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APRESENTAÇÃO 

 

Na conjuntura fluida da modernidade, é necessário buscar um aporte metodológico 

que transcenda muros, fronteiras e concepções, sempre que se fizer necessário para promover 

o direito à educação a todos os cidadãos, indistintamente. Nessa perspectiva, a Jornada 

Internacional de Linguística Aplicada Crítica (JILAC) foi uma iniciativa acadêmico-científico 

do Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq/UnB), em sua 

primeira edição, nos dias 24 e 25 de abril de 2017, na Universidade de Brasília. 

Com a Jornada, visamos reiterar a natureza da Linguística Aplicada Crítica pelo 

compromisso que assume com os sujeitos e suas reais necessidades, em vez de altear ou 

perpetuar vertentes metodológicas que não traduzem os anseios humanos. Tal proposta foi 

efetivada, durante o evento, por meio de debates para disseminação de pesquisas recentes no 

campo da Linguagem, pelas comunidades acadêmicas de Letras, Linguística e Educação, 

atuantes em Instituições de Ensino Superior do Brasil e do exterior; profissionais das redes 

pública e particular de ensino; estudantes de pós-graduação e graduação e outros profissionais 

interessados em refletir criticamente acerca de sua prática pedagógica. 

Como um dos resultados da JILAC, apresentamos estes Anais Eletrônicos, os quais 

contêm 43 artigos completos apresentados nas sessões coordenadas e/ou pôsteres, além de um 

relato de experiência acerca de práticas indígenas de letramento. 

Nesta edição inaugural, as discussões e reflexões ensejadas por esta Jornada 

Internacional cumprem com plano de publicações para disseminação de resultados a um 

público certamente ainda maior do que o que esteve na Jornada, a partir do binômio que foi a 

agenda do evento: A Linguística Aplicada Crítica e seu compromisso com a sociedade. 
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ANÁLISE DE SEQUÊNCIAS ARGUMENTATIVAS  

DO GÊNERO TEXTUAL ARTIGO DE OPINIÃO NA UNIVERSIDADE 

 

Erica Reviglio Iliovitz
1
 

 

 

Resumo: Este trabalho visa apresentar uma análise de duas sequências textuais 

argumentativas em artigos de opinião produzidos na universidade. Tal análise visa contribuir 

para organizar um critério de atribuição de notas à produção desse gênero. Os artigos de 

opinião foram elaborados como avaliação final de uma disciplina a partir de um enunciado 

que apresentava uma questão para discussão e um artigo como referência. A fundamentação 

teórica envolveu os conceitos de gênero textual/discursivo (Marcuschi, 2002; Dias et al, 2001; 

Bakhtin, 2003); artigo de opinião (Bräkling, 2000; Goldstein, Louzada e Ivamoto, 2009) e 

sequência textual argumentativa (Bronckart, 1999;  

Cavalcante, 2012). Os resultados indicam que a qualidade da produção de um artigo de 

opinião envolve não apenas o desenvolvimento do conteúdo temático e o estilo (linguagem), 

mas sobretudo o desenvolvimento adequado da sequência textual argumentativa.  

 

Palavras-chave: Gênero textual artigo de opinião. Sequência textual argumentativa. Ensino 

superior. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desse trabalho é apresentar uma análise de duas sequências textuais 

argumentativas em dois artigos de opinião produzidos na universidade.  

O trabalho está organizado em quatro partes. Na primeira parte, será apresentada a 

fundamentação teórica de nossa análise, que envolve os conceitos de gênero 

textual/discursivo, artigo de opinião e sequência argumentativa. A segunda parte vai expor a 

metodologia para obtenção dos dados (no caso, a produção escrita dos artigos de opinião). Na 

terceira parte, apresentaremos a análise dos dados propriamente dita. Para concluir, na quarta 

e última parte, teceremos algumas considerações finais. Vejamos primeiramente a 

fundamentação teórica desse trabalho. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

                                                 
1
 Doutora em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas. ericarevi@gmail.com  

mailto:ericarevi@gmail.com
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Como docente do ensino superior em disciplinas da área de leitura e produção de 

textos, me deparo com algumas produções escritas que podem ser consideradas, no mínimo, 

intrigantes. No caso da produção escrita do gênero textual artigo de opinião, algumas questões 

que surgiram foram as seguintes: qual é a tese defendida no artigo de opinião produzido? 

Quantos/quais foram os argumentos que os estudantes selecionaram para sustentar o ponto de 

vista defendido? De que forma esses argumentos foram organizados ao longo do texto? Como 

atribuir notas para essas produções? 

Para responder essas questões, primeiramente será apresentado o conceito de gênero 

textual/discursivo
2
. Em seguida, abordaremos o conceito do gênero artigo de opinião e o de 

sequência textual argumentativa. 

Marcuschi (2002) define gêneros textuais como  

 

[...] textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, 

propriedades funcionais, estilo e composição característica. 
(MARCUSCHI, 2002, p. 22-23, grifo meus) 

 

Assim, um gênero textual ou discursivo é definido como um tipo relativamente estável 

de enunciado, sendo caracterizado pelo conteúdo temático, pelo estilo e pela estrutura 

composicional (DIAS et al 2011, p.145). 

O conteúdo temático é referente ao assunto, às informações nele contidas e à 

organização dessas informações. O estilo envolve “[...] seleção dos recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais da língua [...]” (BAKHTIN 2003, p.261). Finalmente, a estrutura 

composicional pode envolver imagens e o meio de divulgação (suporte) do gênero em questão 

(internet, livro didático, panfleto, etc). 

Vejamos agora o conceito de gênero textual artigo de opinião, seguido do conceito de 

sequência textual argumentativa. O gênero textual artigo de opinião pode ser definido da 

seguinte forma: 

                                                 
2
 “Alguns autores consideram que o conceito de ‘gênero textual’ é sinônimo de ‘gênero discursivo’. Entretanto, 

conforme Dias et al (2011), enquanto o conceito de gênero textual é filiado à linha teórica da Linguística Textual 

e aos aspectos linguísticos mais formais do texto, o conceito de gênero discursivo remete à Análise do Discurso e 

aos postulados de Bakhtin” (ILIOVITZ, 2016, p. 18). Embora estejamos cientes dessa distinção teórica, para os 

propósitos desse artigo, gênero textual e gênero discursivo serão considerados sinônimos. 
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O artigo de opinião é um gênero de discurso onde se busca convencer o 

outro de uma determinada ideia, influenciá-lo, transformar os seus valores 

por meio de um processo de argumentação a favor de uma determinada 

posição assumida pelo produtor e de refutação de possíveis opiniões 

divergentes. É um processo que prevê uma operação constante de 

sustentação das afirmações realizadas, por meio da apresentação de dados 

consistentes, que possam convencer o interlocutor. (BRÄKLING, 2000, 

p.04) 

 

Nesse sentido, o artigo de opinião visa promover uma mudança de ideia do outro 

em relação a determinado assunto através da seleção e organização de argumentos. 

Nas palavras de Goldstein, Louzada e Ivamoto (2009): 

 

O artigo de opinião é, portanto, um gênero que possibilita ao autor expor 

livremente o seu modo de pensar, o seu ponto de vista sobre uma questão 

controversa, e que se destina a convencer o leitor por meio de uma 

argumentação sustentada sobre essa posição. Em geral, os títulos desses 

textos opinativos já anunciam o ponto de vista do autor em relação ao tema 

ou à questão polêmica em pauta. (GOLDSTEIN, LOUZADA, IVAMOTO 

2009, p. 97) 

 

Diante do exposto, constatamos que o principal propósito comunicativo do gênero 

textual artigo de opinião é convencer o outro através da seleção e organização de argumentos. 

Mas é preciso lembrar que a composição dos gêneros textuais também envolve (além do 

conteúdo, do estilo e da estrutura composicional) um outro aspecto específico: um tipo textual 

(ou sequência textual), conforme explicam Koch e Elias (2006):  

 

os gêneros são formados por sequências diferenciadas denominadas tipos 

textuais. [...] Marcuschi (2002:23) afirma que ‘os tipos textuais constituem 

sequências linguísticas ou sequências de enunciados e não são textos 

empíricos’. Teoricamente, os tipos são designados como narrativos, 

descritivos, argumentativos, expositivos ou injuntivos. (KOCH E ELIAS 

2006, p. 119, grifo das autoras)  

 

Um artigo de opinião é um gênero textual que apresenta o tipo textual (ou sequência 

textual) argumentativo(a). Nas palavras de Cavalcante (2012, p. 67), essa sequência textual 

“[...] visa defender um ponto de vista, uma tese, e os argumentos para sustentá-la vão sendo 

gradativamente apresentados”. 
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Bronckart (1999) explica e esclarece ainda mais a sequência argumentativa, que parte 

de um raciocínio argumentativo composto de tese, argumentos, contra-argumentos e 

conclusão: 

 

[...] o raciocínio argumentativo implica, em primeiro lugar, a existência de 

uma tese [...] a respeito de um dado tema [...]. Sobre o pano de fundo dessa 

tese [...] são [...] propostos dados [...] que são objeto de um processo de 

inferência [...] que orienta para uma conclusão [...]. O protótipo da sequência 

argumentativa apresenta-se como uma sucessão de quatro fases: 

_ a fase de premissas (ou dados) em que se propõe uma constatação de 

partida; 

_ a fase de apresentação de argumentos, isto é, de elementos que orientam 

para uma conclusão provável, podendo ser esses elementos apoiados por [...] 

exemplos, etc; 

_ a fase de apresentação de contra-argumentos [...] 

_ a fase de conclusão [...] que integra os efeitos dos argumentos e contra-

argumentos (BRONCKART 1999, p. 226-227) 

 

Depois de termos apresentado brevemente os conceitos de gênero 

textual/discursivo, o conceito de gênero textual artigo de opinião e a sequência textual 

argumentativa, apresentaremos a seguir a metodologia e análise de dados.  

 

2 METODOLOGIA 

 

As duas sequências argumentativas analisadas neste trabalho estão inseridas em dois 

artigos de opinião. Esses artigos foram elaborados em dezembro de 2016 como avaliação final 

de uma disciplina que aborda gêneros argumentativos no curso superior de Publicidade e 

Propaganda na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus de Natal-RN. A 

avaliação era composta de um enunciado que apresentava uma questão para discussão e um 

artigo como referência (cf. anexo), conforme exposto a seguir: 

 

Leia o artigo de opinião em anexo. 

Em seguida, escreva seu próprio artigo de opinião respondendo a seguinte pergunta: 

o modismo digital reduz o desempenho dos jovens nas modalidades cultas da língua? 

Leve em consideração os seguintes aspectos: 
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a) a estrutura composicional desse gênero argumentativo (título, 

contextualização do fato comentado, desenvolvimento argumentativo, conclusão); 

b) a linguagem (uso da 1ª pessoa do singular e de expressões modalizadoras);  

c) o conteúdo, que deve ser claro, breve e específico. 

 

O critério de seleção dos artigos foi o desenvolvimento da sequência argumentativa. 

Na seção seguinte, apresentaremos nossa análise dessas duas sequências argumentativas 

presentes nos artigos. 

 

3 ANÁLISE DOS DADOS
3
 

 

3.1 SEQUÊNCIA ARGUMENTATIVA DO PRIMEIRO ARTIGO DE OPINIÃO 

 

O primeiro artigo de opinião selecionado para análise é transcrito a seguir: 

 

Educação e Cybercultura – como afeta (sic) os jovens? 

 

Recentemente em nosso país houve a proposta para reforma na grade curricular de 

ensino nas escolas, como a não obrigatoriedade de algumas disciplinas, deixando a cargo 

dos alunos a escolha. 

A preocupação com a qualidade tanto do ensino quanto do tipo de aluno encontrado 

atualmente já vem sendo discutida há algum tempo. Que tipos de pessoas estão sendo 

lançadas no mercado e ensino profissionalizante (superior)? 

Esta (sic) pergunta acima acaba se expandindo, se levarmos em consideração a atual 

conjuntura da sociedade, os desafios encontrados e um ponto onde todos convergem, a 

tecnologia; aliada ou vilã? 

O mundo está envolto pela tecnologia, por maior que seja a resistência de algumas 

pessoas ainda. A cultura, comportamento, lazer, informações e comunicação dentre outros, 

são diretamente afetados e constantemente alterados pelos novos moldes da tecnologia. 

                                                 
3
 Os artigos de opinião foram transcritos conforme os originais. Eventuais erros gramaticais foram mantidos e o 

advérbio latino sic (que significa “exatamente assim”) foi acrescentado após alguns deles. 
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Mas como isto (sic) afeta o ensino/aprendizado? A cybercultura, é a cultura criada no 

mundo virtual, tendo suas características próprias, inclusive modificações na língua para se 

adequar a (sic) quantidade de informações trocadas em um curto espaço de tempo, 

principalmente entre os jovens. 

Alguns criticam esta forma de escrita/linguagem por achar que ocorrem prejuízos, 

onde os jovens vão perdendo capacidade de aplicar o uso correto da língua fora do ambiente 

digital. Mas acabam esquecendo que os jovens atualmente são mais cobrados por encontrar 

uma maior concorrência ao acesso do ensino superior, e ao conseguir sua vaga, ainda tem 

que executar constantes atividades avaliativas, independente do curso ou área, a escrita é 

sempre cobrada. 

Podemos concluir que o jovem de hoje tem a obrigação de estar mais preparado, que 

por mais que o constante uso da cybercultura seja presente no cotidiano, não há perdas 

quanto aos requisitos necessários para uma boa comunicação e escrita, devido a (sic) 

necessidade e importância cada vez maior. 

 

Esse artigo de opinião é composto de sete parágrafos. Os três primeiros 

contextualizam o tema; o primeiro e o terceiro são compostos de apenas uma frase. O quinto 

parágrafo apresenta uma pergunta retórica (“Mas como isto (sic) afeta o 

ensino/aprendizado?”) e o último parágrafo, também composto de uma única frase, conclui a 

discussão apresentando uma conjunção concessiva e reforçando a tese defendida: “por mais 

que (concessão) o constante uso da cybercultura seja presente no cotidiano, não há perdas 

quanto aos requisitos necessários para uma boa comunicação e escrita, devido a (sic) 

necessidade e importância cada vez maior”. 

A tese (o modismo digital não reduz o desempenho dos jovens nas modalidades cultas 

da língua) está relativamente bem explicitada no quarto parágrafo, que afirma que “o mundo 

está envolto pela tecnologia”, e no sexto parágrafo, juntamente com a apresentação de um 

único argumento através da conjunção adversativa “mas”: “alguns criticam esta forma de 

escrita/linguagem por achar que [...] os jovens vão perdendo capacidade de aplicar o uso 

correto da língua fora do ambiente digital. Mas [...] a escrita é sempre cobrada”. 

Entretanto, como se não bastasse haver apenas um argumento que sustenta a tese, esse 

argumento ainda é pouco desenvolvido. Talvez alguns exemplos pudessem ser elencados para 
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enriquecer a reflexão. De modo esquemático, a sequência argumentativa nesse artigo de 

opinião pode ser sistematizada da seguinte forma: 

 

Artigo de opinião 1 

TESE 
o modismo digital não reduz o desempenho dos jovens nas modalidades 

cultas da língua 

ARGUMENTO “a escrita é sempre cobrada” (sexto parágrafo) 

CONCLUSÃO 
“não há perdas quanto aos requisitos necessários para uma boa 

comunicação e escrita” (sétimo parágrafo) 

AVALIAÇÃO Ruim/razoável; sequência pouco desenvolvida; nota sugerida: 5,0 (cinco) 

 

Tabela 1- sequência argumentativa do primeiro artigo de opinião 

 

Vejamos agora a análise do segundo artigo de opinião. 

  

3.2 SEQUÊNCIA ARGUMENTATIVA DO SEGUNDO ARTIGO DE OPINIÃO  

 

Eis o segundo artigo de opinião para análise: 

 

Escrita e linguagem, um reflexo da vida 

 

Nestor Gárcia Canclini autor do livro Expectadores, leitores e internautas, discorre 

sobre um assunto muito importante na atualidade a comunicação na era da conectividade. 

Este é o principal assunto de minha discussão. Ao mesmo tempo que a internet e o mobile 

facilitam o acesso ao universo da leitura, afasta principalmente da escrita analógica: Lápis 

na mão e papel na mesa. 

Pensar digitalmente significa também redução. Reduzir os caracteres ao máximo para 

uma síntese clara e objetiva, se couber em uma frase melhor ainda. Textos extensos são 

sintetizados em memes, frases sustentam dissertações e assim o abismo na comunicação 

inrrompe (sic). 
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Mas afinal, com quantos paus se faz uma canoa? Talvez uma síntese facilite tudo mas 

trás (sic) consigo problemas estruturais significativos. Como entusiasta de Canclini faço dele 

as minhas palavras “Tudo é benéfico, depende apenas como utilizamos os meios”. Se você 

não depende apenas de si mesmo para redigir um texto e conta com as utilidades dos 

corretores, o que esperar de sua capacidade de raciocínio próprio? Embora, de 

contrapartida, estudar e aprender gramática tenham sido facilitados com a internet, pouco 

interesse há nos usuários. 

O que você não sabe é que a maneira como a humanidade desenvolve sua escrita é um 

reflexo de como funciona estruturalmente sua cultura e sociedade, reflete mais precisamente 

sua organização e sua forma de pensar. Se a minha relação com a escrita e o universo das 

palavras segue um raciocínio útil, eficaz, semiótico, de qualidade com formação de um 

potencial para desenvolvimento crítico da realidade, como ele se relaciona eficasmente (sic) 

com os millenius (sic)? Como nos comunicamos? 

Sim, eu digo, o modismo digital seguido de gírias, aglutinações, abreviações, 

hibridismo e improviso normativo é uma expressão cultural importante e portadora de 

significados importantes para a mudança que estamos passando em nossa comunicação 

nesse mundo digital. É claro que tem a sua relevância, e a linguagem utilizada é justificada 

pelo ambiente informal e coloquial. Entretanto, não há como se defender ou ao menos não 

deixar de notar que essa linguagem é empobrecedora. 

Ela não possibilita o debate e discussão eficazes, os argumentos tornam-se falácias, o 

processo de comunicação mais profundo que requer um pensamento de qualidade necessita 

de uma linguagem complexa, que a escrita formal possibilita. As pesquisas revelam que em 

meio século há mais percas (sic) que ganho (sic) na escrita. 

É por isso que é preciso acordar os jovens da inércia e facilidade da escrita digital, 

pois afinal de contas é a linguagem que nos determina enquanto sujeitos, e ela precisa ser 

dominada em toda sua complexitude (sic)
4
 para não sermos peças de um jogo daqueles que a 

domina (sic). 

 

                                                 
4
 A palavra “complexitude” não foi encontrada em dicionários. Talvez ela corresponda a uma amálgama do 

adjetivo “complexo” com o substantivo “completude”, gerando um neologismo. 
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Esse segundo artigo de opinião também é composto de sete parágrafos e, assim como 

o artigo anterior, apresenta uma pergunta retórica, embora essa seja figurada (“com quantos 

paus se faz uma canoa?”, no terceiro parágrafo), e um parágrafo atomizado (o último 

parágrafo), composto de apenas uma frase. 

Entretanto, as semelhanças acabam aí. Ao contrário do artigo anterior, esse artigo 

apresenta maior quantidade e maior qualidade nos argumentos que defendem a tese contrária 

ao primeiro artigo: o modismo digital reduz sim o desempenho dos jovens nas modalidades 

cultas da língua. 

São apresentados três argumentos. O primeiro pode ser encontrado no segundo 

parágrafo (“pensar digitalmente significa também redução”) e no terceiro (talvez uma síntese 

facilite tudo mas trás (sic) consigo problemas estruturais significativos) e é enfatizado no  

quinto parágrafo, antecedido por uma conjunção adversativa: “entretanto, não há como 

deixar de notar que essa linguagem [digital] é empobrecedora”. 

Localizamos o segundo argumento no sexto parágrafo: “o processo de comunicação 

mais profundo que requer um pensamento de qualidade necessita de uma linguagem 

complexa, que a escrita formal possibilita”. Finalmente, o terceiro e último argumento, 

seguido da conclusão, está no sétimo e último parágrafo: “é a linguagem que nos determina 

enquanto sujeitos, e ela precisa ser dominada [...] para não sermos peças de um jogo [...]”. 

Em síntese, constatamos que a sequência argumentativa desse artigo de opinião é bem 

mais desenvolvida do que a sequência do artigo anterior, não só em termos quantitativos (três 

argumentos versus um argumento), mas também em termos qualitativos: o poder persuasivo 

dos argumentos apresentados é maior (mais convincente) por apresentar mais elementos com 

elevado grau de complexidade: a análise da linguagem digital como redutora e 

empobrecedora; os problemas estruturais decorrentes dessa redução; a profundidade 

comunicativa alcançada ao utilizar a linguagem formal; e a conclusão de que a linguagem nos 

determina enquanto sujeitos. A sequência argumentativa desse artigo de opinião pode ser 

esquematizada assim: 

 

Artigo de opinião 2 

TESE o modismo digital reduz sim o desempenho dos jovens nas modalidades 
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cultas da língua 

ARGUMENTOS 

1. “pensar digitalmente significa redução” (segundo parágrafo); “talvez 

uma síntese facilite tudo mas trás (sic) consigo problemas estruturais 

significativos” (terceiro parágrafo); “linguagem [digital] é 

empobrecedora” (quinto parágrafo) 

2.“[...] o processo de comunicação mais profundo necessita de uma 

linguagem complexa, que a escrita formal possibilita” (sexto parágrafo) 

3. “é a linguagem que nos determina enquanto sujeitos” (sétimo e último 

parágrafo) 

CONCLUSÃO 
“[modalidade culta da] linguagem precisa ser dominada para não sermos 

peças de um jogo” (sétimo e último parágrafo) 

AVALIAÇÃO Sequência bem desenvolvida; nota sugerida: 8,0 (oito) 

 

Tabela 2- sequência argumentativa do segundo artigo de opinião 

 

Para concluir, teceremos algumas considerações finais. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho abordou a análise de duas sequências argumentativas em dois 

artigos de opinião produzidos na universidade. Para embasar a análise, apresentamos os 

conceitos de gênero textual/discursivo em geral e de gênero textual artigo de opinião em 

particular, seguido pelo conceito de sequência textual argumentativa, que é estruturada a partir 

de uma determinada tese, de argumentos que sustentem essa tese e de conclusão. 

O primeiro artigo de opinião apresentou uma sequência argumentativa precária, 

ancorando a tese em apenas um argumento pouco desenvolvido. Já o segundo artigo de 

opinião apresentou uma sequência argumentativa mais sólida e robusta, sustentando a tese 

defendida em três argumentos bem desenvolvidos que contribuíram para um aumento 

expressivo do poder persuasivo da argumentação.  

Os resultados dessa análise indicam que a qualidade da produção do gênero textual 

artigo de opinião envolve não apenas o desenvolvimento do conteúdo temático e o estilo 
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(linguagem), mas sobretudo o desenvolvimento adequado da sequência textual argumentativa. 

Nossa expectativa é que essa análise possa contribuir minimamente com os processos de 

avaliação do gênero textual artigo de opinião não somente no ensino superior mas também em 

outros níveis de ensino. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003, p.261-306. 

BRÄKLING, K.L. Trabalhando com artigo de opinião: revisitando o eu no exercício da (re) 

significação da palavra do outro. Disponível em: 

http://www.academia.edu/18092648/TRABALHANDO_COM_ARTIGO_DE_OPINIÃO_RE

VISITANDO_O_EU_NO_EXERCÍCIO_DA_RE_SIGNIFICAÇÃO_DA_PALAVRA_DO_ 

OUTRO Acesso em 16 dez 2016 

BRONCKART, J-P. Atividades de linguagem, textos e discursos. São Paulo: EDUC, 1999. 

CAVALCANTE, M.M. Os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2012. 

DIAS, E. ; MESQUITA, E. M. C.; FINOTTI, L.; LIMA, M. C.; ROCHA, M. A. F.; OTTONI, 

M. A. Gêneros textuais e (ou) gêneros discursivos: uma questão de nomenclatura?. 

Interacções (Portugal), v. nº. 19, p. 142-155, 2011. Disponível em: 

http://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/viewFile/475/429 Acesso em 19 fev 2015. 

GOLDSTEIN, N.; LOUZADA, M. S.; IVAMOTO, R. O texto sem mistério: leitura e escrita 

na universidade. São Paulo: Ática, 2009. 

ILIOVITZ, E.R. Como ensinar a ler e compreender? Uma proposta de sequência didática de 

leitura no Pibid. IN: ILIOVITZ, E.R. (org) Sequências didáticas de gêneros discursivos no 

processo de ensino e de aprendizagem da Língua Portuguesa: relatos do Pibid. Natal, RN: 

EDUFRN, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/21457 

Acesso em 16 dez 2016. 

KOCH, I.V. & ELIAS, V.M. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 

2006. 

MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. IN: DIONÍSIO, A. P. et al. 

Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. 

http://www.academia.edu/18092648/TRABALHANDO_COM_ARTIGO_DE_OPINIÃO_REVISITANDO_O_EU_NO_EXERCÍCIO_DA_RE_SIGNIFICAÇÃO_DA_PALAVRA_DO_%20OUTRO
http://www.academia.edu/18092648/TRABALHANDO_COM_ARTIGO_DE_OPINIÃO_REVISITANDO_O_EU_NO_EXERCÍCIO_DA_RE_SIGNIFICAÇÃO_DA_PALAVRA_DO_%20OUTRO
http://www.academia.edu/18092648/TRABALHANDO_COM_ARTIGO_DE_OPINIÃO_REVISITANDO_O_EU_NO_EXERCÍCIO_DA_RE_SIGNIFICAÇÃO_DA_PALAVRA_DO_%20OUTRO
http://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/viewFile/475/429
https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/21457


20 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

MOTA, V. Garrancho digital não condena texto dos jovens. 2016. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciusmota/2016/10/1825587-garrancho-digital-nao-

condena-texto-dos-jovens.shtml Acesso em 24 out 2016 

 

ANEXO - artigo de opinião utilizado como referência para a produção escrita solicitada  

 

Garrancho digital não condena texto dos jovens – por Vinicius Mota 

 

Receber um punhado de mensagens diárias de filhos adolescentes no celular pode ser 

assustador. Exprimindo-se com tantos códigos e atalhos aleatórios, a juventude será capaz de 

redigir textos eficientes em ambientes formais? 

 

Pesquisas sobre o tema nos EUA ajudam a aplacar a aflição dos pais. 

 

Composições escritas por calouros de universidades americanas em meados da década 

passada tinham a mesma média relativa de erros formais captada por estudos semelhantes ao 

longo de um século: a cada cem palavras grafadas, dois erros. 

 

O impacto da difusão das tecnologias auxiliares à escrita parece ter sido outro. O tamanho 

médio do texto multiplicou-se por 2,5 em relação ao estudo anterior, de meados dos anos 

1980, e ultrapassou mil palavras (mais que o triplo desta coluna). 

 

Os erros de ortografia, na era dos corretores instantâneos, ficaram menos frequentes, embora 

tenham crescido as colocações equivocadas de palavras. Aceite sem refletir o que o software 

sugere e você às vezes liberará um monstrengo no meio da frase. Deixe de consultar o 

dicionário e perderá as variantes semânticas. 

 

Os professores hoje cobram mais sustentação fática e referenciais nos argumentos dos jovens 

alunos.  

 

O ensaio subjetivo perdeu terreno. Erros por ausência ou incompletude de documentação 

passaram a figurar entre os apontamentos mais comuns. 

 

O teste feito nos Estados Unidos sugere, em suma, que os debutantes na universidade de hoje 

escrevem mais do que os calouros do passado escreviam - sem incorrer em mais erros. São 

também expostos a desafios intelectuais de maior complexidade. 

