista, e 

por causa dos estudos atuais que visam reabilitar a voz das minorias, o nosso discurso torna-se 

mestiço de costumes e mitos, visando representar o nosso diversificado “multiculturalismo 

policêntrico” (SHOHAT; STAM, 2006, p. 85).  

Por isso, Achugar denuncia os agentes de colonialidade que ainda atuam nos países 

latino-americanos, que unificam e reduzem nossas falas a desarticulados balbucios, 

especialmente sobre os grupos marginalizados, ele pretende resgatar e atribuir poder de fala à 

abafada heterogeneidade discursiva dos escritos latinos-americanos, descentralizando, assim, 

o poder. Desse modo, Achugar afirma que a produção de valor proveniente da América Latina 

estava destinada a produzir fumaça. Usa-se essa metáfora para se referir à escassa construção 

de sentido vindo dos oprimidos, como uma referência à opaca, indefinível e pouco divulgada 

enunciação feita pelos subalternos. O poder hegemônico europeu diz que o Outro não tem 

nada a dizer ou, caso tenha, a autoridade tem escassos instrumentos que permitam ouvir a 

margem. Não é que não possuem capacidade linguística, mas são carentes de enunciação, de 

sentido, de peso, foram falados pelos outros, objetos de estudos e não sujeito falantes, 

impedidos de serem os narradores e, até, os protagonistas de suas próprias histórias. “O 

subalterno não pode falar, pois se fala já não o é” (ACHUGAR, 2006, p. 20). 

Relacionando Achugar, João Gilberto Noll e Chico Buarque, o intelectual latino-

americano desloca-se de modo fugaz e “descompromissado" pelas teorias, torna-se walker, 

stroller, um andarilho em um longo processo de (re)descobrimento da sua própria sociedade, 

dos lugares e do pensamento epistemológico. Assim como Achugar, os protagonistas-

narradores em Berkeley em Bellagio, Lorde e Budapeste são escritores brasileiros e viajam 

por vários países, em especial os do Norte, como Itália, EUA e Inglaterra, também para 
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desenvolver e articular seus estudos acadêmicos. Como “intelectuais errantes”, são sujeitos 

que transitam, de forma passageira, entre vários paradigmas de estudo, espaços, tanto físicos 

quanto abstratos, de reflexão, sem proclamar nenhum como sendo: O seu único método de 

análise. Pelo contrário, desconfigurando conceitos institucionalizados, tornando-os precários e 

transitórios pelo caminhar reflexivo tortuoso, em deslocamento contínuo, com dificuldade de 

enraizar-se à um plano de perspectiva, sendo raro, antropofágico: simultaneamente mulato, 

crioulo, caboclo, europeu, indígena, negro, branco, tupi, luso, hispânico, estável e instável, 

tradicional e inovador, local e global.   

O intelectual latino-americano produz um percurso de sentido confuso, fraturado, 

revelando as contradições de suas próprias argumentações e a efemeridade dos conceitos 

científicos. Exerce-se a “poética da arte efêmera” (ACHUGAR, 2006, p. 10), percorrem-se 

territórios flexíveis, improváveis e constroem textos inacabados, fragmentados, intermináveis, 

em contínuo processo de elaboração, sempre sendo reescritos. Expõem-se a fragilidade e as 

lacunas dos seus próprios escritos, que apenas refletem sobre e não dizem verdades absolutas. 

A ideia de balbucio desvela em um “pensamento arquipélago” (GLISSANT, 2005, p. 47) que 

explora o imprevisto, o não sistemático, o indutivo, o ameaçado, e harmoniza as relações 

entre escrita e oralidade, sendo ilhas abertas ao diálogo com outras culturas e, 

consequentemente, outras linguagens.    

João Gilberto Noll, em várias entrevistas4, compara seu estilo de encaminhamento 

literário com a produção musical do jazz, declara, quanto à composição da narrativa, que 

segue improvisando, como faria um jazzista. Assume-se como um artista compulsivo, que não 

planeja antecipadamente o ritmo e as notas de sua história, não se nortearia, assim, por 

partituras pré-estabelecidas e padrões poéticos. Contudo, compreende-se que seus improvisos, 

de alguma maneira, são desafinações propositais, havendo direcionamentos narrativos que se 

simulam súbitos, repentinos, pois, mesmo que assim não ostentem, a escolha pelo relato de 

certos eventos, em detrimento de outro, e o estabelecimento de um perfil narrativo, exigem do 

escritor alguma tomada de consciência quanto à eleição de determinado registro poético, de 

certa profusão rítmica.  

                                                           
4 Cf. A literatura de João Gilberto Noll. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=C2lH3cBWvGI>. 
Acesso em: 23 jul. 2014.  
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Tendo em mente as características do jazz, como a síncope, a polirritmia, a 

improvisação, o ritmo alucinado que leva à agitação e ao movimento corporal, pondera-se que 

esses escritores latinos produzem narrativas descompassadas, apresentando melodia 

entrecortada. Tornam-se literaturas sincopadas, uma vez que desviam dos padrões rítmicos, 

quebram a harmonia, dividem a cadência, alternam as linguagens. A todo momento, sem 

avisos prévios ao leitor, o narrador psicótico transforma o andamento melódico, a linha de 

afinação de suas histórias, desloca a acentuação de seu timbre narrativo, e assim expande as 

possibilidades da arte poética de compor arranjos representacionais da realidade.  
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FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA E A CONSTRUÇÃO DA 

ORALIDADE: UM DESAFIO AINDA PRESENTE 

 
 

Maria José Alves de Araújo BORGES (PUC/GO)1 
 
 
RESUMO: O projeto tem como objetivo investigar e analisar a ausência da compreensão e 
produção da oralidade na formação dos professores de Inglês do Curso de Letras da UEG, 
pois a falta de fluência oral tem sido o principal problema do professor em formação ao 
término do curso. Os autores que nortearam este trabalho são: Almeida Filho (2007), Vieira-
Abrahão (2004), Pennycook (1989), Consolo (2005a), dentre outros. O levantamento 
bibliográfico enquadra no escopo da pesquisa qualitativa que estabelece metodologias de 
pesquisa através de observações, questionários, entrevistas, registros de aulas por meio de 
diários de campo, gravações e análise de materiais coletados. 
 
Palavras-chave: Formação de professores. Língua Inglesa. Oralidade. 
 
 
1 Introdução 

 

A formação de professores de língua estrangeira (doravante LE) constitui um dos 

principais temas das pesquisas em Linguística Aplicada na área de ensino e aprendizagem de 

línguas, uma vez que diversos estudos ainda apontam para alguns problemas estruturais cuja 

existência coincide com a implantação da LE no país. Dentre os problemas que serão 

levantados neste texto (parte de uma pesquisa mais ampla de mestrado) está o fato de que, no 

âmbito da língua inglesa, muitos acadêmicos no final da licenciatura, e mesmo professores em 

exercício, ainda não possuem efetiva competência para a comunicação oral. Esta questão tem 

sido alvo de reflexão e discussão em encontros, seminários e na produção teórica de vários 

pesquisadores brasileiros, como Consolo (2000), Almeida Filho (1992 e 1998), Vieira-

Abrahão (1992), entre outros. A realidade analisada por esses autores mostra uma grande 

porcentagem de alunos-formandos em cursos de Letras que não atingem a proficiência oral 

adequada para lecionar eficientemente a LE de sua certificação, influenciando negativamente 

a qualidade do ensino de LE no país. 

                                                           
1 Licenciada em Letras pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Porangatu (FECELP),  
atual UEG, Pós-Graduada em Língua Portuguesa pela Universidade Salgado de Oliveira  
(UNIVERSO) e Língua Inglesa pela Universidade Evangélica de Anápolis, Mestranda em Educação pela 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC/GO). E-mail: alvesborges5@bol.com.br. 
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Os estudos de Almeida Filho (1998) levam-nos a refletir sobre uma experiência de 

ensino e aprendizagem dentro de um padrão de modelo da Operação Global de Ensino de 

Línguas. Contemplando os vários aspectos da abordagem de ensinar do professor, o texto nos 

leva a compreender que a abordagem de ensinar e as competências do docente influenciam na 

prática pedagógica, bem como na escolha do material, no desenvolvimento das aulas, na 

maneira de avaliar os discentes e nas habilidades privilegiadas. A relevante consciência sobre 

o processo de ensino-aprendizagem aponta a competência implantada pelo professor que, a 

partir dela, torna-se clara sua competência aplicada e que os procedimentos usados por esse 

professor, consciente ou inconscientemente, em sala de aula, determinam o sucesso ou 

insucesso na aprendizagem dos alunos. 

Almeida Filho (1992, p. 77) por exemplo, ressalta sua preocupação com a 

competência oral dos professores de LE ao declarar que o professor se gradua “com uma 

licenciatura dupla em Português e em uma LE, mas as habilidades linguísticas e teórico-

pedagógicas, resultantes dessa formação para ensinar LE não convenceriam ninguém”, pois 

por um motivo ou outro não conseguem atingir a fluência necessário para o pleno exercício 

do magistério. Diante dessa e de inúmeras outras observações semelhantes, percebem-se que 

as habilidades de compreensão e produção oral em línguas estrangeiras - elementos da 

proficiência oral - representam um desafio histórico a um número significativo de professores 

e alunos de diferentes contextos de ensino de línguas, inclusive em cursos de formação de 

professores, pois a falta de fluência oral na língua-alvo ao término do curso tem gerado 

insegurança, frustração e medo a esses professores em formação. Principalmente nas regiões 

mais afastados do eixo Rio-São Paulo, incluindo aqui a região do Centro-Oeste, nas quais o 

baixo fluxo de turista estrangeiro, as poucas transações comerciais e as limitadas relações 

culturais com países anglo-saxônicos não demandam a LE como um fator essencial para o 

cotidiano e o exercício da cidadania. Embora a realidade global que vivemos no momento 

atual, tais regiões vivenciam mais o despertar do regionalismo e das manifestações folclóricas 

do que propriamente uma abertura à lógica cultural da globalização. (KRAIDY, 2005).  

Diante dessa realidade, resta-nos como educadores e formadores de professores, 

refletir sobre as possibilidades de melhoria na formação docente e pensar possíveis canais 

e/ou instrumentos didáticos que possam melhorar a licenciatura no que diz respeito à 

competência oral em LE. Isto é, a problemática nos desperta para refletir, discutir e procurar 
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compreender os desafios e as habilidades na produção da oralidade da Língua Inglesa na 

formação dos professores do Curso de Licenciatura em Letras (Português/Inglês). Para tanto, 

consideramos de extrema relevância investigar quais são os obstáculos e lacunas que 

impedem o desenvolvimento efetivo dessa competência comunicativa na Língua Inglesa. 

Afinal, trata-se de uma língua estudada geralmente desde os primeiros anos da segunda etapa 

do Ensino Fundamental; obrigatória no Ensino Médio; e exigida nos exames vestibulares. 

Entretanto, a escolarização brasileira não tem, historicamente, produzido bons resultados no 

ensino de uma segunda língua e muitos profissionais que se graduam em Letras também não 

conseguem o domínio do idioma, muito menos a oralidade. 

E para o desenvolvimento do trabalho de campo, será desenvolvida primeiramente 

uma pesquisa observacional e depois a pesquisa-participante, entrevistando alunos e 

professores de em dois campus da Universidade Estadual de Goiás – UEG/GO. Como recurso 

metodológico, consideramos importante analisar o Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Letras, da universidade em estudo, para verificar se as quatro habilidades linguísticas da 

Língua Inglesa são preconizadas, e comparar com as práticas para verificar se são trabalhadas 

de forma efetiva, focalizando essencialmente as habilidades de compreensão e produção oral.  

Sabe-se que a compreensão e produção oral podem ser vistas como uma base para o 

desenvolvimento de todas as outras habilidades do uso de uma língua, visto que é “um meio 

essencial de input linguístico para os estudantes de idiomas” (GOH, 2003; FEYTEN, 1991), 

pois é a habilidade mais utilizada no tempo diário de comunicação. No entanto, conforme o 

autor, a oralidade é, entre as quatro habilidades (listening, speaking, reading, writing), a que 

menos tem recebido destaque nos livros didáticos e nas aulas de línguas.  

Segundo Consolo (2000) o papel da oralidade é fundamental nas relações humanas e 

pedagógicas em sala de aula, como um veículo da socialização profissional ou pessoal, seja na 

Língua Materna (LM) ou Língua Estrangeira (LE). Esse contato frequente advém da fala do 

professor – o mediador desse conhecimento. Consolo (2005a, p. 269) destaca que o professor 

de língua estrangeira deve desempenhar dois papéis fundamentais: “atuar no processo de 

geração de insumo para a aquisição da língua-alvo e engajar-se na interação verbal com os 

alunos para o desenvolvimento da proficiência oral dos mesmos”. O que nos leva a concluir 

que sem ênfase na oralidade, no diálogo e na intensa conversação, o estudo da LE não resulta 

tão eficaz. Desde o salto paradigmático da ação comunicativa, de Habermas (1984), ao 
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diálogo de Paulo Freire (2011), é a oralidade que está no centro das trocas simbólicas, no 

intercâmbio das informações, na constituição do ser e, para fins de nossa discussão, no 

desenvolvimento da expressão linguística da melhor forma possível tanto na língua nativa 

quanto na LE. 

Com base nessas proposições, serão analisados os dados obtidos através de 

questionários aplicados aos professores e alunos, entrevistas e observações em sala de aula 

durante a realização da pesquisa, observando vários aspectos: 

- Atuação do professor na interação em sala de aula. 

- Atuação dos alunos na interação, no mesmo contexto. 

- Abordagens e estratégias de ensino utilizadas pelo professor de língua inglesa nas aulas de 

prática oral. 

- Recursos e materiais didáticos para ensino das habilidades de compreensão e fluência oral. 

- O ponto de vista dos professores entrevistados em relação aos desafios encontrados no 

processo de desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas, principalmente na 

compreensão e produção da oralidade. 

- A opinião dos alunos de Letras em formação, quanto à aquisição da Língua Inglesa, 

destacando o desenvolvimento das habilidades de compreensão e da fluência oral. 

É importante salientar que, neste estudo, professor e aluno não serão analisados 

isoladamente. Afinal, o docente é apenas um facilitador no processo de aquisição de uma LE, 

e ele, por sua vez, aguarda dos seus alunos um feedback positivo ao processo de 

aprendizagem. Uma aula de LE gira em torno desse processo mútuo. Sendo assim, o fracasso 

ou sucesso na aquisição de uma língua acontece não apenas pelas ideias que o discente tem 

sobre a língua-alvo, mas também pela relação que o professor estabelece com os alunos, com 

o material didático e, sobretudo, com a própria língua-alvo. Ao longo da sua vida profissional, 

o docente vai moldando e definindo todos os aspectos abordados na sua docência, pois não se 

pode negar que o professor teve sua base inicial no momento em que ele estava em formação, 

ou seja, quando ainda era aluno do curso de Letras. Portanto, o desenvolvimento insatisfatório 

das habilidades de compreensão e produção oral dos alunos pode ser justificado pela falta de 

competência oral de seus próprios professores, problema talvez advindo de uma formação 

pré-serviço ineficiente. 

Diante desta perspectiva, apresentam-se questões que nortearão esta pesquisa: 
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1. Qual o eixo que orienta o princípio da oralidade em Língua Inglesa no Curso de 

Licenciatura em Letras, com habilitação em Português e Inglês, da Universidade Estadual de 

Goiás - UEG/GO? 

2. A falta de compreensão e fluência oral na formação do professor de Língua Inglesa está 

associada a quê? 

3. Quais os desafios e habilidades o professor em formação enfrenta na realização do processo 

de aquisição das habilidades de compreensão e produção da oralidade em Língua Inglesa? 

Para a efetivação desse projeto de pesquisa far-se-á uma fundamentação teórica sobre 

a questão da formação do professor de Língua Inglesa com foco nos desafios e habilidades de 

compreensão e produção oral com os autores Almeida Filho (1997; 2000), Vieira-Abrahão 

(2004), Vieira-Abraão e Oliveira e Paiva (2000), Celani (2000), dentre outros. Enfim, esta 

investigação será desenvolvida por meio de revisão teórica, análise documental do Projeto 

Político Pedagógico e pesquisa de campo observacional e entrevistas, no intuito de atingir, a 

partir dos resultados obtidos, maiores esclarecimentos sobre a temática proposta. 

A pesquisa será realizada na Universidade Estadual de Goiás - UEG/GO, em dois 

campus, sendo um localizado no norte e o outro no centro do Estado de Goiás. O universo da 

pesquisa será composto por todos os professores de Língua Inglesa e alunos da disciplina de 

Laboratório de Prática Oral em Língua Inglesa (1º e 2º anos) do Curso de Licenciatura em 

Letras dos campus da UEG supracitados. 

Realizar-se-ão investigações em sala de aula a fim analisar quais são as configurações 

teóricas e metodológicas, visto que se observa uma concepção, outrora inculcada no educando 

e ainda presente na maioria dos cursos, que o estudo da LE deve ser feito pela lógica da 

repetição e do engessamento epistemológico. Portanto, a pesquisa se enquadra no escopo da 

pesquisa qualitativa do tipo etnográfico (ERICKSON, 1996; ANDRÉ, 2000) que estabelece 

metodologias de pesquisa por meio de observações, diários de campo, entrevistas, 

questionários, bem como registros de aulas por meio de gravações e análises de materiais 

coletados. 

 

2 Desafios da formação do professor de Língua Inglesa 

 

A formação de professores de Línguas tem sido objeto de estudo de muitas pesquisas 
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nos últimos anos e vêm-se ampliando, através de pesquisadores em educação e em linguística. 

Vários questionamentos são levantados em pesquisas, arguindo sobre a formação de 

professores de línguas estrangeiras, ou quais os conhecimentos e competências um professor 

de línguas em formação precisa ter para ensinar o idioma. Segundo Almeida Filho (2000): 

“As universidades, faculdades e departamentos deveriam eleger a formação de professores 

como uma prioridade estratégica de formação de quadros para a educação nacional”. (p. 37-

38). Para Vieira-Abrahão (2004) é cuidando da formação de nossos professores e fazendo 

disso uma prioridade que estaremos contribuindo para a melhoria da educação. 

Observa-se que diferentes problemas perpassam a formação desse profissional, 

conforme Vieira-Abrahão e Oliveira e Paiva (2000) e Almeida Filho (2000). Nesse caso, os 

três mais comuns são: o primeiro problema é a pouca carga horária em língua inglesa. Esses 

autores questionam se é possível que o professor de língua estrangeira saiba a língua e 

também possua competência para avaliar os alunos ao final de quatro anos, no curso de letras, 

com apenas duas aulas semanais. Essa crítica é válida, principalmente, nos cursos que tem 

duas habilitações, por exemplo, português e inglês, em quatro anos. 

O segundo problema diz respeito ao currículo dos cursos de Letras e à ausência de 

disciplinas importantes como Informática e Educação (VIEIRA-ABRAHÃO; OLIVEIRA e 

PAIVA, 2000) e Linguística Aplicada. De acordo com Almeida Filho (2000), deveriam ser 

oferecidos, no mínimo dois semestres de Linguística Aplicada. Além disso, há críticas quanto 

ao perfil esperado dos professores de língua estrangeira e o que é esperado pelo mercado de 

trabalho. Segundo Moraes e Amarante (1989) e Vieira-Abraão e Oliveira e Paiva (2000) a 

formação inicial de professores de língua estrangeira em cursos de Letras não está atendendo 

às exigências do mercado, que busca profissionais qualificados e que venham atuar, 

futuramente, de forma satisfatória no ensino de línguas. Moraes e Amarante (1989) 

acrescentam que o perfil profissional esperado pelo mercado de trabalho envolve três 

aspectos: a) desempenho linguístico, especialmente na área de fluência oral; b) desempenho 

didático pedagógico, ou seja, capacidades de tomar decisões de caráter programático e 

metodológico; c) desempenho interpessoal, que envolve, entre outros aspectos, criatividade, 

dinâmica, perspicácia e paciência. Contudo, nota-se que a maior parte dos alunos não se 

encaixa neste perfil. 

O terceiro, e último problema, diz respeito ao Estágio e à Prática de Ensino. A 
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formação teórica e a prática dos professores de línguas, em muitos casos, torna-se 

responsabilidade apenas do professor de Prática de Ensino, com uma carga horária mínima, 

no último semestre do curso. (VIEIRA-ABRAHÃO; OLIVEIRA e PAIVA, 2000). Sendo um 

curso de licenciatura, todos os professores do curso, precisam responsabilizar por essa 

formação, não só o professor de prática. Ademais, tratam-se de duas coisas distintas: a 

aquisição de uma língua e a prática de ensino. Se para o estágio quanto às práticas existem as 

escolas onde o professor tanto pode praticar sua habilidade didática assim como o uso da 

língua nativa nos padrões estudados, não existem espaços de desenvolvimento do idioma 

inglês nos mesmos moldes. O professor não tem a oportunidade de um estágio com a imersão 

na Língua Inglesa para seu pleno domínio – o que requereria um ou dois semestres em um 

país de Língua Inglesa. Partindo dessa realidade Vieira-Abrahão e Oliveira e Paiva (2000) 

ressaltam a exigência de se repensar um novo projeto pedagógico. Celani (2000) também 

apontam que, em muitos casos, a Prática de Ensino, constitui-se em uma farsa cheia de dicas, 

e sem espaço para reflexão sobre teoria e prática. 

Sobre esse assunto, Celani (2000, p. 25) afirma: 

 
O processo reflexivo relacionado a questões da linguagem, seu papel e sua 
construção sociais deve acompanhar a formação do graduando desde o 
início. É refletindo sobre seu próprio processo de aprendizagem que ele irá 
desenvolvendo a compreensão crítica de seu trabalho futuro como educador-
professor de língua(s). Essa tarefa não pode ser deixada para o final do 
curso, talvez apenas como um dos itens da prática de ensino. 

 

Com apenas um semestre de Prática de Ensino oferecido no último período do curso, é 

impossível envolver o futuro professor nesse processo reflexivo. Esse tipo de currículo não 

promove a reflexão e muito menos prepara o professor para ser um professor autônomo. Tais 

habilidades são ainda desafios contundentes no processo de aquisição de línguas, 

principalmente nas habilidades linguísticas de compreensão e produção da oralidade que é o 

foco dessa pesquisa. Tais deficiências têm gerado uma lacuna e insatisfação na formação 

efetiva desse profissional, impedindo assim o mesmo de atuar de forma eficaz, conforme as 

exigências do mercado de trabalho nos tempos globais. 

Esses desafios que o professor enfrenta na sua formação, estão vinculados ao perfil do 

professor de Língua Inglesa, ao conhecimento ou competências que o professor de línguas 

deve adquirir durante sua formação. O que nos leva a interrogar se em tempos de tantos 
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programas de intercâmbio, do tipo Ciências sem fronteiras, não deveria haver um programa 

específico para subsidiar estágios de graduandos em LE no exterior? Um programa próprio, 

como parte das políticas de implementação da LE no país? 

 
3 As competências do professor de Língua Inglesa 

 
 A competência linguístico-comunicativa tem sido motivo de frustrações de muitos 

alunos, pois a construção dessa competência é deficiente, constatando-se limitações e 

dificuldades na linguagem oral dos mesmos e dos próprios docentes. Sendo assim, é 

imprescindível a formação continuada para que aja inovação educacional na práxis do 

professor. 

Nos dias atuais percebe-se que a formação de professores de língua inglesa tem 

exigido a preparação de um profissional com diversas habilidades e competências que os 

tornam capazes de repensar e construir uma prática pedagógica consciente e eficaz, isto é, 

uma prática reflexiva e crítica, voltada para a otimização dos processos de ensinar e aprender 

línguas. 

Neste contexto contemporâneo, este profissional necessita mais do que o 

conhecimento da língua-alvo (competência linguística) e o treinamento para o ensino que, de 

acordo Almeida Filho (1997, p. 31) consiste  

 
[...] na transmissão de um elenco de tópicos e procedimentos pontuais, 
modelados e ensaiados na sala de aula, através de simulações, micro-ensino 
e aulas demonstrativas, e que devem ser incorporadas aos procedimentos de 
ensino pelos professores. 

 

Almeida Filho (2000) ainda ressalta que é indispensável que o professor de inglês em 

sua formação adquira as seguintes competências: 

1) Linguístico-comunicativa – “que reporta-se aos conhecimentos, capacidade 

comunicativa, e habilidades específicas na e sobre a língua-meta”. (p. 41). 

2) Aplicada – “capacidade que o professor desenvolve para viver profissionalmente aquilo 

que sabe teoricamente e que sabe dizer aos pares em público  

quando necessário”. (p. 42). Além disso, consiste na capacidade do professor de ensinar 

de forma consciente, de acordo com uma subcompetência teórica e crítica; 
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3) Formativo-profissional – que “tem a ver com a consciência que o professor desenvolve 

sobre seu valor real como profissional”. (p. 43). 