 

É difícil replicar esse estudo no Brasil, pois não temos tradição universitária tão longa e 

densa. A preocupação com as formas de expressão tampouco é a mesma na nossa sociedade. 

Mas dá para concluir que o modismo digital não reduz necessariamente o desempenho dos 

jovens nas modalidades cultas da língua. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciusmota/2016/10/1825587-garrancho-digital-nao-condena-texto-dos-jovens.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciusmota/2016/10/1825587-garrancho-digital-nao-condena-texto-dos-jovens.shtml
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(Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciusmota/2016/10/1825587-

garrancho-digital-nao-condena-texto-dos-jovens.shtml Acesso em 24 out 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciusmota/2016/10/1825587-garrancho-digital-nao-condena-texto-dos-jovens.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciusmota/2016/10/1825587-garrancho-digital-nao-condena-texto-dos-jovens.shtml


22 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

GÊNEROS DIGITAIS E MULTILETRAMENTOS: PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA 

 

Fábia Magali Santos Vieira
5
 

Florência Vieira Pacheco Andrade
6
  

 

Resumo: O ensino de Língua Portuguesa é o ensino da linguagem em suas múltiplas 

realizações, sendo fundamental o desenvolvimento de atividades com diversos gêneros e tipos 

de texto. Ao adotar os gêneros digitais como objeto de ensino, considera-se que os gêneros 

discursivos possibilitam a interação pela linguagem, por realizarem-se em condições e fins 

específicos, nas mais diversas situações de interação social. Para atender às reais necessidades 

da educação no século XXI, ferramentas pedagógicas tradicionais devem coexistir com as 

ferramentas da tecnologia. Desse modo, a proposta de trabalho, desenvolvida no âmbito do 

PROFLETRAS / UNIMONTES, utilizará a perspectiva do multiletramento e da 

multimodalidade, por articular diferentes modalidades de linguagem. O objetivo é promover o 

multiletramento através de atividades que visem desenvolver as habilidades de escrita, 

utilizando os gêneros digitais. A pesquisa intervenção terá abordagem metodológica de 

natureza aplicada, classificada como explicativa e com procedimento técnico pesquisa ação e 

participante. Como proposta de intervenção: Produção de atividades de escrita, considerando 

os multiletramentos; Planejar, executar e avaliar um Projeto Educacional de Intervenção - 

PEI, contribuindo para a superação das dificuldades de alfabetização e letramento; utilização 

de blog como ambiente de ensino-aprendizagem, favorecendo o letramento digital. Fazem 

parte do quadro teórico Soares (2004, 2014), Kleiman (2005), Bortoni-Ricardo (2013) e 

Cagliari (1995), alfabetização e letramento; Rojo (2009, 2012), multiletramentos; Marcuschi 

(2010), Marcuschi e Xavier(2008), linguagem, gêneros textuais e digitais e Coscarelli (2016), 

gêneros digitais. A pesquisa está em andamento, mas a análise dos resultados da execução da 

proposta educacional proporcionará o ensino da LP interativa e poderá elevar os níveis de 

alfabetização e letramento utilizando os gêneros digitais. 

 

Palavras-chave: Gêneros digitais. (Multi) letramentos. Produção textual. 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
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Há muito tempo, a forma de ensinar e aprender mudou. Uma nova concepção de 

ensino surgiu da necessidade de romper com velhas estruturas e modelos de ensino baseadas 

na transmissão de conhecimento.   

Hoje, trabalhamos na perspectiva da interação, da participação, de um aluno ativo, 

aprendiz e integrante da situação comunicativa. Por isso, os aspectos do ensino/aprendizagem 

devem contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências voltadas para a 

complexidade de uma sociedade moderna e tecnológica.  

As crianças e jovens passaram a ter contato com a tecnologia (celulares, 

computadores, jogos, videogame ...), talvez, com a mesma ou maior frequência que o papel e 

o lápis para escrever. Assim, inúmeras formas de comunicação estão sendo usadas e 

compartilhadas a todo instante, e, por isso, a prática pedagógica deve atender a necessidade de 

socialização do conhecimento. Nesta proposta, o trabalho pedagógico deve agregar novas 

possibilidades de aprendizagem, facilitado pelo uso adequado das tecnologias digitais da 

informação e comunicação – TDIC.   

É nesse contexto que insere-se a perspectiva do multiletramento, da multimodalidade e 

dos gêneros textuais e digitais, por articular diferentes modalidades de linguagem e por inserir 

o nosso aluno em um ambiente de aprendizagem mais atrativo, dinâmico e atual, 

principalmente, pelo número elevado de crianças que ingressam no 6º ano do Ensino 

Fundamental sem ter adquirido as competências e as habilidades em leitura e escrita com 

eficiência.  

 Observamos que o analfabetismo tem sido motivo de muitas discussões em nossas 

escolas, sobretudo, por professores que não são alfabetizadores e que não tem formação 

pedagógica para tal. A presente situação necessita de intervenção e requer ação, conhecimento 

e mudança na prática docente, para que esses alunos saiam dessa situação de exclusão escolar 

e social. É por isso, que muitos professores de áreas específicas têm dedicado atenção especial 

e estudo científico para tentar minimizar problemas de alfabetização e letramento.  

Nesse sentido, por meio da experiência em sala de aula, buscamos estratégias de 

ensino que possam motivar a participação ativa e produtiva em escrita, nos estudantes do 6º 

ano, que apresentam deficiências em alfabetização e letramento. O objetivo é promover o 

multiletramento através de atividades que visem desenvolver as habilidades de escrita, 

utilizando o gênero digital blog como recurso. 
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Assim, esta pesquisa, que está em andamento, busca realizar intervenção em sala de 

aula, para compreender as dificuldades de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, 

através do Programa de Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras). Este programa está 

constituído de uma única área de concentração: ‘Linguagens e letramentos’, na linha de 

pesquisa ‘Leitura e produção textual: Diversidade Social e Práticas Docentes’, sublinha 

‘Práticas de letramento e multimodalidade’. Para fundamentar este trabalho, tomamos por 

base os estudos de Soares (2004, 2014), Kleiman (2005), Bortoni-Ricardo (2013), Cagliari 

(1995), Rojo (2009, 2012), Marcuschi e Xavier(2008, 2010), Marcuschi (2010)  e Coscarelli 

(2016). 

 

1 O MUNDO E A TECNOLOGIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE AS MÍDIAS E 

SUAS INFLUÊNCIAS NA SOCIEDADE 

 

Na corrente de revoluções que tomou de assalto o mundo ocidental, como as 

revoluções burguesas, que aconteceram, a partir do século XVII (SCHMIDT, 2002, p.19), 

surge também a revolução tecnológica informacional. Impactante, dinâmica e inovadora. Tais 

revoluções significam transformações nas formas como as pessoas enxergam o mundo, bem 

como nas maneiras como elas buscam conhecimento para tornar esse mundo inteligível. 

Desse modo, surgem a todo o momento novos instrumentos que possibilitam aos indivíduos 

terem acesso à informação nos mais variados campos. Segundo Castells (1999, p.417) “a 

tecnologia da informação e a capacidade cultural de utilizá-la são fundamentais no 

desempenho da nova função de produção”. 

Nesse contexto, as tecnologias digitais da informação e comunicação – TDIC 

ganharam destaque em todos os aspectos, principalmente, como instrumentos de novas 

propostas pedagógicas. Assim sendo, entendemos cada vez mais a escola como uma 

instituição inserida em uma sociedade que apresenta transformações, especialmente nas 

formas de acesso ao conhecimento. Dessa maneira, para não descolar suas práticas e 

processos da realidade social, ela deve, também, acompanhar essas transformações 

apropriando-se desses novos meios de mediação de conhecimentos, transformando-os em 

instrumentos pedagógicos. A partir dessa concepção, pretendemos abordar abaixo, de maneira 

sucinta, as interfaces das atuais tecnologias com a educação. 
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A Internet, a mídia mais nova, ganhou abrangência mundial, pois é responsável por 

uma parte expressiva das informações que circulam no mundo em um processo de 

compartilhamento de ideias. Esse processo foi estimulado especialmente a partir da década de 

1980, século XX, quando o uso da Internet tornou-se público e popular, deixando de ser 

exclusividade de especialistas e instituições governamentais. Desde então, a Internet 

popularizou-se com a implantação de laboratórios de informática nas diversas instituições de 

ensino, sobretudo após a utilização das ondas de rádio para essa finalidade, uma vez que, 

através de uma linha telefônica, seu uso era dispendioso e, por isso, restrito. 

Assim, compreendemos que o potencial e as possibilidades de uso da internet na 

educação são evidentes, porque ela constitui a maior e a mais abrangente forma de 

comunicação, interação, troca de saberes, na qual a aprendizagem acontece de forma 

dinâmica.  

A televisão, um pouco mais velha, já da década de 50 do século XX, é a mídia de 

maior acesso entre todos os brasileiros. Sua utilização pedagógica está associada ao fato de 

lidarmos com a realidade social na qual estão inseridos os nossos alunos. Ela é um importante 

meio de comunicação porque apresenta a realidade vivida. Mostra os acontecimentos reais e 

ficcionais, e na maioria das vezes sob diferentes pontos de vista. Há sempre por trás de uma 

informação veiculada na TV a concepção ideológica, política e religiosa dos donos das 

emissoras de televisão.   Por isso, a escola deve construir em seus alunos a percepção para a 

leitura crítica e reflexiva do que é apresentado. Sua utilização na escola deve consistir na 

fomentação da criticidade, formação de opinião e concepção de ideias que revelem o respeito 

à diversidade, a integridade, a ética, a clareza e a veracidade das informações veiculadas e da 

programação apresentada por cada emissora de televisão em respeito aos telespectadores, que 

precisam assistir, mas não ficar passivos diante do que lhes é apresentado. 

O rádio, da década de 20 do século XX, é o mais barato e popular meio de 

comunicação de massa. Apresenta-se como ferramenta de socialização de experiências, 

interação e produção artística, uma vez que possibilita aos seus integrantes o protagonismo. O 

rádio além de entreter através da música privilegia a comunicação oral, o pensar, o aprender a 

fazer, o sentir e o agir. 

E para finalizar, o material impresso, a mais antiga de todas as mídias e que hoje vive 

a sua democratização.  Concordamos com isso, visto que, o material impresso é uma das 
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mídias com maior presença em todos os contextos de aprendizagem. Engloba todos os textos 

escritos presentes em materiais físicos, como caderno, livros, até a transposição para os 

contextos digitais e virtuais, passando a compor um hipertexto e hipermídias, quando estas 

incorporam, além do texto, outras mídias, como vídeo, imagens e sons.  

Assim, a inserção dos gêneros textuais e digitais estimulam o desenvolvimento das 

competências sociocomunicativas e linguísticas dos alunos, por meio de diferentes suportes. 

Além disso, a leitura de imagens se torna importante, pois sabemos que, antes de conhecer a 

escrita na escola, a criança já convive com ela e, antes mesmo de atentar à palavra escrita, 

sente-se atraída pela imagem, pelo colorido, pelas propagandas visuais, por diversas semioses, 

que lhe dizem muito mais do que a escrita. No que se refere à semioses, Rojo (2012) tece as 

seguintes considerações:  

 

É o que tem sido chamado de multimodalidade ou multissemiose dos 

textos contemporâneos, que exigem multiletramentos. Ou seja, textos 

compostos de muitas linguagens (ou modos, ou semioses) e que 

exigem capacidades e práticas de compreensão e produção de cada 

uma delas (multiletramentos) para fazer significar. (ROJO, 2012, p. 

19) 

 

Assim sendo, a imagem fica na memória e, através dela, muitas concepções e opiniões 

nos são repassadas. Como educadores, devemos desenvolver o multiletramento na escola, e 

com isso ajudar nossos alunos a despertar o senso crítico, avaliando sua aprendizagem. Desse 

modo, estaremos formando indivíduos críticos, capazes de ler, interpretar, avaliar os textos e o 

mundo em que vivem.  

De fato a tecnologia está presente na vida das pessoas e deve estar presente na escola 

para que o nosso aluno esteja inserido nesse contexto.  De acordo com Rojo (2012): 

 

[...] as práticas de letramento contemporâneas envolvem, por um lado, 

a multiplicidade de linguagens, semioses e mídias envolvidas na 

criação e significação para os textos multimodais contemporâneos e, 

por outro, a pluralidade e diversidade cultural trazida pelos 

autores/leitores contemporâneos a essa criação de significação. 

(ROJO, 2012, p. 56) 
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Portanto, a comunicação pode ser traduzida como a interação entre indivíduos e entre 

o indivíduo e o meio onde vive. Ensinar um aluno a comunicar-se e a produzir comunicação é 

auxiliá-lo a perceber, a manifestar-se, a construir uma visão crítica e eficiente de todas as 

formas de expressão, ampliando sua percepção no entendimento de qualquer linguagem é 

promover o multiletramento e trabalhar com práticas de letramento contemporâneas. 

 

2 GÊNEROS TEXTUAIS E DIGITAIS 

 

O ensino de Língua Portuguesa está intimamente ligado ao estudo de pesquisas e 

teorias sobre a linguagem. Sobre como se processa e como exerce um papel fundamental na 

forma de comunicação humana. É entendendo como a linguagem oral e escrita acontece que o 

professor, nas mais diversas modalidades de ensino, terá uma prática pedagógica exitosa e 

significativa, podendo intervir e promover o ensino-aprendizagem, sobretudo nas questões de 

dificuldades de aprendizagem. Haja vista, a quantidade de alunos que apresentam uma 

enorme deficiência linguística ao ingressar no 6º ano do Ensino Fundamental. 

Nesse sentido, o trabalho com os gêneros textuais e digitais vem corroborar   com os 

preceitos da pragmática que buscam estudar a linguagem sob os aspectos do uso e da prática 

social. Dessa forma, o uso e função dos gêneros textuais devem estar vinculados ao 

desenvolvimento de competências comunicativas dos alunos em relação à escola e a vida 

social de cada um. Nesse sentido, é preciso desvincular a prática de produção de textos 

escritos como um processo meramente escolar. Como se os alunos só escrevessem com fins 

escolares, avaliativos e mecânicos. Sabemos que na maioria das vezes, essa prática inicia-se 

na escola, mas sabemos também, que ela extrapola os muros da escola. Por isso os gêneros 

textuais assumem essa característica peculiar da função social. 

Assim, os gêneros textuais, são definidos por Marcuschi (2008) nos seguintes termos: 

 

[...] textos que nós encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões 

sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos 

enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, 

sociais, institucionais e técnicas. (MARCUSCHI, 2008, p. 155). 

 

Já os gêneros digitais apresentam os mesmos padrões sociocomunicativos, estão 

presentes mais do que nunca na vida diária das pessoas, porém se utilizam do suporte virtual, 
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ou seja, da internet, para se materializarem. Observamos que a rede mundial de computadores 

trouxe grandes mudanças na forma de comunicação e acesso à informação, e a escola pouco 

tem utilizado essa profícua ferramenta como inovação na prática pedagógica. Marcuschi 

(2008, p. 175) define como suporte de um gênero “um lócus físico ou virtual com formato 

específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto.” 

Assim, os gêneros digitais são textos presentes no nosso cotidiano e que estão materializados 

no ambiente digital. Cabe, então, compreendermos que o ambiente digital apresenta 

peculiaridades e variáveis, mas que, de acordo com Marcuschi (2010, p. 22) é fato inconteste 

“[...] que a internet e todos os gêneros ligados a ela são eventos textuais fundamentalmente 

baseados na escrita. Na internet a escrita continua essencial apesar da integração de imagens e 

som”.   

Deste modo, a forma de ler e escrever mudou nas últimas décadas e não muito a forma 

de ensinar a ler e a escrever. Os suportes ampliaram, os gêneros também. As imagens, cores, 

formatos de letras e recursos audiovisuais estão inseridos na forma como os textos são 

veiculados na mídia digital e impressa. Todos esses recursos estão presentes no cotidiano de 

crianças, jovens e adultos que leem, escrevem mensagens, produzem textos, vídeos, entre 

outras produções, carregadas de multimodalidade. 

Assim, os gêneros textuais e, também, os gêneros digitais promovem a interação e o 

desenvolvimento da comunicação, fazendo acontecer o que há de mais interessante no ser 

humano, a capacidade de comunicar-se. O que falta na escola é apresentar gêneros textuais 

que atendam às necessidades dos alunos, que eles possam agregar significado e função 

naquilo que produzem. Além disso, por conta do número elevado de recursos visuais e 

auditivos presentes nos gêneros textuais e digitais, cabe à escola, a tarefa de ensinar a ler esses 

recursos tão presentes nos textos. E assim, desenvolver o letramento crítico e o letramento 

digital, pois através dos recursos, que compõem esses textos, estão presentes muitos 

significados. 

Portanto, sob a perspectiva do letramento como prática social, que atenda às necessidades 

da aprendizagem do século XXI, a exigência de utilizar os gêneros digitais como recurso 

didático de ensino, configura em um novo comportamento diante da leitura e da escrita. 

Assim sendo, a prática docente restrita ao letramento das mídias impressas não seria 

satisfatório e suficiente, tendo em vista, a real necessidade de inserir tecnologias digitais no 
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contexto escolar, que já estão tão presentes na vida das pessoas e, de certa forma, fora da 

escola. 

A esse respeito, Coscarelli (2016) afirma que: 

 

As escolas precisam preparar os alunos também para o letramento digital, com 

competências e formas de pensar adicionais ao que antes era previsto para o 

impresso. Sendo assim, o desafio que precisamos enfrentar é o de incorporar ao 

ensino da leitura tanto os textos de diferentes mídias (jornais impressos e digitais, 

formulários online, vídeos, músicas, sites, blogs e tantos outros) quanto formas de 

lidar com eles. Coscarelli (2016, p.17) 

 

Dessa maneira, o blog como ferramenta de ensino atende à proposta desta pesquisa, 

que busca inserir no contexto escolar os gêneros digitais. O seu uso abre espaço para a prática 

de leitura e escrita e, com isso, o aluno assume o papel de leitor e produtor textual, sujeito 

social, que constrói por meio da linguagem, uma sociedade mais produtiva e autônoma. 

 

3 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO  

 

Os processos de aprendizagem e apropriação da leitura e da escrita são complexos e 

para compreendê-los é preciso ressaltar as contribuições de Magda Soares (2014), Kleiman 

(2005) e Rojo (2012) sobre alfabetização e letramento.  

Soares (2014) define o conceito de alfabetização como “a ação de alfabetizar, de 

tornar alfabeto” (SOARES, 2014, p.31). Assim, o primeiro passo do professor e da escola é 

mobilizar esforços para que esse aluno saia da condição de analfabeto e se integre ao mundo 

das letras, da leitura, dos seus significados e contextos. Associar os saberes da vida aos da 

escola.  

Kleiman (2005) apresenta o conceito de alfabetização como “um conjunto de saberes 

sobre o código escrito da língua, que é mobilizado pelo indivíduo para participar das práticas 

letradas em outras esferas de atividades, não necessariamente escolares” (KLEIMAN, 2005, 

p. 13). Dessa forma, entende-se que o conhecimento e a aprendizagem do sistema de escrita, 

do domínio da leitura e escrita, ou seja, da alfabetização é uma prática escolar. A escola 

precisa criar situações nas quais essa prática aconteça na sala de aula de forma efetiva e 

sistematizada.  
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Nesse sentido, é válido analisar as competências e habilidades de leitura, 

especificamente, pois o ato de ler envolve capacidades e características próprias, as quais a 

autora apresenta, ancorada no Caderno 2 do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita -

CEALE (UFMG, 2003). Assim, são capacidades de decodificação: 

 

Compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas (outros sistemas de 

representação); 

Dominar as convenções gráficas; 

Conhecer o alfabeto; 

Compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita; 

Dominar as relações entre grafemas e fonemas; 

Saber decodificar palavras e textos escritos; 

Saber ler reconhecendo globalmente as palavras; 

Ampliar a sacada do olhar para porções maiores de texto que meras palavras, 

desenvolvendo assim fluência e rapidez na leitura (UFMG, 2003, p.22). 

 

Estas são apenas algumas capacidades básicas de decodificação da leitura e, ainda 

assim, a escola tem falhado muito no desenvolvimento delas. Para muitos, decodificar 

palavras torna-se uma atividade muito complexa, sabendo-se que a leitura envolve muito mais 

capacidades. Ler envolve compreensão, pois a leitura é a atividade intelectual de 

compreender. Segundo Rojo (2009), a leitura passa a ser compreendida  

 

[...] não apenas como um ato de decodificação, de transposição de um código 

(escrito) a outro oral, mas como um ato de cognição, de compreensão, que envolve 

conhecimento de mundo, conhecimento de práticas sociais e conhecimentos 

linguísticos muito além dos fonemas e grafemas. (ROJO, 2009, p. 77) 

 

 

Com base no exposto, sobre o conhecimento de práticas sociais, convém ressaltar que 

no final do século XX, sob a influência do mundo globalizado, visando atender às 

necessidades de uma sociedade moderna, surge o termo letramento (português) / literacy 

(inglês) - the condition of being literat (a condição de ser letrado) -  para atender, também, a 

necessidade de se definir o leitor. Letrado (literate- inglês), conforme Soares (2014), é aquele 

que tem a habilidade de ler e escrever. Letramento, então, passa a ser definido como a 

capacidade de saber ler e escrever com proficiência, sabendo utilizar a leitura e a escrita na 

vida moderna como prática social. Soares (2014) estabelece uma diferença entre alfabetização 

e letramento, que é muito importante para esse entendimento: 
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Há, assim, uma diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado, e viver na 

condição ou estado de quem sabe ler e escrever, ser letrado (atribuindo a essa 

palavra o sentido que tem literate em inglês). Ou seja: a pessoa que aprende a ler e a 

escrever – que se torna alfabetizada – e que passa a fazer uso da leitura e da escrita, 

a envolver-se nas práticas sociais de leitura e escrita – que se torna letrada – é 

diferente de uma pessoa que não sabe ler e escrever – é analfabeta – ou, sabendo ler 

e escrever, não faz uso da leitura e da escrita – é alfabetizada, mas não é letrada, não 

vive no estado ou condição de quem sabe ler e escrever e pratica a leitura e a escrita 

(SOARES, 2014, p.  36). 

 

Nesse sentido, Kleiman (2005) diz que o letramento é complexo, envolvendo muito 

mais do que uma habilidade ou conjunto de habilidades, ou uma competência de quem lê. 

Envolve múltiplas capacidades e conhecimentos para mobilizar essas capacidades, muitos dos 

quais não têm necessariamente relação com a leitura. Ou seja, envolve o conhecimento e a 

cultura fora do contexto escolar, pois o letramento ultrapassa os muros da escola. Porém, o 

foco dessa discussão é a aprendizagem dentro da escola. Assim, buscamos investigar como 

favorecer e fomentar o conhecimento sistematizado da leitura e da escrita, sobretudo para 

aqueles que estão na escola há anos e não conseguem aprender.  

Por isso, a importância de se alfabetizar letrando desde o início da escolarização, já na 

Educação Infantil. O professor necessita conhecer várias teorias e métodos de alfabetização, 

sem privilegiar nenhum, pois a realidade da sala envolve a diversidade de conhecimentos e 

dificuldades e apenas um método de ensino não dará conta de atender a todos sem distinção. 

Segundo Soares (2004), devem-se articular conhecimentos e teorias metodológicas 

fundamentadas na ciência, a fim de favorecer a aprendizagem e o processo de alfabetização, 

com o desenvolvimento de habilidades e competências de leitura e de escrita, envolvendo o 

letramento como prática social.   

Sabemos que há situações que precisam ser faladas e há outras que precisam ser 

escritas. E sob essas duas diferenças, encontram-se diversos problemas de ensino na escola. 

Nesse sentido, Bortoni-Ricardo (2013) ressalta que é preciso conhecer melhor a competência 

linguística oral dos alunos, para que se possa intervir nas questões de formação e aquisição da 

competência escrita.   

O estudo sobre Fonética e Fonologia possibilita ao professor o conhecimento sobre 

como os seres humanos produzem ou ouvem os sons da fala. Segundo, Seara (2015, p. 29), 

“as letras são unidades formais mínimas da escrita e não da fala”.   
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Nesse sentido, é necessário entender e desvincular da nossa prática que a escrita 

representa a fala. Tanto a escrita quanto a fala são distintas e ter conhecimento dos processos 

fonológicos, que são a codificação (desvios) que os morfemas sofrem quando se combinam 

para formar palavras, propicia buscar estratégias de ensino para a superação dos mesmos. 

Além disso, ao professor que lida com a alfabetização é imprescindível o 

conhecimento das áreas da Fonética e da Fonologia. Sobre esse aspecto, Seara (2015, p. 33), 

ressalta que os conhecimentos da Fonética e de noções sobre o sistema fonológico da língua 

materna são fundamentais, para que os professores atendam melhor os alunos que apresentam 

dificuldades no processo de alfabetização. É preciso levar o aluno a compreender a variação 

fonético-fonológica e relacioná-las aos elementos gráficos da escrita. 

 Cagliari (1995) apresenta categorias de análise de “erros” ortográficos que foram 

objeto de estudo e análise dos textos espontâneos dos alunos do 6º ano X do Ensino 

Fundamental II da Escola Estadual Pio XII, localizada no Município de Januária, MG.  

Dessa forma, utilizamos as categorias de análise dos “erros” ortográficos de acordo 

com Cagliari (1995), como referencial. As categorias são: transcrição fonética (a 

representação da fala); uso indevido de letras (escolha possível para representar um som de 

uma palavra quando a ortografia usa outra); hipercorreção (quando o aluno já conhece a 

forma ortográfica de determinadas palavras, sabe que a pronúncia é diferente e passa a 

generalizar a forma de escrever); modificação da estrutura segmental das palavras (erros de 

troca, supressão, acréscimo e inversão de letras, representando maneiras de escrever porque o 

aluno ainda não domina bem o uso de certas letras); juntura intervocabular e segmentação 

(ambas refletem critérios de fala que a criança usa para juntar ou separar palavras); forma 

morfológica diferente (variedade dialetal); forma estranha de traçar as letras (dificuldades 

com a escrita cursiva); uso indevido de letras maiúsculas e minúsculas (o uso adequado não é 

ensinado); acentos gráficos (sinais diacríticos ausentes nos textos espontâneos); sinais de 

pontuação (também não é ensinado) e problemas sintáticos (denotam modos de falar 

diferentes do dialeto privilegiado pela ortografia e apresentam uma topicalização da fala e não 

da escrita). 

Todas essas categorias relacionadas por Cagliari (1995), serviram de base para a 

investigação dos problemas surgidos nos textos dos alunos, e para que pudéssemos, a partir 
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daí, realizar as intervenções necessárias ao desenvolvimento das competências comunicativas 

dos alunos.  

 

4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Quanto aos procedimentos técnicos adotados, utilizamos em primeiro momento, a 

pesquisa bibliográfica como procedimento para construção do conhecimento sobre conceitos 

e teorias estudadas e o levantamento de dados, a fim de coletar informações para análise 

quantitativa dos envolvidos no universo de pesquisa.  

Assim, esta pesquisa é delineada pela pesquisa-ação e pela pesquisa participante, que 

parte para a prática, aproximando cada vez mais a pesquisa científica da realidade educacional 

vivenciada pelo professor-pesquisador.  

Na primeira etapa da pesquisa, tomamos como ponto de partida o problema enfrentado 

em sala de aula com os estudantes das turmas de 6º ano, que iniciam uma nova etapa de 

escolarização sem ter adquirido ou consolidado os níveis de alfabetização e letramento 

necessários ao ano em que ingressam. A etapa seguinte consistiu na realização da pesquisa 

bibliográfica para construção de um referencial teórico, que esclarecesse os conceitos que 

subsidiaram a construção argumentativa. Para tanto, foi necessário recorrer ao conhecimento 

acadêmico e científico produzido atualmente.  