Em relação à competência oral, Brown (1994) destaca cinco tipos básicos de oralidade 

que caracterizam as atividades da construção do speaking (fala): imitativa (o aprendiz 

imita/repete palavra ou frase); intensiva (produção oral de pequenos trechos para demonstrar 

a competência do aluno na língua); responsivo (interação com nível limitado de conversas 

curtas, pedidos e comentários); interativo (manter relações sociais com atenção principal ao 

comprimento e complexidade da interação); e extensiva (referente a palestras, apresentações 

orais e contação de história, em que a interação oral do ouvinte é limitada ou excluída). Além 

desses cinco tipos de speaking, há ainda as micro e macro habilidades/competências de falar. 

O autor explica que as micro competências estão ligadas às produções de pequenos pedaços 

de língua, como fonemas, morfemas, palavras, colocações. Enquanto que as macro 

competências referem-se a elementos como fluência, discurso, coesão, comunicação não 

verbal. Competências essas que andam lado a lado em uma comunicação oral. Portanto, a 

compreensão e produção da oralidade são consideradas habilidades ativas uma vez que essa 

exige habilidades por parte do ouvinte como a decodificação, compreensão do vocabulário e 

da sintaxe e a interpretação de aspectos suprassegmentais do discurso (entonação, acentuação, 

por exemplo) e a interação com o micro e macro contextos. (GOU; WILLS, 2008; 

VANDERGRIFT, 2004). 

Observa-se, portanto, que as dimensões linguístico-comunicativas e formativo-

profissionais estão presentes nas crenças, dificuldades e expectativas dos alunos de Letras. 

Sendo assim, com base nessas competências, faz-se necessário pensar a formação do 

professor de Língua Inglesa priorizando esses aspectos, pois o professor que tem um amplo 

domínio dessas competências é capaz de transformar sua prática em um ensino efetivo da LE. 

 

4 O método comunicativo no ensino de línguas 

 

 O grande interesse pelo ensino comunicativo dentro da área de ensino de línguas 

generalizou-se a partir do final da década de 70, buscando identificar a importância e a 

contribuição dessa abordagem comunicativa dentro do processo de ensino de uma língua 

estrangeira. A grande ênfase nesse método é o desenvolvimento da comunicação oral como 
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um ato linguístico significativo – dialógico e comunicativo - que é o resultado de fatores 

interacionais realizados pelos aprendizes da língua como produto mediado pela socialização. 

A abordagem comunicativa apresenta a Língua como um sistema de comunicação que 

se dá através da socialização dos aprendizes construindo, dessa forma, o conhecimento. O que 

se pretende viabilizar, quanto ao método, é que o mesmo reconhece a natureza social e 

dialógica da linguagem que objetiva a criação de condições propícias para que os indivíduos 

aprendizes possam comunicar de forma significativa e interativa com outros falantes. 

Pressupõe-se que a língua-alvo seja utilizada de modo sócio-interativo, desenvolvendo não só 

a competência linguística do aprendiz, mas também as demais competências que o indivíduo 

necessita para a comunicação entre pessoas. O ambiente da sala de aula deve favorecer o 

aprendizado, tornando o lugar natural e afetivamente positivo, garantindo a diminuição do 

filtro afetivo e aumentando as situações sócio-interativas para atender as necessidades dos 

alunos. 

O ensino comunicativo organiza as experiências de aprender em torno de atividades 

relevantes, capacitando-os a usarem a língua-alvo, através da interação com falantes usuários. 

O que se postula nesse método é a linguagem e comunicação, visando a competência 

comunicativa, uma vez que, essa realidade linguística é viável, possível e adequada ao 

contexto real.  De acordo Almeida Filho, esse método pode, 

 
[...] certamente incluir os traços da oralidade e carga informativa, não esgota 
nem de longe o seu potencial. E quando o objetivo é criar condições 
favoráveis para a aquisição de um desempenho real numa nova língua, a 
questão de procedimentos metodológicos para fazer experienciar essa língua 
torna-se ainda mais necessário compreender esse potencial metodológico 
comunicativo. (2007, p. 37). 

 

Percebe-se que o método comunicativo gira em torno dos traços orais da língua 

estrangeira, oportunizando as experiências criadas a partir das metodologias que favoreçam o 

processo de aquisição de uma segunda língua. 

A comunicação verbal não seria um simples processo linguístico – ela necessita de 

conhecimentos prévios, além das regras gramaticais e esqueletos perceptuais lexicais 

(WIDDOWSON, 1991), da percepção da situação de uso e outros conhecimentos culturais 

disponíveis na mente e memória do locutor que interagem no processo de maneira não 

hierárquica. Nesse caso, comunicar-se é atividade que apresenta alto grau de 
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imprevisibilidade e criatividade (nos sentidos gerativo e imaginativo) tanto na forma quanto 

nos sentidos construídos no discurso. 

Para evoluir no ensino formal de línguas, segundo Almeida Filho et al. (1991), é 

preciso compreender que há vários fatores intervenientes no processo de ensinar e aprender 

outras línguas como: abordagem de ensinar do professor; o filtro afetivo do professor; 

abordagem do material de ensino; a abordagem de aprender do aluno; e filtro afetivo do 

aluno. 

Os autores ressaltam que para produzir impacto (perceptível), mudanças (profundas) e 

inovações (sustentadas), não são suficientes apenas alterações no material didático, 

mobiliário, nas verbalizações desejáveis pelas instituições, nas técnicas renovadas e nos 

atraentes recursos audiovisuais. São cruciais novas compreensões vivenciadas da abordagem 

de aprender dos alunos e da abordagem de ensinar dos professores. Portanto, a abordagem (ou 

cultura) de aprender é caracterizada pelas maneiras de estudar, de se preparar para o uso, e 

pelo uso real da língua-alvo que o aluno tem como normais. É fundamental conhecer as 

configurações individuais dos filtros afetivos, as atitudes, motivações, bloqueios, grau de 

identificação ou tolerância com a cultura alvo e capacidade de risco e níveis de ansiedades de 

cada aprendiz e de cada professor. 

Atualmente, as escolas dão atenção às formas gramaticais e memorização de 

vocabulário, descontextualizados e desvinculados da realidade e não à habilidade oral-

auditiva. Esse problema ocorre devido ao número reduzido de horas reservado ao estudo de 

Língua Estrangeira, carência de profissionais qualificados e, em muitos casos, a quantidade 

excessiva de estudantes por turma, o que também leva a desmotivações de alguns professores 

e alunos. Behrens (2003) afirma que o professor de língua inglesa mantém ainda uma 

formação centrada em uma tradição cultural que preconiza a transmissão e aquisição de 

conhecimentos, privilegiando a memorização nas atividades em sala de aula, através de 

exercícios básicos, não estabelecendo assim práticas dinâmicas que estimulem a comunicação 

e a oralidade. 

 

5 Considerações Finais 

 

Hoje, o questionamento maior em relação ao ensino de línguas, é sobre a falta de 
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fluência na Língua Inglesa, que de acordo com Hedge (2000) significa responder dentro de 

uma conversação de forma inteligível e com entonação apropriada. Entretanto, em relação à 

prática oral, devem-se buscar atividades que contemplem estratégias que possam ajudar os 

alunos adquirirem fluência. O autor ressalta a importância de desenvolver atividades 

colaborativas que encorajam a participação dos alunos em conversações de diálogos. 

Nesse caso, a interação torna-se um indicativo fundamental para o desempenho dos 

alunos, facilitando, por sua vez o controle do filtro afetivo que permite a internalização do 

conhecimento quando se encontra em um nível baixo ficando propício aos recursos 

comunicativos. Dentro da perspectiva comunicativa, em princípios de aprendizagem de língua 

estrangeira, aponta-se Krashen (1982) como fonte abrangente válida para o funcionamento da 

capacidade comunicativa e solidificação do conhecimento no que concerne à hipótese do 

input e a do filtro afetivo. 

Segundo o modelo do método comunicativo que projeta grandes perspectivas e 

possibilidades de aprendizagem, e consequentemente, da realização linguística, opera-se 

através da abordagem teórica e prática de aplicação do mesmo, a fim de, apreender a sua 

contribuição e evolução para a oralidade da língua. 

Diante da dinamicidade do mundo globalizado, as mudanças na sociedade e os 

avanços tecnológicos apresentados, o professor de Língua Inglesa deve-se preparar para atuar 

no contexto em que além dos conhecimentos específicos da área, novas teorias e práticas de 

linguagens são exigidas para a sua atuação profissional. Nessa perspectiva, Pennycook (1989) 

ressalta que é fundamental contemplar um programa ou currículo que estabeleça 

procedimentos voltados às diferentes áreas de conhecimentos sociais, culturais e políticos.  

É visível a necessidade de uma reestruturação da prática de ensino, proporcionando 

uma formação sólida ao professor de Língua Inglesa, implementando uma reflexão crítica 

sobre o trabalho docente do professor de línguas dentro da sala de aula e em ambientes 

digitais. 

Em suma, o maior desafio do docente hoje, é articular as experiências e 

conhecimentos prévios dos alunos e proporcionar progresso e autonomia discente de forma a 

constituir uma inteligência coletiva que promova a democratização do conhecimento e 

exercício pleno da cidadania. Essa articulação será premente por meio de uma formação 

efetiva ao Professor de Língua Inglesa, que seja pautada na competência linguístico-
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comunicativa, associada a linguística aplicada, priorizando assim, uma formação global do 

futuro professor. 
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GÊNEROS PERSUASIVOS: O DISCURSO EVIDENCIADO PELA LINGUAGEM DO 

OUTDOOR 
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RESUMO: Buscou-se, no trabalho, refletir sobre os textos publicitários veiculados em 
outdoors, aprimorando a capacidade de interpretação e senso crítico por meio da observação e 
entendimento de como ocorre o funcionamento dos mecanismos de significação das palavras 
em mensagens publicitárias. O estudo analisou a construção dos sentidos do texto de cinco 
outdoors, fotografados na cidade de Gurupi-TO, observando a linguagem como prática social, 
partindo da noção, temática publicidade, Carvalho (2003); gêneros textuais, Marcuschi 
(2003); linguagem e persuasão, Citelli (2005), dentre outros. O estudo baseou-se na 
metodologia qualitativa interpretativista. 
  
Palavras-Chave: Argumentação. Persuasão. Publicidade. 
 

 
Introdução 

 

O objeto do estudo – gêneros persuasivos: o discurso evidenciado pela linguagem do 

outdoor – tem como principal objetivo analisar a publicidade em outdoors, com vistas a 

apontar os métodos de persuasão mais utilizados e as muitas interpretações que cercam o 

anúncio publicitário, levando em conta que o poder da linguagem está em saber decifrar, ou 

seja, entender os seus significados para, posteriormente, saber como as pessoas interpretam as 

informações contidas na/pela/para linguagem. 

Abordaremos o gênero outdoor, buscando compreendê-lo como gênero, o tipo, bem 

como sua importância como suporte textual. Sabe-se que publicidade tem suas bases na 

argumentação e persuasão, não sendo possível falar em mensagem, texto e comunicação, sem 
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mencionar a linguagem, portanto tecemos considerações sobre a comunicação verbal e não 

verbal, demonstrando a relevância delas no mundo comunicativo. 

Para finalizar apresentamos a análise de alguns outdoors, que foram expostos no 

centro da cidade de Gurupi-TO, nos quais observamos os elementos implícitos e explícitos do 

texto, além dos efeitos visuais e não verbais que contém o texto publicitário. 

 

1 Outdoor: gênero, tipo e suporte textual 

 

A palavra outdoors nos remete a ideia de um cartaz grande, exposto por meio de uma 

armação, fixado em local visível, um pensamento que não é de todo correto, pois conforme 

verificaremos a seguir, ele pode ser apresentado como sendo muito mais que um simples 

cartaz: 

[...] por outdoor devemos entender todos os tipos de propaganda ao ar livre. 
Além de levar às multidões tanta e tanta coisa, tantos produtos e serviços, 
seu custo é baixo, comparado com o alto nível de retorno e com o custo dos 
outros veículos de comunicação. O outdoor é também: o letreiro de uma 
casa. De um restaurante. De uma placa indicadora de rua; dos luminosos a 
gás-neon ou acrílico. Até de mensagens aéreas. Portanto, outdoor não é 
apenas um “cartaz grande”. Ocorre, porém, que a expressão outdoor, ficou 
mais conhecida vinculada ao cartaz de rua. [...]. (Em cartaz, a história do 
outdoor, 2014, n/p). 

 

Como se percebe no fragmento acima, os outdoors se classificam conforme a intenção 

da informação e como meio de comunicação em massa, eles são de fundamental importância 

no mundo publicitário. 

Quando se fala em gêneros textuais, deve-se fazer referência à proposta teórico-

metodológica dos estudos de Marcuschi, cuja discussão sobre os gêneros perpassa uma forma 

didática diferenciada acerca do conceito de gênero,com menção à questão do suporte. 

 

Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga 
para referir aos gêneros materialmente generalizados que encontramos em 
nossa vida diária e que apresentam características sócio comportamentais 
definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilos e composição 
característica. (MARCUSCHI, 2003, p.36) 
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Como se nota, a questão dos gêneros não é estática. Ela se movimenta de acordo com 

as necessidades que a sociedade lhes impõe. O gênero é, acima de tudo, um produto social, 

podendo ser o resultado dos diversos processos de interação entre indivíduos ou grupos de 

indivíduos inseridos em um panorama de valores, ideias e costumes. Os gêneros são 

produzidos todos os dias e com diferentes propósitos comunicativos, Meurer os compreende 

da seguinte forma:  

 

Gêneros textuais são tipos específicos de texto de qualquer natureza, 
caracterizados por funções específicas e organização retórica mais ou menos 
típica. São reconhecíveis pelas características funcionais e organizacionais 
que exibem e pelos contextos onde são utilizados. São formas de interação, 
reprodução e possíveis alterações sociais que constituem, ao mesmo tempo, 
processos e ações sociais e envolvem questões de acesso (quem usa quais 
textos) e poder. (MEURER, 2005, p.43).   

 

Percebe-se, a partir das considerações supracitadas, que há certa preocupação em 

enfatizar mais a função sócio comunicativa dos gêneros do que sua forma propriamente dita. 

Em suma, pode-se dizer que os gêneros textuais estão diretamente ligados às nossas 

atividades comunicativas, assim sendo fica difícil quantifica-los, certo é que ao fazer uso do 

gênero textual devemos nos atentar para a escolha mais adequada já que “[...] a escolha do 

gênero é, pois, uma decisão estratégica, que envolve uma confrontação entre os valores 

atribuídos pelo agente produtor aos parâmetros da situação [...]" e os usos atribuídos aos 

gêneros do intertexto (KOCK, 2002, p.5). 

Insta apontar que gêneros textuais e tipos textuais não se tratam da mesma coisa, haja 

vista os primeiros serem, como já dito, difíceis enumerar por serem práticas sócio 

comunicativas, enquanto os tipos textuais têm suas categorias, como bem coloca Marcuschi. 

 

[...] é um termo que deve ser usado para designar uma espécie de sequencia 
teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição. Na 
maioria das vezes, os tipos textuais abrangem as categorias narração, 
argumentação, exposição, descrição e injunção, ele acrescenta que, o termo 
tipologia textual é usado para designar uma espécie de sequencia 
teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição (aspectos 
lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas). (MARCUSCHI, 2003, 
p.22). 
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Verifica-se que os tipos textuais são caracterizados pelas suas estruturas formais, neles 

são levados em conta os aspectos lexicais, gramaticais, os tempos verbais, o uso de advérbios 

e outros elementos que nos permitem reconhecer a que sequência tipológica pertence à 

produção textual. Marcuschi distingue gênero textual e tipo textual da seguinte forma: 

 

(a) Usamos a expressão tipo textual (grifo nosso) para designar uma espécie 
de construção teórica [...]. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de 
meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, argumentação, 
exposição, descrição, injunção.  
(b) Usamos a expressão gênero textual (grifo nosso) como uma noção 
propositalmente vaga para referir os textos materializados que encontramos 
em nossa vida diária e que apresentam características sócio-comunicativas 
definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição 
característica. (MARCUSCHI, 2003, p.22-23). 

  
Assim, a definição de tipo textual está relacionada à construção linguística que 

compõem os enunciados que acontecem dentro dos gêneros. Logo, as tipologias textuais ou 

tipos textuais são composições linguísticas em que predominam certas estruturas sintáticas, 

tempos e modos verbais, bem como, classes gramaticais, que irão depender da função e da 

intencionalidade do gênero. As tipologias estão ligadas às características formais de um texto 

como um todo, vale ressaltar que um gênero textual pode conter mais de uma tipologia. 

Outro ponto interessante quando o assunto é outdoor é o suporte textual que de acordo 

com Marcuschi (2003, p.20), é um locus físico ou virtual com formato específico que serve de 

base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto, ou seja, o suporte relaciona-

se com a ideia de um “portador do texto”.  

Cumpre mencionar a existência de dois tipos de suporte: o convencional e o incidental, 

em que o primeiro é elaborado a fim de portar textos e o segundo funciona como suporte, 

apenas, ocasional.  Nesse caso, qualquer superfície física em algum momento, pode funcionar 

como suporte, como algo material ou virtual que fixa gêneros. 

O suporte pode ser classificado de acordo com Marcuschi (2008), em convencional ou 

incidental (convencionais: aqueles suportes típicos ou característicos. Incidentais: são meios 

casuais e que emergem em situações especiais ou até mesmo corriqueiras) dependendo da 

intencionalidade do autor e do público que ele quer conquistar. 
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Marcuschi, (2008), entende também que o suporte não é neutro e o gênero não fica 

indiferente a ele, não é o suporte que vai determinar o gênero, mas, o gênero é que irá 

determinar ou exigir o suporte mais adequado ao seu propósito comunicativo. 

Ainda Marcuschi (2006) faz uma exposição dos tipos de suporte destacando como 

convencional, livro, jornal diário, revista, rádio, televisão, telefone, quadro de avisos, outdoor, 

encarte, folder, luminosos e faixas já quanto aos suportes incidentais o autor cita as 

embalagens, para choques de caminhão, roupas, corpo humano, paredes, muros, paradas de 

ônibus, estações de metrô, calçadas e fachadas, entretanto cumpre ressaltar que os exemplos 

dados por Marcuschi são apenas alguns dos vários tipos de suporte convencional e incidental. 

Como se pode verificar, os suportes tanto convencionais como incidentais, são 

imprescindíveis para que o gênero circule podendo servir para amparar a mensagem, auxiliar 

na delimitação e apresentação de discurso, entre outros. 

 

2 Linguagem verbal e não verbal 

 

Existem várias formas de comunicação, ao se utilizar a linguagem, seja oral ou escrita, 

dizemos que estamos usando a linguagem verbal, pois o código usado é a palavra. A 

linguagem verbal é a forma de comunicação mais utilizados estando presente na maioria dos 

textos, especialmente em livros, discursos, jornais e outros. 

Ferrara tece comentários acerca da leitura da linguagem não verbal considerando que: 

 

A leitura não-verbal é uma maneira peculiar de ler: visão/leitura, espécie de 
olhar tátil, multissensível [...]. Não se pode ensinar como ler o não-verbal: o 
mesmo exige uma leitura, se não desorganizada, pelo menos, sem ordem 
estabelecida, convencional ou sistematizada. (FERRARA, 2000, p.26). 

 

 Já a linguagem não verbal é um inverso rico em comunicação e o mais importante 

nesse tipo de linguagem é a universalidade que ela assume, ou seja, diferente da linguagem 

verbal que precisa se lê as palavras a não verbal possibilita que um número maior de pessoas 

se comunique por meio de códigos estabelecidos.  

Em determinadas situações a linguagem não verbal se torna essencialmente necessária 

especialmente no que diz respeito à universalidade e a fácil leitura, com vistas a alcançar um 

público maior, como bons exemplos de momentos em que a linguagem verbal é de suma 
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importância pode se citar as placas em aeroportos, pontos de ônibus, rodoviárias e outros 

pontos de grande circulação de pessoas. Imagine a dificuldade de um analfabeto em se 

locomover nesses locais, entretanto as placas contendo símbolos comuns deixam de ser para 

esse individuo só um meio de comunicação e assume o papel de  inserção social e de 

igualdade entre as pessoas, já que tanto é possível para ele como para qualquer outro 

individuo compreender o que está escrito. 

 

3 Características da linguagem publicitária  

 

Para provocar o desejo de consumo a linguagem publicitária contém algumas 

características particulares onde o autor cria condições diferentes para fazer o interlocutor vê 

sob uma ótica ideal aquilo que naturalmente seria observado sem a devida atenção, “acima de 

tudo, publicidade é discurso, linguagem, e, portanto manipula símbolos para fazer a mediação 

entre objetos e pessoas, utilizando-se mais da linguagem do mercado que a dos 

objetos”(Carvalho,2007, p.12). 

Como características principais da publicidade pode se destacar que esta está voltada 

para o poder de seduzir e persuadir impondo “[...] nas linhas e entrelinhas, valores, mitos, 

ideais e outras elaborações simbólicas, [...]”, como exemplo desse poder pode se observar 

aquele consumidor que acredita que só serve para si aquele produto daquela marca 

independente de quantos disponíveis exista. Comumente se ouve colocações do tipo “para 

mim sabão só se for de marca tal” uma constatação do mito criado em torno de determinado 

produto, com o intuito de alcançar o seu objetivo principal, qual seja vender. 

Instrumentos de fundamental importância na publicidade a argumentação e a 

persuasão fazem parte do cotidiano, estando presentes nos mais variados meios de 

comunicação, seja oral ou escrito, aparecem nos editoriais, nos discursos políticos, jurídicos, 

publicitários, acadêmicos e até em alguns textos que se intitulam neutros. 

 

(...) pode se afirmar que o ato de argumentar, isto é de orientar o discurso no 
sentido de determinadas conclusões, constitui o ato linguístico fundamental, 
pois a todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia, a acepção mais ampla 
do termo. A neutralidade é apenas um mito: o discurso que se pretende 
“neutro”, ingênuo, contém também uma ideologia – a da sua própria 
objetividade. (KOCH, 2004, p. 17). 
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A tarefa de argumentar nem sempre é fácil, já que está quase sempre é direcionada a 

um objetivo comum, qual seja o de que o ouvinte possa mudar a opinião e compartilhar de 

ideias que estejam de acordo com a vontade daquele que a impõe. 

A persuasão presente nas publicidades são certamente uma das maiores armas 

disponíveis a ser utilizada, pois como se sabe por meio da persuasão é possível criar, formar e 

principalmente mudar comportamentos. 

Quase sempre ao se falar em argumentação tem-se a ideia de algo impactante, 

agressivo o que é um grave engano, já que por vezes uma argumentação sutil, delicada com 

colocações simples escondem grandes propósitos e surtem efeitos bastante objetivos. 

Com a argumentação apelativa a máxima se repete, ou seja, ela contém elementos 

semelhantes a qualquer tipo de argumentação, mas com um discurso diferente. A 

argumentação apelativa como o próprio nome diz é voltada para o convencimento persuasivo 

por meio de instrumentos como frases curtas e de impacto.  

Citelli (2005) apresenta alguns esquemas básicos utilizados pelos publicitários no 

intuito de convencer os interlocutores, quais sejam: 

 

1. O uso dos estereótipos. São esquemas, fórmulas já consagradas. (...) A 
grande característica do estereótipo é que ele impede qualquer 
questionamento acerca do que está sendo enunciado, visto ser algo de 
domínio público, uma‘verdade consagrada’.  
2. A substituição de nomes. Mudam-se termos com o intuito de influenciar 
positiva ou negativamente certas situações. (...) Os eufemismos se prestam 
muito bem como exemplificação deste caso.  
3. Criação de inimigos. O discurso persuasivo costuma criar inimigos mais 
ou menos imagináveis.  
4. Apelo à autoridade.  É o chamamento a alguém que valide o que está 
sendo afirmado.  
5. Afirmação e repetição. (...) No primeiro caso, a certeza, o imperativo: a 
dúvida e a vacilação são inimigas da persuasão. (CITELLI, 2005, p.46).  

 

Nesse sentido a persuasão pode ser concebida como uma estratégia utilizada na 

comunicação, com o intuito de induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude, ou realizar 

uma determinada ação.  

Perelman (2005, p. 18) lembra que “para argumentar, é preciso ter apreço pela adesão 

do interlocutor, pelo seu consentimento, pela sua participação mental”, acrescenta dizendo 

que de vez em quando é um privilégio ser alguém com quem os outros discutem e reforça que 
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é necessária humildade quando se quer convencer uma pessoa, e que “não é pouco ter a 

atenção dela”, pois, aquele que ouve, abre espaço para argumentação, diferente de quem se 

recusa a ouvir. 

Nesse contexto nota-se que a publicidade envolve a persuasão, o desejo de consumo, a 

ilusão de satisfação ou mesmo a divulgação de algo, com vistas a promover no leitor o 

interesse por aquilo que a mensagem pretende transmitir. 

Assim, ante a evolução a ampliação diária do mercado de consumo nota-se que a 

publicidade é diariamente desafiada a se adequar, inovar e mostrar a capacidade de 

acompanhar os anseios daqueles que divulgam seus produtos e especialmente de persuadir 

aqueles que os consomem. 

 

4 Análise de outdoors 
 

A análise de um texto publicitário ou de propaganda deve levar em conta os muitos 

recursos presentes, podendo o analista lançar mão dos aspectos verbais, não verbais, cores, 

símbolos, frases de efeitos, metáforas, comparações, hipérboles e todos os recursos que 

possam agregar valor e poder de persuasão e sedução, para assim atingir os objetivos a que se 

destina, qual seja incentivar o consumo ou a propagação de ideias. 

Dentro da análise de textos publicitários Carvalho nos chama a atenção para alguns 

fatores importantes sendo eles: 

 

Nomeação – Ao ser nomeado com uma marca que o distingue, o objeto é 
retirado do anonimato. [...]. 
Convite a ação: os verbos – No texto publicitário, quando observamos 
atentamente o elemento verbal que representa a ordem ou o convite, [...].  
Qualificação e exaltação do objeto – Para persuadir e seduzir, o texto 
publicitário se utiliza de estratégias linguísticas, de modo a estabelecer uma 
personalidade para o produto, dotando-o de atributos e promovendo-o pele 
celebração do nome. [...]. [...] os vocábulos escolhidos pertencem a três tipos 
o léxico do prazer, o léxico da confiabilidade e o léxico do prestigio. (cf. 
Nielsen, 1969, p. 59). [...]. 
Sentidos contrários – Frequentemente, a mensagem publicitária recorre de 
pares de antônimos para causar impacto e ressaltar o valor do objeto. [...]. 
Sentidos múltiplos – A ambiguidade – [...] a qualidade que um enunciado 
possui de ser suscetível a duas ou mais interpretações semânticas – é muito 
explorada no discurso publicitário. [...].  
Intensificadores – a intensificação linguística é um processo semântico 
manifestado por meio de advérbios, adjetivos e locuções adverbiais, assim 
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como pela gradação de nomes e sua repetição.  [...]. (CARVALHO, 2007, p. 
42-69). (Grifo nosso). 

 

Cumpre destacar que a análise de um texto independente de sua natureza guarda 

inúmeras possibilidades e o exemplo citado pela autora não tem o condão de ser taxativo, 

mesmo porque o olhar sobre uma publicidade pode ter várias interpretações, nesse contexto 

passemos ao exame dos textos escolhidos. 

 

 
Figura 1 Publicidade de Chocolate (Fonte: Elenilce Santiago) 

 

A Páscoa da Amizade Milionária é uma campanha que equilibra o tom promocional 

aliado ao sabor do produto, aproveitando o momento festivo e simbológico que representa a 

páscoa, observe que a frase “R$ 1 milhão pra você e quinhentos mil pra dividir entre três 

amigos” foi pensada como uma frase de efeito em que o consumidor tem a possibilidade de 

presentear três amigos. Ademais a questão do prêmio leva muitas vezes à compra do produto 

não pelo produto em si, mas pela “chance” de um ganho extra, nesse contexto a ideia de obter 

a vantagem de levar um prêmio é utilizada como forma de aumentar a venda de produtos e 

obter retorno imediato pela empresa, pois quando as ações promocionais oferecem vantagens 

tão concretas ao comprador, como brindes, descontos e redução de preços este tende a se 

dispor mais à compra e a empresa conquista ganhos imediatos já que esse tipo de promoção 

de vendas funciona durante um período de tempo e mostra resultados em dias ou mesmo 

horas (PINHO, 1990, p. 50). 

Na mencionada publicidade a referência ao ganho do prêmio tem implícita outras 

ideias, como por exemplo, o prazo de aquisição do produto, a sugestão de comprar mais para 

ter mais chance de ganhar o prêmio, e acima de tudo o imediato retorno para a empresa, sendo 
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este o maior e mais importante objetivo da publicidade, a venda. A par da linguagem verbal 

nesse texto é interessante que nos atentemos para os recursos não verbais, em que um olhar 

mais profundo nos permitirá ver várias coisas implícitas ali.  

Note que ao olhar o texto não há como não desviarmos a nossa atenção para a imagem 

daquele ovo de páscoa dividido ao meio o que logo nos desperta o paladar, um apelo visual 

que provoca os sentidos, certamente muitas pessoas ficaram com água na boca e também 

absorveram essa imagem com mais intensidade o que facilita o registro na memória. 

 

Uma pesquisa recém-publicada pelo periódico PLoS ONE demonstrou que 
não lembramos tão bem daquilo que ouvimos ao compararmos com o que 
vemos ou tocamos.  
Pesquisadores da Universidade de Iowa nos EUA testaram mais de mil 
estudantes quanto à capacidade de recordar de estímulos sonoros, visuais e 
táteis. Os estímulos incluíram desde exemplos do mundo real, como latidos 
de cachorro, mas também padrões “artificiais”, como conjunto de formas 
geométricas e tons. Em ambas as situações, os estímulos sonoros foram 
lembrados com menos facilidade. Os estímulos táteis e visuais foram 
igualmente lembrados. [...]. Os resultados da atual pesquisa devem servir de 
referência para educadores e profissionais de publicidade para o 
aprimoramento da comunicação com o público alvo. (TEIXEIRA, 2014, on 
line). 

 

Outro fator interessante no texto é o estereótipo masculino o autor lançou mão de 

“padrão de beleza” para chamar atenção e instigar o universo feminino, aguçando a vaidade, a 

imaginação e quiçá a alusão entre o consumo do produto e os artistas envolvidos na 

publicidade, que é um processo chamado de grupos de referências, compreendido por Kotler 

da seguinte maneira: 

 

[...] os grupos de referência de uma pessoa são aqueles que exercem alguma 
influência direta (face a face) ou indireta sobre atitudes ou comportamento 
dessa pessoa. Os grupos que exercem influência direta sobre uma pessoa são 
chamados grupos de afinidade. Alguns grupos de afinidade são primários, 
como família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho, com os quais a pessoa 
interage contínua e informalmente. As pessoas também pertencem a grupos 
secundários, como grupos religiosos e profissionais e associações de classe, 
que normalmente são formais e exigem menor interação contínua. 
(KOTLER, 2000, p. 185). 
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O uso do estereótipo, homens aparentemente lindos, bem resolvidos, livres, e segundo 

a publicidade dispostos a se aventurar com a ganhadora do prêmio cria mesmo que 

implicitamente um grupo de referência, em que o público feminino é o alvo principal. 

É interessante também a questão do uso da figura do coelhinho no texto uma maneira 

de chamar a atenção do público infantil que o percebe sob o aspecto lúdico, ademais a muito a 

criança deixou de ser uma mera expectadora quando o assunto é consumo já que hoje muitas 

compras são determinadas por elas, como sugere Karsaklian. 

 

A criança, hoje, possui poder de decisão em produtos que extrapolam o 
mundo dos brinquedos e guloseimas, influenciando as decisões de compra de 
toda a família. É um segmento dinâmico. É preciso estar constantemente em 
sintonia com as transformações que estão ocorrendo nos núcleos familiares e 
a forma como isso tem influenciado as relações das crianças com o mundo. 
No Brasil, são 49 milhões de crianças entre 0 e 14 anos, responsáveis pelo 
consumo de 60% a 80% dos iogurtes e 40% dos refrigerantes vendidos no 
país. Somente o setor de brinquedos movimenta a cada ano 650 milhões de 
dólares. (KARSAKLIAN, 2000, p.235).  

 

A análise do texto publicitário acima nos mostra o quão rico pode ser a mensagem 

publicitária, em que os mais variados recursos são utilizados para transmitir ao consumidor o 

que há de melhor, uma busca pela tentativa de persuadi-lo, por isso quase sempre a mensagem 

tem vários elementos, cada um direcionado para um tipo de público, como no caso da 

empresa de chocolates que lançou mão de recursos implícitos e explícitos variados tornando o 

texto mais atrativo e impactante, com vistas a alcançar os mais diferentes tipos de pessoas. 

 

 
Figura 2 Publicidade de Escola (Fonte: Elenilce Santiago) 
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A publicidade a depender do produto que deseja vender adota mecanismos diferentes 

como no exemplo do texto supra, em que o emissor dimensionou o corpus por meio de 

recursos como a gradação, a repetição, o uso de diferentes faixas etárias bem como a ênfase as 

conquistas daqueles que escolheram estudar na escola objetivo. 

O autor usa do recurso da repetição para exaltar a gradação presente no texto, pois 

quando se lê “destaque-se em olimpíadas, destaque-se no vestibular, destaque-se na vida” há 

um impacto diferente daquele que teria o uso do verbo apenas uma vez, note, “destaque-se em 

olimpíadas, no vestibular na vida” na própria leitura da mensagem é possível perceber o 

quanto a gradação por falta da repetição verbal perdeu força. 

No texto publicitário o uso da repetição é tido como um instrumento de fixação da 

mensagem, o que para outros tipos de mensagem pode soar como uma redundância, aqui no 

texto tem conotação diferente, pois a repetição lexical e sonora tem como principal objetivo 

chamar a atenção para o crescimento do aluno que ingressa na escola objetivo, podendo este 

ter a oportunidade de se destacar tanto no âmbito escolar médio acadêmico quanto no 

profissional. 

Cumpre mencionar também como elemento de persuasão e sedução no texto da 

publicidade, a menção à conquista de medalhas ou títulos por aqueles que ingressaram 

naquela escola, observe que esse recurso pode ter inúmeras interpretações aos olhos do 

interlocutor que pode compreendê-lo como um processo de autoafirmação, um fator de 

valorização profissional e até mesmo como destaque no meio social, haja vista sermos 

produtos do meio em que vivemos, nesse sentido Pinto entende que: 

 

[...] os discursos como práticas sociais implica que a linguagem verbal e as 
outras semióticas com que se constroem os textos são partes integrantes do 
contexto sócio-histórico e não alguma coisa de caráter puramente 
instrumental, externa às pressões sociais. Têm assim papel fundamental na 
reprodução, manutenção ou transformação das representações que as pessoas 
fazem e das relações e identidades com que se definem numa sociedade [...]. 
(PINTO, 1999, p. 24).  

 

As faixas etárias presentes na mensagem a princípio pode ser apenas uma imagem de 

alunos que se destacaram e professores responsáveis por isso, todavia há também 

subentendido ali a ideia de jovens em fase de crescimento, conquista e adultos com carreiras 

consolidadas, mas muito mais pode conte esse texto a depender do olhar individual de cada 
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pessoa que tira suas conclusões a partir dos valores éticos, sociais e culturais a que está 

submetido, já que “as motivações de compra estão relacionadas às necessidades, crenças e aos 

desejos individuais. A preferência é despertada por imagens que estão no inconsciente 

coletivo das pessoas.” (MARTINS, 1999, p.27). 

 

 
Figura 3 Publicidade de sapatos (Fonte: Elenilce Santiago) 

 

Sabe-se que a marca de um produto é que dá nome a ele retirando-o do anonimato 

como já mencionado, entretanto por vezes essa marca ultrapassa os limites da simples 

identificação e da diferenciação dos outros produtos do mesmo segmento e passa a representar 

o produto em si. A marca “Comfortflex”, utilizou como recurso de projeção para a ideia de 

conforto do sapato a referencia a própria palavra conforto, mesmo  que de forma diferente 

mas com uma pronúncia e som nasal que logo nos remete ao entendimento de que estamos 

diante de algo confortável. Nesse contexto a palavra conforto é utilizada para dimensionar 

uma importante qualidade em um sapato e a alusão da ideia de conforto fazendo parte da 

marca do calçado reafirma a compreensão de que é algo realmente confortável, pois, 

 

[...] a marca tem como principal finalidade ajudar o consumidor a identificar 
produtos e serviços e de transmitir aos mesmos algum tipo de significado. 
Ao definirem suas marcas, as empresas estimulam os consumidores a 
identificar os produtos e serviços que desejam que sejam consumidos, 
acelerando seu processo de decisão de compra. (JUNIOR, 2014, s/p). 

 

Vale destacar que para dar mais ênfase à ideia de um calçado confortável o emissor 

realçou a expressão feminina de bem estar, satisfação, descontração colocando-a em um 

momento de tranquilidade e relaxamento ao ler um livro, há também o fato de que a mulher 
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presente no texto está com os pés descalços demostrando com isso que com esse tipo de 

sapato a pessoa se sentira com se descalça estivesse. 

O texto agrupou o recurso verbal e não verbal para enfatizar a proposta de apresentar 

uma marca de calçados conhecida pelo conforto que proporciona e oferecem à consumidora. 

 

 
Figura 4 Publicidade de Refrigerante (Fonte: Elenilce Santiago) 

 

Quando se fala em refrigerante a marca coca cola é referência, conhecida 

mundialmente, ela também se destaca pela sua atuação no mercado publicitário sempre com 

ideias inovadoras e persuasivas. Na publicidade do ano de 2014 a Coca cola saiu na frente 

mais uma vez mostrando estar atenta a mudanças e tendências do mercado consumidor. 

Nos últimos anos a coca cola tem procurado dar ênfase aos sentimentos de paz e união 

em suas publicidades, uma ideia reforçada a cada texto. Na mensagem em questão, por 

exemplo, observa-se o uso de dois símbolos que fazem menção a paz, união e também 

igualdade, quais seja a imagem de uma pomba e as palavras “todo mundo”, fortes apelos no 

mundo publicitário. 

Na publicidade, o apelo à emoção é na verdade um apelo a valores, àquilo que 

promove no sujeito sentimentos referentes à aproximação, familiarização, pessoalidade, 

confiança, e é através desses recursos que o discurso publicitário desenvolve seu caráter 

argumentativo persuasivo e manipulador, que, através de argumentações icônico-linguísticas, 

conseguem influenciar diretamente no comportamento e conquista do consumidor, fazendo-o 

aderir a sua mensagem e, portanto, reafirmando a importância da inteligência emocional no 

processo de relacionamento com o cliente (PIQUET, 2009, p. 3).   
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A oração “Minigarrafinhas de todo o mundo”, convida “todos” a participar 

generalizando o entendimento que todos podem fazer parte do universo coca cola. 

Aproveitando o momento festivo em virtude da copa do mundo a empresa dispensou atenção 

aos mais diversos tipos de consumidor homenageando os países participantes do mundial. 

O fato das garrafinhas lançadas serem colecionáveis atrair o público que tem este 

hábito, ademais a palavra “minigafarrinhas” dá ao produto um aspecto “lúdico, fofo, 

agradável”, haja vista as coisas pequenas serem quase sempre percebidas com mais atenção, 

carinho, neste caso o uso da palavra no diminutivo é no sentido de afetividade, amizade, uma 

forma de persuadir para a aquisição pela emoção. 

 

A persuasão emotiva está ligada aos sentimentos e emoções. Os sentimentos 
representam aspectos, estados afetivos complexos que existem em todas as 
pessoas, sem que se saiba, com certeza, como se formam, mas que 
influenciam o comportamento das pessoas. A emoção representa uma forma 
de excitação perante uma situação que normalmente leva à aparição de um 
sentimento. O carinho, o amor, a felicidade, a alegria, etc., são alguns dos 
principais sentimentos a que apela a publicidade através de processos 
associativos (MODERNO, 2000, p. 2).   

 

Em uma análise mais detalhada do texto, algo nos chama atenção, a ilustração de um 

balão de pensamento saindo da garrafa, um símbolo que pode conter os mais diversos tipos de 

interpretação, um mundo de possibilidades em que o consumidor ao tomar a coca cola pode 

criar seu próprio universo.   

 

 
Figura 5 Propaganda de Prevenção (Fonte: Elenilce Santiago) 
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A mensagem acima se trata de uma propaganda de conscientização, vale ressaltar que 

a ideia aqui não é vender e sim disseminar uma informação por meio da qual se busca deixar 

clara a necessidade do uso do preservativo na prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis mesmo na terceira idade. Cumpre mencionar que mesmo a propaganda não 

tendo como fim a venda ela lança mão de recursos semelhantes ao da publicidade para 

persuadir o interlocutor a tomar consciência de algo ou aderir a uma ideia. 

No texto “Não aposente sua proteção. Use camisinha”, é possível observar nas 

entrelinhas as intenções do emissor que ressaltou mesmo que de forma sutil a existência do 

sexo na terceira idade que é para muitos um tabu, outro apelo interessante no texto é a 

virilidade, haja vista a abordagem feita desta forma encontrar maior aceitação, pois toca em 

algo sensível ao indivíduo que é a vida sexual ativa na terceira idade. Nota-se também no 

texto por meio da linguagem não verbal a menção aos idosos ativos, algo que pode ser 

comprovado pelas roupas que vestem e pelo ambiente em que se encontram recursos que 

instigam a imaginação e criam o chamado grupo de referência. 

 

5 Considerações finais 

 

O presente estudo permitiu por meio da análise dos textos várias compreensões, entre 

elas o fato de que o outdoor compreendido por muitos como sendo o texto é na verdade um 

tipo de suporte que o comporta, bem como o fato de que o gênero o tipo e o suporte são coisas 

distintas na mensagem em que gênero está relacionado à composição do texto e tipo se refere 

à estrutura formal de gramática. A argumentação e a persuasão, também se mostraram de 

fundamental importância nos textos publicitários, assim como a linguagem especialmente não 

verbal, que muito pode representar na comunicação, especialmente no que diz respeito à 

linguagem publicitária que é cercada de características próprias. 

Do exame a respeito das análises dos textos presentes no suporte outdoors, foi possível 

notar várias ideologias implícitas, que fazem toda a diferença no momento de se decidir pela 

compra ou não de determinado produto. Sendo que por vezes o discurso assume um apelo 

emotivo, outrora se coloca por meios de valores éticos, morais, culturais e outros.  
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GOVERNAMENTALIDADE E DISCURSOS: UMA REFLEXÃO EM MICHEL 

FOUCAULT SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MASTER 

 
 

 Marcelo Correa PIRES (UFMS)1  
 
 

RESUMO: O presente estudo visa, a partir da ação da governamentalidade, conforme 
pressuposto metodológico de Michel Foucault, apresentar um ensaio teórico de uma investigação 
em andamento sobre a implantação do “Projeto Máster” no Estado de Mato Grosso do Sul, biênio 
1989-1990. A pesquisa documental, o referencial adotado e o resgate de elementos que 
compuseram os processos daquela época, revelam as implicações dos discursos na circulação de 
verdades, expondo os dispositivos que fabricaram a escola pública neste Estado. Os resultados 
iniciais apontam que as intervenções políticas no campo educacional, produzem velhos discursos 
e novos entraves no processo de escolarização.  
 
Palavras-chave: Governamentalidade. Escola pública. Discursos. 

 
 

Como caminho metodológico para elaboração deste artigo, será utilizado o 

pensamento de Michel Foucault, o qual procurou analisar o surgimento da sociedade moderna 

através de alguns dispositivos de segurança que lidam com os problemas da população, sob a 

égide de um estado governamentalizado, a fim de, explicitar como ele deve ser “[...] 

governado, por quem, até que ponto, com que fins, por quais métodos” (FOUCAULT, 2006, 

p.282).  

 Se recorrermos à história poderemos analisar os contextos sociais que fizeram surgir 

todo um movimento em torna da escola, um dispositivo de escolarização da população, ou 

ainda, compreender como foi possível à escola moderna se apresentar como sendo: laica, 

pública, universal, gratuita e obrigatória. Mas o que seria esse dispositivo de escolarização? 

Segundo Veiga (2002, p. 91) pode ser “[...] uma rede heterogênea de elementos que lhe dá 

visibilidade e ocultamente, nas formas discursivas e não-discursivas. É uma estratégia inscrita 

em jogos de poder, ligada a configuração de saber que deles nascem e também os 

condicionam; enfim, a escolarização como estratégia de poder.” 

                                                 
1Acadêmico do curso de mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/Brasil, Bolsista CAPES, membro do Grupo de Estudos e Investigações 
Acadêmicas nos Referenciais Foucaultianos (GEIARF/CNPq). E-mail: marcelo_ped@hotmail.com. 
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O dispositivo é um instrumento fundamental na análise de poder foucaultiana, uma 

vez que, visa estudar a relação entre o discursivo e o não discursivo, se tornando assim em um 

objeto da descrição genealógica, conforme a definição abaixo:  

 

1) O dispositivo é a rede de relações que podem ser estabelecidas entre 
elementos heterogêneo: discursos, instruções, arquitetura, regramentos, leis, 
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 
morais, filantrópicas, o dito e o nãodito. 2) O dispositivo estabelece a 
natureza do nexo que pode existir entre esses elementos heterogêneos. Por 
exemplo, o discurso pode aparecer como programa de uma instituição, como 
um elemento que pode justificar ou ocultar uma prática, ou funcionar como 
uma interpretação a posteriori dessa pratica, oferecer-lhe um campo novo de 
racionalidade. 3) Trata-se de uma formação que, em  um momento dado, 
teve por função responder a uma urgência. O dispositivo tem, assim, uma 
função estratégica. Por exemplo, a reabsorção de uma massa de população 
flutuante que era excessiva para uma economia mercantilista. Tal imperativo 
estratégico serviu como a matriz de um dispositivo que se converteu pouco a 
pouco no controle-sujeição da loucura, da doença mental, da neurose. 4) 
Além da estrutura de elementos heterogêneos, um dispositivo se define por 
sua gênese. A esse respeito, Foucault distingue dois momentos essenciais. 
Um primeiro momento do predomínio do objetivo estratégico; um segundo 
momento, a constituição do dispositivo propriamente dito. (CASTRO, 2009, 
p. 124). 

 

Para Foucault, embora na Idade Média e Antiguidade Greco-Romana, já existissem 

conjuntos de métodos de como o príncipe devesse comportar e governar seus súditos, foi a 

partir do século XVI até fins do século XVIII, que se fabricou todo um arcabouço de táticas 

de governo, ou ainda uma arte de se governar, 

 

De modo geral, o problema do governo aparece no século XVI com relação 
a questões bastante diferentes e sob múltiplos aspectos: problema do 
governo de si mesmo – reatualizado, por exemplo, pelo retorno ao 
estoicismo no século XVI; problema do governo das almas e das condutas, 
tema da pastoral católica e protestante; problema do governo das crianças, 
problemática central da pedagogia, que aparece e se desenvolve no século 
XVI; enfim, problema do governo dos Estados pelos príncipes. Como se 
governar, como ser governado, como fazer para ser o melhor governante 
possível. (FOUCAULT, 2006, p. 277-278). 

 

Isso se deu muito por conta de toda uma mudança na maneira de organização da 

sociedade que superava um padrão Feudal, para dar lugares aos grandes Estados territoriais 

administrativos. E mesmo que permanecesse uma concentração estatal, começa haver uma 
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difusão do movimento religioso, quer pela Reforma, seja pela Contrarreforma, que mudaria o 

rumo do governo das almas. Sobre isso Foucault (2006, p. 278) afirma: “É nesse encontro 

destes dois movimentos que se coloca, com intensidade particular no século XVI, o problema 

de como ser governado, por quem, até que ponto, com qual objetivo, com que método”.  

 Veiga (2002), ao discutir sobre o dispositivo de escolarização pontua de forma incisiva 

sobre como a escola está imersa em uma rede de relações de forças, nas quais ficam 

submetidos, muitas vezes, projetos construídos para atender o que devia ser os fins da 

educação:  

 

 é a escola que produz o analfabeto como ignorante. Este exemplo talvez 
deixe mais clara à inversão que pretendemos fazer ao estabelecermos a 
escolarização como o dispositivo: uma rede que se estabelece diante de 
elementos heterogêneos que envolvem os discursos, o espaço escolar, os 
procedimentos administrativos etc.; a natureza das relações entre esses 
elementos está no âmbito das relações de poder e é de caráter estratégico, 
confirmando-as como produtos e produtoras de saber. (VEIGA, 2002, p. 91). 

 

Essas dinâmicas do poder público podem ser consideradas de dispositivos de 

segurança, enquanto táticas de regulação da sociedade, a qualquer preço, nem que seja em seu 

prejuízo, mas que marque um domínio peculiar do privado, e se apresentam um tanto mais 

sutis e eficazes do que as leis que tinham por objetivo proibir e a disciplina que tinha o 

objetivo de prescrever e retomar a ordem acabando com as ameaças de transformação do 

próprio Instituto de Educação de Campo Grande representava na época, enquanto um 

dispositivo de segurança. 

 

No dispositivo de segurança [...] parece-me que se tratava justamente de não 
adotar nem o ponto de vista do que é impedido, nem o ponto de vista do que 
é obrigatório, mas distanciar-se suficientemente para poder aprender o ponto 
em que as coisas vão se produzir sejam elas desejáveis ou não. Ou seja, vai-
se procurar reaprendê-las no plano da sua natureza ou, digamos – essa 
palavra não tinha, no século XVIII, o sentido que lhes damos hoje em dia -, 
vai-se toma-las no plano da sua realidade efetiva. E é a partir dessa 
realidade, procurando apoiar-se nela e fazê-la atuar, fazer seus elementos 
atuar uns em relação aos outros, que o mecanismo de segurança vai 
(funcionar). Em outras palavras, a lei proíbe, a disciplina prescreve e a 
segurança, sem proibir nem prescrever, mas dando-se evidentemente alguns 
instrumentos de proibição e de prescrição, a segurança tem essencialmente 
por função responder a uma realidade de maneira que essa resposta anule 
essa realidade a que ela responde-anule, ou limite, ou freie, ou regule. Essa 
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regulação no elemento da realidade é que é, creio eu, fundamental nos 
dispositivos de segurança. (FOUCAULT, 2008, p. 61). 