A técnica de coleta de dados foi realizada por meio de observação, questionário e 

realização de atividade inicial de escrita. Assim, a pesquisa científica permitiu uma análise e 

posicionamento da realidade linguística dos estudantes do 6º ano, nos mais diferentes níveis 

de leitura e escrita. Diante dessa realidade educacional, diagnosticamos a necessidade de 

elevar os níveis de escrita dos alunos de uma turma de 6º ano do ensino Fundamental, 6º ano 

X do Ensino Fundamental II da Escola Estadual Pio XII, localizada no Município de Januária 

- MG . 

Por fim, foi elaborado e está sendo aplicado um Projeto Educacional de Intervenção – 

PEI, que tem como objetivo geral, desenvolver atividades que contribuam com a elevação dos 

níveis de escrita desses alunos, utilizando o gênero digital blog como recurso didático. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Ainda que a pesquisa esteja em andamento já trouxe grandes benefícios ao estudo 

realizado, pois a apropriação do conhecimento teórico e a construção do Projeto Educacional 

de Intervenção – PEI proporcionam uma visão de ensino interativo e significativo sobre os 

níveis de alfabetização e letramento, utilizando os gêneros digitais. Assim, estamos 

desenvolvendo atividades de forma mais intensiva, relacionadas à produção escrita, à 

utilização dos gêneros digitais, mais especificamente ao uso do blog como recurso didático de 

ensino e de inclusão digital. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Acredita-se que com o desenvolvimento desta pesquisa, ainda em andamento, os 

evolvidos atuarão de forma reflexiva e reveladora de possibilidades de aprendizagem. Não de 

forma ocasional, mas de forma intencional, planejada e orientada, a partir dos estudos teórico-

metodológicos desenvolvidos pelo pesquisador, aplicados para busca de resultados que 

possam ser utilizados na resolução de problemas reais da sala de aula. Portanto, esta pesquisa 

possibilitará a melhoria da prática docente, objetivo do ProfLetras, e, contribuir com a 

elevação dos níveis de escrita, através de atividades que visem desenvolver essa habilidade, 

utilizando os gêneros digitais, objetivo dessa pesquisa. 
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7
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8
 

 

 

RESUMO: Entendemos que não existem fronteiras demarcadas que impeçam o pleno 

exercício de investigação e análise dos usos da linguagem em seus mais diferentes contextos e 

sob os mais variados olhares, e que não há um letramento encapsulado unicamente no 

processo de escolarização. Por compreendermos que esse fenômeno permeia as mais diversas 

práticas sociais, objetivamos, por meio deste trabalho, discutir as práticas de leitura e escrita 

no ambiente contábil. Diante dessa premissa, o corpus da nossa investigação focalizará a 

análise do gênero Nota de Empenho, que constitui uma ferramenta utilizada pelo órgão 

público auferindo poder a este, de contratar com outro órgão, criando uma obrigação de 

pagamento e uma garantia de que existe crédito necessário para a liquidação da despesa. 

Nesse sentido, constituem os referidos pressupostos teóricos aportes dos Estudos de 

Letramento (KLEIMAN, 2001; TFOUNI, 2010; BARTON; HAMILTON, 2004) e do 

Letramento no trabalho (PAZ, 2008) e na Teoria dos Gêneros (BAKHTIN, 2003; 

BRONCKART, 2003; MARCUSCHI, 2002). Metodologicamente, a pesquisa é uma 

investigação de campo e adota uma abordagem de dados de natureza qualitativa 

(CHIZZOTTI, 2005). O corpus da investigação compreende registros de campo, análise de 

Nota de Empenho, dentre outras técnicas. As análises parciais evidenciam a existência de 

várias práticas de letramento desenvolvidas no ambiente contábil, sendo tais, mediadas por 

um variado número de gêneros. O gênero Nota de Empenho é um instrumento essencial ao 

andamento das fases de uma despesa. A relevância deste trabalho situa-se no fato de permitir 

que o Letramento Laboral, caminhe por novos ambientes, como é o caso, o Letramento 

Contábil, ao mesmo tempo que oportunizará visibilidade acadêmica às práticas de letramento 

que se efetivam em atividades da esfera contábil. 

Palavras Chaves: Letramento. Atividade contábil. Gêneros discursivos. 
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Em um ambiente laboral muitas práticas de letramento são utilizadas, são práticas 

rotineiras e relevantes empregando a leitura e escrita, gerando registros de trabalho, 

materializando-se assim, através de algum gênero. 

Partindo dessa ótica, pretendemos através do presente artigo analisar acerca do gênero 

Nota de Empenho, bastante recorrente em um ambiente contábil das instituições públicas. 

Elegemos o Setor Contábil, de uma Instituição de Ensino Superior,(IES) da Universidade 

Federal Rural do Semi-árido, no Campus localizado na cidade de Angicos, semiárido 

nordestino do Rio Grande do Norte para desenvolver nossa pesquisa. É uma universidade que 

fez parte do projeto de expansão da educação. O Campus tem um pouco mais de oito anos de 

existência. 

A finalidade precípua será descrever o gênero, Nota de Empenho. Delinearemos os 

traços gerais desse gênero, como é constituído, quais suas características, sua aplicação e sua 

finalidade, o ambiente onde se processa, quem são os participantes. 

O referido instrumental constitui uma ferramenta utilizada pelo órgão público 

auferindo poder a este, de contratar com outro órgão, criando uma obrigação de pagamento, e 

uma garantia de que existe crédito necessário para a liquidação da despesa. 

A escolha desse evento de letramento para fins de estudo justifica-se por ser o uso da 

escrita o fator preponderante envolvido no evento investigado. Além disso, possibilitará que o 

letramento laboral caminhe por novos caminhos, ainda não trilhados, oportunizando ao 

mesmo tempo, visibilidade acadêmica acerca das práticas de letramento que se efetivam na 

esfera da contabilidade pública. 

 

2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE LETRAMENTO 

As discussões acerca do letramento têm início após o fim da segunda guerra mundial 

nos Estados Unidos e em vários países da Europa, como Bélgica, França e Inglaterra, 

motivados pelo fato de os indivíduos jovens e adultos alfabetizados não corresponderem as 

necessidade do cotidiano em termos de leitura e de escrita. 

No Brasil, no entanto, essas discussões surgiram a partir da segunda metade do século 

XX, nos anos 1980 e, durante algum tempo, as questões de letramento estiveram voltadas para 

a alfabetização, muitas vezes ocasionando o emprego do letramento como sinônimo de 

alfabetização. Nesse contexto geográfico, alguns estudos foram realizados no sentido de 
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estabelecer a distinção entre ambos. Tomamos como exemplo as publicações de Soares 

(2001), Tfouni (2004), Mortatti (2004), entre outros que empreenderam apresentar as 

definições entre alfabetização e letramento. 

Nesse sentido, Soares (2001, p. 145) apresenta letramento como o estado ou condição 

de indivíduos ou de grupos sociais de sociedades letradas que exercem efetivamente as 

práticas sociais de leitura e de escrita, que participam competentemente de eventos de 

letramento.  

Por sua vez, tais eventos nos são apresentados por Heath (1982) como situações em 

que a língua escrita é parte integrante da natureza entre os participantes e seus processos 

interativos. Barton & Hamilton conceituam assim: 

[...] eventos de letramento são atividades em que o letramento 

desempenha um papel. Geralmente existe um texto escrito, ou textos, 

que é central para a atividade e falas em torno do texto. Eventos são 

episódios que emergem das práticas e são definidas por elas. (1998, p. 

8) 

 

Em conformidade com o exposto, toda atividade social que for mediada por um texto 

será considerada um evento de letramento. Kleiman (1995, p. 40) apoiando-se em Heath 

(1982) reforça essa ideia ao afirmar que os eventos de letramento são “situações em que a 

escrita constitui parte essencial para fazer sentido da situação, tanto em relação a interação 

entre os participantes como em relação aos processos e estratégias interpretativa”. 

Outra terminologia bem recorrente nos estudos do letramento são as chamadas práticas 

de letramento, definidas como à maneira pela qual um grupo faz uso da língua escrita e 

revelam as suas concepções, valores, idéias, crenças a respeito da escrita. Street (1995), diz 

que tais práticas referem-se “tanto ao comportamento quanto à conceituação social e cultural 

que confere significado aos usos da leitura e/ou da escrita.”  

Assim, entende-se que constitui critérios para se classificar como evento de letramento 

o fato de serem mediados por textos e o seu uso nomeia-se, práticas de letramento. Diante 

dessa visão, pode-se entender que todo evento em que é mediado por texto, não importa o 

ambiente, seja escolar, jurídico, hospitalar, pode ser considerado um evento de letramento. 
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Barton e Hamilton (1998) defendem a ideia de múltiplos domínios do letramento, 

afirmando que é possível que as práticas de letramento podem se situar no âmbito de inúmeras 

agências de letramento.  

Cada prática de letramento encontra-se inserida em um sistema de inter-relações com 

outras práticas que se estabelecem numa dada esfera social. Nesse sentido, o letramento se 

efetua em meio a um contingente de outras práticas. A esse respeito, é ilustrativo afirmar que 

as práticas de leitura e escrita se inserem no domínio institucional, foco da nossa pesquisa, o 

contábil, as quais se relacionam às tarefas que integram o cotidiano de trabalho dos 

profissionais desse setor. 

Assim, dependendo dos domínios, isto é, das instâncias sociais em que se formalizam 

as práticas, o letramento se instaura como fenômeno múltiplo capaz de se estabelecer nos 

mais diversos contextos da interação humana, ou seja, no âmbito familiar, acadêmico, 

religioso, profissional, entre outros campos sociais.  

Nesses domínios, o letramento no local de trabalho tem se constituído tópico de 

interesse nos estudos que versam sobre o fenômeno. Abordar o letramento no campo do 

trabalho implica pesquisar de que maneira os sujeitos lidam com as práticas da leitura e da 

escrita para efetivar as tarefas que lhes competem ao exercerem suas atividades no local do 

trabalho. 

A esse conjunto de habilidades vivenciadas em tais ambientes, envolvendo práticas de 

leitura e de escrita denominamos letramento laboral (PAZ, 2008).  

De acordo com Paz,  

 
[...] ao focalizarmos o letramento no local de trabalho, estamos concebendo-

o não apenas como um fenômeno situado, mas também como fenômeno 

múltiplo, visto que sua efetivação é motivada pelos inúmeros usos da leitura 

e da escrita, estabelecidos em atendimento às demandas de comunicação que 

ocorrem em um dado contexto laboral. (2008, p. 42) 
 

A escritora através de sua pesquisa leva os estudos do letramento a novos ambientes, 

no domínio do trabalho. Através de suas observações, identificamos que o que legitima o 

letramento como prática social no âmbito do trabalho é o fato de que essa faceta do 

letramento se insurge como uma exigência na efetivação de determinadas tarefas requeridas 
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pelos sujeitos na execução de suas atividades, e que têm na leitura e na escrita dois relevantes 

suportes. 

A relevância de se estudar o letramento no trabalho, segundo Baynham e Prinsloo 

(2001), reside na possibilidade de encaixar as suas práticas em contextos particulares, isto é, 

em situações reais do cotidiano que abrangem inúmeras vivências experienciadas pelos 

sujeitos, as quais não se restringem apenas ao espaço escolar e suas atividades, abrangendo 

também o que escrevem e leem as pessoas em diferentes áreas em que essas práticas se 

constituam demandas sociais. 

Ao focalizarmos o letramento no local de trabalho, estamos concebendo-o não apenas 

como um fenômeno situado, mas também como fenômeno múltiplo, visto que sua efetivação 

é motivada pelos inúmeros usos da leitura e da escrita, estabelecidos em atendimento às 

demandas de comunicação que ocorrem em um dado contexto laboral. 

Desse modo, assim como são diversas as exigências que permeiam uma mesma 

atividade de trabalho em termos de habilidades de linguagem, também são múltiplas as 

práticas de letramento estabelecidas no campo do trabalho, instauradas não somente para 

atender demandas ligadas ao desempenho da função, como também à formação, ao 

aperfeiçoamento profissional e ao recrutamento e seleção de cargos na área. 

 

3 GÊNEROS TEXTUAIS 

 

Os Gêneros Textuais/discursivos tem sido foco de inúmeras discussões e novas 

concepções e espécies de gêneros tem surgido, através de estudos e pesquisas, demonstrando 

o quanto o campo do gênero é ilimitável.  

Pelo menos em parte, muitos autores atribui a essa grande atenção que tem sido 

dispensada aos gêneros, aos novos referenciais nacionais de ensino de línguas (PCNs de 

língua portuguesa, de línguas estrangeiras) que fazem recomendações explícitas dos gêneros, 

ressaltando a relevância de considerar a abordagem dos gêneros, no âmbito da leitura e de 

produção dos textos. 

Os gêneros textuais/discursivos sempre estiveram presentes na história da 

humanidade, o homem sempre exerceu sua capacidade comunicativa através dos gêneros. 
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Cada esfera da atividade humana comporta um repertório de gêneros, que se transformam ou 

viabilizam o surgimento de outros à medida que esta atividade se amplia. 

Neste primeiro capítulo discorreremos acerca dos gêneros textuais/ discursivos, 

procurando enfatizar as concepções de Bakhtin (2003), Bronckart (2003) e Marcuschi (2002), 

no que diz respeito ao que se constitui esse importante construto. 

No âmbito das perspectivas que se dedicam a versar sobre o assunto, a abordagem 

proposta por Bakhtin (2003) parte do pressuposto que todos os diversos campos da atividade 

humana estão ligados ao uso da linguagem. Nesse sentido, o autor comenta que o emprego da 

língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos 

pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana e que esses enunciados 

refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo, não só por seu 

conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção de recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais da língua, mas acima de tudo, por sua construção composicional. 

Enquanto tipos relativamente estáveis, tais enunciados são denominados de gêneros do 

discurso, sendo portando compostos por três elementos: conteúdo temático, o estilo e a 

construção composicional, que estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado. 

Os gêneros do discurso são heterogêneos e estão intrinsecamente relacionados à 

história da humanidade, como afirma Bakhtin (op.cit.): 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas 

porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade 

humana e porque em cada campo dessa atividade é integral o 

repertório de gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à medida 

que se desenvolve e se complexifica um determinado campo. (2003, 

p.262) 

Ainda em relação a esferas de comunicação Bronckart (2003), outro renomado 

estudioso da questão ressalta que a partir de uma perspectiva sócio-interacionista discursiva: 

Os textos são produtos da atividade humana, e como tais [...] estão 

articulados às necessidades, aos interesses e às condições de funcionamento 

das formações sociais no seio das quais são produzidos. Sendo os contextos 

sociais muito diversos e evolutivos, consequentemente, no curso da história, 

no quadro de cada comunidade verbal. Foram elaborados diferentes “modos 

de fazer” textos, ou diferentes espécies de textos. (2003, p.72) 
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Reafirmando o expostos Marcuschi  evidencia que os gêneros: 

Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e 

plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e atividades sócio-culturais, 

bem como na relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente 

perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes 

em relação a sociedade anteriores à comunicação escrita. (2002, p.19) 

Diferentemente de Bakhtin (2003), Bronckart (2003) e Marcuschi (op.cit.), optam pela 

designação gêneros textuais, e a despeito disso, concordam com a posição bakhtiniana, ao 

reconhecerem que os gêneros emergem das diversas esferas da comunicação humana, daí o 

porquê desta diversidade de gêneros que permeiam as esferas da atividade humana. Eles são 

infinitos, sempre surgem novos, se desenvolvem e se complexificam, conforme o perpétuo 

movimento da atividade humana.  

Bronckart (op.cit.) melhor definindo o construto, afirma que os gêneros representam 

os “diferentes modos de fazer textos” inerente a cada comunidade verbal. Em outras palavras, 

o autor situa os gêneros no quadro das atividades sociais, enquanto formas comunicativas 

estabilizadas de maneira mais ou menos definida. 

Ao que concerne à contínua emergência dos gêneros, Bronckart explica: 

[...] alguns gêneros tendem a desaparecer (a narração épica), mas 

podem, às vezes, reaparecer sob formas parcialmente diferentes, 

alguns gêneros modificam-se (cf. a emergência do “romance 

polifônico” ou do “novo romance”); gêneros novos aparecem (cf. o 

folheto publicitário); em suma, os gêneros estão em perpétuo 

movimento. (2003, p.73) 

Ratificando as palavras de Bronckart e embasando-se no pensamento bakhtiniano, 

Marcuschi afirma: 

Seguramente, esses novos gêneros não são inovações absolutas, quais 

criações ab ovo, sem ancoragem em outros gêneros já existentes. O 

fato já fora notado por Bakhtin [1997] que falava na “transmutação” 

dos gêneros e na assimilação de um gênero por outro gerando novos. 

(2002, p.20) 
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Nesta perspectiva, podemos inferir que apesar desses incontáveis números de gêneros 

que perpassam a atividade humana, sempre estarem emergindo, eles não são inovações 

absolutas. Eles possuem elementos já existentes em outrem, um certo hibridismo, mas, com 

características próprias, que foram se ampliando a partir do desenvolvimento das esferas 

sócio-comunicativas e das necessidades cotidianas. 

Refletindo sobre a variedade de gêneros, Bakhtin (2003) ressalta que não se deve, de 

modo algum, minimizar a extrema heterogeneidade dos gêneros discursivos, e para uma 

maior elucidação acerca da diferença entre os gêneros os enquadram em duas classes: gêneros 

primários e secundários. 

Os gêneros primários (simples) são produzidos em situações de comunicação verbal 

espontânea, possuem características próprias do cotidiano. Inserem-se, nessa modalidade de 

gênero, a conversação oral cotidiana – linguagem familiar, a carta pessoal e outras. 

Os gêneros discursivos secundários (complexos) são produzidos em circunstâncias de 

comunicação mais complexas e relativamente mais evoluída. Esses gêneros são produzidos 

em condições de convívio cultural mais complexo, surgem de trocas culturais de natureza 

científica, artística e sociopolítica. As modalidades que se enquadram neste gênero discursivo 

são: o romance, o teatro, o discurso científico e o discurso ideológico, entre outros. 

No processo de formação destes gêneros secundários ocorre uma espécie de 

transmutação, onde eles incorporam e reelaboram diversos gêneros primários, que em 

conseqüência desta transmutação, estes gêneros primários perdem a relação imediata com a 

realidade existente, adquirindo novas formas, um novo caráter.  

Vale salientar que na concepção bakhtiniana o que rotula um gênero primário ou 

secundário não é a modalidade da língua utilizada, mas, a esfera a que se vincula o gênero, 

pois ainda que um gênero como seminário, apresente oralidade, será classificado como 

secundário, em face de estar relacionada a uma esfera complexa da comunicação. 

Ao contrário de Bakhtin (op.cit.), Bronckart (2003) não apresenta proposta de 

categorização para os gêneros, no entanto, defende que os estudos a serem implementados 

sobre a questão devem contemplar um conjunto de operações que envolvam não somente a 

mobilização de conhecimento sobre a situação e adoção de determinado gênero, mas também 

procedimentos ligados à regularização da infra-estrutura geral do texto, assim como à seleção 

e elaboração dos conteúdos. 
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3.1. O gênero nota de empenho 

A nota de empenho, artefato da análise proposta deste estudo, é um gênero discursivo 

classificado como secundário (complexo), gerado no domínio da Contabilidade. Constitui 

uma peça de suma importância, originado no primeiro estágio de uma despesa orçamentária, 

que é o empenho. 

Do ponto de vista da estrutura composicional, caracteriza-se por uma sequência de 

dados, inicialmente temos a data da emissão, o número do empenho que é gerado pelo 

Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI (para cada empenho é sempre gerado 

um novo número, que se inicia com o ano, depois a sigla NE – Nota de empenho e por último 

uma sequência de números). Ainda na parte superior, encontramos os dados do Emitente e do 

Credor. No centro dessa peça textual, temos a produção de um pequeno texto expositivo-

informativo, momento em que é exposta a finalidade do presente empenho, o número de 

licitação e do contrato firmado. Acrescentando a estas informações, temos a Fonte e Natureza 

da Despesa, Plano Interno – PI, o tipo do empenho, a modalidade de licitação e o valor do 

empenho. A parte inferior é composta pelas assinaturas do ordenador e gestor da despesa. 

Conforme podemos observar na figura abaixo: 

___________________________________________________________________________ 
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FIGURA 1 

A lei nº 4320/64, que institui as Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração 

e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal, especifica a necessidade da nota de empenho dizendo que 

Art. 60 - É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 

Art. 61 - Para cada empenho será extraído um documento denominado 

"nota de empenho" que indicará o nome do credor, a representação e a 

importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da 

dotação própria. 
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Para complementar a informação acima, encontramos na Instrução Normativa 

10/1991, que aprovar o Manual da Despesa da União, com o intuito de orientar os gestores na 

execução orçamentária e financeira da União, padronizar e uniformizar os procedimentos, as 

finalidades do empenho, dentre tais temos firmar um compromisso de aquisição e pagamento 

futuro; assegurar que o crédito disponível seja suficiente para cobrir a despesa e contribuir 

para assegurar a validade dos contratos. 

Nessa peça documental encontramos as informações necessárias para que seja firmado 

um compromisso. A formalização do empenho dar-se-á mediante a emissão do referido 

documento no sistema SIAFI, na transação “>NE”, por pessoas autorizadas mediante o uso de 

senhas de executor. 

No evento de letramento observado, segue-se passos hierárquicos, primeiro faz-se 

necessário que o chefe do setor financeiro informe, através de memorando, ao chefe do setor 

de contratos/compras, se há disponibilidade orçamentária para a realização da despesa. Em 

seguida, é solicitada através de memorando eletrônico, emitido pelo setor de contratos, a 

emissão de empenho para pagamento de determinada despesa (água, energia, mão de obra 

terceirizada dentre outras), informando dados como CNPJ da empresa contratada, valor do 

empenho, natureza e fonte de despesa, tipo e número de licitação e a finalidade daquele 

empenho. 

O servidor responsável pelo setor orçamentário, munido de tais informações, utilizará 

o sistema SIAFI para gerar o empenho, que se materializará no documento foco desse estudo.  

Para isso, seguirá vários passos dentro desse sistema, fará várias leituras e escreverá vários 

códigos como >conrazão para verificar a existência de valor para empenhar; >sisme – minuta 

de empenho; >infestproc – informa estrutura por processo, momento em que escreve todos os 

dados que fora encaminhado pelo setor de contratos, até chegar ao último passo, para poder 

gerar o empenho. 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Notadamente, percebemos que as pesquisas que realizamos na esfera acadêmica, tem 

muito a ver, com as atividades que desenvolvemos no âmbito laboral. Assim, não é exagero 

reafirmar que há um imbricamento entre o que realizamos em nosso dia a dia com o que 

fazemos academicamente. 
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Na qualidade de servidor de uma Instituição de Ensino Superior (IES), especialmente 

no setor financeiro, nos deparamos cotidianamente com um artefato importante para este 

setor, a Nota de Empenho. Este instrumento é essencial ao andamento das fases de uma 

despesa. Sem esse documento, a empresa pública, que executou os serviços ou vendeu as 

mercadorias não receberá os valores devidos. 

Em virtude de nossa imersão no ambiente pesquisado, essa pesquisa se insere no 

campo da Linguística Aplicada, de cunho qualitativo. Essa ideia é defendida por 

(CHIZZOTTI, 2005, p. 81) que diz que a “imersão” do pesquisador no cenário em que se 

efetiva valoriza pesquisa, assim, o ambiente em que se desenvolvem as atividades a serem 

realizadas como fonte de investigação.  

Ao analisar o artefato Nota de Empenho, tomamos como base um modelo real 

utilizado em um dos procedimentos de execução de um serviço dentro da IES eleita para 

pesquisa. A escolha do artefato foi feita de maneira aleatória, e tivemos a preocupação ética, 

em cobrir (borrar) as informações contidas na nota de empenho. Ao analisá-la recorremos a 

legislação vigente, ao qual define as regras de serviços prestados às instituições públicas e que 

estabelece como exigência elementar para a execução dos mesmos a nota de empenho. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao percorremos o caminho do letramento laboral no âmbito contábil, nos possibilitou 

enxergar uma multiplicidade de gêneros que permeia esse domínio, ao mesmo tempo em que 

desmitificamos a ideia que nesse domínio não há leitura, somente números. O fato é que 

lemos até números, pois se faz necessário entendermos o que aqueles números significam e 

para isso trabalhamos leitura e escrita.  

A essas práticas, vivenciadas em nossa pesquisa, optamos por chamar de letramento 

contábil. Tais práticas podem ser focalizadas como “práticas sociais”, alargando o conceito de 

letramento para um raio de ação que contemple tempo e espaços, no sentido de 

vislumbrarmos esse conceito como um fenômeno que nos acompanha por toda a vida, nas 

mais diferentes esferas de atividade, (não somente na escola), com os mais distintos 

propósitos e formas de inserção em todos os domínios e níveis sociais. 
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Nessa perspectiva, procuramos, ao longo desse trabalho, focar nosso olhar em uma 

questão norteadora voltada para o intento de descrever o gênero Nota de Empenho numa IES 

visto como uma prática de letramento. 

Neste trabalho foi possível observar e dar conta do objetivo inicial proposto, no 

entanto, esta não é uma discussão que se encerra aqui, nem tudo foi dito, é possível que 

tenhamos deixado de observar algum detalhe. É possível ainda, que outros olhares sejam 

lançados sobre a Nota de Empenho. Neste artigo, observamos este instrumento de trabalho em 

um setor financeiro de uma IES, na perspectiva da linguagem. Mas não é repetitivo afirmar 

que outros pesquisadores, de outras áreas possam observar esse mesmo instrumento a partir 

de outros referenciais teóricos. Esperamos ter contribuído. 
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GÊNEROS RETÓRICOS NO ENSINO: UMA PERSPECTIVA 

BAKHTINIANA 
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RESUMO: Neste trabalho, apresentamos e discutimos alguns resultados da análise de um 

corpus de textos produzidos por estudantes do ensino médio.  São recortes de uma pesquisa-

ação realizada em uma escola pública de Planaltina, Distrito Federal. O objetivo da pesquisa 

era a ampliação da competência linguística e discursiva dos educandos, relativa ao uso de 

gêneros retóricos, tais como a reportagem, o artigo de opinião e a entrevista. Como aporte 

teórico-metodológico, utilizamos a teoria de gêneros do discurso, recorrendo principalmente a 

Bakhtin (1981 e 1992), Bazerman (2015a) e Miller (2012). Por meio da pesquisa, pudemos 

indicar os fatores pragmáticos e interacionais que contribuem para a produção de textos e que, 

por isso, devem ser considerados nas intervenções didáticas que visam ao domínio desses 

gêneros. Apontamos que o destinatário é um fator pragmático importante para a definição dos 

tópicos de comentário da argumentação, bem como que as apropriações no intertexto têm 

forte relação com esses tópicos e com aquilo que o enunciador projeta sobre as propriedades 

de destinatário. Além disso, por meio da análise da sequencialidade comum aos gêneros 

retóricos, demonstramos a influência da cadeia de comunicação verbal – na qual o discurso se 

inserirá – sobre as formas que a enunciação assume (BAKHTIN, 1992). 

 

Palavras-chave: Ensino na Educação Básica; Dialogismo; Situação de Comunicação. 

INTRODUÇÃO 

 Entendemos que toda criação escrita impõe um trabalho com o intertexto 

(BRONCKART, 2012) e a construção de uma posição de sujeito, de um ponto de vista. Esse 

trabalho se dá na relação/reflexão sobre aspectos pragmáticos e interacionais como o 

destinatário, o gênero e a situação de comunicação (BAKHTIN, 1992). Por meio desses 

fatores, o enunciador orienta e situa seu discurso na cadeia comunicativa. Em gêneros 

retóricos (ALBALADEJO, 2012), a capacidade de projetar a audiência, de prever o 

destinatário e determinar os tópicos de comentário que podem estabelecer diálogo e alcançar 

anuência se mostram essenciais para os efeitos de argumentação e convencimento desses 
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gêneros. Além disso, a capacidade de moldar esses gêneros à situação de comunicação 

mostra-se importante para que eles possam se inserir na situação retórica e interferir sobre ela 

(MILLER, 2012).  