 

Enquanto dispositivo de segurança o Projeto Máster foi um mecanismo adotado pela 

SEE/MS, pois indiscutivelmente, foi responsável por assumir uma função que não é apenas a 

de promover o processo de escolarização através de ação educativa comprometida, mas muito 

mais, por fazer parte dessa sociedade política, impor em nível individual e coletivo, valores, 

verdades e maneiras de viver, além possibilitar escolhas de se profissionalizar, despertando 

não só ideologias, mas posturas e procedimentos de normalização em vistas a uma 

transformação social (GADELHA, 2009). 

Se utilizarmos como análise a constituição do Projeto Máster – Instituto de Educação 

de Campo Grande, será possível compreender toda uma rede de poder-saber sobre a qual a 

escola é fabricada. Portanto, é preciso isolar o período histórico que marcou este 

acontecimento, a fim de, analisarmos os discursos ai produzidos, conforme Foucault (2013) 

nos afirma: 

 

Mas se isolamos, em relação à língua e ao pensamento, a instância do 
acontecimento enunciativo, não é para disseminar uma poeira de fatos e sim 
para estarmos seguros de não relacioná-la com operadores de síntese que 
sejam puramente psicológicos (a intenção do autor, a forma de seu espírito, o 
rigor de seu pensamento, os temas que o obcecam, o projeto que atravessa 
sua existência e lhe dá significação) e podermos apreender outras formas de 
regularidade, outros tipos de relações. Relações entre os enunciados (mesmo 
que escapem à consciência do autor; mesmo que se trate de enunciados que 
não têm o mesmo autor; mesmo que os autores não se conheçam); relações 
entre grupos de enunciados assim estabelecidos (mesmo que esses grupos 
não remetam aos mesmos domínios nem a domínios vizinhos; mesmo que 
não tenham o mesmo nível formal; mesmo que não constituam o lugar de 
trocas que podem ser determinadas); relações entre enunciados ou grupos de 
enunciados e acontecimentos de uma ordem inteiramente diferente (técnica, 
econômica, social, política). Fazer aparecer, em sua pureza, o espaço em que 
se desenvolvem os acontecimentos discursivos não é tentar restabelecê-lo em 
um isolamento que nada poderia superar; não é fechá-lo em si mesmo; é 
tornar-se livre para descrever, nele e fora dele, jogos de relações. 
(FOUCAULT, 2013, p. 35). 

 

Diante dessa realidade é preciso compreender as redes institucionais entre o saber e o 

poder lido pelo Instituto de Educação de Campo Grande, com o propósito de analisar os 

elementos contidos nos discursos daqueles que participaram da proposta, buscando 
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compreender as formas que permitiram a extinção do Projeto, e em que medida esses 

discursos se tornam acontecimentos e passam à condição de realidade, a partir de alguns 

autores e das respostas das entrevistas.  

 

É preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua 
irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e nessa 
dispersão temporal que lhe permite ter repetido, sabido, esquecido, 
transformado, apagado até nos menores traços, escondido bem longe de 
todos os olhares, na poeira dos livros. Não é preciso remeter o discurso à 
longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo no jogo de sua instância 
(FOUCAULT, 2013, p. 31). 

 

Sobre o Projeto Máster e o seu compromisso com o “resgate do prestígio da escola 

pública”, temos o depoimento da Diretora do Ensino Regular e Desenvolvimento 

Educacional/CGE/SE/MS, na época: 

 

O Projeto defendia a melhoria da qualidade de ensino, por meio de uma 
proposta pedagógica e organização que acolhessem alunos oriundos das 
escolas públicas [...]. Assim essa escola seria uma espécie de um grande 
laboratório de toda a rede estadual de ensino, inicialmente, trabalhando para 
melhoria do processo de seu próprio grupo, ou seja, sua turma se 
transformava em objeto de pesquisa, aprofundando os estudos e encaminha 
nela mesmo, mas da mesma forma que fazia isso ela teria que dar o retorno 
para as escolas públicas, a fim de que elas também pudessem ampliar suas 
práticas pedagógicas. [...] evoluía a proposta e pesquisa no Instituto, [...] 
inclusive com relação a disponibilidade de horário integral para o professor, 
o que não chegou a consolidar.2  

 

Entretanto, mesmo que o “Máster” propusesse uma melhoria da qualidade do ensino e 

valorização do magistério, não faltaram críticas por parte dos professores e dos alunos que 

não faziam parte do Projeto, alegando que foram prejudicados por não ter acesso a ele e ainda 

acusando que o Instituto era muito elitizado, era para poucos. Com esse discurso fica claro 

que há possibilidades da falta de informação produzir discursos negativos, pois os interesses 

passam a ser outros, materializando-se em acontecimentos como verdades instituídas pelas 

práticas sociais. Conforme Osório (2010) comenta: 

 

                                                 
2Trecho de entrevista concedida em 10 dezembro de 2012 ao autor do trabalho pela Prof.ª Aureotilde Monteiro, 
Diretora do Ensino Regular e Desenvolvimento Educacional/CGE/SE/MS, na vigência do Projeto Máster.  
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Em função disso, fica evidente que suas preocupações não recaem sobre a 
linguagem, mas sobre o conjunto de acontecimentos discursivos – arquivos, 
a partir de uma materialidade ocorrida (prática social) e entendida como 
criadora, transformadora e refreadora de um movimento constante do mundo 
existencial, em níveis coletivo ou individual. O lugar, a relação e a interação 
(facções), a coexistência, o acaso, o corte ou recorte constroem entre si as 
diferentes interações e complementações da materialidade (realidade), não 
obedecendo, com isso, uma sequência mínima, mas tendo características 
latentes e ao mesmo tempo determinantes na construção de discursos, 
capazes de criar, transformar e recriar a realidade constantemente. 
(OSÓRIO, 2010, p. 110) 

 

É preciso levar em consideração que o ideal do Projeto Máster não era apenas ter o 

Instituto de Campo Grande como um laboratório isolado, uma vez que ele trazia como 

proposta fundamental promover aberturas de espaços que propusessem mudança para as 

escolas da Rede, com o objetivo de incluir todas as escolas estaduais gradativamente por meio 

de uma gestão democrática, participativa e descentralizada. 

Por isso ao analisarmos os discursos produzidos sobre esse acontecimento, torna-se 

claro a atenção que se deve dá-los enquanto práticas, a fim de, se possível, fazer uma análise 

das circunstâncias em que eles foram desenvolvidos e as verdades que eles fizeram circular, 

conforme Foucault (2013) pontua: 

 

[...] afinal de contas, uma tarefa inteiramente diferente, que consiste em não 
mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos significantes 
que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que 
formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos 
são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para 
designar coisas. É esse mais que os tornam irredutíveis à língua e ao ata da 
fala.  É esse mais que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever. 
(FOUCAULT, 2013, p. 59-60). 

 

Sobre isso, a Diretora do Ensino Regular e Desenvolvimento Educacional/SEE/MS 

resume: 

 

Cada escola seria um Núcleo do Projeto, assim você não tiraria o aluno lá do 
seu ambiente, ele como trabalhador sairia do seu local de trabalho e iria para 
um local próximo de sua casa, então se mapearia todas as escolas e elas 
seriam polos do grande projeto para fazer esse tipo de trabalho. A 
organização deveria ser composta por teatro e espaço físico adequado, 
laboratórios, etc. Além disso, como forma de consideração do professor, 
haveria reuniões pedagógicas, a fim de construir a proposta pela própria 
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escola. Os resultados comprovaram que houve uma projeção dos alunos que 
participaram do Máster, pois muitos deles foram para as universidades 
públicas, pois o projeto visava a formação integral do sujeito, formação 
básica de ensino dando condição para o trabalho, como também uma 
formação numa perspectiva política. Hoje essa proposta já esta 
institucionalizada, como se vê na proposta das escolas de tempo Integral, 
mas não é cumprida por que não há competência política nem pedagógica, 
pois as proposta pedagógicas não são construídas, mas pacotes prontos 
comprados de alguém, e o Máster não foi pacote comprado de ninguém, não 
foi modelo do Rio ou São Paulo, mas foi construído por professores daqui. 
(grifo nosso).3  

 

É claro que no início a intervenção do Instituto se dava com um número limitado de 

alunos, por causa da proporção de vagas, dando brecha ao discurso do preconceito, embora 

tivesse o objetivo final de expandir a todas as escolas de 2º Grau (hoje Ensino Médio), 

servindo como um importante suporte para a avaliação e melhoria da qualidade do ensino de 

toda a Rede Estadual, conforme comenta o Ex- Secretário de Estado e Educação: 

 

Essa crítica aconteceu desde o início. Você nota que hoje há um projeto do 
MEC de aferir a qualidade da escola pública mais eu entendo que o nosso 
projeto é muito mais avançado que o deles. Após entrar a nova Secretaria de 
Educação, que era da área de educação e eu não era, ela entra com a ideia 
que era discriminatória, embora não fosse do ponto de vista social era do 
ponto de vista intelectual, então ela acabou com o projeto. (Ex-Secretário de 
Estado de Educação).4 

 

No momento em que esse projeto foi elaborado a Rede Estadual de Ensino de Mato 

Grosso do Sul apresentava graves problemas no cumprimento legal da oferta do ensino de 2º 

Grau (ensino médio), principalmente no que diz respeito à infraestrutura e ao apoio de pessoal 

capacitado, embora estivesse regulamentada na Constituição Federal de 1988,  

 

A caracterização deste nível de ensino torna-se uma questão a ser revista, 
mediante o fato de que a legislação vigente, em nível federal e estadual, não 
prevê a sua operacionalização dentro da estrutura anterior das escolas 
públicas e considere-se ainda que, antes do advento da Lei Nº 5 692/71, as 
escolas ofereciam, em sua maioria, somente o curso primário e secundário 
(ginasial e colegial) e que, posteriormente, avançaram no sentido de 1º Grau 
e 2º Grau, sem alterarem a infra-estrutura física e sem relevarem a 

                                                 
3 Trecho de entrevista concedida em 10 dezembro de 2012 ao autor do trabalho pela Prof.ª Aureotilde Monteiro, 
Diretora do Ensino Regular e Desenvolvimento Educacional/CGE/SE/MS, na vigência do Projeto Máster. 
4 Trecho de entrevista concedida em 13 dezembro de 2012 ao autor do trabalho, por Valter Pereira, Ex-Secretário 
de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul, na vigência do Projeto Máster. 
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disponibilidade de recursos humanos para atuarem em sala de aula, nas 
diferentes áreas de estudo ou disciplinas que compõem o currículo. 
(OSÓRIO; RUSSI; GONÇALVES, 1991, p. 16). 

 

Apesar disso, a legislação educacional, no caso, a Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 

1971 (BRASIL, 1971), previa que o ensino de 2º Grau, além de ser um nível de escolaridade, 

deveria também atender a demanda de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, o 

que se tornava um problema para Mato Grosso do Sul com sua estrutura escolar insuficiente e 

inadequada para o cumprimento legal. 

Porém, na perspectiva de analisar os antigos problemas nesse novo Estado, é 

necessário apontar que o 1º Plano de Educação, que teve seu projeto aprovado pelo Conselho 

Estadual de Educação, pela Deliberação CEE nº 84, de 9 de outubro de 1980, no Governo de 

Pedro Pedrossian (1980-1983), contemplava como ação prioritária a universalização do 1º 

Grau, e quanto ao 2º Grau a melhoria não era prioridade, fato observado por não haver 

nenhum plano de ação que buscasse superar os entraves constatados pelo próprio documento 

da Secretaria de Educação, e ainda a comprovação de que a prioridade do referido plano era a 

educação no meio rural.  

Para Rocha (1992), o objetivo da política educacional do 1º Plano Estadual de 

Educação não visava, conforme previa seu discurso, a diminuir as desigualdades sociais, mas 

servir como instrumento de controle e contenção e manutenção de uma população carente e 

de trabalhadores assujeitados, garantindo a continuação e institucionalização, no novo Estado, 

do regime político de 1964, ou seja, a manutenção do poder. 

Ao assumir o Governo em 1983, Wilson Barbosa Martins, o primeiro governo eleito 

pelo povo, trazia o compromisso político de democratização da escola pública. Como 

proposta de governo, o 2º Plano Estadual de Educação previa para o ensino de 2º Grau a 

própria defesa que marcou o discurso desse governo, ou seja, uma educação voltada para a 

democracia, o que não se efetivou na prática.  

Porém, foi no Governo de Marcelo Miranda (1987-1991) que o ensino de 2º Grau 

ganhou destaque e seu Plano de Ação constatou que havia a necessidade de elevar a qualidade 

de ensino e garantir o acesso a universidades públicas, uma vez que foi observado um índice 

inferior de atendimento perante a significativa demanda dentro dessa faixa etária.
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No final de 1988, a SEE/MS propõe ao Governo do Estado um Plano de Ação, 

elaborado pelo setor responsável pelo estabelecimento das políticas pedagógicas, a 

Coordenadoria Geral de Educação, a partir de subsídios de estudos realizados sobre o 

diagnóstico do ensino de 1º Grau, financiado pelo Instituto Nacional de Pesquisas de 

Educação (INEP) e outro estudo, em andamento na época, sobre a situação do ensino de 2º 

Grau, em MS, tendo dois desafios: democratização da escola pública e o resgate de seu 

prestígio, como instituição social. 

Nesse Plano é que se localiza o Projeto Máster, mais conhecido como uma escola – 

Instituto de Educação de Campo Grande ou Projeto Máster. O nome atribuído tinha fins de 

pleitear financiamento do Programa de Melhoria da Educação de 2º Grau (Subprograma de 

Expansão do Ensino e de Reorganização Curricular), tanto federal como estadual, visando a 

expandir em quantidade e qualidade a oferta desse grau de ensino, propiciando, 

gradativamente, aos alunos da Rede Estadual de Ensino, conhecimentos necessários como 

suporte para sua formação e ingresso em universidade pública, de forma que contribuísse para 

o resgate do prestígio da escola pública em Mato Grosso do Sul. 

Segundo os pressupostos apresentados nesse Plano de Ação, havia uma crítica pelo 

não cumprimento da função social da escola pública, pois não apresentava propostas claras e 

exequíveis, tanto na elaboração quanto na execução de seus currículos, fato comprovado pela 

continuidade de evasão, repetência e baixa qualidade de ensino, da organização e políticas 

pedagógicas educacionais, que naquele momento se apresentavam com seu sistema indefinido 

e sem um planejamento que garantisse instrumentos legais, financeiros e administrativos que 

dessem conta da exequibilidade das decisões adotadas pelo sistema de ensino.  

Com esse entendimento, a Secretaria de Estado de Educação assume o propósito de 

alavancar a escola pública dando-lhe prestígio, partindo do pressuposto da universalização da 

educação, o que para esse órgão significaria a garantia do acesso ao saber universal 

sistematizado nos campos humanístico, científico e tecnológico e na melhoria da qualidade do 

processo de ensino, caracterizada pela permanência do aluno na escola. 

Portanto, tais propostas acompanhavam o que se veicula em discursos oficiais e de 

pensadores da educação brasileira sobre o “problema” crônico e histórico de escolarização, 

pelo qual passaram e passam as instituições escolares até a atualidade.  
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Em verdade, esses discursos que se repetem de um plano educacional para o outro são 

muito mais tentativas de perpetuar um sentido de educação na e pela escola “redentora” e 

“salvívica”, em uma ação da governamentalidade, com suas táticas de aumento de matrícula 

da educação, pensando apenas em efeitos de discursos e apresentação de índices, mas sem a 

preocupação da oferta de qualidade do ensino e os processos instituídos de aprendizagem. 

 

No bojo desse conflito, surge a ‘universalização’ do ensino, como princípio 
de ‘direito e dever’ do cidadão perante o Estado, provocando outra distorção, 
dado que se limita simplesmente à oferta de maior número de vagas e ao 
acesso à escola pública, sem considerar seu desempenho. (OSÓRIO; RUSSI; 
GONÇALVES, 1991, p. 22, grifos dos autores). 

 

Para Veiga-Neto (2000) ainda vivemos uma concepção iluminista de escolarização 

pela qual a sociedade se encontra atravessada, trazendo em seu bojo um discurso de uma 

escola única, igualitária, universal e obrigatória, que contribuiu para desarranjos e 

desconcertos na concretização de uma educação para todos, expressada em escolas sem 

infraestrutura adequada, professores com deficiência na formação inicial e continuada e 

políticas educacionais ingênuas e descompromissadas com o acesso, qualidade e permanência 

dos alunos em seus processos de escolaridade. Ainda é categórico ao afirmar: 

 

[...] mais do que isso [...], trata-se de levar em consideração que o declarado 
projeto iluminista de escolarização única/igualitária, universal e obrigatória, 
está se revelando uma impossibilidade histórica na medida em que ele se 
insere na lógica da própria Modernidade, uma lógica ambígua que está 
implicada, per se, tanto com a domesticação da diferença quanto com o 
diferencialismo e a desigualdade e, por conseqüência, com a exclusão. 
(VEIGA-NETO, 2000, p. 3). 

 

Com isso é muito mais difícil, como defende o autor, pensar em soluções ou até 

mesmo em um sentido para a escola contemporânea à luz de discursos, com lamentos e 

prescrições. Antes se faz necessário elucidar o fato de que a escola em um Estado 

governamentalizado funciona como um importante espaço, responsável por preparar as 

massas para viverem nele. Nem que sejam para alienação, que não foi o caso do Instituto de 

Educação de Campo Grande. 

Em verdade a escola e os ideais iluministas estão imbricados em uma mesma rede, 

num jogo de poder, um dispositivo, pelo fato de que: 
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A escola moderna se constituiu como uma imensa maquinaria cujos 
princípios proclamados apontaram cada vez mais para os ideais do 
Iluminismo; e, ao mesmo tempo, como uma imensa maquinaria cujas 
práticas estiveram sempre mais ou menos ajustadas ao funcionamento do 
mundo que estava sendo construído a partir desses ideais. Assim, ao invés de 
uma contradição, o que existe é uma articulação produtiva entre escola e 
modernidade. (VEIGA-NETO, 2000, p. 10). 

 

Surge então a tentativa e/ou necessidade de definir o sentido de escolarização 

neoliberal, com seus objetivos, conforme aponta Veiga-Neto (2000), momento de fortificação 

desta concepção no estado de Mato Grosso do Sul, pelo governo que se instalava em 1991: 

 

[...] criar/moldar o sujeito-cliente. Mas essa novidade não implica, 
necessariamente, a demissão daquele grande objetivo que norteou a 
escolarização na Modernidade: conforme já referi, a escola foi pensada - e 
ainda vem funcionando - como uma imensa maquinaria de confinamento 
disciplinar, a maior encarregada pela ampla normalização das sociedades 
modernas. (VEIGA-NETO, 2000, p. 20) 

 

Enfim, o Projeto Máster propôs enfrentar essa realidade que estava posta, mas apesar 

dos resultados, foi extinto sob o discurso de que mesmo sendo uma escola de referência pelo 

ensino, era limitada a poucos, embora em um período de três anos tenha multiplicado por 

cinco sua matrícula e uma previsão da proposta de se estender à Rede, dependendo 

exclusivamente do compromisso social do governo que assumiu em 1991. O risco da 

diferença ameaçava as estruturas dos poderes. 

 

Considerações Finais Possíveis 

 

Portanto, a extinção do Projeto Máster, mesmo apresentando propostas claras que 

visavam cumprir, minimamente, com os fins da educação, revela as relações de poder que 

atravessam e é atravessada pela escola. Essa constatação não deverá imobilizar a luta por 

utilizá-la como um forte de resistência política aos tentáculos de poderes temporários. Porém, 

é preciso reunir ferramentas que permitam as lutas se quisermos uma educação que contribua 

para transformação social. 
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Então, é necessário conhecer os dispositivos de escolarização a fim de romper com a 

visão ingênua de lutar por uma escola pública pelo puro idealismo. É uma guerra constante, 

desenhada por batalha em cada momento, o que implica recolhimentos e outros avanços. Isso 

poderá ser visto como estratégias que visam sustentar um Estado regulamentado por táticas e 

cálculos da governamentalidade, e, principalmente, pelo fomento de outras possibilidades de 

avanços. 

Enfim, esse estudo em andamento permite pensar, que após compreender as redes de 

poder-saber na consolidação da escolarização é possível fazer uso dos exercícios políticos e 

sociais, atentando sempre para os mecanismos que regulamentam essa sociedade por meio de 

confrontos, resistências, controle e sujeições constantes, dos mecanismos de 

governamentalidade, comprovando com isso que sempre haverá a possibilidade de articular 

um projeto educacional capaz de desprender das teias do poder, ou pelo menos, sobreviver 

nelas, nem que seja em um espaço temporal pequeno. 
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GRAMATICALIZAÇÃO DO VERBO “CHEGAR”: DE VERBO A CONECTOR   

 

 
Munique Pedro Pereira PINTO (UFMS)1 

   
 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é estudar as orações cujo verbo “chegar”, tenha sido 
gramaticalizado assumindo a função de conjunção subordinada. O quadro teórico norteador 
do trabalho ancora-se em princípios funcionalistas (BYBEE, 2010), pressupostos da teoria da 
gramaticalização (HOPPER, THOMPSON, 1980; HOPPER, TRAUGOTT, 1993) além dos 
“critérios definidores de subordinadores” (Kortmann, 1986). Foram coletadas ocorrências, 
registradas de forma não sistematizadas, de conversas informais, além de amostras de textos 
do Corpus Mínimo de Textos Escritos da Língua Portuguesa - COMTELPO. As sentenças 
estudadas, ao serem confrontadas com os critérios de Kortmann (1986), confirmam a 
gramaticalização do “chega” como conector subordinativo. 
 
Palavras-chave: Funcionalismo. Gramaticalização. Verbo.  Conjunção. Subordinada. 
      
 
1 Introdução 

  

Partindo do pressuposto de que a língua vive em constate mudança, este artigo foca 

especificamente o processo de mudança denominado gramaticalização, uma das abordagens 

da teoria funcionalista, segundo a qual um item lexical é transposto para uma categoria 

gramatical ou mais ou menos gramatical que sua atual função. 

 A respeito Hopper e Traugott (1993) afirmam que a gramaticalização refere-se a um 

processo pelo qual itens lexicais assumem, em determinados contextos linguísticos, funções 

gramaticais, sendo que uma vez gramaticalizados, continuarão a desenvolver novas funções 

gramaticais. Percebe-se então a relação de gramaticalização com mudança linguística, 

variação que ocorre segundo as necessidades de renovação do sistema da língua, bem como 

necessidades de comunicação e interação entre os usuários da língua, remetendo-nos assim à 

linha teórica funcionalista, cuja defesa é de que a língua não é estática, acabada, ela está em 

constante evolução, conforme as necessidades e intenções de seus usuários.  

 Portanto a fim de comprovar que a língua realmente sofre mutações e adaptações e que 

existem termos gramaticais que sofreram gramaticalização, como no caso do verbo chegar, 
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serão analisadas frases em que o termo “chegar” exerça função de conjunção subordinada, e 

não mais, exclusivamente, de verbo como apresenta a gramática normativa.  

 Este artigo está organizado da seguinte forma: primeiramente uma concisa 

apresentação sobre os pressupostos teóricos a respeito da gramaticalização, a seguir uma 

discussão acerca das conjunções subordinadas juntamente à análise de algumas sentenças, e, 

para finalizar as conclusões adquiridas com este trabalho.  

 

2 Pressupostos Teóricos 

  

Segundo a teoria funcionalista, na qual este artigo está fundamento, a língua é vista como uma 

estrutura flexível, adaptativa, formada não só a partir de pressões internas, mas também 

sujeita a pressões externas a ela, assim está em constante reformulação dependente dos usos 

que seus falantes e usuários fazem da mesma em situações comunicacionais. Dessa maneira 

ao aceitar a gramaticalização do item “chega” reconhece-se que a língua é dinâmica e está em 

constante mudança.  

 Meillet (apud THOMAZI, 2006) defende que as conjunções necessitam de 

transformações contínuas. Para Thomazi (2006) esta afirmação é confirmada pela “história da 

formação do sistema conjuncional do português”, em que se verifica uma redução das 

conjunções devido a perdas de conjunções provindas do Latim, e verifica-se um acréscimo de 

conjunções devido a capacitação de palavras de função divergente para exercerem função de 

conjunção, como a combinação da partícula “que” com palavras de diferentes categorias. 

 Estes fundamentos serão base para confirmar se o termo “chega” pertence ou não a 

categoria das conjunções. Além destes fundamentos, concepções de Castilho (1997, p.31), 

Kortmann (1996) e estágios da gramaticalização propostos por Hopper (apud Heine, Claudi, 

Hunnermeyer, 1991, p. 20) contribuirão para esta investigação acerca da gramaticalização do 

termo “chega” – de verbo a conjunção subordinada consecutiva.  

 

3 Métodos Científicos 

  

A fim de comprovar o termo “chega” como conjunção subordinada serão usados 

conceitos e concepções acerca das conjunções subordinativas adverbiais e sentenças que 
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exemplifiquem a teorias e concepções. É relevante ressaltar que o presente estudo busca 

observar o uso do “chega” em situações reais da língua, já que segundo o funcionalismo a 

descrição da língua acontece a partir do seu uso interativo; portanto o corpus utilizado para 

compor esta análise foram ocorrências registradas de forma não sistematizadas, coletadas nas 

conversas informais e uma corpora amostra de textos do Corpus Mínimo de Textos Escritos 

da Língua Portuguesa – COMTELPO, organizado por Figueiredo-Gomes e Pena-Ferreira 

(2006).  

 

4 Processo de Gramaticalização 

 

 Diante das necessidades de se obter maior expressão da língua a gramaticalização 

surge, sendo a necessidade discursiva e pragmática estabelecedoras deste processo: itens são 

gramaticalizados com o objetivo de maximizar a informação e de encontrar um termo que 

melhor expresse as necessidades dos usuários da língua. O processo de gramaticalização pode 

ocorrer de forma lenta ou acelerada sendo influenciado por questões de ordem linguística e 

extralinguísticas como época, espaço, perfil dos usuários. 

 A gramaticalização segundo Castilho (1997b, p.31) é: 

 

[...] o trajeto empreendido por um item lexical, ao longo do qual ele muda de 
categoria sintática (recategorização), recebe propriedades funcionais na 
sentença, sofre alterações morfológicas, fonológicas e semânticas, deixa de 
ser uma forma livre, estágio em que pode até mesmo desaparecer, como 
consequência de uma cristalização extrema [...].  

  

Partindo desta definição, seguem os cinco estágios de gramaticalização de Hopper 

(apud Heine, Claudi, Hünnemeyer, 1991, p.20): 

· Estratificação: podem existir ao mesmo tempo duas formas, uma nova e outra antiga – 

Existem termos etimológicos idênticos, porém com funcionalidades diferentes.  

· Divergência: uma forma gramatical não perde totalmente seu significado original. 

· Especialização: podem coexistir formas com pequenas diferenças semânticas. 

· Persistência: uma forma gramaticalizada pode manter seu significado lexical original o 

que restringe seu uso em alguns contextos. 
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· Decategorização: tal forma muda de categoria; possui uma função diferente, porém a 

mesma forma.  

 

Com vistas nestas definições, entende-se que o item/verbo “chegar”, sendo ele um 

item linguístico da língua portuguesa, foi, e, ainda é influenciado por pressões e motivações 

internas e externas, assim é totalmente compreensível que o mesmo tenha sofrido a 

gramaticalização, passando pelos cinco estágios, especificamente pelo processo de 

Especialização, em que concretiza, principalmente em contextos de interação mediados pela 

linguagem oral, a função de conjunção subordinada adverbial “chega”, como exemplificado 

abaixo: 

 

(1) Choveu tanto chega inundou toda a cidade.  

(2) Falou tanto na reunião chega ficou rouco.  

(3) – bom... o clima mais frio que eu já peguei foi em Londres... eh... mês de novembro... 

aí... é tão frio eh... que... chega a arder...  

 

5 Conjunções Subordinadas Adverbiais 

  

Segundo Rocha Lima (1986) conjunções são palavras gramaticais que tem a função de 

relacionar dois termos ou duas orações semelhantes e são usadas em dois processos: 

coordenação e subordinação. Na subordinação, como afirma Rocha Lima (1986), há sempre 

uma oração principal que traz consigo uma oração ou outras, sendo vista pelo autor como 

fundamental, uma vez que as orações subordinadas ressaltam que tipo de relação de 

dependência semântica se trata: causa, concessão, condicional, temporal... Assim como para 

Cunha e Cintra (2001), em que, segundo ele, as conjunções são vocábulos gramaticais que 

relacionam dois termos ou orações semelhantes, podendo ser coordenadas - quando os termos 

ou orações tem a mesma função – ou subordinadas – quando ligam orações em que uma 

oração completa o sentido da outra. 

 Também para Câmara Jr. (1998) os conectivos são vocábulos gramaticais que 

estabelecem conexão entre palavras dentro de uma frase, assim como Melo (1978) afirma que 

a subordinação é a relação de dependência entre elementos que desempenhem função 
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sintática: a oração subordinada exerce uma função em outra oração, ou seja, não tem 

autonomia, ela é parte da outra oração, a principal. 

 Percebe-se que segundo estes autores da Gramática Tradicional a concepção de que a 

responsabilidade da conjunção é ligar orações, é um ponto em comum. E ainda para grande 

maioria a oração subordinada exerce uma função sintática sobre a oração principal; e essa 

relação acontece por meio de construções cujo objetivo seja a conexão, como no caso dos 

pronomes e das conjunções; elas possuem função juntamente à oração que iniciam, ou seja, as 

conjunções são usadas segundo a subordinação existente.  

 Porém, Perini (1996), sob o prisma da Linguística Descritiva, defende que uma oração 

é subordinada quando está dentro de outra, a principal, porque faz parte de um de seus termos 

e não porque funciona como termo da outra. O autor também considera a coordenação como a 

relação entre duas orações separadas, sintaticamente equivalentes, que, portanto, não 

compartilham nenhum elemento.  

 Mateus et alii (2003) apresenta uma perspectiva mais funcional em relação às orações 

subordinadas: são aquelas que desempenham na subordinante uma função sintática e também 

função temática (sentido), e que possuem mobilidade dentro de um período.   

 Kortmann (1996) também se posiciona divergindo das definições tradicionais, ao 

afirmar que estas definições não são suficientes para determinar as conjunções adverbiais. 

Segundo ele, os conceitos não explicam a multifuncionalidade de certos itens, as subordinadas 

adverbiais nem sempre exercem a função de introdutores de orações, não são usadas 

unicamente para interligar orações, não são indispensáveis para conectar orações 

subordinadas. Para Kortmann (1996) as conjunções adverbiais somente podem ser 

consideradas como tal se atenderem os critérios estabelecidos por ele: 

· Os subordinadores adverbiais ideais não se flexionam. 

· Podem operar sobre uma oração subordinada finita. 

· Tomam uma posição não flexível na margem da cláusula sobre onde está 

operando. 

· Não cumprem uma função sintática. 

· Não pertencem a um registro da língua. 
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6 O termo “Chega”: conjunção subordinada 

  

Segundo Kortmann (1996) para que um conector seja definido como conjunção 

subordinada, a mesma deve atender aos critérios estabelecidos por ele: (I) não devem 

flexionar-se, (II) devem operar sobre uma oração subordinada finita, (III) não devem cumprir 

uma função sintática, (IV) assumem uma posição não flexível na margem da cláusula sobre a 

qual eles operam e (V) não devem pertencer a algum registro da língua. 

 Segundo o primeiro critério de Kortmann (1996) para que um termo seja subordinador 

adverbial, o mesmo não pode flexionar-se quando exercer tal função. Exercendo a função 

original de verbo, o termo “chega” pode flexionar-se, porém ao ser utilizado como conector 

perde essa particularidade, como constatamos no exemplo (3) e (4): 

(4) Dormi tanto chega perdi o sono à noite. 

(5) Comeu tanto chega passou mal.  

 Não é possível flexionar o termo “chega”, como aconteceria caso estivesse exercendo 

função de verbo, se assim acontecesse, enquanto conector, perderia seu sentido: 

(1) Comeu tanto chegou passou mal.  

(2) Dormi tanto cheguei perdi o sono à noite. 

 Ao ser flexionado, perde-se o valor de conjunção subordinada consecutiva, bem como 

o sentido que se pretendia nos exemplos (4) e (5). Portanto, concluímos que o “chega” com 

valor conectivo se adequa ao primeiro critério de Kortmann (1996). 

 O segundo critério é que o conector opere sobre uma subordinada finita:  

(5) Comeu tanto chega passou mal.  

(6) Estava tão feliz chega desmaiou.  

 Conforme os exemplos acima (5) e (6), o “chega” atua sobre uma oração finita: 

passou, desmaiou; estão no modo indicativo. Desse modo o conectivo analisado é 

considerado, conforme o segundo critério de Kortmann (1996), conjunção subordinada.  

 O terceiro critério estabelecido por Kortmann (1996) afirma que os subordinadores 

adverbiais não podem assumir uma posição flexível na margem da cláusula sobre a qual atua; 

entende-se que não seja possível mudá-lo de posição na oração em que atua.  

 Nos exemplos já apresentados (01) e (02), percebemos que o “chega” se localiza na 

borda da oração na qual opera, não sendo possível mudar sua ordem na oração.  
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(1) Choveu tanto chega inundou toda a cidade. 

Chega choveu tanto inundou toda a cidade. 

 

(2) Falou tanto na reunião chega ficou rouco. 

Falou tanto na reunião ficou rouco chega. 

 

Portanto, novamente, de acordo com o que estabelece Kortmann (1996), o termo 

“chega” enquadra-se no terceiro critério, sendo então conjunção subordinada.  

Ainda segundo o autor, para ser estabelecido como subordinador adverbial, o conector 

não deverá cumprir função sintática dentro da oração, o que constatamos com os exemplos (7) 

e (8), bem como não deverá pertencem a um registro da língua.  

 

(7) O peixe era tão grande chega virou o barco. 

(8) Trabalhou tanto chega adoeceu. 

 

Dividindo as frases para analisarmos as funções sintáticas, não é possível 

identificarmos a função sintática do “chega”, assim como não localizamos um registro oficial 

na língua em que o termo “chega” esteja denominado e caracterizado como conjunção 

subordinada.  

Consequentemente ao relacionarmos os critérios estabelecidos por Kortmann (1996) a 

fim de definir os subordinadores com sentenças em que o termo “chega” funcione como 

conectivo subordinado consecutivo, conclui-se que o referido termo pertence a categoria das 

conjunções subordinadas, uma vez que está encaixado nos critérios estabelecido pelo autor.  

 

7 Conclusão  

 

  A partir da análise de sentenças cujo termo “chega” estava presente, bem como 

concepções e critérios de autores, sobretudo os critérios estabelecedores de conector 

subordinado de Kortmann (1986), confirmamos que o item “chega” exerce outro sentido, 

divergente do atribuído pela Gramática Tradicional, pois enquanto esta reconhece e apresenta 

o termo “chega – chegar” exclusivamente como verbo, confirmou-se aqui que o mesmo vem 
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sofrendo o processo de gramaticalização evidenciado no estágio da “especialização”, definido 

por Hopper (apud Heine, Claudi, Hünnemeyer, 1991, p.20), assumindo assim uma nova 

função: a função de conjunção subordinada.  

 Isto confirma que o Funcionalismo é a abordagem adequada a este trabalho, já que 

trata da relação entre a forma, estrutura gramatical e contextos comunicativos em que atuam, 

predominando o uso da língua em relação ao sistema, a semântica sobressaindo sobre as 

formas linguísticas. O direcionamento se dá para a linguagem em real situação de uso, uma 

vez que a língua sofre variações influenciadas pelo contexto e objetivos dos falantes. 

Percebemos que a língua está em constante renovação, adaptando-se às necessidades de seus 

usuários.  

 Segundo Neves (2004) o Funcionalismo se preocupa em analisar os fatores influentes 

na comunicação a partir de uma língua natural, ou seja, como se dá a comunicação entre seus 

usuários, quais métodos utilizam para facilitar a transmissão de seus objetivos e necessidades, 

enfim, ao analisar uma situação de comunicação, são considerados fatores como contexto, 

objetivos dos falantes da língua.  

 A revelação de novos sentidos para formas antigas existentes denotam o dinamismo da 

língua, o que pode acarretar em variações ou mudanças linguísticas como o processo de 

gramaticalização. E, de acordo com os estudiosos deste processo, formas linguísticas antigas 

podem exercer novas funções, novos sentidos, sendo isto determinado pelas necessidades e 

objetivos dos falantes.  

  Portanto fica claro, segundo a análise feita neste artigo e segundo a abordagem 

funcionalista, bem como a gramaticalização; que a língua não é estática, pois, como exposto, 

o verbo “chegar” passa a exercer também função de “conjunção subordinada”, ou seja, um 

termo pode exercer diferentes funções de acordo com o contexto e objetivos dos falantes e 

ouvintes, sendo que estes reinventam e renovam a língua a todo o momento. 

 

Notas 

1 Cabe esclarecer que neste trabalho não se faz nenhuma diferença terminológica quanto ao uso dos 

termos conjunção, conector ou conectivo. 
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IDENTIDADE E LITERATURA EM QUARTO DE DESPEJO, DE CAROLINA 
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RESUMO: Carolina Maria de Jesus usou da literatura como tentativa de emancipação de sua 
condição social de pobre e marginal. A identidade autoral de Carolina se delineia com relação 
aos seguintes fatos: ser negra, mãe e mulher, favelada e poeta. Tais questões, pontos de 
conexão internos, conferem densidade e mobilidade características ao processo identitário e 
também expressão a importância de um movimento dialético nessa dinâmica que se constitui 
a existência do ser humano. Carolina indica como a formação e/ou a transformação da 
identidade se dá num processo dialético, social, cultural, espacial e histórico.  
 
Palavras-chave: Identidade. Literatura. Carolina Maria de Jesus.  
 
 
1. Introdução 

 

Este trabalho tem por tema a formação identitária da autora Carolina Maria de Jesus 

(1914- 1977) e suas relações com a cultura e a memória, por meio de seu livro autobiográfico 

Quarto de Despejo - diário de uma favelada (1960). No livro, Carolina, uma catadora de lixo, 

registra, em forma de diário, o seu dia-dia na extinta favela Canindé, na cidade de São Paulo 

dos anos de 1950. Traduzido em mais de treze idiomas e com tiragem de venda nacional 

superior a oitenta mil exemplares, sua narrativa se passa entre os anos de 1955 a 1959. 

O objetivo aqui é refletir sobre a constituição da identidade da autora/personagem, 

abordando aspectos como espaço, linguagem, memória e cultura por meio da narrativa de seu 

livro diário. Considera-se a autora como “sujeito histórico” que a partir de sua obra, um relato 

individual de sua história, produz uma representação acerca de sua identidade, mas também 

daquela coletiva dos moradores da favela Canindé. Nesse movimento discute o processo de 
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socialização do indivíduo e o caráter político e psico-sócio-histórico de constituição das 

identidades.  

Em um curto intervalo de tempo, após o lançamento de Quarto de Despejo, a autora 

tornou-se uma celebridade nacional e internacional, ocupando lugar de destaque na história 

editorial brasileira, latino-americana e até mundial. Seu diário, nos últimos 35 anos, segue 

denunciando uma realidade perversa e ainda atual, pois trata de problemas sociais presentes 

hoje em grandes centros urbanos do país, os quais não afetam somente a identidade de um 

sujeito, mas a identidade coletiva, do humano genérico (HELLER, 1979, p.23). 

Carolina, em sua literatura, nos mostra sempre uma síntese de si, a imagem que tem e 

constrói dela própria, de seu “eu”, mas também aquela dos “outros”, contribuindo para 

pensarmos sobre a formação e transformação das identidades, que sempre se forma num 

processo relacional: fruto da relação do “eu” com o “outro” - identidade/alteridade. Nesse 

caso, os “outros”, em questão, são os indivíduos com quem ela interava-se no seu dia a dia 

pelas ruas da cidade ou mesmo os que, como ela, habitavam a favela Canindé e viviam em 

condições de marginalidade na sociedade paulistana e brasileira. Assim o livro é um relato do 

cotidiano, direto e cru, onde se constrói uma representação forte de si e do outro e (única) da 

dinâmica social urbana, vista por aqueles que foram lançados à sua margem. 

Realizando um recorte histórico do cenário nacional da década de 1950, período em 

que se inserem os escritos e relatos de Carolina, pode-se ter uma maior clareza do contexto 

dos processos a que ela refere no transcorrer da narrativa. Essa década fora marcada por 

significativas transformações socioeconômicas e políticas, sendo considerada por muitos 

historiadores como um divisor de águas para a compreensão da história do país e de sua 

sociedade. O Brasil vivia um período de redemocratização iniciado com o governo de Getúlio 

Vargas (1951- 54) e sua política nacionalista, sendo sucedido por Juscelino Kubitschek 

(1956-61) com seu projeto desenvolvimentista e de internacionalização da economia 

brasileira pautado no Plano de Metas e  expresso no slogan “50 anos em 5”.  

No entanto, segundo Carmo (2000, p. 19-22), na década de 1950, falava-se de “dois 

Brasis” devido à grande distância social entre ricos e pobres, mas a pobreza não se expressava 

ainda em termos de ódio e medo, havendo muito mais malandragem do que delinquência e 

violência. O país respirava novos ares mais democráticos, mas a mulher desquitada não 

gozava de boa reputação e não havia ainda divórcio. E Carolina era mãe solteira, de três 
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filhos, cada um de um pai. Assim a falta da figura de um marido a perseguia, mas retrucava 

que preferia ser assim, livre, pois homem algum entenderia seu gosto pela literatura e o modo 

que levava sua vida junto aos filhos catando lixo nas ruas de São Paulo. 

Carolina nasceu em 14 de março de 1914 na cidade de Sacramento, no estado de 

Minas Gerais, onde passou sua infância e adolescência, tendo por rotina, nos fins de semana, 

as reuniões que o avô realizava da família à tarde para rezar o terço. Estudou pouco mais de 

dois anos no colégio espírita Allan Kardec, do grupo Esperança e Caridade, onde foi mantida 

com ajuda de uma senhora para quem sua mãe lavava roupa (SANTOS, 2009, p.32). Esse era 

seu território, seu espaço vivido e percebido como se sentindo “em casa” (GUATTARI; 

ROLNILK, p. 323).  

Após sair de Sacramento com sua mãe, aos 16 anos de idade, foi residir na cidade de 

Franca, no estado de São Paulo. Trabalhou como “faz-tudo” na Santa Casa da cidade e, mais 

tarde, trocou tais empregos, que mal garantiam casa e comida, pela aventura da grande cidade. 

Em 1947 chegou à capital paulista e com madeiras sobradas de obras e papelão fez seu 

barraco na favela Canindé, após vagar por um tempo pela cidade passando frio e dormindo 

sob viadutos. Desterritorializada (GUATTARI; ROLNIK, 1993, p. 323), em fuga, a mãe de 

três filhos tornou-se catadora dos restos da cidade, de vários materiais que recolhia, dentre 

eles muitos papéis, que eram guardados para que pudesse escrever. Sua tentativa de 

reterritorialização, de recomposição de um território (GUATTARI; ROLNIK, 1993, p. 323), e 

seu sucesso está, pode se dizer, intimamente, ligado a esse interesse pela literatura (SANTOS, 

2009, p. 138-9). 

Tratando de suas experiências, anotadas em forma de diário, sobretudo, ao longo da 

segunda metade dos anos de 1950, o livro veio a público num momento em que nos meios 

artísticos e intelectuais de esquerda brasileiros, era central o problema da identidade nacional 

e política do povo brasileiro. Buscavam suas raízes e também romper com o 

subdesenvolvimento e a marginalização (RIDENTI, 2000, p. 1). Numa postura revolucionária 

romântica valorizava-se a vontade de transformação e a ação humana para mudar a História. 

Visava-se a construção de novo homem para o qual o modelo estava no passado, na 

idealização do autêntico homem do povo, com raízes rurais, do interior do Brasil, exaltando 

as comunidades indígenas e negras. Buscava-se o retomo a uma comunidade com marcas do 

espírito do camponês e do migrante favelado das cidades. Procuravam-se alternativas à 
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modernização da sociedade que não implicasse na desumanização, no consumismo, no 

império fetichista da mercadoria e do dinheiro (RIDENTI, 2000, p. 8-10).  

Em tal contexto, de valorização das manifestações do povo, após o sucesso com o 

livro diário, Carolina lançou outros títulos como Casa de Alvenaria (1961), Pedaços de fome 

(1963) e Provérbios (1963), os quais, diferente do primeiro, não alcançaram prestígio 

nacional. Sendo assim caiu no esquecimento. Segundo Toledo (2010), Carolina fez literatura 

de negros, escritura feminista, provou a opressão social e a negligência dos direitos humanos, 

colocando-se como exemplo vivo da diferença. Aspectos esses, como a dita “escritura 

feminista”, que problematizaremos e que buscaremos também abordar. 

Segundo Souza (2012, p.69-75), o contexto socioeconômico e cultural brasileiro 

parecia haver piorado após o lançamento de Quarto de Despejo, e faltou à crítica brasileira, 

no momento inicial de recepção da obra, a compreensão da luta interna de Carolina e sua falta 

de definição política, corolário de sua condição social. Sem conseguir atinar para a 

particularidade da obra caroliniana, a crítica nacional perde-se, muitas vezes, na questão da 

legitimação ou não dos seus textos.  

Quarto de Despejo conta tanto das ruas de São Paulo como metrópole, da cidade 

símbolo de desenvolvimento e progresso nacional, como também das vielas da favela 

Canindé; diz, num mesmo dia, de flores e lama, do negro, do migrante, dos marginalizados, 

de maneira geral. Narra, num só movimento, vários momentos temporais, permitindo, assim, 

que Carolina faça reflexões acerca do instante da produção de sua escrita e de momentos 

anteriores, passados. A favela é descrita em seus piores aspectos: a violência, a inutilidade da 

vida, a repetição do eterno quadro da fome e da luta pela sobrevivência. Carolina vivia do que 

a sociedade do progresso descartava. O rejeito da sociedade consumista paulistana era para 

ela o seu meio de vida. No mundo da favela o que se vive é a concretude da pobreza absoluta. 

Os temas presentes no diário são a falta de recurso e a luta pela sobrevivência. Seu trabalho 

resumia a conseguir a sucata e vendê-la para comprar comida e consumir imediatamente.  

 

A vida de Carolina está encerrada nesse espaço-temporalidade: buscar água, 
catar lixo, vender lixo, comprar comida, fazer a comida, dar a comida aos 
filhos, banhar os filhos, leva-lós a escola, refazer o mesmo percurso (ou um 
outro já definido anteriormente), lavar roupa etc., recomeçar tudo, sempre. 
(SOUZA, 2012, p.84). 
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O fato de Carolina escrever parecia, muitas vezes, um sinal de ociosidade. Apesar de 

tratar da imobilidade de sua condição social de favelada, ela mostra, pelo relato cotidiano, seu 

desejo de construir uma experiência de vida calcada na escrita da vida. É na representação dos 

seus dias que acabou construindo sua literatura através de uma experiência singular, subjetiva, 

em busca de afirmação. Ela destaca-se da coletividade da favela, que também é personagem 

do livro, para realizar a prática da escrita e seu desejo de ser escritora, se identificando com a 

classe letrada, herdeira de uma dada tradição literária, e é para ela que escreve. Sua escrita é 

interessada porque é um projeto de ascensão social, ainda que equivocado. Ela não 

considerava que seu público estava entre os vizinhos e demais moradores da Canindé, mas 

sim na Cidade Jardim.  Escreve para um público ideal, letrado, capaz de entender seu desejo 

de escritura, coisa impossível à maioria analfabeta da favela. Carolina se achava requintada 

porque tentava imitar o estilo da alta literatura. Mas enquanto ainda personagem do diário 

voltava-se sobre si mesma e para sua condição de favelada (SOUZA, 2012, p. 23-28).  

Carolina não foi lida pelos pobres e nem os influenciou e sua relação com a 

comunidade da Canindé, na qual viveu por quase dez anos, foi sempre marcada por 

hostilidade, de confrontos, conflitos e tensões. A relação com esse espaço é dada pela 

entidade situada de referência e um observador, no caso a própria autora/personagem. Ao 

mesmo tempo em que falava da miséria, clamava com força por mudanças na vida. Maldizia 

seus vizinhos e companheiros de infortúnio; era surpreendente e contraditória. Morar na 

favela era se condenar duas vezes à pobreza, aquela gerada pelo modelo econômico e pelo 

modelo territorial.  