1 OS GÊNEROS RETÓRICOS 

Miller (2012) esclarece que não há uma definição exaustiva e terminante dos gêneros 

retóricos e suas características. Desde Aristóteles (2011) e sua clássica distinção dos três 

gêneros retóricos, esses gêneros vêm constantemente sofrendo transformações e se 

ampliando, para responderem às mais diversas e complexas situações de uso da linguagem, 

especialmente em democracias que comportam a participação de milhões de pessoas na vida 

política, graças à nascente cultura de mobilização e debate possibilitada,  em grande parte, 

pelos novos instrumentos de informação.   

Os gêneros retóricos podem ser classificados considerando sua inserção, seu papel na 

vida da pólis (ALBALADEJO, 2012). Por isso a tendência a serem públicos, a pressuporem 

uma audiência (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005). Conforme Bawarshi e Reiff 

(2013) e Miller (2012), são gêneros retóricos públicos o artigo de opinião, a reportagem, o 

editorial, a entrevista, entre outros. 

Esses gêneros tratam sobre aquilo que o enunciador considera polêmico, não pactuado 

ou passível de nova pactuação. Por implicarem uma audiência (MILLER, 2012) e tenderem a 

se inserir dentro de uma polêmica (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005) – ou 

mesmo por visarem a tornar polêmico aquilo que não é considerado polêmico por um grupo 

ou comunidade –, esses gêneros impõem o requisito da argumentação sistemática. A 

argumentação sistemática se torna um elemento que tende a definir a sequencialidade desses 

gêneros. 

Aqui, os gêneros retóricos serão caracterizados por: 1 – tentativa de defender um 

ponto de vista; 2 – inserção dentro de uma polêmica; 3 – debate com os destinatários; 4 – 

existência de público; e 5 – exigência de argumentação sistemática. 

A existência de um público é um dos aspectos que impõe ao enunciador que seus 

raciocínios, os dados de sustentação e os nexos entre o ponto de vista, a orientação 

argumentativa e os dados sejam explicitados. Isso tende a contribuir para a clareza de um 
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argumento, uma vez que a explicitação contribui para que membros do público com 

informações e conhecimentos diferentes, com vários níveis de profundidade, possam 

compreender melhor os argumentos e o ponto de vista do enunciador (BAZERMAN, 2015a). 

Consideramos sistemática aquela argumentação que: 1) respeita os princípios de 

coerência – coerência argumentativa coerência interna (relações de nexo entre frases) e 

coerência externa (relação de consonância entre afirmativas e realidade); 2) estrutura-se a 

partir da concepção de metarregras da coerência (CHAROLLES, 1978); e 3) reflete sobre as 

apropriações realizadas no intertexto (relações de intertextualidade e interdiscursividade) 

(BAZERMAN, 2015a).  

2 FATORES PRAGMÁTICOS E INTERACIONAIS 

Bakhtin (1981) afirma que o discurso retórico encontra, nos gêneros retóricos, os mais 

variados meios de seu enquadramento e formulação. Para esse autor: 

 

Os gêneros retóricos possuem as mais variadas formas de transmissão da 

palavra de outrem, e para a maior parte são formas intensamente 

dialogizadas.  A retórica depende muito da vívida re-acentuação das palavras 

que transmite (muitas vezes ao ponto de distorcê-las completamente), que é 

realizada pela moldação apropriada ao contexto.  (BAKHTIN, 1981 p 354 – 

D I) (Tradução Minha). 

 

Bakhtin (1981) destaca o aspecto da dependência da retórica da reacentuação das 

palavras transmitidas e da moldação apropriada ao contexto. Essa dependência/exigência 

impõe ao enunciador – para consecução de seu propósito comunicativo e sustentação de seu 

ponto de vista – um certo grau de consciência das relações dialógicas estabelecidas/acionadas 

na ação de linguagem e dos possíveis efeitos delas, considerando o gênero, o 

destinatário/público e a situação da ação de linguagem (SOUSA, 2OO2). Esses três elementos 

servem como orientação sobre as referências e apropriações possíveis no intertexto, 

contribuindo para a construção de relações dialógicas responsáveis pela constituição dos 

efeitos de sentido do texto.  

 O gênero orienta as apropriações porque dentro do intertexto acionado – e 

composto por diversos gêneros que tratam de uma temática – reconhecemos a ontologia do 

gênero: os tópicos mais relevantes, as formas de prova, de demonstração e de argumentação 
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mais comuns, as epistemologias mais acionadas, os pontos mais polêmicos e discutíveis do 

tema e o ponto onde se encontram as discussões mais importantes. Além disso, cada gênero 

possui uma sequencialidade que lhe é própria, sinalizando e impondo ao enunciador o quanto 

de informação e a linearidade em que ela pode/deve ser semiotizada, enfim o grau de 

explicitude de informação que o gênero tende a comportar e os tópicos de que tende a tratar, 

dependendo do gênero e de seu uso como instrumento (ANTUNES, 2009). O 

destinatário/público serve como baliza sobre as questões relevantes que podem, com ele, 

estabelecer debate e discussão, como orientação sobre o grau de explicitude de cada tópico e a 

calibragem da informação, por meio da pressuposição dos conhecimentos partilhados. Serve, 

ainda, como referência para a definição da posição de(os) sujeito(s) (social e ideológica), 

daquele(s) para quem a palavra se encaminha (BAKHTIN, 1992). E, por último, a situação da 

ação de linguagem orienta sobre as apropriações no interxtexto, porque impõe restrições e 

condicionantes que contribuem para definir o gênero possível/adequado para a ação de 

linguagem. A situação de ação de linguagem, o destinatário e o gênero são fatores 

pragmáticos que contribuem para que o enunciador construa as balizas sobre aspectos como 

os tópicos de comentário, a relevância e a adequação das informações diante do tema e do 

contexto. Nesse caso, eles são fatores que contribuem para compreender as relações 

intertextuais e interdiscursivas construídas pelo enunciador no processo de enunciação. 

 

2.1 A SITUAÇÃO DE AÇÃO DE LINGUAGEM  

Bakhtin (1992) aponta dois aspectos nos gêneros retóricos cujo conhecimento é muito 

importante em intervenções didáticas com esses gêneros. O primeiro é o profundo sentido de 

propriedade da palavra do outro, responsável por produzir e reforçar o efeito de sinceridade e 

autenticidade da palavra. O segundo diz respeito ao fato de que o sentido de eminência da 

palavra do outro ou de sua resposta torna-a menos suscetível a réplicas e comentários.  

Dessa forma, sabendo-se sobre o grau de eminência, o peso relativo da palavra do 

outro, de sua resposta, o escritor avalia aspectos como a precisão, generalidade e sentido que 

poderá atribuir a suas afirmativas; o efeito de se apropriar e introduzir comentários à palavra 

do outro; e a força/reação provável de réplica do(s) destinatário(s)/público. Conforme 

Bakhtin: 
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“(...) é importante levar sempre em conta a posição que um discurso a 

ser citado ocupa na hierarquia social de valores. Quanto mais forte for 

o sentimento de eminência hierárquica na enunciação de outrem, mais 

claramente definidas serão as suas fronteiras, e menos acessível será 

ela à penetração por tendências exteriores de réplica e comentário.” 

(BAKHTIN, 1992, p. 153). 

 

O escritor, além das propriedades do destinatário, projeta também as características do 

processo de interação verbal. Conforme Bakhtin (1992), o discurso interior, para tornar-se 

enunciação, molda-se às condições sociais de produção e vinculação do discurso em um 

contexto. Representar a situação de ação de linguagem é um dos primeiros requisitos à escrita 

(BRONCKART, 2012), tanto para projetar a atitude responsiva do destinatário quanto sua 

possível resposta (BAKHTIN, 2002). É preciso conhecer a situação de ação da linguagem 

para, por exemplo, projetar as propriedades do destinatário, as características de interação 

verbal em curso e a possibilidade de repercussão. Isso interferirá profundamente na agência 

do enunciador. Segundo Bakhtin: 

 

A enunciação realizada é como uma ilha emergindo de um oceano 

sem limites, o discurso interior. As dimensões e as formas dessa ilha 

são determinadas pela situação da enunciação e por seu auditório. A 

situação e o auditório obrigam o discurso interior a realizar-se em uma 

expressão exterior definida, que se insere diretamente no contexto não 

verbalizado da vida corrente, e nele se amplia pela ação, pelo gesto ou 

pela resposta verbal dos outros participantes na situação de 

enunciação. (BAKHTIN, 1992, p. 125).  

 

Para evidenciarmos isso, basta considerar que, nos gêneros retóricos, o efeito polêmico 

– capaz de gerar, manter e ampliar a discussão de um tema e de dar repercussão às ideias do 

enunciador – é garantido/produzido pelas respostas contrárias, pela reação e força das vozes e 

posições de sujeito que essas respostas representam. Assim, para o escritor competente, a 

habilidade de representar a situação de ação de linguagem – especialmente as propriedades do 

destinatário/público – se mostra importante no momento de produzir afirmativas e enunciá-las 

ou de se escolher aprofundar/detalhar um tópico e apenas enunciar/citar outro (BAZERMAN, 

2015, b).  
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Assim, entendemos que a situação de ação de linguagem e o destinatário são dois 

aspectos – além de outros tais como o querer-dizer – da interação verbal que servem de 

orientação ao enunciador sobre as relações dialógicas que poderá colocar em ação para a 

constituição do sentido de seu enunciado e – consequentemente – para o alcance dos objetivos 

visados pela ação de linguagem. 

 

2.2 DIALOGISMO E INTERTEXTO 

 

O dialogismo é “a reação da palavra à palavra” e relaciona-se à recepção ativa da 

palavra de outrem” (BAKHTIN, 1992), podendo ser definido pelas operações de coerência 

interativa ou pragmática de um texto (BULEA e BRONCKART, 2008). São as relações 

dialógicas (BAKHTIN, 1988) que sustentam o sentido do texto, mais de que sua configuração 

conceitual. Conforme Bakhtin (1997), o dialogismo não deve ser entendido como a relação 

entre as réplicas de um diálogo real, mas como uma relação “complexa, extensa e variada”, 

onde dois enunciados, mesmo separados no tempo e no espaço e que nada sabem um do 

outro, “revelam-se em relação dialógica por uma confrontação de sentidos (ainda que seja 

algo insignificante, incomum no ponto de vista, etc)” (BAKHTIN, 1997, p 354). O 

dialogismo evidencia a forma – particular/singular – com que o  autor faz apropriações no 

intertexto por seu caráter ideológico; a maneira como cita, faz referência e produz efeito de 

autoridade legítima e sentimento de reverência pelo dito; e a maneira como sua agência se 

situa em um campo ou atividade por meio da ação de linguagem. Enfim, a dialogicidade 

interna constituída pelo sujeito em seu discurso – em especial por meio das referências 

implícitas e explícitas a textos, crenças e ideias de um grupo e pelo comentário e réplica a elas 

– expressa a sua consciência e suas formas de autoria, seu estilo.  

Fiorin (2012) esclarece que:  

Há claramente uma distinção entre as relações dialógicas entre 

enunciados e aquelas que se dão entre textos. O termo 

intertextualidade fica reservado apenas para os casos em que a relação 

discursiva é materializada em textos. Isso significa que a 

intertextualidade pressupõe sempre uma interdiscursividade, mas que 

o contrário não é verdadeiro. Por exemplo, quando a relação dialógica 
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não se manifesta no texto, temos interdiscursividade, mas não 

intertextualidade. (FIORIN, 2012, p 181). 
 

Estabelecida a distinção entre intertextualidade e interdiscursividade como formas de 

“empréstimo do intertexto” (BRONCKART, 2012), consideramos necessário definir 

intertexto. Nesse caso, assumimos a posição de Bronckart, segundo o qual: 

Como afirmamos várias vezes, o autor de um texto, ao mesmo tempo 

que dispõe de representações sobre sua situação de ação de linguagem 

(em suas dimensões contextuais e referenciais), também se encontra 

confrontado a um intertexto, isto é, o um conjunto mais ou menos 

organizado de gêneros de texto elaborados pelas gerações precedentes 

e indexados a situações-tipo de comunicação (BRONCKART, 2012, p 

210). 

Assim, ao fazer referência (citação marcada, intertextualidade), o produtor do 

texto/discurso toma emprestado motivos, temas, um estilo, empregando-os na criação de 

novos efeitos de sentidos (BAZERMAN, 2015b). 

O dialogismo perpassa todo o texto e é o conhecimento do agente-produtor 

(enunciador) sobre o intertexto que lhe diz quais são as formas possíveis, eficazes e 

positivamente valoradas, em sua língua natural, para uma certa ação linguageira 

(BRONCKART, 2012). É por meio da experiência com o intertexto, da representação das 

propriedades do destinatário e da situação de comunicação, dos efeitos que deseja produzir e 

do conhecimento do gênero como forma de agir, da linguagem como ação, que o agente-

produtor toma as decisões centrais para uma ação de linguagem.  

Bazerman (2007, p. 106) afirma que: “Quanto mais ampla e precisa for a forma como 

estudantes e outros escritores pressentem o mundo intertextual do qual se podem valer, mais 

poderosa será a série de escolhas flexíveis que têm à mão, 2(...).”. Assim, o dialogismo – 

naquilo que se refere ao ensino da escrita – diz respeito ao modo de se utilizar a leitura na 

escrita e sobre como a familiaridade com os textos desenvolve a consciência e o pensamento. 

Nesse caso, trata-se de desenvolver habilidades de formular e reformular problemas, de 

interpretar e reelaborar aquilo que as fontes dizem, de ler de forma cuidadosa e reflexiva, de 

avaliar, de comentar e de sintetizar informações e construir argumentos novos por meio do 

diálogo com as fontes acessadas no intertexto.  

3 OS DADOS DO CORPUS 
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 Considerando a influência do destinatário e da situação de comunicação na 

sequencialidade dos gêneros retóricos e nas apropriações que o enunciador faz no intertexto, 

para estabelecer relações dialógicas e constituir o sentido do texto, trouxemos alguns excertos 

de gêneros retóricos, produzidos por estudantes da terceira série do ensino médio, em uma 

pesquisa-ação realizada em uma escola da rede pública de ensino, no ano de 2016. Antes da 

produção dos textos, os estudantes realizaram entrevistas com professores e as publicaram em 

um site, juntamente com seus textos. O site é 100temas.webnode.com. 

A análise dos gêneros artigo de opinião e reportagem indicaram que o destinatário é 

um fator pragmático (discursivo) poderoso em pautar os tópicos de comentário e, em menor 

escala, o ponto de vista do próprio enunciador. 

 

 

3.1 O DESTINATÁRIO: FATOR PRAGMÁTICO E INTERACIONAL 

 No momento de produção do gênero artigo de opinião e do gênero reportagem, os 

estudantes tenderam a projetar o entrevistado como destinatário. Evidenciamos na análise que 

os seus textos colocaram-se em um debate com as ideias do entrevistado, podendo-se notar 

fortes e constantes relações intertextuais entre os textos das entrevistas, dos artigos de opinião 

e da reportagem. Essas relações são marcadas tanto pelos tópicos de comentário mais comuns 

nos gêneros escritos, quanto pela relação entre o ponto de vista do escritor (educandos) e do 

destinatário (entrevistado).  

Podemos observar o peso do destinatário como fator pragmático e interacional no 

artigo de opinião de Miriane Ribeiro
11

, cuja temática trata do casamento homoafetivo. Nesse 

caso, o destinatário projetado tende a ser o entrevistado. O texto da entrevista aponta, ao 

menos, 3 tópicos relevantes: a) influência do patriarcado e do machismo, b) ausência de 

debates sobre o assunto e c) convívio com a diferença. Desses três tópicos, dois aparecem 

como tópicos de comentário da produção final de Miriane Ribeiro: “Falar de sexualidade no 

Brasil ainda é um tabu” (linha 13 – tópico da ausência de debates sobre o assunto); e “(...) é 

de extrema importância que haja mais espaço para discutir a homossexualidade e mostrar, por 

meio de campanhas educativas, que o homossexualismo é algo presente na nossa sociedade e 

                                                 
11

 Todos os nomes de pessoas usados são pseudônimos que visavam à manutenção da ética na pesquisa. 
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que temos que saber conviver com as diferenças.” (linhas 25 a 30 – tópico do convívio com a 

diferença). 

O tópico de comentário B do texto de Miriane Ribeiro revela o papel dos tópicos 

na unidade do texto. Observamos que se trata de um tópico de comentário estabelecendo 

relação intertextual com o texto da entrevista. Percebemos pela análise do texto que o tópico 

de comentário não recebe um desenvolvimento – com suportes para tornar sistemática a 

argumentação – tal como ocorre com o tópico A. Isso se dá justamente em função de sua 

articulação com o tópico da ausência de debate (tópico A). Essa articulação revela a estratégia 

de constituição da unidade do texto por meio da seleção e desenvolvimento de alguns tópicos 

e da relação entre os suportes apresentados para um tópico (ausência de debate – tópico A) e 

os demais tópicos (necessidade de conviver com a diferença – tópico B). 

Ao construir a unidade de seu texto por relações intertextuais que acionam 

elementos discursivos do destinatário, a estudante usa uma estratégia retórica que busca 

mobilizar o outro, tanto o destinatário quanto o público, pois se trata de comentar o discurso 

de alguém que ocupa uma hierarquia social e exerce uma influência discursiva grande no 

ambiente escolar. Além disso, a estudante também faz uma associação/relação entre dois 

tópicos: ausência de debate e necessidade de conviver com a diferença, que torna possível a 

argumentação sustentar um ponto de vista por meio de um terceiro tópico: o veto ao projeto 

de lei. Para constituir um argumento coerente dentro da unidade do texto, a aluna baliza seu 

acesso ao intertexto por meio da busca de informações e opiniões capazes justamente de unir, 

dentro de relações dialógicas (interdiscursivas), os dois tópicos. Isso é garantido pelas 

informações referentes ao terceiro tópico. Nesse caso, as informações usadas como suportes 

do argumento no terceiro tópico tanto estão dialogicamente relacionadas com tópico A quanto 

com o tópico B. Isso pode ser visto na problematização apresentada nas linhas 14 a 24:  

 

12.     Falar de sexualidade no Brasil ainda é um tabu, a prova disso 

13.    foi o veto de um projeto de lei que visa  a discussão do tema 

14.    em âmbito escolar. Em maio de 2004, o governo federal lançou 

15.    o Brasil sem homofobia – programa de combate à violência e à 

16.    discriminação contra LGBT e promoção da cidadania homosse- 

17.    xual, onde um dos objetivos era o lançamento de uma carti- 

18.    lha educativa, o qual foi apelidado pejorativamente como kit 

19.    gay.  A ignorância é uma forte arma para a intolerância. Não 

20.    é muito comum ver em noticiários os casos de violência que a 
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21.    classe LGBT sofre constantemente, entretanto isso não diminuirá 

22.    a existência dela. A ignorância das pessoas ao estarem diante 

23.    de um casal homossexual as fazem agirem de forma brutal, se- 

24.    já através de insultos ou até mesmo com ‘brincadeiras’. 

25.     Por fim, é de extrema importância que haja mais espaço pa- 

26.    ra discutir a homossexualidade e mostrar, por meio de campa- 

27.    nhas educativas, que o homossexualismo é algo presente na 

28.    nossa sociedade e que temos que saber conviver com as 

29.    diferenças. Deve-se haver uma cobrança por parte da socie- 

30.    dade para que o Estado estabeleça medidas punitivas aos 

31.    casos de homofobia, uma vez que até hoje isto, aos olhos 

32.    da lei, não é visto como crime.  

Miriane Ribeiro 

 

Nesse caso, por meio do tópico do veto ao projeto, a estudante constrói uma 

argumentação coerente capaz de unir os tópicos da ausência de debate e do convívio com a 

diferença em um mesmo argumento. Assim, por exemplo, a questão da intolerância aparece 

claramente na linha 18, podendo ser marcada pelo ato de “apelidar pejorativamente”. Já o 

tópico da ausência de debates aparece nas 19 a 21, marcado pela ausência de destaque à 

homofobia nos noticiários. É essa unificação dos dois tópicos em um mesmo argumento que 

caracteriza a unidade do texto e faz com que, do ponto de vista argumentativo, não seja 

necessário dar um tratamento argumentativo ao tópico B (linhas 25 a 30 – tópico do convívio 

com a diferença) semelhante ao que foi dado ao tópico A  (linha 13 – tópico da ausência de 

debates sobre o assunto). Representa dizer que as relações dialógicas colocadas em ação no 

momento de desenvolvimento do tópico do veto – por meio do exemplo da cartilha, do ato de 

apelidar pejorativamente e dos noticiários, além dos termos intolerância, ignorância e 

diferença – constroem um sentido poderoso de sustentação do ponto de vista, relacionando os 

tópicos da ausência de debate e da necessidade de tolerância e convívio com a diferença em 

uma mesma linha argumentativa. 

 Em qualquer discurso retórico, os tópicos de comentário são importantes porque 

podem ou não estar próximos das questões que o destinatário considera relevantes dentro 

daquela discussão; bem como porque a definição dos tópicos de comentário é um dos 

aspectos centrais para a constituição da unidade de textos de gêneros retóricos (BAZERMAN, 

2015b), pois representa a definição daquilo que merece “aparecer”, dos elementos da 

“paisagem discursiva”, dos objetos discursivos e do tratamento a ser dado a eles e, 

principalmente, da maneira de enunciá-los e relacioná-los em um contexto em que possam 
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constituir uma unidade, um discurso (BAZERMAN, 2015b). Além da importância dos tópicos 

de comentário por sua relação com a maior ou menor possibilidade de mobilizar o 

destinatário, agir sobre ele, obter resposta, eles se mostram importantes por servir de baliza 

sobre o que acessar no intertexto. 

Os tópicos de comentário, no caso dessas produções textuais, tendem a expressar uma 

relação intertextual, pois de forma geral são uma apropriação de elementos da superfície 

textual de outros textos; de outro lado, a relação entre o ponto de vista do enunciador e do 

destinatário tenderá a ser marcada por relações interdiscursivas de concordância ou polêmica. 

No caso desses textos, a relação de concordância é mais comum. Bakhtin (1997) assinala que 

“a concordância é uma das formas mais importantes da relação dialógica. A concordância é rica 

em diversidade e em matizes.” (BAKHTIN, 1997, p 355). 

O ponto de vista é um dos polos para a construção da unidade em gêneros retóricos. 

As informações e as vozes a serem acionadas no selecionadas no intertexto e topicalizadas no 

texto são escolhidas por meio da relação que o enunciador estabelece entre seu ponto de vista, 

as informações e a as vozes do intertexto. Assim, por exemplo, aspectos tais como a 

adequação das informações para o argumento e o peso social do discurso, das vozes acionadas 

no intertexto, são definidos na relação com o ponto de vista, com a posição que o sujeito 

deseja expressar no discurso. Essa forma de por o ponto de vista em relação com as 

informações e com as vozes consideradas importantes pelo enunciador revela aspectos 

estilísticos e autorais do escritor. Escrita autoral, crítica, é, antes de tudo, um trabalho sobre o 

aspecto ideológico do signo, trabalho que se expressa na construção da unidade do texto. 

Outro polo na construção da unidade do texto é o destinatário. A seleção no intertexto 

se faz, em grande parte, considerando aquilo que o destinatário conhece e considera relevante. 

Esse alinhamento, nos textos dos educandos, aos tópicos do destinatário reflete o empenho do 

enunciador para estabelecer uma interlocução e mantê-la. Nesse sentido, o enunciador 

reconhece o papel do destinatário, daquele que mantém o “elo da cadeia verbal” (BAKHTIN, 

1992), ou que a interrompe. Trata-se do empenho de obter uma atitude responsiva do 

destinatário e alcançar resposta. 

Esse papel do destinatário como polo de construção da unidade do texto fica bastante 

evidente, também, no gênero reportagem que trata da legalização da maconha.  
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No texto do gênero reportagem, produzido em trabalho colaborativo, os enunciadores 

constroem uma orientação argumentativa baseados em relações dialógicas de concordância e 

de réplica. 

Na entrevista, o destinatário enuncia e desenvolve os tópicos: demonização da 

maconha; uso da maconha para fins medicinais; taxação da venda de drogas em forma de 

impostos; dependência causada por drogas e capacidade de decidir; e influência das religiões 

sobre decisões relativas a esse tema. 

 A relação de concordância se expressa em dois movimentos: um consiste em retomar 

o tópico da demonização da maconha e empenhar-se em demonstrar que ela não é “porta de 

entrada”, mas pode ser “a porta de saída”. Nesse movimento argumentativo, o enunciador 

interfere no horizonte intertextual opondo à valoração apreciativa negativa (porta de entrada) 

uma valoração apreciativa positiva (porta de saída). 

O segundo movimento consiste em construir todo o argumento que sustenta a 

valoração apreciativa positiva recorrendo a dados referentes ao uso da maconha para fins 

medicinais (tópico).  

 

 “Algumas pessoas acreditam que a maconha é a "porta de entrada" 

para outras drogas. Entretanto, em uma pesquisa realizada pelo 

pesquisador Dartiu Xavier, onde usuários de crack foram incentivados 

a usar a maconha - que é droga menos destrutiva que o crack - o 

resultado foi surpreendente: 70% dos usuários deixaram de usar o 

crack e, em seguida, a maconha. Segundo Dartiu Xavier, a maioria 

dos jovens pesquisados consome a maconha "esporadicamente" e 

pode abandoná-la. Assim, necessariamente, a maconha não é porta de 

entrada para outras drogas; mas pode ser, por meio do uso clínico, 

uma porta de saída.” Reportagem acessada em 20/02/2017, 

www.100temas.webnode.com 

 “ Normalmente se constrói uma imagem negativa de algumas drogas 

como ‘aquilo que faz mal’. Isso não é verdade. O uso de drogas pode 

ser positivo ou, ao menos, não ser negativo, dependendo da finalidade, 

do controle e do conhecimento envolvido nas formas de uso.” 

Fragmento de reportagem produzida por estudantes. 

 

Assim, na reportagem, percebemos que o parágrafo 1 desenvolve o tópico da 

demonização da maconha (porta de entrada – tópico a) por meio da construção de suportes 

cujas informações se colocam no campo do tópico b (uso da maconha para fins medicinais). 



63 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

Além disso, o parágrafo 2 mantém relações intertextuais claras com o discurso do texto da 

entrevista na seguinte parte: 

“(...) a gente culturalmente constrói um conceito de droga dizendo que 

droga é só aquilo que faz mal, como se fosse aquilo que é ilegal e não 

é verdade, droga a gente compra na drogaria, então toda vez que 

compramos um Dorflex, ou uma  Dipirona,  a  gente  está  comprando 

droga ” Texto de entrevista. 

 

Percebemos que se trata de uma estratégia bastante poderosa, porque justamente 

mantém uma relação dialógica de concordância com o discurso de destinatário. Essa relação 

se estrutura incorporando parte das posições de sujeito do destinatário ao ponto de vista do 

enunciador.  

Esse processo de incorporação de tópicos e de posições de sujeitos, dentro de uma 

orientação argumentativa que conduzirá ao ponto de vista do enunciador é o aspecto mais 

interessante do texto e de sua unidade como gênero retórico. 

3.2 A MOLDAÇÃO DO DISCURSO À SITUAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

 Analisamos ainda em nosso trabalho as sequências recorrentes nos artigos de opinião. 

Com essa análise, encontramos um dado interessante relativo às sequências presentes nos 

artigos de opinião que tratam do tema “violência contra a mulher”. Esse dado revela o poder 

de constrição que a situação exerce sobre o discurso. Nesses textos, houve – tanto na primeira 

produção quanto na produção final – uma constante presença de sequências injuntivas. 