Algum tempo depois do sucesso de seu livro e da mudança da Canindé, ainda na busca 

de reterritorializar-se, não se adaptou a vida de escritora famosa e nem aos padrões e 

expectativas sociais exigidos e postos, voltando à vida precária. Seu nome, na atualidade, para 

muitos, ainda é completamente desconhecido e poucos sabem sobre sua trajetória ou feitos, 

aceitação ou rejeição na sociedade da época e mesmo posterior. Mas não se pode negar que 

fora dona de uma personalidade forte e polêmica, que naquele período, princípio da década de 

60, fez com que a literatura brasileira e estrangeira vivesse dias de alvoroço. E, ainda hoje, 

após quase seis décadas, seja considerada como um expoente da literatura daquele momento, 

representante de uma narrativa brasileira no exterior, ao retratar um cenário social que não se 

esgotou, pois a desigualdade social e a miséria ainda são problemas persistentes no país. 
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Desta forma, a autora nos apresenta uma representação da favela e de suas 

problemáticas, sem idealizações. Na Canindé os favelados eram desunidos, preconceituosos, 

egoístas, medíocres, agressivos, mas também felizes, desmentindo, assim, as leituras 

idealizadas e romantizadas, como aquelas de setores da esquerda. Por outro lado, Quarto de 

despejo também confirmou fatos conhecidos. Na Canindé se vivia da mão para a boca, se 

ganhava para depois então se comer. O livro é mais do que o retrato de uma favela. É a 

denúncia das condições de vida de uma comunidade marginalizada, realizada por alguém que 

dispunha de poderosa arma e que soube utilizá-la como nenhum outro: a palavra (SANTOS 

2009, p.32; GONÇALVES & NASCIMENTO, 2011, p. 8). 

 
2. Aspectos da literatura de Carolina 
       

A obra de Carolina tem sido foco de estudos nos últimos vinte anos no meio 

acadêmico e cultural, de modo mais amplo. Sua experiência de favelada permitiu que 

expusesse ao coletivo uma chaga social que atestava as falhas de projetos vigentes de 

desenvolvimento econômico e programas sociais encetados por governos municipais, 

estaduais e federais em nome da modernização da cidade, do estado e do país. O livro se 

insere num momento político e cultural de florescimento da democracia e da contracultura. 

Democracia e contracultura que implicavam, em conjunto, a definição do lugar das minorias e 

da expressão política dos grupos sociais envolvidos. Por outro lado, o poder estabelecido 

estava sendo questionado em termos de resistência. Assim, é possível perceber que a cultura 

gerencia a mente humana e faz o homem por meio de suas representações. Carolina bem 

expressa tal pensamento. Os papéis sociais veiculados em tantas representações da sociedade 

permeavam sua maneira de se ver, de construir imagens de si, de edificar formas de agir e 

comportar, de perceber e enxergar os outros.   

Segundo Chartier (1990, p. 66) não há prática social ou estrutura que não seja 

produzida pelas representações, contraditórias e afrontadas entre si, pelas quais os indivíduos 

e os grupos dão sentido a seu mundo. Na busca de dar conta das variações culturais, o 

conhecimento histórico, em seus últimos avanços, tem mostrado que é impossível qualificar 

os motivos, os objetos ou as práticas culturais em termos imediata e puramente sociológicos. 

Tem-se enfatizado, ainda, que sua distribuição e seus usos em uma sociedade não se 

organizam necessariamente de acordo com as divisões sociais prévias, identificadas a partir 
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das diferenças de estado e de fortuna. Assim, as novas perspectivas abertas para pensar outros 

modos de articulação entre as obras e as práticas e o mundo social são sensíveis à pluralidade 

das clivagens que atravessam uma sociedade e à diversidade dos empregos dos materiais ou 

dos códigos compartilhados. Carolina, a favelada, dominava um código mínimo da cultura 

letrada e o empregava em sua escrita, atividade incomum para indivíduos em tais condições e 

espaços, indicando a circularidade de dados bens culturais entre segmentos diversos da 

sociedade.   

As divisões culturais não se ordenam obrigatoriamente segundo uma grade única do 

recorte social que, supostamente, comanda a desigual presença dos objetos como as 

diferenças nas condutas. Chartier (1990, p.73) considera que há três modalidades de relação 

com o mundo social. Primeiro, o trabalho de classificação e de recorte que produz as 

configurações intelectuais múltiplas pelas quais a realidade é contraditoriamente construída 

pelos diferentes grupos que compõem uma sociedade. Em seguida, as práticas que visam a 

fazer reconhecer uma identidade cultural, a exibir uma maneira própria de estar no mundo, a 

significar simbolicamente um estatuto e uma posição. Por fim, as formas institucionalizadas e 

objetivadas, graças às quais “representantes” (instâncias coletivas ou indivíduos singulares) 

marcam, de modo visível e perpetuado, a existência do grupo, da comunidade ou da classe.  

O texto Quarto de Despejo expressa a forma como a sociedade brasileira da década de 

1950 foi representada com suas contradições, foi classificada e lida na perspectiva de uma 

mulher pobre e negra, cuja formação escolar não ultrapassou o segundo ano da educação 

primária. Representação que exibe um modo de se situar no mundo, de se ver e sentir, de se 

identificar. Assim sendo é de importância inquestionável para os estudos de história e da 

literatura a partir da visão dos marginais. Os anos 60, como já mencionado, também se 

diferenciaram por ser uma época em que alternativas culturais se levantaram e a chamada 

cultura popular foi uma dessas manifestações valorizadas, sendo Carolina uma autora que 

tinha tudo para se distinguir como personagem dessa expressão cultural nesse viés alternativo 

e contracultural. 

Chartier (1990, p. 82) afirma que as representações, que emanam dos produtos 

culturais ou as formas culturais, constituem-se em matrizes de discursos e de práticas sociais 

diferenciadas, comandando atos ao serem apropriadas ou usadas de modo diferentes pelos 

sujeitos numa sociedade, existindo lutas e conflitos nesse processo. Desse modo, a história 
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cultural volta-se para as práticas de leitura de um sentido historicamente produzido e 

diferencialmente apropriado, buscando compreender a maneira como estes afetam o leitor e o 

conduzem no mundo. Assim, nessa história, a representação e a apropriação possuem lugar de 

problemas centrais, tanto na história da arte quanto nos estudos literários. Carolina é fruto das 

representações a que tinha acesso e também produtora de representações acerca daquilo que a 

envolvia. 

 Certeau (2011, p.50-82), afirma que as ciências da linguagem são, indubitavelmente, 

apenas um sinal a mais daquilo em que se transformaram as representações. As técnicas da 

suspeita, psicanalíticas ou sociológicas, dependem da sociedade que analisam. Desse modo, 

Carolina, ao falar, fazer sua crítica, confessa, à sua maneira, o que denuncia. A linguagem 

instala-se numa ambiguidade entre aquilo que ela implica e aquilo que ela revela. Entre as 

ações que simboliza, ela mantém o espaço problemático de uma interrogação. E, como uma 

máquina do tempo, permite a reencenação, ou seja a representação das práticas sociais através 

das gerações, ao mesmo tempo em que torna possível a diferenciação do passado, presente e 

futuro.  

A obra de Carolina é prova vívida de tais afirmações acima expostas, pois ao forjar 

suas identidades, produzidas em contato com um espaço e contexto de ação, ela contribui para 

influenciar a sociedade em suas consequências e implicações. Desse modo, conforme Borges 

(2003, p. 39), a nova história cultural tem voltado sua atenção para o exame de textos, 

imagens, atitudes e sentimentos, vistos como produtos sociais histórica e culturalmente dados, 

usados e apropriados, que podem contribuir para a compreensão e esclarecimento de uma 

dada cultura e sociedade. Nesse sentido, a linguagem, sendo um aspecto da cultura, também 

se configura como histórica ao mudar com o tempo e em decorrência do lugar. Carolina passa 

para o papel o que quer dizer sobre o quarto de despejo que considerava ser a favela, 

“catando” palavras, “reciclando” discursos, trazendo lirismo, fornecendo, portanto, chaves 

para um trabalho singular com a linguagem numa estética de fragmentação (ANDRADE, 

2008, p. 1). 

Souza (2012, p.21-28) considera que o Brasil passou, durante o processo de 

modernização, de uma fase de segregação cultural marcado pela postura de uma elite para 

uma etapa de massificação, em que há uma manipulação das massas no consumo de bens 

culturais. A linguagem fraturada de Carolina deve ser entendida pelo que de fato é: a tentativa 
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de uma pessoa das camadas subalternas de dominar os códigos da cidade letrada (LAJOLO, 

1996 apud SOUZA, 2012, p. 23) e de nela inserir-se, de a ela pertencer. 

 Carrijo (2011, p. 150) considera que o sujeito se constitui na e pela ideologia, por meio 

de modos de ver o mundo, e traz tatuado/inscrito em seu processo de subjetivação um lugar 

social, uma posição e formação discursiva e, consequentemente, um lugar discursivo. 

Carolina, o sujeito-autor, a partir de uma dada condição ideológica, política, social, histórica, 

no espaço de seu barraco na favela Canindé, acredita que a escrita é uma profissão possível, 

pretendida, ambicionada. Na materialidade discursiva de seu diário se faz possível identificar, 

assinalar diversos recursos utilizados para compor seu dizer: trechos carregados de metáforas. 

Carolina traz tatuada a marca do interdiscurso e é inegável, em muitos momentos, o 

reconhecimento de trechos, falas, verbetes, transcrições de outros discursos, de outros autores, 

notadamente românticos.  

  A linguagem de Carolina, por um lado, foge do senso comum, da banalização e, por 

outro, cai num anacronismo, ao não ser aquela de seu tempo e lugar. Ela buscava no passado a 

forma e a linguagem poéticas para narrar suas desventuras e buscar sua “infiltração” no 

campo da literatura. Tanto na prosa quanto na poesia trata-se de multiplicidades de visões, de 

retratos de Carolina, que vão se delineando à medida em que ela vai confrontando com a 

realidade externa sua escrita. A autora usava do diário como arma protetora, de defesa e de 

ameaçava a seus agressores na vida cotidiana. Seu texto também era uma escrita que 

ameaçava a ordem social, uma vez que trazia em si se não a possibilidade de desestabilização 

pelo menos de questionamento da estrutura de classes. Ele representava, igualmente, uma 

ameaça porque traz uma definição de ética, que consiste na responsabilidade de levar adiante 

a missão de ser observadora atenta e denunciar as mazelas sociais (SOUZA, 2012, p. 102-

3,5). 

 Andrade (2008, p. 3) esclarece que a narrativa de Quarto de Despejo tem uma 

composição e tessitura discursiva muito rica e própria. No gênero memorialístico o discurso 

predominante é aquele do autor-narrador que pauta-se em reminiscências e reflexões sobre o 

passado, às vezes, com inserções no presente e antecipação do futuro, feitas em primeira 

pessoa, e com rara ou total ausência de discurso direto. Já o diário de Carolina, ao contrário, 

por privilegiar a forma discursiva fragmentada do íntimo, alavancada no presente vivido pela 

autora-narradora, é composto em grande parte de diálogos sob a forma de “discurso citado”, 
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ou seja, de reprodução do discurso direto deslocado no espaço e diferido no tempo. A autora 

cria uma orquestração discursiva que representa a complexidade em que vive: o mundo da 

oralidade, dos encontros e desencontros da favela em contradição com as notícias veiculadas 

pela imprensa escrita e com as leituras dos livros de poesia. 

 A amargura do seu discurso, o pessimismo em relação ao futuro, as incertezas sobre a 

própria sobrevivência aparecem ao lado de uma apreciação lírica da paisagem, do céu azul, da 

noite estrelada. Sua capacidade de apreciar a beleza a impulsiona em direção à vida e à 

salvação. Brinca com suas próprias extravagâncias: “O céu já está salpicado de estrelas. Eu 

que sou exótica gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido” (MACHADO; 

CASTRO, 2007 apud AZEREDO 2008, p. 168). 

 Não é a forma de Quarto de despejo que garante a Carolina o caráter de literário que 

vemos em seu texto e narrativa, mas o que de singular aparece a partir da junção entre a 

forma, o tema e a linguagem. Seu diário, apesar de contar suas agruras cotidianas na favela 

Canindé, é também um texto permeado de ficção, ou seja, é linguagem que filtra o 

acontecimento em escrita.  Essa linguagem, esfacelada na forma, faz de seu texto único 

(ANDRADE, 2008, p. 5). Assim, nas palavras de Azeredo (2008, p. 171), 

No registro puramente psicológico, escrever era para Carolina uma fonte de 
prazer, da ordem da sublimação. Canalizando sua energia para essa atividade 
tão criativa e valorizada socialmente, estruturava-se psiquicamente, 
reelaborava a experiência traumática e talvez a superasse [...].  

 

A linguagem fraturada de Carolina deve ser dessa forma entendida pelo que 

representou, ou seja, a tentativa de uma pessoa das camadas subalternas de dominar os 

códigos da cidade letrada e de se inserir na sociedade. 

 
3. Identidade no diário de Carolina Maria de Jesus 
 

Para Guattari e Rolnik (1993, p.68) “a identidade é um conceito de referenciação, de 

circunscrição da realidade a quadros de referência, quadros esses que podem ser imaginários”. 

Em outras palavras, “é aquilo que faz passar a singularidade de diferentes maneiras de existir 

por um só e mesmo quadro de referência identificável.” A identidade e os aspectos da 

memória são amplamente discutidos em relação a todas as situações da vida cotidiana nos 

dias atuais. Ainda, segundo os autores, quando vivemos nossa própria existência, nós a 

vivemos com as palavras de uma língua que pertence a cem milhões de pessoas; nós a 
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vivemos com um sistema de trocas que pertence a todo um campo social; nós a vivemos com 

representações de modos de produção totalmente serializados. No entanto, vivemos e 

morremos numa relação totalmente singular com esse cruzamento.  

Nesse contexto, uma questão primordial a ser considerada no estudo da identidade é 

que a mesma se constitui apenas através da relação com outros indivíduos, logo, de forma 

relacional. Hall (2011, p.38-39) designa que a identidade é algo realmente formado ao longo 

do tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 

momento do nascimento. Assim, ao invés de falar de identidade como uma coisa acabada, 

devemos falar em identificação e vê-la como processo em andamento.  

Nesse pressuposto, de se pensar a identidade como resultante de um processo histórico 

que articula toda nossa vivência, recorremos a Ciampa (1999) que define três conceitos 

importantes acerca da teoria da identidade: a identidade como representação de personagens, 

por meio de papéis socioculturais, a identidade como metamorfose e a identidade como 

emancipação. Para o autor, a identidade é construção, reconstrução e desconstrução 

constantes, no dia-a-dia do convívio social, na multiplicidade das experiências vividas. 

Para Hall as concepções de identidade na sociedade moderna passaram por três 

períodos. O primeiro, aquele do sujeito iluminista, totalmente centrado, dotado da capacidade 

de razão, com núcleo interior inato que se desenvolvia, mas ainda permanecendo 

essencialmente o mesmo – identidade como essência. O segundo, o sujeito sociológico, 

refletindo a crescente complexidade do mundo moderno, possuindo núcleo interior não 

autônomo e auto-suficiente, formado em relação aos outros significativos, com identidade 

edificada a partir da interação e do reconhecimento do outro.  

 

A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o 
‘interior’ e o ‘exterior’ – entre o mundo pessoal e o mundo público. A 
identidade, então, costura o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos 
quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos 
reciprocamente mais unificados e predizíveis. (HALL, 2011, p. 11-12). 

 

E, por fim, o terceiro, é o sujeito pós-moderno, concebido como não tendo identidade 

fixa, essencial ou permanente. “A identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e 

transformada continuamente em relação Às outras formas pelas quais somos representados ou 

interpelados, nos sistemas sociais que nos rodeiam.” (HALL, 2011, p. 12-13).  
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Carolina, em seu livro/diário, descreve seu cotidiano, suas discussões com os vizinhos, 

as dificuldades de convivência e formas de lidar com a criação dos três filhos, além de sua 

maneira de ver e perceber a vida política da época e suas “politicagens”. Assim, aponta que a 

formação ou transformação das identidades se dão num processo dialético, social e histórico.  

  A representação de personagens através de papéis, da qual trata Ciampa, é baseada 

no pressuposto de que as “realidades” são criadas e representadas por autores, que interagem 

por meio de personagens. Carolina, em seu diário, deixa o leitor sem saber, em certos 

momentos, quando temos a autora, a narradora ou a personagem, pois a narrativa vai se 

constituindo em tempo paralelo àquele que forma seu universo, concretizando a autora mesma 

como personagem da sua própria história. Os personagens/papéis, como mãe, mulher, negra, 

favelada, catadora de lixo e escritora “ora se conservam, ora se sucedem, ora coexistem, ora 

se alternam” (CIAMPA, 2001, p. 156). Tais modos de produção identitária caracterizam a 

identificação como articulação de várias personagens, configurando a igualdade e a diferença, 

a própria metamorfose. Enquanto atores de nossa história necessitamos de personagens para 

representar e nos concretizar na relação e na metamorfose entre os variados papéis encenados.  

Assim, a identidade como metamorfose refere-se à alteração da identidade de um 

indivíduo, muitas vezes, em detrimento das modificações nas identidades de outros. Segundo 

o autor são muito comuns às re-significações na identidade de uma pessoa que descobre se 

relacionar com outra que não era realmente quem se pensava, ou esperava que fosse. Nesses 

casos verifica-se uma alteração na identidade de quem havia se “enganado” com a outra 

pessoa, pois a relação estabelecida não é mais a mesma, proporcionando uma reformulação de 

significados e possibilidades de objetivação em virtude de um contexto recém-determinado.  

Ciampa (2001) afirma, ainda, que a identidade é a própria articulação entre a diferença 

e a igualdade, constituindo-se como metamorfose, como “vida que supera a morte”, como 

movimento e transformação; é a própria união entre subjetividade e objetividade, entre desejo 

e realização. Hall (2011, p. 69) chama nossa atenção para formas de identificação mutantes, 

ao citar que as identidades nacionais, que ancoraram por muito tempo os indivíduos, passaram 

a se desintegrar num mundo “pós-moderno global”, no qual novas identidades, híbridas, estão 

tomando seu lugar.  

Nessa perspectiva a identidade é o que estou-sendo, uma identidade que me nega 

naquilo que também-sou-sem-estar-sendo, na medida em que sempre compareço como 
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representante de mim mesmo (uma personagem) perante os outros. Para Ciampa (1987, p. 

(127), “cada indivíduo encarna as relações sociais, configurando uma identidade pessoal. 

Uma história de vida. Um projeto de vida. Uma vida que nem sempre-é-vivida, no 

emaranhado das relações sociais.” Fica explícito que a concepção de identidade trazida por 

esses autores denota uma questão política, ao passo que para Ciampa, sua compreensão deve 

levar em consideração tanto os fragmentos de emancipação quanto a sutil opressão. Em 

ambos os autores a identidade aparece como um conceito que opera como sutura, construído 

por meio da diferença, nunca fora dela (LIMA, 2008).  

Já o conceito de emancipação remete à possibilidade de deixarmos de apresentar uma 

concepção cristalizada de identidade e assumi-la como metamorfose. Ciampa (1999) reflete 

que “para ser o que é”, deve-se haver um desenvolvimento, uma superação dialética da 

contradição entre ser um, ser outro e, ao mesmo tempo, ser um que representa os dois.  

Esses princípios indicam tanto a importância da relação com o outro quanto à 

influência do contexto social e cultural no processo de re-significações das identidades. Desta 

forma, podemos refletir sobre a fluidez da identidade de qualquer indivíduo, a mobilidade 

característica ao processo identitário e também sobre a importância do processo dialético 

nessa dinâmica que constitui o ser humano. Portanto, o estudo da identidade possibilita uma 

compreensão mais global do fenômeno estudado no presente trabalho, uma vez que considera 

vários aspectos que influenciam a constituição da identidade de Carolina de Jesus, marcada 

pela flexibilidade e alternância de papéis.  

Ciampa (2005) aborda questões fundamentais para tal reflexão quando considera a 

importância de não poder se contentar em ser aquilo que é negado, ou seja, incorporar papéis 

pré-determinados, que indicam os padrões de comportamentos “adequados” ou comuns a 

determinadas circunstâncias. Carolina foi duplamente discriminada, por sua origem negra e 

por ser mulher. Ela permaneceu na escola pouco mais de dois anos com ajuda de uma “bem 

feitora” e toda sua educação formal na leitura e escrita advém desse pouco tempo. E, por 

conta de sua pouca instrução e condição de pobreza, acabou como catadora no “lixão”. Esse 

fato não impediu, entretanto, que ela, por meio da literatura, iniciasse uma luta por uma 

situação de transformação social e por oportunidades iguais. 

  Há diferenças de perspectiva importantes sobre a questão da identidade nas reflexões 

de Hall e Ciampa. Hall parte da premissa de que as identidades estão, cada vez mais, 
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fragmentadas na modernidade tardia, que “elas não são, nunca, singulares, mas multiplamente 

construídas ao longo dos discursos, práticas e posições que podem cruzar ou ser antagônicos.” 

(HALL, 2011, p. 108). Assim seu pensamento ajuda a entender historicamente um momento, 

sendo um diagnóstico de uma época, logo uma generalização e sendo pouco operacional no 

sentido prático.  Já Ciampa considera que a identidade sempre é metamorfose e que é um 

problema não se ter contemplado esse fato anteriormente, ou seja, que a identidade não estaria 

cada vez mais fragmentada em uma modernidade tardia, mas sempre seria a expressão de uma 

infinidade de personagens, irredutíveis aos papéis impostos socialmente, extraindo daí sua 

força e sua possibilidade de transformação (LIMA, 2008). 

Na obra de Carolina a realidade é criada e recriada pela autora que interage 

cotidianamente com outros personagens e esses vão se constituindo no universo da favela, 

tornando-os, também, autores e não somente personagens da própria história. Estes modos de 

produção caracterizam a identidade como articulação de várias personagens, configurando a 

igualdade e a diferença, a própria metamorfose. Como autores de nossa história, necessitamos 

de personagens para representar e nos concretizar através da metamorfose, da relação com os 

vários papéis que assumimos (CIAMPA, 2001, p. 156 apud SOUZA; PAULINO-PEREIRA; 

SOARES, 2007). 

Sua literatura documental e de contestação trata de uma vida de exclusão e, ainda, das 

subjetividades oriundas daquele lugar. Essa retratação em sua subjetividade se manifesta de 

várias formas. No caso, nas faltas de bens e serviços, segurança, justiça e cidadania, além da 

história dos próprios indivíduos que ali habitavam. Para Guattari e Rolnik (2010, p. 68,79) há 

uma dupla descentralização radical da noção de subjetividade em relação à de identidade, pois 

a subjetividade é caracterizada de modo duplo: de um lado pelo fato de habitar processos 

diferenciais, de singularização, infrapessoais ou infraindividuais e, de outro, por ser agenciada 

nas concatenações das relações sociais, econômicas, maquínicas, de  ser aberta a essas 

determinações socioantropólogicas, econômicas. Na figura de Carolina se pode ver a fluidez 

característica da identidade de qualquer indivíduo, a mobilidade característica do processo 

identitário e também a importância do processo dialético nessa dinâmica que constitui o ser 

humano. O que interessa à subjetividade capitalista não é o processo de singularização, mas 

justamente o resultado desse processo: a circunscrição a modos de identificação dessa 

subjetividade dominante.  
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A desigualdade social que assola Carolina não estava restrita a ela ou sua família, indo 

além, e se configurava nas relações sociais que se estabelecia durante sua vida, como nesse 

trecho de Quarto de Despejo: 

 

Na Rua Araguaia com a Rua Canindé tem muita lama e eu encontrei 
dificuldade porque eu estava descalça e os meus pés deslizava na lama. 
Apareceu um senhor e empurrou a carrocinha pra mim. Me disse para eu 
ajeitar as tábuas que escorregaram da carrocinha. E o José vendo minha luta 
me disse: - Por que é que a senhora não se casou? Agora a senhora tinha 
homem para ajudar. (JESUS, 2005, p. 77). 
 

A identidade autoral de Carolina se delineia com relação aos seguintes fatos: ser negra, 

mãe-mulher, favelada e poeta. Todos esses pontos de conexão internos conferem densidade à 

sua narrativa (SOUZA, 2012, p.82). No desdobramento entre a autora e a personagem, 

Carolina ora se define pela força, ora pela resignação. A construção do eu através da escrita se 

dá pelo embate provocado pelo contato com os outros. A convivência com os moradores da  

Canindé era difícil porque Carolina estabelecia uma diferença entre eles, entre ela e os outros 

favelados, por ser letrada.  

A literatura, como discurso que representa e problematiza a forma social, também 

dialeticamente a configura. Carolina fala de sua vocação de poetisa como uma benção e 

maldição. Ela, que veio da camada subletrada da sociedade brasileira, se inspirava na 

academia letrada e queria, por meio da literatura, conseguir a mobilidade social, ser 

respeitada. A novidade que trás a autora é atingir, sem querer, uma característica estética 

própria, original, que arrisca ameaçar o sistema letrado (SOUZA, 2012, p. 93-5, 111-2).  

Pellegrini (1990 apud Souza 2012, p.132), afirma que toda realidade gera sua própria 

linguagem, determina suas estruturas e delineia procedimentos de escrita que lhe são próprios. 