Devemos dizer que essas sequências não são comuns no gênero artigo de opinião, tendendo a 

aparecer em gêneros ligados ao campo da propaganda. 

No caso dos textos, há as seguintes sequências injuntivas, quase sempre no final dos 

textos, linhas 34 a 36, produção de Carla Goes e linhas 26 a 32 produção de Ana Lúcia: 

 

34.    Então se você presenciar algum tipo de violência ou 

35.    até mesmo se você for a vítima seja mulher e 

36.    denuncie o agressor ou ligue 180, não se cale. 

Carla Goes –  Produção Final 

 



64 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

 26.   E por fim, nós mulheres devemos saber quem nós que- 

27.    remos ao nosso lado, e para os homens respeitem suas 

28.    companheiras, não façam com elas o que você não quer 

pa- 

29.    ra si mesmo ou para uma pessoa querida. Não fiquem 

ca- 

30.    ladas, denunciem, vá a uma delegacia mais próxima ou  

31.    fale com alguém de sua confiança, não tenha medo, as 

32.    leis brasileiras estão à disposição para te proteger. 

33.    Não se cal  33.    Não se cale. 

Ana Lúcia – 1ª Produção 

A presença dessas sequências injuntivas evidencia que, percebendo a força e a 

frequência dessas sequências na cadeia de comunicação verbal do ambiente escolar (havia 

cartazes de conscientização e denúncia da violência contra a mulher, além de debates que 

estavam sendo realizados), os estudantes constroem seu discurso recorrendo a elas e até 

alinhando-se a seus aspectos ideológicos. Isso se dá justamente por causa da constrição da 

cadeia de comunicação sobre o discurso que nela se insere. Os estudantes orientam a 

moldação de seu discurso a partir de aspectos da situação de ação de linguagem, tais como o 

destinatário, o suporte e a circulação, como no caso das sequências injuntivas. Esses fatores 

da situação de ação da linguagem estão relacionados ao poder da ação de linguagem – do 

gênero em especial – de realizar o propósito comunicativo do enunciador. A cadeia de 

comunicação verbal, nesse caso, é avaliada pelo enunciador a partir da situação de 

comunicação e, percebendo como um determinado assunto é tematizado em determinado 

ambiente/contexto, ele “rastreia” as formas de enunciação comuns à prática social do discurso 

naquele contexto, avalia sua incidência e seu peso e decide sobre a apropriação dessas formas 

como instrumento de enunciação. Nesse caso, o enunciador utiliza-se da situação de 

comunicação com referência para decidir tanto sobre elementos da macroestrutura do texto 

(BRONCKART, 2012), quanto sobre aspectos ideológicos, por meio da observação das 

tematizações que o assunto recebe nas enunciações recorrentes dentro do contexto 

(BAKHTIN, 1992). 

Há ainda, nos textos dos educandos, sequências explicativas que expressam relação 

intertextual com textos presentes no ambiente escolar. Essas sequências representam uma 

apropriação e elaboração dentro de outro gênero de sequências injuntivas presentes nos textos 

da cadeia de comunicação verbal do ambiente escolar. 
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31.    (...) mulheres tem que se unir mais para uma ajuda a  

32.    outra, ajudando a procurar uma psicóloga, uma 

33.    delegacia apropriada, fazendo abaixo sinado 

34.    para ter uma delegacia da mulher em sua 

35.    cidade, e entre outros afazeres. 

 Juraci Claudia – Produção Final  

 

11.    (...) Quando a mulher sofre algum 

12.    tipo de violência ela deve procura a delegacia da 

13.    mulher para denunciar. 

Carla Goes –  Produção Final   

 

Esse segundo tipo de sequência revela como a cadeia de comunicação exerce poder de 

constrição tanto na macroestrutura do texto, nos tipos de discurso e sequências, 

(BRONCKART, 2012) quanto nos aspectos ideológicos: posição de denúncia, solidariedade, 

mobilização. Retomando Bakhtin (1997), por relações de concordância e comentário. 

              

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esses dados confirmam a posição de Bakhtin (1992), segundo o qual “o discurso 

escrito é de certa maneira parte integrante de uma discussão ideológica em grande escala: ele 

responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, 

procura apoio, etc.” (BAKHTIN, 1992, p. 123). Ainda segundo esse autor, os traços 

constitutivos e definidores de vários gêneros são as diversas concepções de destinatário e as 

formas típicas de se voltarem para ele (BAKHTIN, 1988).  

 Por meio da pesquisa, evidenciamos que as intervenções didáticas visando à ampliação 

da competência discursiva dos educandos, em especial em gêneros retóricos, devem se 

empenhar em desenvolver uma maior consciência das relações dialógicas colocadas em ação 

no momento da produção do texto. Conforme Bazerman (2015b), a capacidade de representar 

o intertexto, definir em que ponto se encontra uma discussão e conhecer as diversas vozes e 

posições de sujeito que representam são essenciais para a constituição de uma escrita capaz de 

se mostrar eficiente, de exercer agência (MILLER, 2012). 



66 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

 No âmbito das intervenções didáticas, demonstramos que a representação da situação 

de ação de linguagem (o destinatário, o público, o suporte, a repercussão) e o conhecimento 

das diversas vozes do intertexto e das posições de sujeito que representam se mostram como 

os fatores que maior contribuem para a ampliação da consciência sobre as relações dialógicas 

e para a ampliação da competência discursiva dos educandos. 
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O ATO DE NOMEAR PELA MÍDIA: UMA POLÍTICA DE PODER NA 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA MULHER BRASILEIRA  

 
 

Fabiene de Oliveira Santos
12

 
 

 

Resumo: O presente trabalho busca refletir sobre a política de representação da mulher brasileira na 

mídia. Para tanto, estabelece um diálogo entre a Pragmática, a Linguística Crítica e a Política de 

Representação, articuladas nesse estudo pelo uso da palavra no ato de nomear, sob a ética e a política 

na constituição de identidades. Tomando a linguagem como prática social, entendemos que a ação se 

realiza  no dizer, isto é, as palavras são carregadas de identificações, desejos e produzem efeitos. Nos 

apoiamos, sobretudo, em Austin (1990), Rajagopalan (2003; 2007), Freitas (2006), Woodward (2008), 

para trabalharmos uma leitura acerca do ato de nomear/designar e analisamos a relação da 

representação e do efeito que o ato de nomear pela mídia imprime à mulher brasileira. O corpus de 

análise se constituiu de notícias selecionadas pela busca no Portal G1, divulgadas em 2015, ano que 

iniciara o segundo mandato da primeira mulher na presidência do Brasil. Este estudo se sustenta 

mediante o pressuposto de que as representações são politicamente demarcadas e conduzem a 

identidades que são ideologicamente atravessadas. Os resultados nos mostram um momento de 

transição no país, que caminha de identidades construídas por uma sociedade machista e uma cultura 

de dominação, rumo a avanços sociais mais efetivos em relação a afirmar a posição da mulher na 

sociedade brasileira. Esse momento é apresentado pela mídia com a utlilização de designações como 

ativistas, feministas, progressistas, que destituem certa passividade imposta às mulheres descritas 

como submissas. A mídia no ato de nomear tem o poder de circular essas designações de acordo com a 

política que a cerca. Compreendemos que as identidades não são fixas, mas produzidas em lugar 

histórico, e o ato de designar não é neutro, contém julgamento. As escolhas linguísticas são atos 

políticos, especialmente, para a mídia que é um veículo poderoso para disseminar opinião.  

    

Palavras-chave: Ato de nomear. Mulher brasileira. Mídia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse artigo integra áreas da Pragmática e da Linguística Crítica com discussões acerca 

da política de representação e surge pela motivação em aulas de Pragmática pela busca 

instigada por mais leituras acerca do ato de nomear/predicar, uma vez que, neste, a descrição 

e a ação não se separam, isto é, não é só dizer, mas há um fazer nesse dizer, nesse nomear. 

Trata-se de um ato político que implica consequência. E vale observar tal ação sobre a mulher 

na comunicação midiática. Mulher, sexo feminino que ficou conhecido metaforicamente 

como sexo frágil. Metáfora que se difundiu, classificou e generalizou dificultando o 
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entendimento e o emprego da palavra frágil nas individualidades e subjetividades das 

mulheres quanto a um sentido denotativo ou figurado. Frágil, submissa são marcas, dentre 

outras, e estigmas que as mulheres carregam, no decorrer da história de luta por direitos 

iguais. São sintagmas nominais que se tornam predicativos recorrentes para adjetivar as 

mulheres, desde mesmo as falácias e interpretações geradas por histórias bíblicas como a de 

Eva que foi criada a partir de uma costela de Adão e não resistiu à tentação da serpente, 

comendo o fruto proibido e como a passagem de Efésios que abarca dizeres acerca das 

mulheres serem submissas ao marido por ele ser a cabeça da mulher.        

A Pragmática é uma área da linguística que tem a linguagem como objeto teórico, uma 

vez que considera a língua e a fala na sua produção social. Essa área é conhecida como a 

“ciência do uso linguístico”. Como cita Pinto (2012, p. 55-56), ela pode ser apontada como 

sendo “o estudo do uso linguístico”. Isso, pois, quem estuda a Pragmática espera antes 

explicar a linguagem do que a língua, isto é, não centraliza na língua e subtrai a fala como a 

linguística que coloca a língua como objeto de estudo, ela considera também a fala. Um 

importante representante foi o filósofo da linguagem ordinária: John Langshaw Austin com a 

proposição dos Atos de fala e a concepção de performativos, que são, em essência, de ordem 

ética e política. 

Sobre representação, como diz Rajagopalan (2003, p. 120-122), esta é política sendo, 

então, um ato de intervenção, em que os critérios postos são ditados, sobretudo, pelos 

interesses políticos. Abordar a representação é uma questão política, porque é escolha, e, por 

isso mesmo, ética. Trata-se dos próprios usuários da língua à disposição das representações 

vindas pela linguagem, impostas pelos sujeitos. Representações repletas de ideologia, 

intenções e desejos políticos dos propositores. Logo, a política de representação possibilita a 

constituição de identidade, significa e age no homem e no mundo. Ela se completa na ação, 

por proposições da teoria da ação. Nesse sentido, apoiando no arcabouço teórico da 

Pragmática e da Linguística Crítica, trabalhamos a linguagem concebida como ato político e 

as consequências éticas advindas de uma política de representação com o ato de nomear, 

designar. 

Em um primeiro momento, este texto traz uma visão da Pragmática e da Linguística 

Crítica, para, em seguida, tratar da política de representação, apresentando, como análise 

exemplificativa da teoria em que sustenta, a representação da mulher pela mídia nas notícias 
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veiculadas no G1 – O Portal de notícias da Rede Globo de televisão, em 2015, por ser este 

ano, um ano de notórios acontecimentos, especialmente no campo político, iniciando com a 

posse para um segundo mandato da primeira mulher presidente no país e terminando com 

processo de impeachment dessa presidente. Ano também considerado da “primavera 

feminista”, marcado pela luta por igualdade de gênero. Esse trabalho busca possibilitar 

reflexões para outros estudos da área, bem como para os debates acadêmicos, políticos, das 

questões e levantamentos que se têm realizado a partir dos dados produzidos e expandidos 

pelo poder da mídia. 

 

1 UMA VISÃO DA PRAGMÁTICA 

 

A Pragmática, como diz Pinto (2012, p. 56), busca definir e analisar a linguagem a 

partir dos conceitos de sociedade e de comunicação, descartados pela Linguística saussureana 

com a dicotomia língua/fala. Ela reflete o comportamento comunicativo social dos homens e 

tais comportamentos podem estar impregnados de intencionalidades que modificam e 

instauram identidades
13

.     

Nesse sentido, o falante, que é um ser político, usa a linguagem estrategicamente, com 

escolhas linguísticas, de forma a informar, manipular, maquiar, ganhar o outro, a situação. A 

linguagem, que é política e ética na sua essência e carregada de sentido, tem efeito sobre o 

outro, assim a Pragmática analisa o que pode ser significado na ação do dizer ou do não dizer 

quando a intenção é de se dizer. Nessa área, o contexto é fundamental. 

A Pragmática tem como grande representante John Langshaw Austin com o projeto 

filosófico da teoria dos atos de fala, em que propõe uma teoria da ação. A célebre obra de 

Austin How to Do Things with Words, como aponta Souza Filho (1990, p. 12), articula uma 

teoria sobre a natureza da linguagem enquanto uma forma de realizar atos. Nesse texto, que é 

um compilado de conferências, Austin se refere ao conceito de performativo como 

proferimentos que são atos realizados e, por assim, sujeitam-se às “condições de felicidade”, 

ao sucesso ou insucesso. Pela obra, percebemos que as designações produzem efeitos, que se 

deve atentar à ética, ao compromisso que o dizer/fazer implica.   

                                                 
13

 Identidades constituídas, como anuncia Woodward (2008, p. 55), com as posições que os sujeitos assumem e 
identificam-se. 
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Há estudos que enfatizam que Austin rompe com a tradição que prega a linguagem 

enquanto representação do mundo e que Searle, o discípulo de Austin autorizado a redigir 

sobre ele, como relata Alencar (2010, p. 133), retoma essa preocupação da linguagem como 

representação, ao inserir na concepção dos atos de fala os atos proposicionais: referir e 

predicar. Enfim, no que tange ao representacionalismo, este já existia há tempos, e é uma 

questão política e linguística. Então, com o crescimento da Pragmática, importa que os 

estudos nessa área sigam tendo em vista as apresentações e evoluções dos tempos. Trata-se de 

olhar a teoria ou o que dela se admite no momento de trabalho e rumar pelos caminhos que a 

realidade tem acionado. Especialmente, em tempos de avanços tecnológicos e de 

globalização, analisar as representações da mulher e os processos que se desenrolam pela 

mídia, pela Internet, no viés da ética e da política demonstra os encaminhamentos teóricos e a 

expansão na área na contemporaneidade.  

Assim, com um modo político e autoconsciente de fazer a Pragmática e de acordo com 

Rajagopalan (2010, p. 43-44), esse estudo se processa na “ancoragem” social do uso da 

língua, na importância da dimensão social, da sociedade, mediante considerações políticas, tal 

como Kanavillil Rajagopalan apresenta em A Nova Pragmática: fases e feições de um fazer.  

 

2 A LINGUÍSTICA CRÍTICA EM SÍNTESE 

 

A Linguística Crítica se fundou pela história da filosofia dos séculos passados. “Ela 

nasceu a partir da conscientização de que trabalhar com a linguagem é necessariamente 

intervir na realidade social da qual ela faz parte. Linguagem é, em outras palavras, uma 

prática social. A lingüística também o é”. (RAJAGOPALAN, 2007, p. 18). 

Hoje a Linguística Crítica já se firmou no mundo todo. Mas sua consolidação só se 

processou a partir dos últimos 30 anos com a inserção da crítica nas reflexões teóricas acerca 

da linguagem. Rajagopalan (2007, p. 15), ressalta que abordar a Linguística de forma crítica 

requer desvencilhar-se de ideias pré-concebidas a respeito da pesquisa linguística, afinal o 

verdadeiro papel do linguista enquanto um cientista social é contribuir com a comunidade 

para melhorar as condições de vida dos menos favorecidos. Desse modo, cabe ao linguista 

compreender e descrever e linguagem, que é o seu objeto de estudo, da melhor forma. 
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Para a Linguística Crítica, diferentemente de posições positivistas que se apegavam na 

“neutralidade” do cientista, não há tal neutralidade, uma vez que a ideologia e a política fazem 

parte dos processos sociais, da linguagem e trabalhar com a linguagem é agir politicamente e 

de forma ética. É ser compromissado. 

 

3 A POLÍTICA DE REPRESENTAÇÃO: UMA AÇÃO LINGUÍSTICA E POLÍTICA 

 

Esse trabalho com a política de representação da mulher brasileira na mídia integra as 

teorias arroladas, a área da Pragmática e a da chamada Linguística Crítica. A ideia da 

representação desde há muito, com os debates filosóficos esteve, permeando os pressupostos 

acerca da linguagem. A representação por ser um ato de escolha, de intervenção, é um ato 

político e ético. Nesse aspecto, a nomeação e a designação por envolverem escolhas também 

são atos políticos e éticos e, desse modo, estão ligados com a política de representação. “Todo 

ato de nomear dá-se sempre no bojo de uma política de representação que, por sua vez, está 

diretamente relacionada com o processo de construção de identidade.” (FREITAS, 2006, p. 

228).  

Uma das mais expressivas formas de representação para a maioria das pessoas é a que 

se relaciona com os governantes de uma nação. Problemas no governo, como afirma 

Rajagopalan (2003, p. 32), refletem a falta de representatividade, ou seja, o povo não está bem 

representado nas decisões tomadas. Do mesmo modo que se almeja que o uso da linguagem 

seja claro, transparente, deseja-se a transparência nas práticas governamentais, na 

representação política.  

 

Uma outra possibilidade de pensar o paralelismo apontado acima seria 

concluir que as duas questões, a saber, a representação política e a 

representação linguística, são apenas duas faces de uma mesma moeda. Ou 

seja, a tese do representacionismo é, ao mesmo tempo, uma questão política 

e lingüística – ou, quem sabe, política por ser linguística e linguística por ser 

política. (RAJAGOPALAN, 2003, p. 32). 
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A representação é política por natureza e pode ser vista além daquela que se refere aos 

dirigentes de uma nação. Sendo a representação uma questão eminentemente política e 

linguística, neste trabalho, o que pretendemos discutir, a partir dessa teoria aqui apresentada, é 

a política de representação da mulher, dos últimos tempos, adotada pela mídia, por ser esse 

meio um sistema potente de difusão de informações. “A representação inclui as práticas de 

significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, 

posicionando-nos como sujeito”. (WOODWARD, 2008, p. 17).  

Assim, é através dos significados que são produzidos pelas representações que se tem 

o sentido do que somos. A representação como processo cultural constitui/afirma identidades 

individuais e coletivas. Nesse estudo, os sistemas de representação se deslocam para as 

identidades provenientes desses sistemas. A identidade aqui é abordada na perspectiva pós-

moderna, de transformações sociais, dos avanços tecnológicos, da globalização. Dessa 

maneira, seguindo a linha de Hall (2008, p. 108), as identidades não são fixas, nem unificadas, 

nem singulares, mas fragmentadas, produzidas em locais históricos, de formações 

discursivas
14

. Nesse sentido, a identidade não é tratada em uma perspectiva essencialista, mas 

como um conceito estratégico e posicional. E sendo constituída em meio a um dado jogo de 

poder, é produto da exclusão. Ademais, como diz Freitas (2006, p. 233), outro conceito que se 

relaciona diretamente ao de identidade é o de diferença, tendo em vista que o que me 

diferencia também me identifica. Portanto, é por tais concepções que esse trabalho se 

desenvolve. 

 

4 PELAS ESCOLHAS: A POLÍTICA DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER 

BRASILEIRA NA MÍDIA 

 

A questão de trabalhar com o gênero
15

 se faz em virtude do constante debate acerca da 

mulher na sociedade hoje. Vale ressaltar que cada indivíduo está constantemente 

“negociando” as normas, pois os comportamentos e os discursos estão sujeitos a mudanças 

                                                 
14

 Conforme afirma Foucaut (2008, p.175), a formação discursiva é um espaço de dissensões múltiplas. 
Conjunto de oposições diferentes cujos níveis e papéis devem ser descritos. 
15

 Na distinção do sexo para tratar da mulher no contexto das relações de poder. 
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com as transformações sociais dos tempos. E essas significações vão se construindo por um 

processo que é histórico.  

Nesse sentido, reside o interesse de analisar a representação da mulher brasileira. 

Mulher que tem história reproduzida por modos de interpretação mesmo da Bíblia, a partir da 

narrativa da vida de Eva, nascida da costela de um homem, Adão, e que, em sua fraqueza e 

sensibilidade, se rendeu à serpente, comeu do fruto proibido, como se propaga tal história. 

Real ou fictícia, essa história possibilita desencadear, no imaginário, características, para essa 

e para as demais mulheres que nasceram a partir de então, de uma criatura subordinada, que 

necessita do homem em sua geração/vida, frágil, que se deixa levar, manipulável e que tenta o 

homem pelo desejo que desperta nele. História que, juntamente com outras como a passagem 

bíblica em Efésios com dizeres que posicionam a mulher à margem do marido, como um 

corpo dele, revela e também acrescenta à mulher um histórico de enfrentamento da 

dominação e da violência masculina, da submissão às regras sociais, do preconceito, da 

exclusão dos processos sociais e dos debates intelectuais. Com o passar dos tempos, a mulher 

caminha conquistando seus direitos, lutando por igualdades com o gênero masculino nas 

decisões maiores do país, da família, das instituições sociais.  

Nos dias atuais, as mulheres se mostram mais independentes, com cargos mais 

“equiparados” aos dos homens, a exemplo da nação brasileira ter sido liderada, recentemente, 

por uma mulher na presidência. No entanto, pesquisas e fatos apresentados, constantemente, 

na mídia jornalística, ainda conferem à mulher as marcas históricas do passado, pelo 

preconceito, abusos e desigualdades em relação ao sexo oposto. Fatos que se fazem mais 

visíveis, sobretudo, no tempo em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, instituído 

há mais de um século e ainda repleto de notícias impregnadas de discursos que parecem se 

tornar naturalizados
16

 da violência contra a mulher, da discriminação e dos movimentos pela 

igualdade de gênero. 

As marcas que permanecem sobre a mulher são fruto, ademais de certo imaginário e 

interpretação religiosa, especialmente por machistas, de uma colonização em uma cultura 

ideologicamente processada pelo poder e pela imposição do colonizador, reprimida, e revela 

                                                 
16

 Naturalizados aqui no sentido de uma circulação há tempos dos mesmos discursos, em que todos parecem 
saber sobre a desigualdade de gênero reinante e a violência contra a mulher, preconceitos, e a história não 
muda, continua como se fossem dizeres normais, corriqueiros. 
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um país de progresso tardio e de mulheres fragilizadas sim, mas pelos efeitos dos sistemas 

dominantes. Afinal, os crescentes debates englobam a questão das cotas, da mulher na 

representação do poder político, que visibiliza a necessidade da mulher se legitimar enquanto 

ser no Brasil e integrar à ação coletiva deste país. Nação democrática regida por uma 

Constituição Federal com princípios fundamentais e direitos sociais que falam a todos e por 

lei de direitos universais - Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, com leis que 

sustentam dizeres que parecem não se legitimarem quando deparamos com a necessidade de 

manifestos feministas, lutas e denúncias por igualdade de direitos, reconhecimento e valor.  

As fronteiras que foram muito delimitadas para as mulheres têm se rompido, com 

notoriedade, pelos movimentos sociais. O feminismo é um movimento que tem militado pelos 

direitos da mulher. Dentre os diversos conflitos e movimentos que envolvem as mulheres 

estão: a violência doméstica, a discriminação no mercado de trabalho, a sexualidade da 

mulher, a igualdade entre mulher e homem, o assédio moral, a valorização da mulher, o 

respeito pela identidade da mulher, e tantos outros. Consoante a Woodward (2008, p. 31), a 

forma de nos representarmos como mulheres e, também, como homens, tem mudado 

radicalmente, pois passamos por experiências em um contexto de mudanças históricas e 

sociais, como as mudanças no mercado de trabalho, logo, as mudanças nas práticas sociais 

refletem nas identidades que também mudam, e emanam novas formas de identificação. 

E, a política de representação, marcada por lealdades políticas tradicionais baseadas 

nas classes dominantes, com os movimentos sociais, passa a se dirigir a identidades 

particulares de seus sustentadores. Conforme Woodward (2008, p. 34): 

 

A política de identidade concentra-se em afirmar a identidade cultural das 

pessoas que pertencem a um determinado grupo oprimido ou marginalizado. 

Essa identidade torna-se, assim, um fator importante de mobilização política. 

(WOODWARD, 2008, p. 34).  

 

 

Esse estudo alvitra reflexões que apresentam a política de representação da mulher da 

contemporaneidade na mídia jornalística por nomeações e designações, em meio a ideologias, 

demandando escolhas e, então, atos políticos e éticos que encerram processos de identidade e 
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identificação
17

. O ato de designar está posto nos atos de nomear, intitular, e, de acordo com 

Rajagopalan (2003, p. 82), é preciso pensar para além de certas teorias semânticas para as 

quais os nomes não passam de meras “etiquetas” identificadoras de objetos, para entender o 

fenômeno de nomeação como um ato que é, acima de tudo, político. Seguindo essa linhagem, 

importante se faz discutir as consequências ou efeitos dos atos de nomear/predicar, da 

performatividade de Austin e, aqui, na análise da política de representação da mulher, a mídia 

como veículo, com ideologias, que influenciam a construção de identidades. 

 

5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O corpus de análise se compôs pela busca na Internet das notícias, veiculadas, em 

2015, no Portal G1 da Globo
18

, que fazem referência às mulheres contemporâneas brasileiras, 

a fim de conferir os efeitos da representação da mulher, o construto de identidade da mulher 

pelas práticas discursivas nessa mídia. A escolha desse veículo de comunicação se deu em 

razão do Portal G1 ter se tornado um meio difuso de divulgação, pela Internet e, em especial, 

pelas “chamadas”, minutos de divulgação de notícias no canal da Rede Globo. O ano, 2015, 

foi eleito por ter sido um momento histórico-político importante desde seu início com a posse 

de uma primeira mulher na presidência e que iniciaria seu segundo mandato consecutivo e o 

desenrolar desse governo nesse ano que se encerrou com muita discussão acerca do 

impeachment sobre a mulher na presidência. Ainda, pela repercussão dos manifestos por 

igualdade de gênero.  

Essa pesquisa online foi direta, enfocando designações e nomeações acerca da mulher 

brasileira em notícias acessíveis e disponibilizadas no ano de 2015. Foi utilizado para a 

investigação o mecanismo de busca contido mesmo no próprio site de notícias. A consulta foi 

realizada por intermédio da inserção de palavras-chave, adotadas nesse estudo na composição: 

                                                 
17

 A identificação é tratada aqui na perspectiva de Hall (2008, p. 106) como um processo de articulação, nunca 
completo e que envolve um trabalho discursivo e um fechamento simbólico. 
18

 Integra o site da Rede Globo, rede de televisão com transmissão também na Internet, o globo.com. São 
páginas da web em que essa rede de comunicação divulga notícias do Brasil e do mundo, o portal disponibiliza 
o conteúdo de jornalismo de diversas empresas do grupo Globo, como Globo News, rádio CBN, Jornal Extra, 
Diário de São Paulo, dentre outras, além de realizar divulgações de outras empresas/anunciantes e publicar as 
próprias reportagens. 
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“mulher brasileira”. Do vasto resultado da busca do site, foi selecionado o campo notícias, e 

cerca de 20 páginas da web
19

 foram acessadas para o levantamento dos dados. 

A abordagem teórica e metodológica se ampara no referencial da Linguística Aplicada 

Crítica e da Pragmática. A análise dos dados de cunho qualitativo se processa com a descrição 

analítica, levando em conta o contexto atual, da globalização, de rapidez da informação e de 

instabilidade na esfera política e econômica.  

 

6 AS DESIGNAÇÕES EM ANÁLISE NA REPRESENTAÇÃO DA MULHER 

BRASILEIRA 

 

A questão da recorrência de termos na nomeação/predicação desponta para a reflexão 

acerca das identificações e das identidades que se pode projetar pelos discursos na mídia o 

que reitera a dominação, o abuso e a desigualdade pela violência que a mulher sofre, ainda 

hoje. “É de sua repetição e, sobretudo, da possibilidade de sua repetição, que vem a força que 

um ato linguístico desse tem no processo de produção de identidade”. (SILVA, 2008, p. 94). 

A violência contra a mulher é um fato reincidente na mídia brasileira que chega a sinalizar a 

diferença desse país com outros. Uma designação de gênero que reflete a política de 

representação do Brasil, assim, como afirma Woodward (2008, p. 10), o gênero marca a 

identidade nacional. Uma identidade que, no contexto de globalização, com avanços 

tecnológicos, é marcada historicamente. Um país ainda machista e violento, de direitos que 

são violados. A permanência de um passado de preconceitos, de dominação, exclusão, 

sujeição da mulher, sugere, no entanto, um momento de crise, crise de identidade, crise social. 

Uma sociedade estruturalmente fechada, hegemônica, machista que, estando dentro desse 

processo, mesmo os vitimados são corrompidos, pois construíram suas identidades no interior 

dessa ideologia.  

Citamos exemplos de escolhas de temas e designações relativas à mulher que, mesmo 

em reportagens que relatam sobre a desigualdade, o racismo, o preconceito contra a mulher 

brasileira, ainda apresentam ela nas condições mencionadas, submissa, violentada, 

                                                 
19

 Como é chamada a rede mundial de computadores, a Internet. 
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discriminada, com designações/descrições que podem afirmar/reafirmar essa condição e não 

dissuadir o leitor sobre a situação, como em:  

 

a) “Mulheres costumam seguir carreiras com salários menores [...]”. 

b) “[...] mulheres aceitam salários mais baixos e pedem menos aumentos”. 

c) “[...] homens ainda veem mulheres como de segunda categoria". 

d) “[...] mulheres privadas de liberdades políticas, vítimas de opressão, da exclusão [...]".  

     

É a repetição e circulação de uma memória enraizada por estereótipos da mulher sem 

valor, ser inferior, discriminada, sem autoestima, sem voz, cabisbaixa, que herdou pelo tempo 

que serviu ao “Senhor”, aos patriarcas, soberanos, a fama de não responder, não revidar, de 

aceitar calada e agradecer. O espelho de uma história cultural de uma geração de mulheres 

criadas brincando de “fazer comidinha”, com bonecas, o paradigma da mulher do lar, mães, 

domésticas, servas. Daí a tornarem-se vistas como de “segunda categoria”, as que “aceitam”, 

vítimas de violência doméstica. As mulheres que se rebelam, poderiam ser classificadas como 

“da rua”, em uma separação metafórica da mulher da casa, servil, dependente, guiada pelas 

regras do homem e da mulher da rua, “perdida”, sem essa condução. As mulheres ditas sérias 

eram as do lar. São designações reiteradas na e pela mídia. 

As nomeações/designações estão carregadas de sentido e significam os sujeitos. 

Dentre as nomeações/predicações da mulher nas notícias, a representação da mulher de hoje 

que vive um processo histórico marcado pela dominação, mas também pela evolução social. 

Assim, aparecem mulheres que se encontram em uma zona de transição de dominada a uma 

apresentação, uma tentativa de participar: 

 

a) “Mas atualmente, com as mulheres provando sua competência e conseguindo resultado em 

várias áreas profissionais [...]”. 

b) “Mulheres estão conquistando cargos de diretoria, presidências e chefias. 

Mesmo assim, o salário delas na mesma função ainda é menor”. 

c) “Apesar das mulheres terem conquistado cargos de diretoria, presidência e chefias, o salário 

delas é 30% menor, na mesma função deles”. 
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d) “[...] participação das mulheres vem subindo e isso se reflete na remuneração também das 

mulheres [...]’”.  

 

Mulheres que não estão mais na total passividade, que começam a se mobilizar, manifestar, 

militar, que põe sua voz na rua e seu corpo em espaços sociais que eram dominados pelos homens. 

Podemos perceber nos exemplos extraídos do corpus que a identidade da mulher 

brasileira, nos dias de hoje, não é única, mas produzida em lugar histórico. Há um movimento 

no tempo e nas práticas sociais, nas relações entre os sujeitos, que nos aponta que, de 

representações de um Brasil, de uma sociedade marcada pelo machismo, pelas desigualdades, 

pela posição marginal da mulher a mulher caminha para uma imagem mais autônoma, 

independente, racional, participativa na esfera social e política. São os diferentes processos de 

construção de identidades da mulher brasileira que se simbolizam na linguagem propagada no 

discurso jornalístico, como quando se vê na realização de eventos, palestras para se discutir 

sobre os direitos da mulher, a participação dela na vida política, afirmando e conferindo o 

lugar da mulher, como se observa pela predicação seguinte: 

 

a) “‘Hoje, as mulheres são responsáveis por gerir grandes empresas, ocupam cargos públicos, são 

deputadas, prefeitas [...]”. 

 

Em uma apresentação em palavras (a partir dos dados coletados) dessa política de 

representação das extremidades pela oposição das identificações da mulher, identidade que é algo 

que as diferencia, as mulheres foram, por exemplo, designadas pelo que segue: 

a) A diferença, ou seja, pelo que não são/tem: agressiva. 

 b) A declaração, ou seja, o que são/tem: vítimas de violência, vítimas do machismo e do racismo, 

vítimas de opressão, feministas, ativistas, progressistas. 

Os processos identitários também podem ser vistos pelos movimentos, e, em especial 

relacionado à mulher, os movimentos feministas. As notícias que se referem a esses 

movimentos representam as mulheres pelas nomeações com substantivos que as designam por 

ativistas; feministas; progressistas. É a afirmação da identidade desses grupos, que militam 

em prol da participação da mulher nas instâncias governamentais, lutam por igualdade, pelo 
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respeito e pela valorização da mulher. Além do ato de nomear, como Austin (1990, p. 126) 

indica, na classe dos “exercitivos”, seja advogar, uma decisão a favor da causa pela mídia. 

Essa mulher brasileira que luta, é independente, inteligente, contrária aos estereótipos 

da mulher que não nasceu para pensar, ou mesmo, da mulher brasileira representada nos 

desfiles carnavalescos e vista apenas como um corpo repleto de curvas. Essa mulher pode ser 

representada pelas designações veiculadas, como ativistas, progressistas, que representam a 

mobilidade da mulher em posição de atitude frente a uma história que a fez vítima. 

Nomeações estas que para uns significam desordem, pois descrevem tais mulheres como 

arruaceiras, como militantes que provocam o caos.  E, mesmo com as nomeações de ativistas, 

progressistas, a mulher ainda continua com as designações de vítima da violência doméstica, 

vítima do machismo. Desse modo, a mulher se apresenta pelos processos históricos e por 

identidades em processo.  

 

7 A MULHER BRASILEIRA NA MÍDIA: REFLEXÕES E DISCUSSÕES DE 

RESULTADOS 

 

As nomeações revelam, com a designação das mulheres, uma cultura de poder e 

instabilidade, mesmo em um sistema em que aparecem leis de direitos universais. O problema 

é não praticar uma “teoria da ação”, como a postulada por Austin.  

Os movimentos apontados ao olhar do pesquisador apresentam uma política com a 

reivindicação que situa a mulher ainda em um grande processo de enfrentamento. Diferente do que 

se abriga no imaginário a respeito da mulher do século XXI, da total independência, da conquista dos 

direitos e da grande participação nos processos sociais. E a que peso para se alcançar. Não há uma 

identidade para a mulher brasileira, mas tantas em construção e construídas pelos processos 

históricos e sociais. Identidades em permanente construção e conflitos. Identidade de grupos. 

Identidades que integram a identidade do Brasil.  

Identidades ora afirmadas pelos avanços sociais (pela real conquista do seu espaço, mulher 

independente, competente, que assume cargos, bem como o da presidência do país), ora por um 

momento de transição (a mulher que diz que ainda precisa conquistar muitas coisas, que começaram 

agora a ocupar os postos na sociedade, isto é, que se apoia na busca por processos de identificação), 

como, a identidade da mulher construída pela sujeição, pela exclusão, pelo preconceito. E o objetivo 
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é mostrar que as identidades estão aí e possibilitar uma reflexão sobre os efeitos das representações 

da mídia.  

A política de representação da mulher brasileira se faz sob a dominação, o preconceito e a 

luta que geram efeitos não só dentro do país, como criações de facções identitárias em conflitos que 

não proporcionam o crescimento, a conquista do espaço da mulher, coloca o país na condição de 

atrasado, subdesenvolvido, com “atrasos” sociais, políticos e econômicos. A desvalorização que parte 

do interior do país, perpetuando a violência e o ataque às mulheres, expande mesmo para o exterior, 

para a visão que os outros países têm da mulher brasileira, de mulher “objeto”, “sensual”, “de 

silhueta torneada”, para o simples prazer, ou ainda uma mulher “suspeita”, pois faz parte de um país 

de violências, vem a conferir efeitos de uma política de representação da mulher. Efeitos que 

mascaram consequências advindas da ruptura da hegemonia machista e dissimulam uma posição 

devida da mulher e do país. 

Nesse sentido, as consequências são, internacionalmente, a identidade com a violência 

designada pelas práticas discursivas se naturalizarem como a identidade brasileira, e então, da 

mulher também. Estereótipos que são fundados pelas ideologias veiculadas nas práticas discursivas. 

E, nesse estudo, o que se pretende é, nesse momento, tão somente, suscitar reflexões sobre o poder 

da mídia no ato de nomear as mulheres brasileiras, tendo em vista a ação política e transformadora 

que esse meio pode fazer. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Pragmática e a Linguística Crítica são áreas para se explorar mais. A relevância dos estudos 

que podem ser impressos nesses caminhos é enorme para os processos sociais. Por essas teorias 

pode-se refletir sobre o ato de nomear/predicar, sobre a política de representação, ou seja, acerca 

das práticas sociais e do contexto político e ético. A política de representação é um meio para se 

pensar os efeitos da linguagem e das ações humanas. 

E ao trabalhar com a linguística crítica que é, sobretudo, de caráter intervencionista, 

enquanto analistas, pensamos na responsabilidade e na possibilidade de pensar e agir, teorizar e 

intervir, o que já começa pela escolha do estudo a dirigir à comunidade. A própria escolha pela 

pesquisa e pelas nomeações e caminhos a seguir devem ser tomados como atos políticos. E, pela 

relevância de levantar questionamentos e reflexões sobre o efeito das representações pelas escolhas 
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no ato de designar, que é político e ético. Designações que são intencionais, que têm poder 

conferido pela política do meio e de quem as institui. Assim, importa aqui perceber a extrema força 

que a mídia, a Internet, tem no construto das identidades individuais e coletivas, no processo sócio-

histórico e no caminhar da nação, as consequências da política de representação que está aí 

veiculada pela mídia.  Afinal, mesmo a mídia buscando uma objetividade dos fatos, não há 

imparcialidade. Há uma posição desta, a ideologia do veículo de informação, que posiciona a mulher 

no seu ato de comunicar. 

O contexto das designações em análise pressupõe um contexto de fragmentações, de 

diferentes construções de identidade, de processos culturais que comportam mais ideologias e que 

tem na base uma política de desigualdades. E aí a questão para se refletir. As amarras ideológicas 

que os processos políticos, as instituições no poder, a ordem estrutural das organizações vigentes 

podem acarretar ou acionar nos diversos contextos, na/pela linguagem, nos sujeitos. E a mídia tem 

uma enorme força com as designações. A mídia é um lugar de poder, de opinião de um grupo que 

governa, que se vale da linguagem que não é neutra. É nesse aspecto que o leitor não deve tomar a 

notícia como um fato puro, uma narrativa fielmente desprovida de uma visão, pois, afinal, a 

descrição é uma opinião avaliativa. Mas averiguar a hegemonia e a missão de quem escreve, do meio 

de comunicação e as filiações que esse meio apresenta, pois, como aduz Rajagopalan (2003, p. 87), 

há um julgamento de valores camuflado como simples ato de referência neutra e é por estar 

dissimulado assim que as descrições exercem mesmo influência sobre os leitores.  

A responsabilidade social deve ser efetiva em qualquer meio, pois representam culturas, 

formam identidades. O perigo das designações, quando intencionalmente expõem uma política de 

representação e não a ação ética e a política, é de se terem resultados omissos, parciais, ou mesmo, 

de obter um direcionamento contrário à sua defesa. De servirem apenas ao seu próprio fim e, pelo 

poder conferido por quem e pelo meio que comunica, “ganharem o voto” do outro. Conduzirem a 

determinadas ideologias. Assim, cabe refletir e compreender o contexto da informação, a valoração 

que traz, a posição que já se tem ali, a intenção e as articulações que detêm e qual saber, qual a sua 

posição, o seu construto de identidade nessa história. Afinal a relação do ato de representar e do 

efeito que o ato de designar imprime é atravessada e codeterminada pela ideologia, pelas intenções 

e política dos que usam a política de nomear. 
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AS FUNÇÕES SOCIAIS E DISCURSIVAS DA HASHTAG EM GÊNEROS 

DIGITAIS: UMA REFLEXÃO 

Christiane Tegethoff Motta de Araujo
20

 

Francisca Cordélia Oliveira da Silva
21

 

 

Resumo: Este trabalho apresenta uma reflexão acerca da função discursiva e social do 

símbolo hashtag nas redes sociais, principalmente Facebook, Twitter e Instagram. O objetivo 

é realizar análise qualitativa dos exemplos selecionados à luz da Análise do Discurso Crítica, 

considerando os gêneros digitais nos quais o uso da hashtag se faz notório e a relevância do 

uso destes gêneros nas interações sociais. A teoria utilizada encontra-se ancorada, 

principalmente, em Fairclough (2001), Marcuschi e Xavier (2010) e Zappavigna (2012). 

Observou-se, portanto, que podem ser atribuídas várias funções ao símbolo hashtag; dentre 

elas a de destacar, conferir força ou importância a uma declaração, intensificar, acrescentar 

significado a uma mensagem e, principalmente, demonstrar afiliação a um valor. O recurso 

simbólico da hashtag encontra-se presente em contextos específicos em discursos 

particulares, nos quais o uso deste elemento concorre com outros elementos do texto para a 

manutenção do sentido da mensagem. Este estudo revela a importância de se lançar o olhar 

para este elemento, cuja aceitação no meio virtual encontra-se em crescimento.    

 

Palavras-chave: Hashtag. Discurso. Linguagem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A comunidade científica no âmbito da linguagem tem apresentado grande interesse na 

análise e identificação dos fenômenos linguísticos observados no ambiente virtual. Com o 

advento da internet, pudemos observar a modificação e reinvenção de gêneros preexistentes 

para que servissem ao contexto virtual, bem como o surgimento de uma linguagem que se 

adequasse a estes gêneros. 

A comunicação via rede social tornou-se tão difundida, nos últimos anos, que é 

possível perceber a influência da linguagem utilizada nesses ambientes em textos produzidos 

não só em gêneros digitais, mas, também, reais. Portanto, neste trabalho, propõe-se uma 
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reflexão, segundo uma perspectiva linguística, acerca do uso de um dos elementos típicos de 

maior prestígio encontrado em textos virtuais, o símbolo tipográfico # (hashtag). 

Os objetivos deste trabalho são mostrar a trajetória do uso do recurso #hashtag; 

exemplificar gêneros digitais relevantes em que a hashtag é utilizada para concorrer com os 

outros elementos linguísticos do texto para a construção da mensagem; e refletir acerca das 

possíveis funções discursivas e sociais da hashtag (#) nos textos atuais. 

A análise do material selecionado foi feita à luz da Análise do Discurso Crítica 

(ADC), abordagem de estudo muito sensível ao contexto na qual o foco da discussão 

encontra-se no discurso, na escolha lexical e nos aspectos multimodais do texto. Neste 

sentido, a ADC considera, para análise, não só o texto, mas a prática social na qual ele está 

inserido e a intenção do autor ao produzir aquele texto. 

A característica transdisciplinar da ADC permite que seja possível ancorar diversos 

projetos de pesquisa e investigação no seio desta metodologia. Neste artigo, buscaremos 

refletir acerca de algumas possíveis funções discursivas que o elemento hashtag (#) tem 

apresentado em discursos particulares. A partir do uso constante das hashtags e por agentes de 

visibilidade na mídia, a função primeira de conectar pessoas à “bandeiras" específicas foi 

extrapolada e hoje é possível encontrar o elemento sendo usado em propagandas publicitárias 

dentro e fora do ambiente virtual, em eventos comunicativos orais específicos, em grafite (arte 

de rua), e, ainda, em produtos e slogans de empresas. A hashtag está penetrando outras 

práticas sociais, além das redes sociais, e carregando consigo significados múltiplos, mas que 

já apresentam alguma estabilidade em seu uso. Dessa forma, é justamente na análise das redes 

e das práticas sociais nas quais encontramos o elemento hashtag que teremos pistas sobre seu 

significado nos discursos particulares em que ela é usada.  

O presente trabalho foi então estruturado nas seguintes seções: na seção dois 

apresentam-se a origem do Twitter – primeiro gênero microblog a valer-se do elemento 

linguístico # em textos corridos e a tornar popular o uso da hashtag – e o conceito de hashtag, 

a seção três proporciona uma análise sobre a função discursiva e social desempenhada pela 

hashtag no discurso. 

 

2 A ORIGEM DO TWITTER E O CONCEITO DA HASHTAG 
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O Twitter, fundado em 2006, caracteriza-se como uma rede social de 

microblogging que oferece, em relação aos blogs existentes até então, o diferencial da rapidez 

e da maior acessibilidade. As mensagens publicadas no Twitter devem conter o máximo de 

140 caracteres (com mais 20 que devem ser dedicados à identificação do emissor), ou seja, 

são limitadas e, por isso, se assemelham ao conceito de text messaging ou “mensagem de 

texto” já muito conhecido no contexto da telefonia. Segundo Neiva (2013), a facilidade dos 

usuários para a publicação, a qualquer tempo e a qualquer lugar, de textos pouco elaborados 

foi o que atraiu artistas, figuras públicas e empresas a usarem o Twitter, pois viram na rede 

social uma oportunidade de comunicação próxima com seu público, dispensando, assim, o 

uso de sites pessoais. 

Outra vantagem do microblogging é a possibilidade de se “seguir” um 

determinado perfil, o que permite ao “seguidor” acompanhar tudo o que é publicado e 

compartilhado via Twitter pelo perfil em questão. No entanto, desde que o perfil não esteja 

configurado para mostrar seus posts apenas para usuários e seguidores, as informações 

publicadas no Twitter podem ser visualizadas por qualquer um que o acesse, ou seja, para a 

visualização das mensagens abertas ao público não é necessário que algum cadastro seja feito. 

Desde seu surgimento, o Twitter acumulou mais de 500 milhões de usuários e seu 

público ainda está aumentando (SHAPP, 2014). Disponível em mais de vinte línguas, é 

possível observar seu poder de alcance citando algumas das figuras públicas que elegeram a 

plataforma como uma forte aliada para a divulgação da própria imagem ou de ideias, como 

Barack Obama
22

 (Presidente dos Estados Unidos da América) e o Papa Francisco
23

, por 

exemplo. É importante lembrar que o Twitter é um ambiente virtual cuja variedade de 

usuários proporciona uma diversidade muito grande em relação aos assuntos que circulam 

neste meio; pessoas de países e culturas diferentes, em diversas idades e contextos sociais 

distintos partilham do mesmo espaço virtual para publicarem desde a declaração mais banal 

até a promoção de organização de manifestações políticas. 

Foi no microblog Twitter que o uso das hashtags (#) – termo de origem inglesa 

em que “tag” significa “etiqueta” – se tornou popular, mas o uso do símbolo como um 

marcador capaz de vincular uma palavra, frase ou expressão no ambiente digital a uma 
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23
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mensagem específica foi inicialmente proposto no final dos anos 1980 em um sistema de chat 

na internet, o Internet Relay Chat (IRC). Esse sistema era usado para promover conversas 

entre pessoas de todo o mundo e as discussões poderiam ser públicas ou particulares. As 

hashtags eram usadas para identificar os canais, ou salas de bate-papo, existentes na 

comunidade IRC, dessa forma, o usuário entraria no sistema e, observando as hashtags 

acompanhadas por tópicos específicos, escolheria o assunto sobre o qual gostaria de 

conversar. 

No Brasil, em meados dos anos 90, o sistema se tornou conhecido por mIRC 

(versão do sistema para o Windows) e gozou de grande popularidade entre o público que 

dispunha de acesso à internet. Com a chegada de outros programas para conversa instantânea 

como o ICQ, MSN, entre outros, o IRC e, também, o mIRC perderam força, mas se mantêm 

ativos até os dias atuais para um público mais restrito e que tenha como objetivo conversar 

sobre temas mais técnicos acerca do universo da programação. Marcuschi e Xavier (2009), 

em sua discussão a respeito dos gêneros digitais, caracteriza a dinamicidade dos chats no 

sistema IRC como síncronos (conversas que acontecem em tempo real) e não simultâneos. 

Em 2007, um dos fundadores do Twitter, Chris Messina
24

, publicou uma 

mensagem na qual propunha o uso da hashtag para criar grupos no Twitter: 

Figura 1: Primeiro tweet sugerindo o uso das hashtags para a organização de discussões 

em grupos 

                                  Fonte: www.twitter.com 
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Ao clicar na hashtag seguida pela informação “barcamp” o usuário é 

automaticamente dirigido a outra página no Twitter, na qual se encontram outras informações 

relacionadas ao assunto BarCamp. Segundo Shapp (2014), o que Messina propôs com o uso 

das hashtags para marcar assuntos foi além da ideia inicial de se criar grupos, ele 

proporcionou aos usuários a experiência de se “ouvir secretamente” o que as outras pessoas 

estão dizendo, bem como melhorou a contextualização e a filtragem de conteúdo. O uso 

sistemático do símbolo # se consolidou em outubro de 2007 durante o desastre das queimadas 

em San Diego (Califórnia). Naquele momento, Messina se manteve presente nas discussões 

sobre o evento incentivando as pessoas a usarem a hashtag. 

Atualmente, o uso das hashtags já atingiu outras redes sociais e se tornou 

ferramenta importante para o compartilhamento de informações e imagens via Instagram, 

Facebook, Google+, YouTube e Pinterest, por exemplo. O uso em demasia do recurso 

aplicado em contextos e gêneros diferentes permitiu que observássemos que as hashtags 

podem desempenhar outras funções na linguagem virtual, além da função como organizador 

de tópicos conversacionais, sejam estas funções de qualidade social, discursiva e, até mesmo, 

linguística.  

 

2.1 Sobre linguagem e internet 

 

Crystal (2004) observa que o surgimento da internet tem ares de revolução na 

linguagem, uma vez que havia mais de dez mil anos que um meio de comunicação novo 

pudesse influenciar de forma tão profunda a sociedade. A comunicação viabilizada pela 

internet ocorre de forma extremamente fluida, ou seja, tem um movimento constante no 

sentido de combinar elementos novos, possibilitar que seus usuários possam usufruir de 

grande liberdade para a escolha de uma forma de expressão e, principalmente, criar e reagir 

aos novos desenvolvimentos tecnológicos e recursos digitais. 

Com o surgimento dos diversos gêneros textuais em ambiente virtual (os gêneros 

digitais) observou-se a formação de uma comunicação própria pelos usuários desses gêneros; 

a chamada Comunicação Mediada por Computador (CMC) também conhecida por 
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comunicação eletrônica, segundo Marcuschi e Xavier (2009). Esse discurso eletrônico é, por 

sua vez, marcado por características presentes em gêneros preexistentes, mas suas 

peculiaridades em forma e função apontam para o surgimento de uma espécie de cultura 

eletrônica. 

Para analisarmos a linguagem disponível na internet, é importante, ainda, retomar 

alguns conceitos propostos por Fairclough (2001), já que estamos propondo a análise de um 

discurso de uma cultura eletrônica. Neste trabalho, consideramos como “discurso” o uso da 

linguagem como forma de prática social e não apenas como produção puramente individual. 

Ou seja, de acordo com essa perspectiva, vemos o discurso como um modo de ação – 

considerando que as pessoas podem agir sobre o mundo e sobre as outras pessoas – e, ainda, 

um modo de representação. É por meio do discurso que os indivíduos em sociedade exercem 

suas práticas de representação e significação de mundo, construindo e constituindo 

significado, assim como suas identidades e suas relações sociais. É importante lembrar que há 

uma relação dialética entre discurso e estrutura social e, ainda, que o discurso é moldado e 

restringido por esta estrutura. Os eventos discursivos particulares podem variar em sua 

determinação estrutural de acordo com o domínio social específico em que são gerados. Outro 

aspecto  relevante da Análise do Discurso Crítica proposta por Fairclough (2001) é o fato de o 

discurso contribuir para a constituição das dimensões da estrutura social que o  moldam e o 

restringem tanto de forma direta quanto indireta.  

O texto que carrega o discurso, por sua vez, deve estar ancorado a um gênero que fará 

o papel de suporte para a sua prática social. Os gêneros textuais, como aponta Marcuschi e 

Xavier (2009), são produtos das relações entre um meio físico de comunicação, um uso e uma 

linguagem, dessa forma, quando falamos sobre gêneros digitais devemos refletir sobre certas 

características deste suporte: seu meio eletrônico, virtual, sua acessibilidade praticamente 

ilimitada; seu uso em constante evolução (em relação às “regras” próprias sobre como 

interagir na internet em cada gênero digital específico) e a linguagem usada por seus usuários 

para se atingir o objetivo de comunicação efetiva. Crystal apud Marcuschi e Xavier (2009) 

aponta três aspectos que buscam descrever como se dá a linguagem na internet: 
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1. Em relação aos aspectos microtextuais: a pontuação segue uma tendência minimalista, 

há uso demasiado de siglas, abreviaturas não-convencionais, estruturas frasais 

incomuns e, ainda, uma escrita semialfabetizada;  

2. Em relação à natureza enunciativa da linguagem: observa-se o uso integrado de 

semioses; 

3. Em relação aos gêneros realizados: a internet é, certamente, palco para a criação de 

gêneros novos, mas há, principalmente, a apropriação de gêneros preexistentes e, 

ainda, a mescla entre ambos.  

Em nosso trabalho, no entanto, não nos ateremos à questão do gênero, mas, sim, 

em aspectos da linguagem usada, a princípio, no gênero Twitter, também chamado 

microblogging, e que teve expansão para outros gêneros afins no contexto virtual. Segundo 

Zappavigna (2014), o ato de se escrever mensagens curtas para se publicar na internet com o 

objetivo de interagir no ambiente virtual tem se tornado uma prática social muito difundida e 

que merece, por isso, atenção. 

Cunha et al. (2011) utilizou a abordagem linguística para analisar o 

comportamento da evolução das hashtags no Twitter e seus resultados indicam que há uma 

relação entre a criação de hashtags e inovações linguísticas. Seus estudos mostram que, assim 

como em comunidades linguísticas no mundo offline, as variações propostas têm mais 

chances de perdurar e ganhar popularidade no Twitter quando são formadas por construções 

simples, diretas e curtas (princípio da economia linguística), e ainda, a alta frequência de 

visibilidade de uma hashtag depende do uso pelos usuários do ambiente Twitter. Assim como 

em comunidades reais de fala, nas quais a frequência de uso de um dado elemento linguístico 

irá decidir se este elemento será aceito na língua ou não, o sucesso de uma determinada 

variação de uso de uma hashtag também está condicionado à aceitação do público usuário dos 

ambientes virtuais. 

Zappavigna (2015) analisa o uso das hashtags como instrumentos de metadados 

sociais, que ao invés de atuarem apenas com o gerenciamento e organização de informações 

(uso das hashtags como marcadores de tópicos que indicam o assunto de um texto inserido 

em mídias sociais) elas também operam à serviço das relações sociais interpessoais. Segundo 
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a linguista australiana, o símbolo # pode estar associado a três funções específicas que podem 

ser interpretadas da seguinte forma: 

a) Hashtags experienciais: se referem à função das hashtags de catalogar assuntos 

(função classificatória); 

b) Hashtags interpessoais: se referem à função de avaliar, prestar julgamento - 

“metacomment”; 

c) Hashtags textuais: se referem aos marcadores usados para a organização dos textos no 

contexto do microblog, ou seja, as hashtags podem apontar se um texto se trata do 

tema da discussão ou se é uma informação nova. 