Carolina cria uma representação de si e do outro para tratar da complexidade do 

espaço/território em que vive. Para Hall as identidades não são fixas, são construídas nos 

discursos e não fora deles. Identidade e a diferença emergem de jogos de poder e são produtos 

da marcação da diferença e da exclusão e não “uma mesmidade que tudo inclui, uma 

identidade sem costuras, inteiriça, sem diferenciação interna” (HALL, 2011, p.109). 
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IMAGINÁRIO E FUNÇÃO-AUTOR NA FORMULAÇÃO EM BLOGS  

 
 

Lucimar Luisa FERREIRA (CNPq)1 
 
 
RESUMO: Os estudos sobre blogs são inúmeros, entretanto, na grande maioria, os enfoques 
giram em torno dos aspectos técnicos, funcionais e pragmáticos. Essas abordagens, centradas 
nas noções de comunicação e de interação, pressupõem um sujeito intencional, mestre do 
sentido, o usuário do computador. Neste trabalho, procuramos produzir um deslocamento da 
noção de usuário para a de sujeito discursivo, que assume a função-autor e produz textos na 
Web, submetido às condições de produção da interlocução online. O corpus do trabalho é 
formado por materiais diversos (página inicial, perfil e post) recortados de um blog pessoal de 
um autor indígena.  
 
 
Palavras-chave: Imaginário. Função-autor. Blog. Indígena 
  
 
1 Introdução 

 

Em grande parte das discussões contemporâneas sobre internet, mídias digitais, rede 

eletrônica, a noção de usuário funciona como base. Essas abordagens, que fazem parte de uma 

concepção comunicativa e pragmática da linguagem, pressupõem a literalidade dos sentidos e 

um sujeito consciente, intencional, aquele que age e realiza atos através da linguagem. Mas, 

se considerarmos o funcionamento do discurso, o sujeito não é o eu-consciência, a linguagem 

não é transparente e as relações de significação não são dadas e nem naturais. Isso porque a 

possibilidade da relação mundo-linguagem se assenta na ideologia 2  e é pela noção de 

ideologia, pela ideia de prática e de mediação, que se introduz a ideia da incompletude e de 

falha na linguagem. Pela noção de falha e de incompletude, é possível compreender que a 

interpretação e/ou os deslocamentos dos sentidos sempre são possíveis.  

É nos termos da interpretação e dos deslocamentos de sentidos que os blogs 3 

funcionam enquanto potencial na produção e na circulação de novas discursividades. Ou 

1  Pesquisadora do grupo “Arte, discurso e prática pedagógica” - UFMT/UEG/UFU - CNPq – Goiânia, Brasil, 
lucimarluisa@uol.com.br.  
2 Conforme Orlandi (1999), ideologia é aquilo que define a direção dos efeitos de sentido. 
3 Para Orihuela (2007), o blog é um meio com autoria centralizada, que se estrutura cronologicamente e gera 
uma comunidade para fora (blogosfera) mediante links de entrada (referers e trackbacks) e saída (links dos posts 
e blogroll). 
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melhor, na formulação no blog, mais do que a execução de funções comunicativas, o que está 

em jogo são as relações simbólicas, através das quais o sujeito se constitui na/pela linguagem, 

mediado pelas ferramentas de publicação, ultrapassando as fronteiras do fazer pragmático e os 

limites do aparato tecnológico.  

Compreendendo que na prática da textualização, o autor constrói imaginariamente a 

unidade do texto, num blog a construção da unidade tem uma relação direta com a função-

autor4 e com o funcionamento do imaginário.  É a partir do imaginário de uma interlocução 

imediata e sem intermediários que o blogueiro compõe o layout e o design da página, 

configura a ferramenta e formula os seus posts.  

Partindo dessa compreensão do blog, neste trabalho, buscamos deslocar a noção de 

usuário do computador para a de sujeito discursivo, constituído pelo imaginário5 e interpelado 

pela ideologia, que formula e constrói a unidade do texto a partir da função-autor.  

   

2 Condições de produção e formulação nos blogs  

  

De acordo com Pecheux (1997, p. 77), há uma relação necessária entre as 

“circunstâncias” de um discurso e os mecanismos formais que o produzem. Nesse sentido, o 

funcionamento de uma formulação não pode ser descrito como integralmente linguístico, pois 

é necessário referi-lo ao “mecanismo de colocação dos protagonistas e do objeto do discurso”, 

isto é, considerar as condições de produção. Para Orlandi (1999), as condições de produção, 

por sua vez, compreendem os sujeitos, a situação e a memória. 

As condições de produção em um blog podem ser: em sentido estrito, o contexto 

imediato da interlocução mediada pelo computador (as circunstâncias da enunciação online) 

e, em sentido amplo, o contexto sócio-histórico e ideológico. Em um blog, as condições de 

produção estão representadas pela escrita em rede e pela relação entre a memória discursiva e 

a memoria metálica. A memória discursiva é o saber que torna possível todo dizer e que 

retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada 
                                                           
4 Essa noção foi formulada por Orlandi (2007), através de um deslocamento do conceito de função-autor de 
Foucault em “A ordem do discurso” (1975). À diferença de Foucault, que liga a função-autor à obra, para 
Orlandi (2007), “a função-autor se realiza toda vez que o produtor da linguagem se representa na origem, 
produzindo um texto com unidade, coerência, progressão, não contradição e fim”. 
5 Pêcheux (1997) afirma que “nos processos discursivos funciona uma série de formações imaginárias que 

designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio 
lugar e do lugar do outro”. 
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tomada da palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito 

significa em uma situação discursiva dada (ORLANDI, 1999). Já a memória metálica, 

conforme Orlandi (2010), é a memória da máquina, da circulação, que não se produz pela 

historicidade, mas por um construto técnico. Assim, para pensar a textualização em um blog é 

necessário compreender a constituição dos sujeitos em relação às condições de produção em 

sentido estrito e em sentido amplo. 

  

3 O sujeito discursivo e o imaginário 

 

Os sujeitos, numa abordagem discursiva, são posições e essas posições correspondem 

às projeções imaginárias dos lugares sociais que estão representados nos processos 

discursivos em que são colocados em jogo. As posições são constituídas a partir do 

funcionamento das formações imaginárias, que sustentam, também, o jogo de antecipações 

que configuram a interlocução. Pelo mecanismo de antecipação, o sujeito antecipa-se a seu 

interlocutor quanto ao sentido de suas palavras. Para Orlandi (1999), esse mecanismo regula a 

argumentação de tal forma que o sujeito dirá de um modo, ou de outro, segundo o efeito que 

pensa produzir em seu interlocutor.  

Partindo desses fundamentos, é necessário pensar que o blogueiro, na criação e na 

manutenção do seu blog, o faz a partir de um imaginário que tem de si, do objeto do discurso 

e dos interlocutores, leitores online. Nesse caso, considerando que todo discurso se constitui a 

partir de um imaginário, é necessário compreender que, de acordo com Orlandi (1999), o 

imaginário não brota do nada: assenta-se no modo como as relações sociais inscrevem na 

história e são regidas em uma sociedade, como a nossa, por relações de poder. O fato de o 

sujeito indígena se inserir no mundo da tecnologia6, no espaço da interlocução em rede para 

produzir e fazer circular sentidos silenciados e/ou interditados pode redefinir relações de 

poder estabelecidas no nível simbólico e imaginário.  

 

 

 

                                                           
6 De acordo com Dias (2004), é fato que o cálculo é a base da linguagem dos programas informáticos, porém, 
sobretudo com a telemática, o computador passa a ser um lugar para a constituição do sujeito e do sentido na 
articulação da língua com a história, em que entram o imaginário e a ideologia.(Grifos da autora) 



 

 

978 

4 Autoria numa perspectiva discursiva: texto e função-autor 

 

Pensar a autoria na rede/internet, numa perspectiva discursiva, pressupõe pensar a 

formulação (textualização), embora a constituição e a circulação dos discursos também sejam 

tratadas de forma indissociável. Para Orlandi (2001, p. 10), a formulação é o acontecimento 

discursivo pelo qual o sujeito articula manifestamente seu dizer e dá contorno material ao 

dizer instaurando o texto. O texto, segundo Orlandi (2007), é um objeto linguístico-histórico, 

não fechado, incompleto, que dá sentido às palavras. O texto, nessa perspectiva, não é um 

produto acabado, ele é um processo. Nesse processo, há uma necessidade de relacionar a 

materialidade significante com o histórico que fala antes na memória, compreendendo o papel 

da ideologia e os efeitos de sentido produzidos pela composição gráfica, imagética e outras 

materialidades que significam na formulação.  

De acordo com Gallo (2011, p.416), o texto em si é dispersão de sentidos e a função-

autor é a dimensão de todo sujeito que trabalha permanentemente na contenção dessa 

dispersão. O autor constrói imaginariamente a unidade do texto e o efeito de unidade sempre 

mantém uma relação com a dispersão dos sentidos que o atravessam. Na prática da 

textualização, a função-autor é a dimensão do sujeito que, responsável pelo que diz, trabalha 

a organização e a amarração dos sentidos, criando, com esse gesto, o efeito de coerência e de 

fecho. De acordo com Orlandi (2007) a autoria é uma função do sujeito responsável pela 

produção da coerência, da não-contradição e da unidade do texto. Além disso, para Orlandi 

(2007), o autor responde pelo que diz ou escreve, pois é suposto estar em sua origem. 

Partindo dessa compreensão da textualidade e da autoria, analisar o discurso indígena nos 

blogs, partindo do processo de textualização, pressupõe compreender a função-autor e o 

funcionamento do imaginário.   

 

5 Imaginário e função-autor no blog Gasodá Suruí  

 

Pensando que um dizer elege um sentido na cadeia parafrástica e que essa seleção é 

resultado da intervenção da ideologia, no Blog Gasodá Suruí, o sujeito assume a função-autor 

e formula os textos, argumentando, a partir de uma antecipação de sentidos, numa direção 
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inversa aos sentidos estereotipados, tendo em vista o já-dito, o pré-construído do discurso 

ocidental.  

Embora a ferramenta blog ofereça limites de formatação, o blogueiro compõe seu blog 

(em termos de layout e de design da página) formata e produz os seus posts, sendo essa 

prática parte do processo ideológico da interpelação do indivíduo em sujeito do seu discurso, 

o qual fornece impõe a evidência dos sentidos na interlocução mediada por computador. Todo 

esse processo acontece sob o efeito ideológico de o sujeito ser a origem do sentido, tendo em 

vista que ao optar por um ou outro elemento de design, de forma de layaut da página e tipo de 

publicação, o sujeito o faz a partir de uma interpretação, de uma posição e de um processo de 

filiação discursiva. Ou seja, no processo de composição visual e formato da página, da 

configuração ou da produção dos posts, o sujeito interpreta filiado a uma determinada 

formação discursiva7.  

Para discutir esse funcionamento do imaginário e da função-autor no blog, desenvolvo 

uma análise de alguns elementos, página inicial, perfil e posts, do blog Gasodá Suruí. O blog 

Gasodá Suruí está em circulação na rede desde abril de 2009 e, embora trate de diferentes 

assuntos relacionados às ações e à cultura do povo Suruí, se destaca na postagem de matérias 

relacionadas à formação e a aquisição de conhecimentos por parte de seu autor. Esse blog, 

numa classificação convencional, poderia ser considerado diário8, mas se for analisado numa 

perspectiva discursiva, é possível compreender que ele não é apenas um diário. Embora trate, 

na maior parte dos casos, de assuntos ligados à vida pessoal e formação do seu autor, no 

discurso, o que se constrói é uma imagem positiva de um sujeito indígena que tem formação 

acadêmica, conhecimento dos direitos e da tecnologia e nem por isso menos índio. 

 Podemos observar esse funcionamento na página inicial, no perfil e em um post do 

blog Gasodá Suruí, do ano de 2011, figura 1, abaixo.  

                                                           
7 Para Pechêux (1995, p. 160), formação discursiva é “aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a 

partir de uma posição dada numa conjuntura dada [...] determina o que pode e deve ser dito”. 
8 Para entender como o blog é analisado num perspectiva de diário online ler Marcuschi (2010), Komesu (2010) 
e Schittine (2004).  
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Figura 1: Página inicial do blog Gasodá Surui em 2011 

 

No processo de composição da página inicial, da configuração e de produção dos 

posts, o sujeito se significa na diferença étnica, processo a partir do qual produz gestos de 

resistência.  

Na página inicial9 do blog aparece um fundo verde, tendo como título destacado, o 

próprio nome do autor. O nome dá destaque não apenas para o sujeito, mas também para o 

povo, já que o nome indígena é composto pelo nome da etnia. Através do nome, o sujeito é 

significado como parte de um grupo, o povo Suruí.  

Na fotografia do perfil, o blogueiro aparece vestido de terno com um cocar na cabeça. 

Em termos de funcionamento discursivo, o autor do blog, no perfil, num processo imaginário, 

se significa numa posição de formalidade. O terno é um elemento que marca imaginariamente 

a posição de formalidade do autor do blog. Mas esse sujeito (o blogueiro indígena), embora 

vestido de terno, traz na cabeça um cocar. E, através desse adorno, o blogueiro se significa no 

lugar da diferença étnica, ou seja, o indígena. Isso porque esse adorno tradicional pode 

significar, via discurso transverso 10 , a cultura indígena, mantida significativa e em 

funcionamento. O cocar é a materialidade que significa, nesse caso, a cultura indígena suruí, 

                                                           
9 Disponível em: http://gasodasurui.blogspot.com/. Acesso em: 04 maio 2011. 
10 Para Pêcheux (1995, p. 166) “o funcionamento do ‘discurso transverso’ remete àquilo que, classicamente, é 

designado por metonímia, enquanto relação da parte com o todo, da causa com o efeito, do sintoma com o que 
ele designa, etc.” (Grifos do autor) 
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funcionando na identificação do sujeito. No blog, Gasodá Surui é um sujeito indígena que 

assume a função-autor na rede mundial de computadores. Esse sentido é reafirmado na sua 

descrição no texto escrito do perfil. Nessa descrição, o sujeito se denomina indígena 

brasileiro. Veja o texto reproduzido na sequência discursiva, a seguir: 

 

Gosodá Suruí 
Cacoal, Rondônia, Brazil 
Indigena Brasileiro Pertencente ao Povo Paiter de Rondônia. graduado em 
Turismo pela Faculdade São Lucas de Porto Velho - Brasil. Atualmente e 
Coordenador de Cultura Gamebey e responsavel pelo Projeto de Elaboração 
de Plano de Turimo Paiter na Associação Metareilá do Povo Indigena Surui. 
 
 

Nesse texto, o sujeito se denomina indígena brasileiro, dando relevo à condição de ser 

indígena. O sujeito é um indígena de uma etnia específica, Suruí Paiter, brasileiro. Ao se 

apresentar como índio da etnia Suruí Paiter, de Cacoal – RO, o sujeito se mostra parte de um 

povo, de uma etnia, que reside em um estado brasileiro, Rondônia. O sujeito é antes de tudo 

um indígena, que vive em uma terra indígena, em uma região do país. E ser brasileiro, nessas 

circunstâncias, mostra um jeito de se considerar parte de um povo e de um país, que tem 

direitos garantidos. Nesse caso, o sujeito se descreve a partir de um processo de antecipação 

de sentidos, atravessado pelo discurso jurídico. A antecipação funciona em relação ao 

imaginário produzido a partir do discurso ocidental11.  

De acordo com Orlandi (1998, p. 76), todo sujeito experimenta o lugar do ouvinte a 

partir do seu próprio lugar, constituído pelo jogo das formações imaginárias (a imagem que 

faz de X, de si mesmo, do outro). “Cada um ‘sabe’ prever onde seu ouvinte o espera. Esta 

antecipação do que o outro vai pensar é constitutiva de todo discurso”. Nesse funcionamento 

da antecipação, a formação acadêmica e as funções que aparecem destacadas no perfil,  

reformula estereótipos do discurso ocidental a partir do qual os indígenas são “povos do 

passado” “menos  evoluídos” e se adquirem elementos de outras culturas deixam de ser o que 

são. O sujeito se autodenomina indígena de uma etnia específica, formado em turismo e 

membro de uma Associação do Povo Indígena Suruí. Nesse enunciado, são formulados 

sentidos de que os índios são sujeitos do presente, tem capacidade intelectual e podem 

adquirir elementos de outras culturas sem deixar de ser o que são.  

                                                           
11 Cf. Orlandi, 1990.  
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Nessa direção, a qualificação é apresentada como argumento de que é possível 

adquirir conhecimentos de uma cultura diferente sem perder a sua. Esse é um discurso que 

reformula os sentidos para os quais ser índio é manter uma cultura estática. O argumento da 

formação e a ocupação do blogueiro formula uma imagem positiva de um indígena que 

mantém a sua cultura significativa, embora tenha adquirido elementos da cultura ocidental. 

Nesse caso, o cocar significa a cultura indígena convivendo com elementos de outras culturas.        

No post, em um vídeo, o autor do blog fala de si e apresenta a sua filha, um bebê de 

colo. Nesse vídeo, o sujeito aparece sem camisa, de cocar na cabeça e colar indígena. 

Pensando a formulação, há um deslizamento da formalidade da posição de autor no blog para 

a informalidade de um indígena na sua vida cotidiana na aldeia. Mas essa informalidade da 

vida cotidiana na aldeia não é apenas uma exposição da vida privada no espaço publico da 

rede. Essa aparente informalidade aparece sustentando um discurso de manutenção da cultura 

e da diferença étnica. 

Nesse post, ao se expor no vídeo, falando de si e de sua vida pessoal, o sujeito produz 

um gesto de interpretação sobre si e sua família, expondo no espaço público aspectos de sua 

vida privada. Mas, nesse caso, falar da vida pessoal e apresentar a filha, embora seja uma 

maneira de apresentar as questões privadas no espaço público da rede, tem um funcionamento 

peculiar, pois essa apresentação faz parte da construção da uma imagem indígena positiva e 

de um discurso que representa os índios como sujeitos do presente. Com a apresentação da 

filha, o sujeito produz uma inferência de que eles serão também do futuro. Assim, além de 

formular uma imagem positiva dos índios, o dizer promove reformulação de estereótipos12. 

Essa forma de apresentação do sujeito tem relação direta com o imaginário de um 

interlocutor interpelado pelo discurso ocidental, ou seja, o efeito-leitor construído pelo 

discurso indígena no blog é um leitor que desconhece os indígenas do país e os significa a 

partir do desconhecimento e dos estereótipos que circulam em manuais didáticos e na mídia, 

de forma geral.  É a partir desse efeito-leitor que o blogueiro posta um vídeo se apresentando 

e apresentando a sua filha. Em termos de discurso, o sujeito promove um deslocamento de 

sentidos ao se apresentar fisicamente no vídeo, falando oralmente sobre si e sua filha bebê.  

Nesse processo, a materialidade linguística é a base em que se realizam 

simbolicamente as relações de forças e de sentidos que emergem dos confrontos ideológicos 

                                                           
12 A palavra “estereótipo” é usada conforme a definição de Azambuja (2005). 
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que atravessam a formação social. Considerando que a linguagem é um sistema que adquire 

significado, inscrevendo-se na história (ORLANDI, 2002), nesse vídeo, uma imagem 

indígena atual e colocada em circulação, numa relação de deslocamento do discurso a partir 

do qual os sujeitos indígenas são significados negativamente. Em termos de discurso, esse 

fato pode ser compreendido como um gesto de interpretação do sujeito a partir das condições 

de produção específicas do blog.  

A postagem não é assinada, mas nesse tipo de postagem a assinatura não é necessária, 

já que o blog apresenta o mecanismo “Postado por” com o nome do autor na sequência. Esse 

funcionamento dá ao blogueiro o status de autor, coloca o sujeito na origem do dizer e 

responsável pelo que faz circular na rede. Nesse blog, além do mecanismo “postado por 

Gasodá Surui”, o blogueiro produz gestos de interpretação, acreditando poder direcionar e 

conter os sentidos de suas postagens, a partir de um imaginário de um leitor conectado, 

online.  

Para Romão (2006, 17), na posição autor o sujeito “precisa ter domínio (ainda que 

imaginariamente) dos sentidos que supõe produzir, fazendo movimentos de referenciação, 

antecipação e retroação, não deixando o sentido ir para qualquer lugar nem ser qualquer um”. 

No blog analisado, a busca pela contenção dos sentidos pode ser observada no processo da 

escolha da cor do fundo da página, no tipo de fotografia colocada no perfil, no recorte de texto 

escrito do perfil, na imagem que compõe a postagem, na entonação da fala que aparece no 

vídeo e todos os demais elementos verbais e não-verbais que integra a formulação no blog. 

Todos esses movimentos de direcionamento dos sentidos são efeitos do funcionamento da 

função-autor, ou seja, o sujeito, para trabalhar o fechamento e a unidade do texto, assume uma 

função, a partir da qual se coloca imaginariamente na origem dos sentidos que supõe produzir.   

 

6 Considerações finais 

 

A partir das discussões teóricas e análises realizadas neste trabalho, é possível 

compreender que o autor indígena do blog analisado não é apenas um usuário da internet que 

age e publiciza suas intimidades na rede mundial de computadores. O blog também não é 

apenas um sistema de produção de diários online, como alguns estudos preconizam. O 

blogueiro que escreve em um blog, na ilusão da interatividade, produz os seus textos a partir 
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de um processo de interpelação ideológica do indivíduo em sujeito e pela identificação deste 

com os sentidos de uma determinada formação discursiva. O blogueiro indígena, assumindo a 

função-autor, numa posição de resistência aos sentidos da formação discursiva etnocentrista 

ocidental13, produz os seus gestos de interpretação e, nesses gestos, promove deslocamentos 

de sentidos. Na construção imaginária da unidade do texto, o sujeito assume a função-autor, a 

partir da qual se coloca na origem do sentido.  

Partindo desses fundamentos, é necessário pensar que o blogueiro, na criação e na 

manutenção do seu blog, o faz a partir de um imaginário, numa posição de autor que assume 

e constrói a coerência e a unidade do texto, mesmo que essa construção seja imaginária. No 

caso que analisamos, o blogueiro, numa posição-sujeito indígena, filiado à formação 

discursiva indígena, formula e produz gestos de interpretação de resistência. Nessa 

compreensão, o blogueiro indígena não é apenas um usuário da internet ou escrevente de 

posts que circulam na Web, ele é um sujeito que formula a partir de um complexo jogo 

imaginário, ocupando uma posição de autoria constituída a partir das novas possibilidades de 

publicação próprias da rede digital.  

Considerando que o espaço aberto pela rede internet ultrapassa o sistema de uso 

(usuário), as práticas de linguagem produzidas em suporte digital são práticas de sujeitos 

interpelados pela ideologia e constituídos em posições determinadas, tendo em vista o 

caráter simbólico, histórico e político da linguagem, independente do seu suporte ou de sua 

materialidade. Sendo assim, para os índios, o blog pode ser considerado espaço de dizer que 

constitui o movimento da resistência, já que possibilita ao sujeito um lugar de interpretação, 

ou seja, um lugar de deslocamento de sentidos. 
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AULA NOS ASPECTOS LINGUÍSTICOS E INTERCULTURAIS 
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RESUMO: Este artigo apresenta um estudo sobre o uso da música enquanto estratégia de 
aprendizagem e que leva em consideração aspectos linguísticos e interculturais. A 
investigação qualitativa foi realizada por meio da observação de quatro aulas em que foram 
trabalhadas músicas. Foram abordados o uso de habilidades da língua, expressões idiomáticas, 
vocabulário, gramática, elementos interculturais e aspectos afetivos, como a motivação 
(FIGUEREDO, 2009; MURPHEY, 1990; 1992; RICHARDS, 1969; SCHÜTZ, 2003). Os 
resultados discutidos revelam percepções positivas e negativas dos alunos em relação ao uso 
da música em sala de aula e como seu uso pode contribuir para o ensino de línguas. 
 
Palavras-chave: Música. Habilidades da língua. Interculturalidade. 
 
 
1 Introdução 

 

Nas aulas de língua estrangeira, em particular nas aulas de inglês, muitos professores, 

interessados em aprimorar sua prática, utilizam a música como um material didático 

alternativo. Isso ocorre, geralmente, porque o uso de música, em sala de aula, pode ensinar e, 

ao mesmo tempo, divertir. 

A música nas aulas de línguas estrangeiras pode ser trabalhada de maneira efetiva para 

auxiliar o aluno no desenvolvimento das habilidades de escrita, leitura e compreensão 

auditiva e oral. Tem, ainda, o papel de ser um elemento cultural importante, podendo, assim, 

servir de instrumento para se estabelecer um paralelo entre as culturas e o ensino de línguas. 

Sobre língua e cultura, Figueredo (2009) esclarece que 

 

é primordial compreendermos a importância da língua em nossa construção 
social e cultural. A língua pode expressar, encorpar e simbolizar a nossa 
realidade cultural. Quando a língua e a cultura são colocadas juntas, elas 
revelam ao mesmo tempo os valores e crenças dos sujeitos situados 
socialmente e historicamente em uma comunidade de fala. Podemos afirmar 
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2 Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil. Email: fquaresma@terra.com.br. 
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que língua é como uma entidade sócio-interativa que abrange a 
representação do patrimônio social e, da mesma forma, também reflete as 
relações de poder e dominação entre os membros de uma sociedade. 
(FIGUEREDO, 2009) 

 

Diante disso, o trabalho com o aspecto intercultural no ensino de línguas tem como 

base um processo em que não é tido como eixo somente o caráter linguístico, estrutural da 

língua-alvo ou a habilidade de comunicação, mas, sim, propor ao aluno que se posicione 

diante de uma consciência crítica, e também, humana em relação às outras culturas 

(FIGUEIREDO, 2010; FIGUEREDO, 2009). Assim, ao trabalhar a música enquanto elemento 

cultural, o professor pode utilizar diversos recursos que podem levar o aluno a desenvolver 

sua produção linguística, sua habilidade de ser crítico em relação a sua cultura, bem como em 

relação a outra cultura, fazendo da sala de aula um ponto de partida para o conhecimento do 

mundo em que vive. 