 

Zappavigna (2015) caracteriza, ainda, a conversa que se dá no ambiente Twitter 

como “Searchable Talk”, na qual indivíduos podem se valer das vantagens das conversas 

estarem “classificadas” (marcadas) para, em tempo real, se afiliarem a uma discussão 

específica. Uma das consequências desse tipo de interação nos microblogs é permitir que, a 

partir de discussões marcadas, os usuários desse tipo de mídia construam relacionamentos e 

comunidades, como se a hashtag funcionasse como um sinal linguístico que dissesse: 

“procure por mim e se afilie aos meus valores” Zappavigna (2015). A pesquisadora se refere a 

esta função do símbolo # como “ambient affiliation”. 

Em nossa pesquisa, recorreu-se aos textos ancorados em gêneros cujo uso da 

hashtag faz-se notório, como: Twitter, Facebook e Instagram.  

 
3 A HASHTAG COMO RECURSO DISCURSIVO E PRÁTICA SOCIAL  

 

Linguistas ao redor do mundo têm levantado a discussão acerca do que se trata, 

realmente, o símbolo # quando incluído nos textos, já que podemos observar seu uso se 

expandido e ganhando força em contextos que, muitas vezes, fogem à realidade virtual. Já é 

possível, por exemplo, ouvir um falante se utilizando da hashtag durante a fala, exatamente 

como este a usa na escrita, mas, se fora do gênero digital a hashtag não consegue cumprir sua 

função básica de vincular assuntos correlatos previamente marcados, por que usá-la? 



93 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

Faz-se necessária, então, uma análise do símbolo # e a faremos partindo do ponto 

de vista da ADC, na qual consideramos os textos como a materialização de um discurso que, 

por sua vez, está inserido em uma prática social. A concepção tridimensional do discurso é 

apresentada diagramaticamente da seguinte forma: 

 

Figura 2 : Concepção tridimensional do discurso,  baseado em Fairclough (2001) 

                               

                                            Fonte: Fairclough (2001, p. 101)  

O item linguístico # demonstra-se, antes de tudo, como um intensificador, um 

símbolo capaz de atrair a atenção e conferir força e, porque não dizer, importância, a uma 

declaração, seja ela relevante ou não. Utilizar o símbolo # é, de certa forma, mudar o status 

daquilo que irá se pronunciar: o filósofo e teórico no estudo das línguas John Austin, segundo 

Alston (1972), classifica os atos de fala em a) elocutórios; b) ilocutórios e c) perlocutórios. 

Interessa-nos, para a nossa análise, os atos perlocutórios que são, essencialmente, atos que 

produzem algum efeito no indivíduo. Dessa forma, a escolha lexical que fazemos para 

pronunciar algo que tenha efeito sobre o ouvinte considera, sempre, os recursos de que 

dispomos para que o que queremos falar se transforme na ação propriamente dita. Um 

exemplo que nos ajuda a elucidar melhor essa questão são as hashtags usadas em prol de 

movimentos como no exemplo abaixo encontrado no Twitter: 

 

“Reciclagem é a alternativa. Busque postos de coleta e não despeje óleo nos ralos 

ou sanitários! #façasuaparte” 

 

https://twitter.com/hashtag/fa%2525C3%2525A7asuaparte?src=hash
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A mensagem “faça sua parte” é um imperativo que convida o leitor a participar, 

repensar seus atos e contribuir para o movimento em questão, no entanto, o que encontramos, 

de fato, na publicação acima é “#façasuaparte”. O conteúdo semântico se altera na presença 

do recurso linguístico #, pois, neste formato, a mensagem agora compreende a ideia de 

movimento a ser adotado e o fato de que o usuário adotou o movimento. Dessa forma, o uso 

da hashtag acrescido do conteúdo “faça sua parte” já é, em si, participar do movimento e 

promover uma prática social. 

Ao ancorar o seu texto – usamos aqui o sentido amplo de texto, linguagem falada 

e escrita, segundo Halliday apud Fairclough (2001) – em um gênero que dispõe de um recurso 

cuja intenção é proporcionar visibilidade a uma ideia ou afiliação a algum valor o usuário 

procura, na verdade, dar força e poder ao seu enunciado e o uso deste recurso acrescenta, 

assim, significado ao todo da mensagem. 

 

 

Figura 3:  Hashtags de assuntos relacionados 

 

Fonte – www.instagram.com 

 

No exemplo acima, o usuário da rede social Instagram postou uma mensagem 

pessoal a respeito de sua saúde e acrescentou hashtags com conteúdos afins. Para cada 

hashtag a ser acessada, é possível encontrar outras postagens que abordem os mesmos 

assuntos. No entanto, vemos que o uso das hashtags extrapolam, aqui, a função experiencial 
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como descreveu Zappavigna (2015), mas agem no sentido de conferir maior significado a 

cada item lexical ou expressão a qual está ligada. Hashtags como #geracaosaude, 

#projetoverao, #projetobabababy, #projetodevida, #geracaopugliesi, #projetopugliesi, por 

exemplo, demonstram a que “movimento” o usuário faz parte e o uso do símbolo # corrobora 

sua participação no movimento descrito que é: melhorar a saúde, emagrecer, entre outros. A 

repetição de ideias por meio do uso de hashtags que acompanham palavras do mesmo campo 

semântico, exemplo: #emagrecer, #emagrecendo, #emagrecimento, #foconadieta, 

#dietasemsofrer, entre outros, coloca em evidência o comprometimento do usuário em relação 

ao seu movimento ou, melhor dizendo, à sua mudança de postura. A hashtag se mostra 

relevante, portanto, na construção das identidades em nosso tempo atual, pois, principalmente 

em ambiente virtual, encontra-se atrelada aos textos de descrição pessoal na intenção de 

demonstrar ênfase quando junto a adjetivos e na construção de textos a partir de conjuntos de 

palavras do mesmo campo semântico como recurso coesivo para garantir a coerência do texto. 

É a partir da sua representação no mundo virtual que os sujeitos sociais dos tempos atuais têm 

se mostrado e se afirmado e o elemento # encontra-se presente em muitas dessas 

representações. Percebe-se, neste exemplo, o uso das hashtags para construção do ‘eu’ na 

comunidade virtual.  

“Quando se enfatiza a construção, a função da identidade da 

linguagem começa a assumir grande importância, porque as formas pelas quais as 

sociedades categorizam e constroem identidades para seus membros são um aspecto 

fundamental  do modo como elas funcionam, como as relações de poder são 

impostas e exercidas, como as sociedades são reproduzidas e modificadas”. 
(FAIRCLOUGH, 2001, P. 209) 

Apesar das informações, aparentemente, se apresentarem de forma caótica, 

publicações neste formato, como apresentados na figura 5, são facilmente interpretadas pelos 

usuários das redes sociais, pois, assim como os gêneros textuais preexistentes, o gênero 

microblog conta com um “conjunto de convenções relativamente estável” (FAIRCLOUGH, 

2001). 

É possível caracterizar o uso da hashtag como uma variação estilística de base 

contextual, uma vez que seu emprego e a forma em que é usada está condicionado a contextos 

específicos, Van Dijk (2012). Sejam estes contextos relacionados ao ambiente virtual no qual 

as mensagens estão inseridas, seja a necessidade de conferir destaque à mensagem ou 



96 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

transformá-la em um movimento a ser adotado, a hashtag mostra-se, portanto, fundamental 

para a prática social em que está envolvida. Os textos que destacamos neste trabalho 

exemplificam o quanto a escolha lexical é importante para composição da mensagem e a 

hashtag é um elemento disponível para ser selecionado. A escolha por se acrescentar o 

símbolo # pode ser interpretada como uma estratégia, a qual as pessoas optam para expressar 

da maneira mais exata possível uma mensagem específica.  

Fairclough (2001) esclarece que como produtores de textos somos responsáveis 

pelas escolhas sobre como usar uma palavra e, ainda, como expressar um significado 

particular por meio de palavras, da mesma forma que como intérpretes é nossa função decidir 

sobre qual interpretação devemos conferir às escolhas que os produtores fizeram, assim como 

qual valor atribuir a estas escolhas. Dessa forma, vemos o uso da hashtag como uma proposta 

nova de difusão de certos tipos de mensagens, nas quais o símbolo pode assumir diferentes 

funções, tais como enfatizar, destacar, conferir o significado de movimento à mensagem e, 

ainda, convidar o leitor a fazer parte deste movimento.     

 

5 CONCLUSÃO 

 

O estudo permitiu refletir sobre como a internet e os gêneros pertencentes a este 

ambiente, principalmente o microblog, proporcionaram o início de uma espécie de revolução 

na linguagem. O fato de cada dia mais pessoas terem acesso à internet e o câmbio de 

informações ocorrer de forma tão dinâmica originou o que ficou conhecido como CMC ou 

Comunicação Mediada por Computador, a qual é baseada em gêneros preexistentes, mas 

apresenta peculiaridades e características próprias capazes de formar uma “cultura eletrônica”. 

Com o surgimento do microblog Twitter e a popularização e expansão do símbolo 

# (hashtag) para outros suportes como Instagram, Facebook, Google+, YouTube e Pinterest 

houve um processo de ressignificação do símbolo #, no qual a função principal de vincular 

assuntos correlatos deixou de ser exclusiva. O uso constante do recurso da hashtag em 

contextos variados no ambiente virtual permitiu que o item linguístico assumisse função 
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discursiva própria seja como um intensificador, seja para conferir força e importância a uma 

declaração ou, ainda, conceder destaque a um desabafo banal. 

No contexto social de uso das hashtags, o símbolo # é reconhecido por 

demonstrar afiliação a um valor e conferir valor de movimento a mensagens, uma vez que 

permite que a mensagem em si seja o próprio movimento. 

É, portanto, imprescindível à reflexão acerca da função social e discursiva da 

hashtag o diálogo entre estudos da linguagem e da sociedade, pois é justamente na observação 

dos textos inseridos em contextos sociais específicos que teremos pistas a respeito do que 

significa usar ou não a hashtag e qual a sua contribuição à construção de identidades e a 

discursos particulares. 
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REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS MULTIMODAIS DA GLOBALIZAÇÃO E DA 

DEMOCRACIA E A VIOLÊNCIA NA ESCOLA DO DF 

 

Thais Lôbo Junqueira
25

 

Francisca Cordelia Oliveira da Silva
26

  

 

Resumo: A comunicação traz um recorte de pesquisa mais ampla acerca da violência nas 

escolas públicas e das identidades construídas com base na violência e tem como objetivo 

desvelar como relações de dominação e de exploração contemporâneas (FAIRCLOUGH, 

2003) são reproduzidas no gênero vídeo por meio de representações discursivas multimodais. 

Com isso, o estudo apresenta uma análise descritivo-interpretativa de imagens do vídeo 

“Help!”, produzido por estudantes de uma escola pública em Brasília, Distrito Federal, Brasil. 

Focamos na análise de imagens do texto multimodal, no levantamento e na transcrição 

semiótica (BALDRY; THIBAULT, 2006) do vídeo com base na Análise de Discurso Crítica 

(ADC) (FAIRCLOUGH, 2003; 2006) e na Teoria da Semiótica Social da Multimodalidade 

(TSSM) (KRESS; VAN LEEUWEN, 2001; [1996] 2006; 2010). O estudo visa demonstrar 

como os efeitos potenciais de sentido representações discursivas multimodais da globalização 

(BECK, 1999; FAIRCLOUGH, 2006), do globalismo (FAIRCLOUGH, 2006) e da violência 

(MINAYO, 1994; 2006; 2009; BOURDIEU, 2004; GIRON, 2010) se articulam com os 

significados representacional, interativo e composicional e com a intertextualidade. Neste 

estudo, evidenciou-se como o acesso dos estudantes da rede pública de ensino a 

oportunidades desiguais em nível socioeconômico, cultural e educacional constroem 

significados com base na consistência, na eficácia e na qualidade da democracia e da 

sociedade civil brasiliense, socioeconômico, cultural e educacional. 

 

Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica. Representações Discursivas Multimodais. 

Globalização e democracia. 

 

1. Introdução 

 

O discurso hegemônico da globalização neoliberal é um tema relevante para a ADC 

pela forma como esse fenômeno político e econômico institucionaliza uma visão e uma 

avaliação da realidade social (ideologia) e como preserva os poderes (hegemonia) de certos 

indivíduos, de grupos e de setores sociais mais competitivos no mundo do trabalho, 

subordinando-lhe seus saberes no âmbito do conhecimento e da comunicação e estabelecendo 

relações de dominação e de exploração em países pobres ou em desenvolvimento. 

Nesta comunicação, apresentamos um recorte de uma pesquisa mais ampla acerca da 

violência nas escolas públicas e das identidades construídas com base na violência. Eu 

pretendo desvelar como os efeitos potenciais de sentido dos textos multimodais representam 

discursivamente a globalização
27

 (BECK, 1999; FAIRCLOUGH, 2006), o globalismo
28
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(FAIRCLOUGH, 2006) e a violência (MINAYO, 1994; 2006; 2009; BOURDIEU, 2004; 

GIRON, 2010) e como se articulam para reproduzir as relações de dominação e de exploração 

contemporâneas (FAIRCLOUGH, 2003) com base nas seguintes categorias: significados 

representacional, interativo e composicional e intertextualidade
29

.  

Essas relações entre os significados constroem padrões de experiência, interação social 

e posições ideológicas por meio das escolhas de qual realidade está sendo representada, de 

qual visão de mundo é apresentada, de que tipo de proximidade há entre os participantes da 

imagem e o leitor de imagens, de como os participantes são construídos, de quais são as cores 

da imagem, de como são realizados os gestos, de quais roupas são usadas, de quais expressões 

faciais são combinadas na organização de todo o texto visual, no caso da pesquisa, do vídeo 

fílmico.  

 

2. Fundamentação teórica 

 

Nessa comunicação, o que se entende como o discurso da globalização, na verdade, é 

o discurso do globalismo (FAIRCLOUGH, 2006). Na atual fase do capitalismo mundial 

globalizado, surgiu uma sociedade mundial que não sustenta mais o projeto de Estado 

nacional do início da modernidade e que dissemina uma “versão particular de ‘democracia 

ocidental’”, com base na associação (FAIRCLOUGH, 2006, p. 7). Nesse sentido, a 

globalização é uma visão de um mundo que funciona em redes e que, por isso, implica “[...] 

processos, em cujo andamento os Estados nacionais veem a sua soberania, sua identidade, 

suas redes de comunicação, suas chances de poder e suas orientações sofrerem a interferência 

de atores transnacionais” (BECK, 1999, p. 30). Logo, os agentes não estão explícitos no 

processo de globalização (FAIRCLOUGH, 2006). 

O desenvolvimento tecnológico dessa nova fase do capitalismo em diferentes setores 

de produção, principalmente dos meios de transporte e de comunicação, tem desequilibrado a 

geração de emprego. A substituição dos postos de trabalho aumentou de tal modo o número 

de desempregados que a demanda por mão de obra qualificada não é mais capaz de suprir a 

demanda por trabalho. Sem condições de uma formação livre e consciente e de uma vida 

digna, habitando em lugares sem serviços públicos básicos, os sujeitos não compartilham 

mais as mesmas condições sociais e econômicas e perpetuam o ciclo vicioso da pobreza, da 

miséria e da violência. Consequentemente, não há a participação democrática paritária da 

sociedade civil nos espaços públicos nem sua interlocução com o Estado por causa das 

desigualdades econômicas e sociais (BECK, 1999). Logo, o Estado torna-se incapaz de 

combater a pobreza e não oferece nenhuma alternativa à globalização (FAIRCLOUGH, 

2006). 

                                                 
29

 A intertextualidade é explícita quando outros textos, ou vozes sociais (polifonia), integram o discurso, o que 

pode ser evidenciado pela ironia. Quando a intertextualidade se torna um elemento da construção discursiva de 

uma representação, ela é denominada interdiscursividade. (FAIRCLOUGH, [1992] 2001; 2003). 
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O globalismo, por sua vez, é uma ideologia que reduz a globalização à dimensão 

econômica. Ele impõe a integração dos Estados nacionais a fim de facilitar a circulação 

mundial dos agentes econômicos (indivíduos, classes ou setores) dos países mais ricos, de 

agências e de corporações internacionais e de subordinar o poder político estatal (instituições 

e medidas políticas) às suas metas de lucratividade (MINAYO, 2006). Logo, o abuso de poder 

e a dominação de países mais ricos sobre os mais pobres esvaziam a proposta neoliberal de 

fazer prosperar todos os países (FAIRCLOUGH, 2006). 

Do mesmo modo, não há democracia social burguesa representativa por causa do 

enfraquecimento da soberania dos Estados nacionais. A crise no mundo do trabalho tem 

frustrado o financiamento do Estado nacional pela geração de renda, obrigando-o a negociar 

com empresas transnacionais e com instituições multilaterais em condições socioeconômicas 

desiguais. Além disso, também tem aumentado a exclusão social pela falta de um Estado 

capaz de suprir todas as necessidades da população e, consequentemente, a radicalização dos 

discursos dos movimentos sociais que resistem ao discurso ideológico globalista defensor do 

livre mercado, ou seja, da desregulamentação como a única forma do Estado nacional lidar 

com a globalização econômica e de sua população prosperar (FAIRCLOUGH, 2006). Nesse 

sentido, para Beck (1999, p. 15): “[...] o termo ‘globalização’, atualmente onipresente em toda 

manifestação pública” pressupõe que tanto os efeitos da globalização quanto essas 

manifestações foram naturalizados. Logo, o discurso do globalismo legitima a política 

econômica neoliberal por meio de diferentes estratégias (FAIRCLOUGH, 2006). 

Ressalta-se que, apesar da hegemonia do capital financeiro ser real, pois há o 

investimento em propaganda do discurso da globalização neoliberal, a hegemonia desse 

discurso não é permanente e está em crise. Há interesses econômicos, corporativos e 

ideológicos que exercem pressão sobre esse projeto coletivo, impedindo-o de unificar a vida 

social mundialmente e de mudar as estruturas e a disposição cívica nacionais por meio de um 

consenso. Nesse sentido, Fairclough (2006, p. 38) considera o discurso globalista “nodal” por 

agrupar outros discursos em torno de si:  

[...] Eu sugiro que o discurso globalista é um discurso "nodal" em torno do qual muitos 

outros discursos, ou nós, se interconectam. Embora a sua continuidade tenha sido mantida 

durante um período considerável de tempo, isso aconteceu por meio da adaptação à evolução 

das circunstâncias e aos desafios que envolveram mudanças nessa rede de discursos.
30

 

 

O contexto de produção do vídeo analisado, portanto, situa-se na crise da democracia 

social burguesa e da hegemonia do discurso da globalização neoliberal. Nessa conjuntura, 

as relações sociais de dominação e de exploração de um país pobre como Brasil são 

representadas por meio dos significados potenciais dos discursos da violência escolar e da 

qualidade da democracia salientados nos textos multimodais do vídeo analisado. 

O vídeo curta-metragem “Help!” (2:40) foi produzido por estudantes do Ensino Médio 

de uma escola da rede pública de ensino, em Brasília, Distrito Federal (DF), Brasil, durante o 

desenvolvimento do projeto GISARTE em Movimento em 2011. Diferentes modos de 

                                                 
30

 […] I have suggested that globalist discourse is a ‘nodal’ discourse around which many other discourses 

cluster. Although its continuity has been maintained over a considerable period of time, this has been through 

adaptation to changing circumstances and challenges which has involved changes in the cluster of discourses. 
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representação são mobilizados nesse vídeo que faz uma releitura do videoclipe da música 

“Help!” da banda inglesa The Beatles, ressituando-o em uma escola pública do DF, e uma 

crítica bem-humorada da educação pública do DF por meio da ironia e do riso. Nessa 

intertextualidade (FAIRCLOUGH, 2003), a polifonia constrói discursivamente a 

representação irônica da educação pública do DF. Neste estudo, identifico essas vozes a fim 

de analisar seu papel na construção desta representação. 

A análise do vídeo de nosso corpus baseia-se na concepção dialética de Fairclough 

(2001 [1992]; 2003) da posição dos sujeitos sociais sobre o discurso e sobre a subjetividade, 

pois, assim como as práticas discursivas os moldam, eles também as remodelam e 

reestruturam em suas práticas sociais, e na GDV de Kress e van Leeuwen (2006 [1996]). Em 

razão disso, para esta pesquisa, o discurso multimodal é um modo de representação, de 

interação e de ação social que permite aos sujeitos sociais atuar sobre os outros e no mundo 

(FAIRCLOUGH, 2013) e um nível intermediário de abstração (interação discursiva, 

significado representacional), situado entre os níveis de abstração das práticas sociais 

particulares, que variam do mais concreto (eventos sociais, significado identificacional) ao 

mais abstrato (estruturas sociais, significado acional) (FAIRCLOUGH, 2003; RAMALHO; 

RESENDE, 2011). 

Para a realização desta pesquisa, foi adotado o enfoque multimodal, uma vez que 

foram analisados os modos semióticos de linguagem presentes no vídeo como, por exemplo, a 

linguagem visual, gestual e quaisquer outros modos de linguagem, cujos significados foram 

expressos por meio de escolhas interrelacionadas e de importância equivalente para a 

produção do corpus estudado. Nesse sentido, são considerados válidos para análise os 

pressupostos da linguagem multimodal, considerando que a língua constitui um sistema 

semiótico que interage com outros sistemas de forma conjunta a fim de constituir 

significados.  

Para uma leitura do vídeo de nosso corpus na perspectiva sociossemiótica multimodal, 

foi adotada a Gramática do Design Visual (GDV) do Kress e van Leeuwen ([1996] 2006) que 

orienta a análise multimodal dos significados representacional, interativo e composicional 

identificados no corpus em diálogo com a visão de mundo, com as relações sociais, com a 

coerência interna e externa (contexto) do texto, ou seja, do vídeo analisado. 

Kress e van Leeuwen ([1996] 2006) e Kress (2010) afirmam que, como os recursos 

semióticos mobilizam significados e representam as relações sociais e os eventos discursivos 

que permeiam a sociedade, a leitura multimodal contribui para a compreensão dos 

significados dos textos. Os autores (KRESS; VAN LEEUWEN, 2001) estabelecem quatro 

domínios da prática social em que os sentidos são realizados sem haver uma hierarquia entre 

eles: a) discurso - os conhecimentos socialmente construídos da realidade (gênero); b) design 

- o meio de realizar discursos no contexto determinado pela situação de comunicação (modos 

semióticos); c) produção - a articulação na forma material do produto ou do evento semiótico 

(mídia) e d) distribuição - a preservação e a reprodução dos produtos e dos eventos 

semióticos (meio de suporte). 
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Para a análise empreendida neste estudo, eu foquei apenas em dois domínios, o do 

discurso e o do design, pois o vídeo analisado não foi e nem será comercializado. Assim, o 

interesse desta pesquisa está voltado às origens sociais, na produção de sentidos pelos modos 

semióticos e na sua recepção.  

Por um lado, as novas tecnologias digitais produzem novas composições textuais que 

transcendem a modalidade escrita da linguagem. Nesse sentido, elementos imagéticos, 

visuais, orais e gestuais foram adicionados ao novo formato de texto, tornando-o multimodal 

ou multissemiótico. Sua intertextualidade salientou a voz explícita no videoclipe de uma 

música conhecida do público em geral, porém a voz implícita na crítica da educação pública 

também pode desencadear no leitor de imagens o processo de reflexão sobre sua ironia por 

meio da conjuntura dessa produção.  

Por outro, o desenvolvimento tecnológico decorre da globalização. Por isso, também 

produz desigualdades socioeconômicas e uma nova versão de democracia ocidental que 

impedem a participação democrática paritária da sociedade civil nos espaços públicos e sua 

interlocução com o Estado. Essa crise da democracia social burguesa, por sua vez, relaciona-

se com a crise da hegemonia do discurso da globalização neoliberal, pois, segundo Fairclough 

(2003, p. 34-35): 

A luta hegemônica entre as forças políticas pode ser parcialmente vista como uma 

contenção das reivindicações de que suas visões e representações do mundo particulares têm 

um estatuto universal [...]. Representações da “globalização” e, especialmente, da mudança 

econômica global são um bom exemplo.
31

 

 

A crise da escola democrática passa pelo mesmo processo dialético: a escola sustenta 

um discurso do respeito à igualdade dos indivíduos, mas reproduz e naturaliza os efeitos das 

desigualdades sociais na distribuição da renda e dos serviços públicos. A realidade social 

representada no vídeo “Help!” não corresponde ao discurso dominante da igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola nem da garantia de padrão de qualidade da 

educação (BRASIL. Constituição (1988), art. 206, I e VII). Por conseguinte, a visão de 

educação que justifica a forma de organização social do sistema educacional público 

brasileiro é questionada pela visão particular de educação de estudantes de uma escola pública 

do DF que justifica a forma alternativa como representam a educação pública no DF. 

Para este estudo, eu foquei as relações de poder que foram salientadas por meio do 

conceito de ideologia de Eagleton (1997) e de Žižek (1996), cujo ponto de congruência é o 

conjunto de ideias servindo a um interesse particular de poder. De acordo com Žižek (1996), o 

capitalismo contemporâneo apresenta ideologias que falsificam ou que proveem respostas 

falsas para problemas reais. A dissimulação de problemas sociais graves é desvelada quando o 

discurso dominante sobre a educação pública é aplicado à realidade social de uma escola 

pública do DF em 2011.  

Processos sociais mais amplos articulam-se às desigualdades educacionais, tais como 

o mercado de trabalho e a estrutura social, a dinâmica do mercado imobiliário e da produção 

                                                 
31

 […] The hegemonic struggle between political forces can be seen as partly a contention over the claims of 

their particular visions and representations of the world to having a universal status (Butler et al. 2000). 

Representations of `globalization' and especially of global economic change are a good example. 
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de moradias e as políticas estatais, tornando a escola um espaço de produção e de reprodução 

de relações de exclusão. Esse é o caso, por exemplo, da precariedade da infraestrutura das 

escolas públicas em nível elementar – sanitária (água, esgoto e lixo), energia elétrica e 

cozinha – o que, muitas vezes, interrompe o seu funcionamento. Trata-se de um problema 

parcialmente discursivo, que dissimula questões sociais graves, como a violência nas 

modalidades institucional, a negligência professional e simbólica, quando naturaliza discursos 

sobre a segregação socioespacial.  

A violência não era o tema do trabalho, mas, como foi recorrente no vídeo pesquisado, 

tornou-se elemento de análise. As manifestações que provocam sérias consequências para a 

vida pessoal e social, segundo Bourdieu (2004), Giron (2010) e Minayo (1994; 2006; 2009), e 

que estão presentes nas representações discursivas sobre a violência no vídeo analisado são 

as:  

 violência institucional – refere-se a regras, a normas de funcionamento e a 

relações burocráticas e políticas das instituições que reproduzem estruturas 

sociais injustas a fim de criar um ambiente de interação social contínua 

baseado no mando e na obediência. Por exemplo, a forma como os serviços 

públicos são oferecidos, negados ou negligenciados. No caso da educação, a 

má qualidade do ensino. 

 negligência profissional – refere-se ao desinteresse em atender o pleito e as 

necessidades vitais do indivíduo na esfera pública por ineficiência profissional 

ou por falta de compromisso político, demonstrando indiferença à situação de 

risco e de vulnerabilidade social a que estão sujeitos e à sua condição de 

autonomia. No caso da educação, a negação da existência dos direitos da 

criança e do adolescente e sua violação por meio de atitudes de omissão, de 

rejeição e de descaso. 

 violência simbólica – refere-se ao posicionamento do indivíduo no espaço 

social consoante a produção e a reprodução de um discurso dominante sobre 

superioridade econômica, social ou simbólica, naturalizado no processo de 

socialização por meio de crenças que o convencem das inferioridades dos 

sujeitos que estão à margem da sociedade, em condições de vulnerabilidades 

sociais e com os direitos violados. No caso da educação, as construções sociais 

que discriminam, que humilham, que inferiorizam e que excluem.  
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O funcionamento não transparente da democracia é evidenciado por meio destas 

manifestações no ambiente escolar em reação à baixa responsividade
32

 do Estado. Nesse 

sentido, a insatisfação dos estudantes de uma escola pública do DF com os serviços públicos e 

com o desempenho do sistema de educação pública do DF leva-os a exigir a prestação de 

contas do poder público, o que pode comprometer sua avaliação da legitimidade democrática.  