Diversos autores abordam a utilização da música enquanto recurso didático, lúdico e 

motivador em sala de aula (FIGUEIREDO; PEREIRA, 2010, 2011; LOPES, 2008; 

MURPHEY, 1990; 1992; PEREIRA, 2007; SCHÜTZ, 2003). De acordo com esses autores, a 

música pode ser utilizada, em sala de aula, com o objetivo de se trabalharem as habilidades da 

língua e componentes do sistema linguístico, como também, promover a interação entre os 

aprendizes, a motivação em sala de aula e criar, nesse sentido, um lugar de aprendizagem 

prazeroso e descontraído. 

A forma como o professor vai utilizar música em sala de aula, conforme afirmam 

Pereira (2007) e Figueiredo e Pereira (2011), está relacionada às crenças que o professor 

possui, ou seja, cada professor determina como, quando e se utilizará a música em sala de 

aula caso acredite que a música é um recurso eficiente para facilitar a aprendizagem de seus 

alunos. Segundo Pereira (1997), a música em sala de aula pode ter diversos usos de acordo 

com o que se propõe a trabalhar. Com base em trabalhos de autores, como Murphey (1990, 

1992), a autora especifica algumas categorias relativas ao enfoque que se pode ter através do 

trabalho com música. Pode-se, então, utilizar a música em sala de aula para trabalhar: 

 

o ensino e a aprendizagem de tópicos gramaticais; 
o ensino e a aprendizagem de itens lexicais; 
o ensino e a aprendizagem de padrões sintáticos; 
a prática das habilidades de produção e compreensão oral e escrita; 
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o ensino e a aprendizagem de pronúncia, entonação, tonicidade, ritmo; 
memorização e automação; 
o reconhecimento e a discussão de aspectos socioculturais da língua. 
(PEREIRA, 2007, p. 38) 

 

Tendo em vista essas categorias, podemos utilizar a música em sala de aula na 

realização de atividades de leitura e escrita, de compreensão e produção oral, bem como para 

o ensino de vocabulário, gramática, pronúncia, etc. (RICHARDS, 1969). 

Enquanto texto para leitura, a música tem sido bastante usada e é comum, segundo 

Pereira (2007, 39), “sua utilização como sinônima de qualquer produção escrita”. Assim, a 

música pode abordar temáticas diversificadas, que, por sua vez, passam por diversos campos 

semânticos, aumentando, assim, a oportunidade de enriquecimento de vocabulário do 

aprendiz (CAMPOS, 2006; CARVALHO, 2002). 

Ao tratarmos da música enquanto texto falado, ou seja, como instrumento para 

atividades de compreensão oral, notamos que esse tipo de atividade é mais complicada devido 

ao fato de poder deixar os alunos mais ansiosos e tensos (HARMER, 1991; LUCAS, 1996). 

As atividades de compreensão oral são geralmente apontadas pelos aprendizes como as mais 

difíceis em razão da impossibilidade de controlar a fala do outro: rapidez, clareza, pausas, 

sotaque etc. (LUCAS, 1996; UR, 1994).  Para facilitar a realização desse tipo de atividade, 

Lucas (1996) sugere que o professor forneça aos alunos variados tipos de suporte externo, 

como, por exemplo, dicas contextuais sobre a situação não verbal ou visual do texto falado (o 

cenário e as personagens do texto e suas ações e gestos) e a utilização da transcrição do texto 

oral. Assim, a letra da música pode ser usada como scaffolding3 para a compreensão textual.  

Os alunos podem, através de atividades de compreensão oral, ouvir músicas com o 

intuito de: a) perceber na letra palavras trocadas; b) identificar expressões e estruturas da 

língua. Existem atividades que podem ser conduzidas com a intenção de explorar 

especificamente a compreensão oral nos aprendizes. Como exemplos desse tipo de atividade, 

podemos citar aquelas em que os alunos devem completar lacunas, construir textos e 

reordenar partes desordenadas de uma sentença da letra da música (FIGUEIREDO; 

PEREIRA, 2010). 

                                                           
3 Scaffolding é entendido como uma estrutura de apoio que ajuda o aprendiz a executar uma tarefa que não 
conseguiria realizar sozinho. Esse auxílio pode vir do professor, dos colegas, do dicionário, do livro didático, ou 
de atividades que o ajudem a cumprir a tarefa (GIBBONS, 2002). 
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Outros tipos de atividades com a música para se trabalhar a compreensão oral podem 

ser feitos, como, por exemplo, localizar palavras que não estão na música, colocar as 

sentenças da música na sequência correta (utilizando tiras com as sentenças da música)  

(FIGUEIREDO; PEREIRA, 2010). Ditados, atividades de interpretação, verdadeiro ou falso 

sobre a letra da música também fazem parte de atividades que focam a compreensão oral. 

Enquanto recurso didático para se trabalhar atividades de leitura, a música pode servir 

para auxiliar o aluno a: a) responder a questionamentos em pares ou individualmente sobre 

aspectos gerais ou específicos da temática da música; b) realizar substituições de palavras; c) 

identificar grupos de palavras como adjetivos, preposições, advérbios etc. Segundo Campos 

(2006), a leitura é essencial no processo de aprendizagem, pois, por meio dela, entendemos e 

interpretamos a realidade. Amorim e Magalhães (1998) propõem algumas técnicas para se 

trabalhar à leitura com a música: tradução, palavras cruzadas, completar a música. 

Ao trabalhar a música enquanto habilidade escrita, notamos que, por meio desse 

recurso, o aluno tem a oportunidade de: a) expor suas ideias sobre temas gerais ou mais 

específicos; b) responder a atividades interpretativas sobre a letra da música; c) fazer 

exercícios que enfoquem aspectos gramaticais. Murphey (1992) propõe atividades em que, 

pela escrita, os aprendizes poderão fazer suas próprias letras para melodias conhecidas e, 

assim, poderão usar não somente sua criatividade, mas também seu ritmo e rima. 

Por fim, compreendemos que, ao utilizar a música em sala de aula como recurso 

didático, o professor proporciona, aos aprendizes, um ambiente bastante agradável de ensino e 

aprendizagem, onde serão estimuladas associações positivas, podendo-se, assim, tornar o  

aprendiz motivado a aprender mais e a ser mais ativo em sua participação nas aulas de inglês 

(FIGUEIREDO; PEREIRA, 2010, 2011).  

 

2 O estudo 

 

Este estudo qualitativo (ESTEBAN, 2010; SELIGER; SHOHAMY, 1989) teve como 

participantes os alunos e o professor de uma turma de 8º ano do ensino fundamental de uma 

escola pública de Goiânia, durante a observação de 4 aulas de 60 minutos cada uma. Nessas 

aulas, as músicas foram utilizadas na realização de atividades que envolveram interpretação 

textual, ensino de gramática e de vocabulário, bem como a prática escrita e oral. 



 
 

991 

Para a coleta de dados, foram utilizados como instrumentos: questionário com os 

alunos, observação de aulas pelo professor e entrevistas com os alunos. Segundo Moreira e 

Caleffe (2008), as entrevistas são consideradas relevantes, pois os participantes poderão se 

expressar melhor do que ao responder os questionários, tendo a possibilidade de refletir sobre 

o que responder depois das aulas. Foram aplicados questionários aos alunos com o objetivo de 

traçar um possível perfil desses participantes e identificar suas percepções sobre a utilização 

da música em sala de aula. 

 

3 Análise dos dados 

 

A primeira aula observada neste estudo teve como objetivo trabalhar a habilidade de 

compreensão oral. Para Murphey (1992), algumas atividades podem ser feitas para se explorar 

mais especificamente a compreensão oral, e atividades desse tipo têm o intuito de fazer com 

que o aluno ouça músicas para localizar palavras, expressões etc. Na atividade desta aula com 

a música Never gonna be alone (Nickelback), o aluno deveria, primeiramente, localizar e 

sublinhar as palavras trocadas na letra da música. Ao mesmo tempo em que focaliza a 

compreensão oral, o aluno também utiliza como meio para realizar essa atividade a habilidade 

de leitura. Para realizar essa atividade, retiramos da letra original da música nove palavras e 

encontramos outras parecidas com a que foram retiradas, tanto na pronúncia quanto na grafia, 

para, assim, fazermos a substituição. No quadro a seguir, podemos comparar as substituições 

feitas: 

Quadro 1 – Lista das palavras substituídas na atividade 
Palavras originais Palavras substituídas 

01. by 01. bye 

02. than 02. when 

03. gonna 03. wanna 

04. ever 04. never 

05. hurt 05. heart 

06. can 06. am 

07. forever 07. however 

08. never 08. ever 

09. way 09. day 
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O professor iniciou a aula conversando com os alunos sobre a atividade que seria 

executada e, logo após, entregou a cada aluno uma cópia da música e explicou o que deveria 

ser feito. Para realizar a atividade, os alunos deveriam ouvir a música e destacar na letra as 

palavras que foram substituídas. Após identificar as palavras, ouviriam novamente a música e, 

em seguida, escreveriam as palavras da letra original. De início, alguns alunos demonstraram 

desinteresse na atividade, pois a acharam difícil e julgaram que não conseguiriam realizar a 

atividade. O professor, então, acalmou os alunos explicando que a tarefa não era tão difícil 

quanto achavam e que ele estava à disposição para ajuda-los. 

Após isso, o professor tocou a música e, quando terminou, perguntou aos alunos quem 

havia conseguido realizar a atividade, e muitos dos alunos disseram que não conseguiram, 

justificando que a música era muito rápida, que o intérprete da canção falava muito rápido, 

como nos alertam Ur (1994) e Lucas (1996). No entanto, alguns dos alunos tiveram facilidade 

em realizar a atividade. Assim, concluímos que atividades de compreensão oral são 

consideradas pelos alunos ora fáceis, ora difíceis, levando em consideração o ritmo da música, 

do intérprete da canção, e esses fatores influenciam no desempenho dos alunos, como 

observamos nos trechos de entrevistas a seguir: 

 

[1] O meu desempenho nesta atividade foi bom, consegui achar com 
facilidade as palavras. Até que foi fácil, eu acho que me saí bem nessa 
atividade. [Trecho de entrevista com o aluno Pinheiro] 
 
[2] Foi meio difícil, não me saí muito bem. As palavras se parecem muito. 
[Trecho de entrevista com a aluna Lima] 
 
[3] Creio que meu desempenho foi bom. Tive dificuldade em duas palavras 
que realmente não possuem distinção sonora entre elas e nem mesmo no 
contexto. [Trecho de entrevista com o aluno Araújo] 

 

Na segunda aula observada neste estudo, o foco foi em um tópico gramatical, já que 

podemos utilizar da música enquanto recurso didático para trabalhar a prática de leitura, 

escrita e gramática (CAMPOS, 2006; PEREIRA, 2007). A música trabalhada nesta aula –

Thinking of you (Katy Perry) – foi utilizada para sistematizar o trabalho que estava sendo feito 

com o passado simples (Simple Past) dos verbos regulares e irregulares. Nessa atividade, 

retiramos da letra da música alguns verbos que estavam no passado simples e os apresentamos 
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em sua forma no infinitivo em um quadro à parte, como podemos observar no quadro a 

seguir: 

Quadro 2 – Lista de verbos usados na atividade 
kiss – pick – say – do – pull – touch – 

learn – burn – be – disgust 

 

O professor iniciou a aula nesse dia com uma breve revisão sobre o uso do Simple Past 

e das suas particularidades, como as regras de formação do passado dos verbos regulares. 

Após a explicação, foi distribuída aos alunos a letra da música Thinking of you, e o professor 

orientou os alunos para que, primeiro, ouvissem a música para se familiarizarem com a letra 

da música e, somente depois, começassem de fato a atividade. Para realizar a atividade, os 

alunos deveriam identificar onde cada verbo deveria ficar na letra da música e colocá-los, 

então, no passado simples. 

Nessa atividade, muitos dos alunos tiveram mais dificuldade, principalmente em 

relação aos verbos irregulares, e, assim, a atividade ficou complicada de ser feita por alguns 

deles. No entanto, muitos alunos tiveram facilidade, pois já possuíam um conhecimento maior 

desses verbos. Cabe aqui ressaltar que o fato de alguns alunos terem dificuldades em realizar 

as atividades se dá por estarmos trabalhando com uma sala heterogênea, onde o nível de 

inglês dos alunos varia, o que pode influenciar no andamento das atividades. 

Podemos observar, nos excertos a seguir, quais foram às percepções dos alunos em 

relação ao trabalho com a música e com o tópico gramatical: 

 

[4] Não senti nenhuma dificuldade, a atividade com a música em sala chama 
a atenção e é muito melhor para os outros aprenderem inglês. Nessa aula, eu 
aprendi uma palavra nova: pull. [Trecho de entrevista com o aluno Silva] 
 
[5] Em relação a essa atividade, senti dificuldade o tempo todo. [Trecho de 
entrevista com o aluno Luiz] 
 
[6] Confundi algumas palavras, mas, depois que ouvi a música novamente, 
foi mais tranquilo. [Trecho de entrevista com a aluna Amâncio] 

 

Na terceira aula observada neste estudo, o foco foi na compreensão e na produção oral, 

na leitura e na escrita, como também em aspectos culturais. Conforme nos alertam Harmer 

(1991) e Lucas (1996), as atividades de compreensão oral são consideradas mais difíceis para 

os alunos, os deixando ansiosos e tensos. A música escolhida desta aula foi Cemiteries of 
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London (Coldplay) e, para se trabalhar com a habilidade de compreensão oral, foram retiradas 

da letra da música palavras relacionadas ao Halloween para que os alunos ouvissem a música 

e a completassem. Ressaltamos aqui o fato de essa atividade ter sido realizada no mês em que 

se comemora essa data. Assim, o professor achou pertinente fazer um trabalho com essa data 

comemorativa, trazendo para a sala de aula aspectos da cultura da língua-alvo.  

 Entre as atividades realizadas durante este estudo, esta tinha como objetivo trabalhar a 

produção oral do aluno e foi considerada a mais difícil. Sabemos que os alunos possuem 

níveis diferentes de inglês, e isso pode retraí-los em atividades em que precisam falar. 

Podemos observar nos trechos a seguir as percepções dos alunos sobre isso: 

 

[7] Na primeira parte da atividade, que era pra gente aprender umas palavras 
novas até que foi bom, mas quando o professor veio com aquela história de 
ter que falar, não gosto. [Trecho de entrevista com a aluna Clara] 
 
[8] Gosto de falar inglês, essa atividade foi boa, mas muitos colegas não 
quiseram fazer porque não sabem falar inglês. [Trecho de entrevista com o 
aluno Isac] 

 

Nesses trechos das entrevistas, notamos que os alunos podem se entusiasmar com 

atividades de produção oral, mas, também, podem ficar retraídos e terem dificuldade para 

participar de atividades em que tenham de se expressar na língua-alvo. 

Na última aula observada, o trabalho foi feito com a música Imagine (John Lennon) e 

teve como foco as habilidades de leitura e escrita, visto que as atividades que envolvem essas 

habilidades podem ter objetivos diversos quando trabalhadas através da música. Para essa 

atividade, foi iniciada a aula com uma discussão sobre aspectos sociais, como a fome, mortes, 

guerras, solidariedade etc. Nessa atividade, foram retiradas, da letra da música original, 

algumas frases que foram traduzidas em português, conforme podemos observar no quadro a 

seguir. 

    Quadro 3 – Amostra da atividade com a música Imagine 
 
You may say, 
__________________ (Eu sou um sonhador) 
But I’m not the only one 
I hope some day
You’ll join us 
__________________ (E o mundo será um só) 
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Para realizar a atividade, os alunos deveriam, com o auxilio das frases em português, 

ouvir a música e traduzir as frases para a língua inglesa. Após a realização da atividade, o 

professor fez a correção com os alunos e finalizou a aula com a compreensão da música 

através de um handout com perguntas sobre a temática da música. 

Notamos que os alunos tiveram certo desinteresse pelo fato de se tratar de uma música 

antiga. Em relação ao que foi proposto na atividade, alguns alunos apresentaram dificuldades, 

alegando não conhecer as palavras e julgaram difícil ter de passar as frases do português para 

o inglês, conforme observamos no trecho a seguir: 

 

[9] Nesta atividade, fiquei meio perdida, além de ser ruim a música. Não 
entendo inglês direito e não consegui fazer a atividade, não dei conta de 
colar em inglês as frases que era pra fazer. [Trecho de entrevista com a aluna 
Silva] 

 

Em contrapartida, alguns alunos conseguiram resolver a atividade e se interessaram 

por ela, conforme observamos nos relatos dos alunos Araújo e Lopes: 

 

[10] Esta atividade foi muito boa, adoro os Beatles e esta música é muito 
interessante, faz a gente pensar mais nas coisas, e a atividade foi fácil de 
colocar as frases em português no inglês. A letra da música é fácil e a gente 
entende bem o cantor. [Trecho de entrevista com o aluno Araújo] 
 
[11] Gostei da atividade que foi feita hoje, sou fã dos Beatles e o John 
Lennon era um deles, né? E eu também acho a música muito bonita e faz a 
gente refletir sobre as coisas ruins que estão acontecendo hoje, né? [Trecho 
de entrevista com o aluno Lopes]  

 

Concluindo, notamos o interesse por parte da maioria dos alunos pelas atividades 

realizadas. Muitos deles sentem a necessidade de poderem se expressar, de dividir com os 

outros colegas as suas opiniões e ideias quando têm de discutir assuntos relevantes e de 

importância para as pessoas, como os que foram abordados nessa música de John Lennon. 

 

4 Considerações finais 

 

Durante a realização deste estudo, notamos a importância que a utilização da música 

tem no processo de aprendizagem de inglês. Enquanto recurso didático, a música pode ser 
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trabalhada de diversas formas, podendo aumentar a motivação dos alunos para a 

aprendizagem. O seu uso em sala de aula pode ainda promover a interação entre os aprendizes 

e possibilitar ao professor trabalhar as várias habilidades da língua. Como apresentamos neste 

estudo, a música foi utilizada em atividades que tiveram como foco a compreensão e a 

produção oral, a escrita e a leitura em língua inglesa. 

Ao se apresentarem interessados e envolvidos, ao final de cada atividade, os alunos 

puderam expressar suas percepções em relação as atividades e a utilização da música, dizendo 

o quanto aquela atividade foi significativa ou não para eles, e, também, o quanto a atividade 

complementou seu conhecimento. Os dados deste estudo nos revelam que alguns alunos 

poderão ter mais dificuldade com atividades em que se utiliza a música do que outros, e que 

alguns alunos poderão não gostar da música escolhida pelo professor. Consideramos isso 

como algo inevitável, pois as pessoas são diferentes, possuem gostos musicais diferentes e 

diferentes níveis de motivação e de interesse em participar das aulas.  

É preciso ressaltar que a música existe como forma de prazer, de entretenimento, em 

primeiro plano. A partir daí, transcorre por outras vertentes, e uma delas é a sua utilização em 

sala de aula enquanto recurso didático.  

Como apontam Figueiredo e Pereira (2011), há a necessidade da reflexão e da 

discussão a respeito das crenças e das ações dos professores em relação ao uso de música nas 

aulas de línguas estrangeiras. De acordo com os autores, o processo de reflexão é importante 

para a ressignificação da abordagem de ensinar do professor e para que ações mais efetivas 

possam ser implementadas no sentido de diminuir a lacuna entre o que se espera e o que de 

fato ocorre em sala de aula. Concordamos com esses autores quando afirmam que é necessária 

a discussão a respeito dos pressupostos teóricos que embasam a utilização de músicas nas 

aulas de línguas para que os professores, dispondo de mais informações, possam construir 

hipóteses e utilizar esse recurso tão abrangente de forma mais autônoma e consciente.  

Acreditamos que, quando o professor utiliza a música em sala de aula, ele está 

tentando propiciar um ambiente favorável para a aprendizagem da língua-alvo, em que os 

alunos possam ter mais interesse e ser motivados a participar mais das aulas, aprendendo de 

maneira lúdica sobre as habilidades da língua, a se expressar através do idioma, como, 

também, aprender sobre novas culturas.
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INTERNET, REDES SOCIAIS E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE INGLÊS 

COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA: UMA RELAÇÃO EFICIENTE? 

 
 

Mariana Santana OFUGI (UFG) 1 
Eliane Carolina de OLIVEIRA (UFG)2 

 
 

RESUMO: Este estudo de caso objetiva melhor compreender novas formas de interação 
possibilitadas por redes sociais e seus possíveis benefícios para aprendizagem de línguas, com 
base em Kern (2006), Koohang et al. (2010), Lai e Kritsonis (2006), Lankshear e Knobel 
(2007) e Paiva (2010). A pesquisa foi conduzida em Goiânia (GO), com 16 aprendizes. Um  
questionário, uma entrevista, mensagens trocadas virtualmente e notas reflexivas da 
professora-pesquisadora foram usados para coleta de dados. A análise mostrou que usar o 
Facebook aumentou a motivação dos alunos, auxiliou na aquisição lexical, no 
desenvolvimento da habilidade escrita, e no aumento do contato com o idioma. 
 
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. Ensino mediado por 
computador. Redes sociais. 
 
 
1 Introdução 

 

Um dos grandes desafios que encontro, juntamente com outros colegas de profissão, 

em minha prática pedagógica de ensino de inglês como língua estrangeira no Brasil diz 

respeito ao curto tempo que muitos aprendizes dedicam ao aprendizado de inglês, que 

geralmente se limita às aulas e ao tempo dedicado ao dever de casa. 

Por outro lado, o tempo que os aprendizes passam na internet está aumentando, 

principalmente devido ao crescente acesso a computadores e à internet (PAIVA, 2010). Redes 

sociais como o Facebook3 também vêm sendo bastante utilizadas por aprendizes. Assim, se o 

tempo que eles passam na internet e em redes sociais também puder ser usado para o 

aprendizado da língua, a internet pode se tornar uma importante ferramenta no aumento do 

contato dos aprendizes com a língua inglesa, propiciando um aprendizado mais eficiente, dada 

a grande quantidade de conteúdo disponível online4. 

                                                           
1 Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil. E-mail: ofugimariana@gmail.com. 
2 Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil. E-mail: ecaol2@yahoo.com. 
3 Mais detalhes sobre essa rede social serão explicitados na fundamentação teórica deste trabalho. 
4 Mais detalhes a respeito desse assunto serão discutidos na fundamentação teórica deste trabalho. 
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Assim, neste trabalho pretendemos disutir o tópico do uso de redes sociais e o ensino 

de inglês como língua estrangeira, buscando respostas para as seguintes questões: 

1) De que formas a internet e as redes sociais podem ajudar os alunos a aprimorarem 

seu processo de aprendizagem da língua? 

2) De que formas professores podem se aproveitar destas ferramentas em sala de 

aula? 

 

2 Referencial teórico 

 

2.1 ELMC 
 

O ato de se aprender línguas com o auxílio de computadores é comumente 

denominado “Ensindo de Línguas Mediado por Computador” (ELMC). De acordo com Levy 

(1997, citado por Gruba, 2004, p. 623), o ELMC se refere à “pesquisa e estudo de aplicações 

do computador no ensino-aprendizagem de línguas”5. Para Cameron (1999a, citado por 

Gruba, op. cit, loc. cit.), é “melhorar a capacidade de aprendizado daqueles que estão 

aprendendo uma língua por meios computadorizados”. 

Kern (2006, p. 192) escreve sobre o tipo de materiais e recursos que computadores 

podem prover: 

 

[…] computadores provêem pronto acesso a materiais escritos, visuais e de 

áudio relevantes à língua e à cultura em estudo. Eles também trazem 
ferramentas de referência como dicionários online, gramáticas e corretores 
de estilo [...]. A internet e suas bases de dados podem servir como 
ferramentas de pesquisa. No papel de mediadora, a tecnologia proporciona 
sites para comunicação interpessoal, publicação de multimídia, 
aprendizagem à distância, participação em comunidades e formação e 
identidade. 

 

 De acordo com Lai e Kritsonis (2006), o ELMC ainda tem desvantagens, como o alto 

custo inicial, a necessidade de um conhecimento prévio por parte de estudantes e professores 

de como utilizar computadores, o fato de softwares de aprendizado ainda poderem ser 

bastante melhorados para melhor atender às necessidades dos aprendizes e também a 

                                                           
5 As citações originalmente em lingua estrangeira foram traduzidas para dar maior fluidez à leitura do texto. 