 

3. Metodologia 

 

Nesta pesquisa, foram realizados os seguintes procedimentos metodológicos: uma 

pesquisa-ação realizada em 2011 por meio de minha própria prática (BARBIER, 2007); uma 

pesquisa de cunho bibliográfico para fundamentar a análise da construção e da representação 

discursiva da realidade social, das relações de poder e da constituição de identidades; o 

levantamento e a transcrição semiótica (BALDRY; THIBAULT, 2006) e a análise de trechos 

de imagens do texto multimodal dos vídeos pesquisados. A Análise de Discurso Crítica 

(ADC) e a Teoria da Semiótica Social da Multimodalidade (TSSM) (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2001; [1996] 2006; 2010) embasaram a análise descritivo-interpretativa e 

qualitativa do vídeo pesquisado. 

O corpus de pesquisa é formado por um vídeo curta-metragem, que faz uma intertextualidade 

com uma música da banda The Beatles a fim de retratar a depredação do patrimônio do CED 

Gisno em 2011, produzido por estudantes do 3º ano do Ensino Médio: “Help!”. O vídeo 

“Help!” tem duração de dois minutos e quarenta segundos e é composto pela articulação dos 

seguintes modos semióticos (KRESS, 2011): a imagem em movimento, a trilha sonora e a 

linguagem verbal (escrita na forma de legenda na cor branca). A imagem estática dos três 

frames analisados foi numerada e o tempo em que aparece no vídeo, delimitado, para melhor 

identificação.  

A análise das representações discursivas multimodais que estruturam as imagens no vídeo 

“Help!” foi feita em duas perspectivas. Na primeira perspectiva, procedemos à análise 

descritivo-interpretativa e qualitativa do vídeo por meio do modelo da matriz de transcrição 

multimodal de Baldry e Thibault (2006), com adaptações. Exploramos os diversos modos de 

linguagem, cujos diferentes constituintes do design, que relaciona o conteúdo à expressão, 

foram analisados em conjunto no vídeo que compõem o corpus desta pesquisa. Na segunda 

perspectiva, procedemos à análise das representações discursivas multimodais mais salientes, 

que estruturam as imagens nos dois vídeos como expressão de práticas sociais e discursivas 

(FAIRCLOUGH, 2001 [1992]; 2003), com foco sobre dois domínios da prática social 

(KRESS; VAN LEEUWEN, 2001), o discurso e o design. Em razão da legibilidade do texto, 

                                                 
32

 A responsividade de governos e de representantes refere-se ao mecanismo por meio do qual os cidadãos 

podem avaliar e julgar se as políticas públicas e o funcionamento prático do regime (estrutura de gastos públicos, 

instituições, leis e procedimentos) refletem a soberania popular (seus interesses e suas preferências) 

(DIAMOND; MORLINO, 2005). 
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não apresento todas as categorias visuais (BALDRY; THIBAULT, 2006) nem sigo a ordem 

sequencial dos frames dos vídeos. 

 

4. Resultados 

 

O recorte de algumas imagens estáticas do vídeo “Help!” (2:40) em frames, ou quadros 

visuais, delimitou espacialmente as representações discursivas multimodais a fim de poder 

analisá-las separadamente por meio dos componentes dos significados representacional, 

interativo e composicional mais salientes (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006 [1996]). 

 

Figura 1 - Frame 10 do vídeo “Help!” (2:40), Time: 00:33, e capa da edição inglesa do 

álbum “Help!”, da banda The Beatles (1965) 

 

Texto: Socorro! 

 

Extraído de: SILVA, 2015. 

 

Na Figura 1, os elementos audiovisuais e verbais evidenciam a violência institucional 

por meio do depósito de resíduos sólidos (RS) na área verde no pátio dos fundos da escola, 

pois a quantidade de RS (BRASIL. Lei n.º 12.305, 2010, art. 3º, XVI) é maior que a 

quantidade de estudantes que desfrutam desse espaço (Frame 10). O movimento amplo dos 

braços dos quatro participantes representados em pé, em frente a uma pilha de carteiras 

quebradas nos fundos da escola, faz uma intertextualidade com a capa da edição inglesa do 

álbum “Help!”, da banda The Beatles. Assim, a seleção lexical de “Socorro” da letra da 

música produz o efeito potencial de sentido que pode levar o leitor de imagens a entender que 

as vozes dos membros da banda se mesclam com as dos participantes representados nesse 

pedido de ajuda, reforçando-o, e que por não dispor de um sistema de descarte de resíduos 
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sólidos eficiente, a escola mudou a destinação social de áreas de lazer a fim de atender a essa 

demanda.  

 

Figura 2 - Frame 9 do vídeo “Help!” (2:40), Time: 00:31 

 
Texto: Socorro! Você sabe que eu preciso de alguém 

 

Na Figura 2, os elementos visuais evidenciam a negligência profissional por meio de 

uma faixa de segurança numa sala de aula interditada na escola, representando o paradoxo de 

estudantes serem impedidos de entrar em sala de aula da escola para estudar. A seleção lexical 

de “você sabe” da letra da música “Socorro! Você sabe que eu preciso de alguém” contrasta 

com as cores amarela e preta da faixa de segurança, que representa cuidado (VAN 

LEEUWEN, 2011), produzindo o efeito potencial de sentido que pode levar o leitor de 

imagens a entender que esse pedido de socorro não é feito para ele, mas para as autoridades 

responsáveis pela má conservação do patrimônio escolar nessa sala que sabem que, além de 

poder causar risco de acidentes para os estudantes, estão violando o direito dos estudantes à 

igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola (BRASIL. Constituição 

(1988), art. 206, I) quando salas de aulas interditadas, à espera de reforma, durante o ano 

letivo reduzem o número de vagas para matrícula de alunos na escola e o número de salas de 

aula disponíveis para os estudantes realizarem atividades extracurriculares. 
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Figura 3 - Frame 11 do vídeo “Help!” (2:40), Time: 00:36 e 01:57  

 
 

Texto: Quando eu era jovem, muito mais jovem do que hoje 

 

Na Figura 3, os elementos audiovisuais e verbais evidenciam a violência simbólica 

por meio do depósito de resíduos sólidos na área de livre circulação de pessoas no pátio dos 

fundos da escola. Por um lado, a proximidade física dos participantes representados da pilha 

de carteiras e de mesas quebradas e de uma parede pichada é muito pequena, produzindo o 

efeito potencial de sentido que pode levar o leitor de imagens a entender que há um discurso 

de que eles dominam o espaço escolar que está desorganizado em resposta a essa violência, 

pois não aparece nenhum representante da escola no vídeo para impedi-los de ocupar esse 

espaço apesar de eles também impedirem a circulação de pessoas por estarem sentados na 

calçada.  

 

5. Considerações finais 

 

A intertextualidade do vídeo “Help!” (2:40) com o videoclipe da música “Help!”, da 

banda The Beatles, é feita de forma bem-humorada (Figura 1). A crítica à educação pública do 

DF é explícita ao ressituar de forma irônica o videoclipe em uma escola pública do DF 

(Figuras 1 a 3). A leitura multimodal do vídeo contribuiu para compreender como os 

significados representacional, interativo e composicional foram articulados pelos recursos 

semióticos e como representaram as relações sociais e os eventos discursivos, ou textos, que 

permeiam a sociedade. Essas relações entre os significados construíram padrões de 
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experiência, interação social e posições ideológicas e foram combinadas na organização de 

todo o texto visual, no caso da pesquisa, do vídeo fílmico, com base nas escolhas feitas.  

A violência tornou-se elemento a ser analisado embora a intenção dos alunos 

produtores do vídeo “Help!” não tenha sido obter resultados de trabalhos sobre violência. Ao 

analisar as escolhas linguístico-discursivas e multimodais, verificamos que os produtores 

deram atenção à desorganização decorrente da mudança de destinação social dos espaços da 

escola e do descarte e depósito de resíduos sólidos em áreas de lazer ou de livre circulação de 

pessoas na escola (Figuras 1 e 3), oferecendo riscos à saúde e à integridade física dos 

estudantes.  

Em razão do que foi exposto anteriormente, a violência é um elemento causal que foi 

analisado para compreender que, apesar da violência, nas modalidades institucional (Figura 

1), negligência profissional (Figura 1) e simbólica (Figura 3) nos frames deste vídeo, os 

alunos produtores foram capazes de organizar-se de forma não violenta e de mostrar que é 

possível lutar contra a má conservação do patrimônio escolar e melhorar a gerenciamento de 

resíduos sólidos na escola. Essa conclusão implica reconhecer que o ambiente da escola é 

violento, no sentido de ser um agente de violência por negar os estudantes como sujeito de 

direitos, à qual alguns estudantes respondem depredando o patrimônio escola (Figuras 1 e 3), 

mas também de sofrer violência externa, servindo de exemplo como uma escola em que a sala 

de aula é interditada durante o ano letivo, mas ninguém se responsabiliza (Figura 2) por violar 

o direito dos estudantes à igualdade de condições para o acesso e permanência na escola 

(BRASIL. Constituição (1988), art. 206, I). 
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DISCURSIVAS NO CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO BRASILEIRO 

 

Juliana Ferreira Vassolér
33

 

Francisca Cordélia Oliveira da Silva
34

 

 

RESUMO: Este artigo apresenta análise de representações multimodais como elemento de 

intertextualidade nas publicações midiáticas e discute como os discursos, permeados de 

metáforas, contribuem para a construção identidades sociais. A metodologia é qualitativa, a 

linha de pesquisa é Linguagem, Discurso e Sociedade e o corpus é constituído pelo texto “A 

voz do Brasil”, veiculado no dia 16 de maio de 2016, no jornal “ACapa”. A análise 

fundamenta-se nos pressupostos da Análise de Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 2001, 

2003), da Teoria de Representação de Atores Sociais (van LEEUWEN, 1997, 2008) da 

Semiótica Social (KRESS, 2010) e da concepção de Metáfora de Lakoff e Johnson (2002). Os 

resultados demonstram que o texto analisado carrega marcas ideológicas que veiculam 

relações de poder, tanto dos produtores quanto dos receptores. Propaga informações com 

consequências materiais, instrumentalizando mobilizações e provocações e propõe a 

identidade do leitor com o estrato social representado por panelas. 

 

Palavras-chave: Panelaço. Multimodalidade. Metáfora. Identidades. 

 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa com textos multimodais e sobre o modo como leitores orientam-se em 

relação a estes textos pressupõe a competência para relacionar significados a contextos de 

práticas sociais particulares e para buscar modos alternativos de representação. Sob esse viés, 

este artigo apresenta análise de representações multimodais como elemento de 

intertextualidade nas publicações midiáticas e discute como os discursos, permeados de 

metáforas, contribuem para a construção indentitária de ícones sociais. 
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Nesse contexto em que o texto multimodal apoia-se em diversos recursos semióticos 

para elaborar sentido, defino como universo deste estudo, textos midiáticos enquanto práticas 

discursivas do discurso hegemônico como instrumento de análise sobre a construção de 

ícones de representação social por meio da mídia. A amostra é composta pelo texto “A voz do 

Brasil”, veiculado no dia 16 de maio de 2016, no jornal “ACapa”. Trata-se de um jornal de 

página única, que condensa notícias em títulos e imagens. O principal meio de distribuição 

dos textos do jornal são as redes sociais. A seleção do texto a ser analisado seguiu dois 

critérios: a) deveria ser veiculado exclusivamente nas redes sociais; b) deveria apresentar 

elementos verbais e visuais. Essa escolha foi motivada pela inovação do jornal em termos de 

proposta jornalística e de comunicação. A proposta do jornal “ACapa” volta-se a 

acontecimentos atuais da sociedade, principalmente políticos, sem abrir mão da criatividade e 

da expressão visual. 

A análise fundamenta-se no referencial teórico da Análise de Discurso Crítica - ADC -

(FAIRCLOUGH, 2001, 2003), da Teoria de Representação de Atores Sociais (van 

LEEUWEN, 1997), da Semiótica Social (KRESS, 2010) e na concepção de Metáfora de 

Lakoff e Johnson (2002). Quanto à caracterização, aos métodos e aos procedimentos, 

proponho pesquisa indutiva com fins explicativos cujos meios de investigação estão baseados 

na pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa que, para Brasileiro (2013, p 49) “[...] é 

aquela que se ocupa de interpretação dos fenômenos e da atribuição de significados”. O 

procedimento adotado para a investigação é a análise do discurso, na qual “[...] o pesquisador 

se preocupa com a linguagem oral e escrita, em seu contexto de ocorrência, focalizando 

sentidos, (in)diferenças, sentimentos, (in)seguranças, retenções e sinais” (BRASILEIRO, 

2013, p. 50 

1 TEXTOS CONTEMPORÂNEOS E A SEMIÓTICA SOCIAL 

As imagens passaram a ocupar espaço importante nas formas de comunicação e nos 

textos que circulam nas diversas práticas sociais. Nesse contexto, os produtores de textos 

utilizam a linguagem escrita em uma relação de complementariedade com imagens, gráficos, 

desenhos, músicas, dentre outros, para construir representações sociais. Segundo Kress e van 

Leeuwen (2006), a escrita não ocupa mais o lugar central na comunicação, é apenas parte do 



113 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

texto, que recorre a diferentes modos semióticos na construção de significados. A produção de 

significados, por sua vez, é construída a partir da relação de colaboração entre um conjunto de 

signos socialmente compartilhados e os diversos modos semióticos que elaboram uma 

representação, cuja interpretação se faz a partir das experiências sociais dos participantes do 

processo de comunicação. Para Kress e van Leeuwen (2006, p 6) a representação é: 

[...] um processo no qual o produtor de um signo, seja ele adulto ou 

criança, tenta fazer a representação de algum objeto ou entidade seja 

ele físico ou semiótico, e no qual o seu interesse na representação 

daquele objeto é complexo e acontece conectado com a história 

cultural, social e psicológica do produtor de signo e focalizado pelo 

contexto específico no qual o signo é produzido. (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006, p.06) 

Entende-se, portanto, que a dimensão social é indispensável para compreensão e 

análise de processos e estruturas da linguagem e de seus sistemas de significado. 

Nessa mesma linha de pensamento, Vieira e Ferraz afirmam que a multimodalidade 

compreende a produção de signos e significados como uma ação “[...] social realizada em 

determinado uso e contexto, em que o interesse do produtor do signo determina a forma de 

representação” (VIEIRA; FERRAZ, 2011, p.13). Assim, independentemente do texto e do 

discurso a ser estudado, é necessário considerá-lo como sistema semiótico multimodal 

organizado como produto de um contexto social situado histórica e politicamente nas 

estruturas de poder, já que revela aspectos ideológicos. 

2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Para empreender a análise, alguns marcos teóricos precisam ser balizados: a ADC, as 

categorias de análise da Gramática Visual e os conceitos de identidades e de metáforas. 

2.1 A SOCIEDADE VISUAL E A MULTIMODALIDADE 

A sociedade contemporânea apoia-se em diferentes modos e meios de significação. 

Sob essa perspectiva, Kress (2010) afirma que a comunicação sempre foi multimodal. Assim, 

o campo da Multimodalidade investiga o trabalho intersemiótico entre as modalidades da 

linguagem. O ponto central da multimodalidade é o entendimento de que as estruturas visuais 
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assemelham-se às estruturas linguísticas e organizam-se com base na noção de função 

preconizada por Halliday (1978). Esta noção se pauta no papel que a linguagem desempenha 

na vida dos indivíduos, nas necessidades e nos interesses nos quais se organiza. 

Halliday (1978) estabelece, para os componentes funcionais da língua, três 

metafunções: (i) metafunção ideacional, (ii) metafunção interpessoal, (iii) metafunção textual. 

Ao propor uma perspectiva sociossemiótica da linguagem, Kress e Van Leeuwen (2006) 

entendem que as articulações visuais produzem significados ideacionais, interpessoais e 

textuais e formulam a Gramática do Design Visual (GDV). Alinhado com esse pensamento, o 

princípio metafuncional dá-se no plano visual e orienta-se pelas seguintes categorias: 1) 

Metafunção Referencial: organiza-se em estruturas narrativas e conceituais; 2) Metafunção 

Interpessoal: realiza-se por recursos visuais, como contato, distância ou afinidade social, 

atitude e poder; e 3) Metafunção Composicional: descreve a organização espacial dos 

elementos, observando valores informacionais, enquadramento/moldura e saliência/projeção. 

Para empreender a análise do texto proposto, serão observadas as categorias da GDV. 

2.2 A SOCIEDADE VISUAL, A METÁFORA E O ÍCONE 

As inovações tecnológicas promoveram mudanças na forma de comunicação. As 

imagens passam a ocupar espaço importante nos textos que circulam na vida social. Por sua 

vez, a construção de textos com imagens exige novas regras de análise que transcendem a 

semiótica tradicional. Segundo Vieira (2007, p. 10): 

[...] concentrar-se na textualidade, nas origens sociais, na produção do 

texto e na sua leitura. Essa prática foi designada Semiótica Social, que 

pretende chamar a atenção para todas as formas de significação da 

atividade social, marcadamente no campo da política e das estruturas 

de poder, nas quais há distintos interesses por parte daqueles que 

produzem textos. (VIEIRA, 2007, p. 10) 

O ponto central da Semiótica Social é o significado enquanto processo de construção 

social imerso em dinâmicas culturais e ideológicas. Por esse entendimento, a Semiótica Social 

considera “[...] os significados socialmente construídos através de formas semióticas, textos 

semióticos e práticas semióticas de todos os tipos da sociedade humana em todos os períodos 

da história humana.” (HODGE; KRESS, 1988, p. 261). 
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Vieria (2007) propõe que as representações visuais são ideologicamente motivadas, 

por isso o estudo e a análise de discursos envolve também a perspectiva iconográfica. De 

outro lado, Santaella e Nöth (1997) afirmam que, para o estudo da imagem, é necessário 

observar as representações visuais e mentais. As imagens podem ser divididas em dois 

domínios: (i) imagens são signos que representam o nosso ambiente visual; (ii) imagens são 

visões, imaginações como representação mental. Segundo os autores: 

Não há representações visuais que não tenham surgido de imagens na 

mente daqueles que a produziram, do mesmo modo como não há 

imagens mentais que não tenham alguma origem no mundo concreto 

dos objetos visuais. (SANTAELLA; NÖTH, 1997, p.15) 

Embora o conceito de signo e representação sejam, muitas vezes, intercambiáveis, 

considera-se aqui a representação no sentido de um signo icônico como descrição ou como 

simulação da realidade. O ícone seria produto da imaginação, possível através da imagem 

concreta. As imagens mentais seriam cópias icônicas da realidade. A função interpretativa 

seria a relação do leitor com o contexto, a coerência externa ao signo e as imagens mentais, 

que por sua vez, podem ser entendidas como metáforas. 

Ao abordar as metáforas, Lakoff e Johnson (2002, p.19) afirmam que o sistema social 

de conceituação parte fundamentalmente de metáforas, recurso extensamente utilizado na vida 

cotidiana. Os autores afirmam que as metáforas não são aleatórias, pois se estabelecem com 

base em uma coerência externa ao signo e culturalmente definida. Assim, experiência e 

valores fundamentais de uma cultura são coerentes com as estruturas metafóricas das quais se 

utilizam. As metáforas, segundo Lakoff e Johnson (2002), dividem-se em: (i) estruturais e (ii) 

orientacionais. As metáforas estruturais são necessárias para relacionar a racionalidade com 

nossa experiência, já que um conceito estrutura outro. São tão naturais que são usualmente 

tomadas como evidência de um fenômeno de descrição direta. São usadas para compreender 

eventos ações, atividades e estados. 

As metáforas orientacionais relacionam-se com orientação espacial como para 

cima/para baixo, dentro/fora, frente/costas, ligado/desligado, profundo/raso, central/periférico. 

Para os autores, elas apresentam estas orientações espaciais dissociadas de motivações, por 

isso transcendem a experiência física e cultural. São listadas pelos autores da seguinte 

maneira: 1) feliz é para cima; triste é para baixo; 2) consciente é para cima; inconsciente é 
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para baixo; 3) saúde e vida são para cima; doença e morte são para baixo; 4) racional é para 

cima; irracional é para baixo; 5) virtude é para cima; depravação é para baixo; 6) bom é para 

cima; mau é para baixo; 7) status superior é para cima; status inferior é para baixo; 8) ter 

controle ou força é para cima; estar sujeito a controle ou força é para baixo; 9) mais é para 

cima; menos é para baixo. 

Assim, os conceitos acima contribuem para o estudo da construção de discursos nos 

quais a imagem se funde com o verbal, estabelecendo metáforas e criando ícones em relações 

sociais que são motivadas por ideologias e manifestações de poder. Esse estudo concentra-se 

em compreender os modos de representação no texto escrito e imagético na produção de 

signos intrinsecamente ligados às origens sociais, às marcas políticas, às lutas de poder. 

2.3 A IDENTIDADE E O DISCURSO DA IMAGEM 

Segundo Machin e Van Leeuwen (2007), os discursos de identidade são definidos por 

recursos semióticos linguísticos, visuais, entre outros. Estão situados num contexto histórico, 

informam práticas sociais que incorrem em consequências materiais, seja no contexto macro 

(políticas e práticas), seja no contexto micro (cidadãos e consumidores). 

Para os autores, a identidade é representada de muitos modos e pode realizar-se por 

meio de estereótipos que têm história e cultura significada por atributos que não precisam ser 

exagerados ou categorizados, mas precisam estar presentes. Pode ser observada nos discursos, 

visto que são práticas de representação social e de significação moldadas em eventos 

discursivos que variam de acordo com o domínio social em que são gerados. 

Neste sentido, a ADC contribui para o estudo das diversas identidades sociais, pois 

entende a linguagem como prática social relevante. Para Fairclough (2001), o discurso é uma 

forma de ação sobre o mundo; a estrutura social molda o discurso e o discurso molda as 

identidades e as relações sociais. O autor preconiza a concepção tridimensional do discurso, 

na qual o texto é uma dimensão da prática discursiva que está inserido numa prática social 

como produto de processos históricos e ideológicos, centrado em relações sociais. Na 

perspectiva de Chouliaraki e Fairclough (1999), o discurso integra a linguagem escrita e 

falada, a comunicação não-verbal e as imagens visuais. Traz aspectos peculiares da identidade 

por meio das práticas sociais que se realizam em domínios específicos da linguagem. 

De outra perspectiva, van Dijk (1997) entende que a ADC é um estudo crítico do texto 

e das estruturas e estratégias discursivas de dominação e de resistência. Segundo ele, é no 

âmbito dos papéis sociais diferentes e desiguais que as identidades se constroem e se 
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estabelecem pela linguagem, com as possibilidades de identificar-se ou não com um ou outro 

grupo. Se os discursos de identidade são definidos por recursos semióticos linguísticos, 

visuais, situados num contexto histórico, então, as identidades adquirem sentido pela 

linguagem e pelos sistemas simbólicos que as representam. É sob este ponto de vista que a 

análise do texto proposto será empreendida. 

3 ANÁLISE QUALITATIVA E CATEGORIAS ANALÍTICAS 

Este artigo realiza análise qualitativa, pois configura um recorte no tempo e no espaço 

de uma peça de mídia e concentra-se na descrição, interpretação e análise dos dados e seus 

significados. De acordo Neves (1996, p.1) a pesquisa qualitativa “[...] compreende diferentes 

técnicas interpretativas que visam descrever e decodificar os componentes de um sistema 

complexo de significados”, além de considerar o eixo interpretativo do pesquisador como 

referencial. Observando essas diretrizes, foi selecionado o texto do jornal “ACapa” das 0h55, 

de 16 de maio de 2016, para compor o corpus. Para efeito de contextualização, “ACapa” é um 

jornal não impresso que se constitui apenas da capa. Ele é veiculado nas redes sociais e 

ocorrem até duas publicações diárias. É um traço marcante do jornal o uso de metáforas 

visuais em suas representações sociais. 

No contexto social, tramitava na Câmara dos Deputados processo de julgamento de 

impeachment da presidente Dilma Rousseff, do Partido do Trabalhador - PT. A conjuntura era 

de manifestações generalizadas pelo país a favor e contra o impeachment. O vice-presidente 

Michel Temer, do PMDB, maior base de apoio governista, havia anunciado o rompimento 

com o PT. Na sequência, a Câmara dos Deputados colocou em votação o impeachment e os 

deputados decidiram dar prosseguimento ao processo. A Presidenta foi afastada por 180 dias e 

Michel Temer assumiu a presidência até que o Senado definisse o impeachment. 

4. A MÍDIA E A CONSTRUÇÃO DE ÍCONES SOCIAIS – Analisando o Corpus 

O jornal “ACapa” foi criado em 23 de março de 2016 e é produzido por oito 

jornalistas. Trata-se de uma síntese de acontecimentos do dia, criativamente elaboradas por 

meio de metáforas visuais, críticas sociais e senso de humor. O conteúdo do jornal está 

pautado em acontecimentos atuais, a maior parte deles políticos, sem abrir mão da 

criatividade e expressão visual. Cabe ao leitor inferir conexões entre a capa e a realidade que 

ele vê nos noticiários e manchetes de outros jornais. 
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A análise do texto selecionado está centrada na construção de significados simbólicos 

permeados pelas metáforas visuais que constituem seu aspecto representacional. 

4.1 CATEGORIAS DA GRAMÁTICA VISUAL 

O objeto de análise é a imagem abaixo (Figura 1) que apresenta panelas como ícone de 

um estrato social brasileiro, permeado por conceitos construídos historicamente e 

culturalmente, revelando o discurso no qual se questiona o posicionamento político de 

determinada classe social, ali representada. 

Figura 1 - A voz do Brasil 

 

fonte: https://www.facebook.com/acapabr/photos 

O texto que acompanha a imagem esclarece que: “ACapa das 0h55 desta segunda-

feira, 16 de maio de 2016, mete a colher na reação à entrevista de Temer ao Fantástico. O 

jornal sem jornal, feito uma pressão sem panela, ousa apontar quem hoje realmente representa 

o povo e provoca mudanças no país”. 
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À luz das principais categorias da GDV, o texto da Figura 1 apresenta elementos 

verbais e não verbais e está fundamentado numa representação conceitual, pois traz a classe 

média brasileira retratada por um conjunto de panelas, evidenciando seus atributos e sua 

identidade no contexto sociopolítico do país. A realização dessa representação conceitual 

ocorre por processo simbólico estabelecido pela metáfora constituída a partir de uma ação da 

classe média brasileira, que pode ser inferida pelo leitor com base no conhecimento do 

contexto. O participante representado destaca-se pela ação de fazer barulho batendo panelas, 

movimento denominado panelaço. Os panelaços são manifestações, previamente organizadas, 

de crítica ao governo nas quais a população, sentindo-se insatisfeita, exige mudanças para o 

grupo social em que está inserida. Hoje, as redes sociais são o principal meio de comunicação 

para que as pessoas se articulem nesse tipo de protesto. 

Tendo como referencial a ação de bater panelas, o texto (Figura 1) apresenta como 

ícone da classe média as panelas num processo relacional atributivo. Seus atributos estão 

relacionados à atuação desta classe no cenário político nacional e na sua identificação com a 

conjuntura política do país, no momento do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Essa 

manifestação ocorre como significado de interdição da fala do outro, mais especificamente de 

oposição ao governo ou a pessoas que apoiam o PT. 

Nas relações de significados interacionais, o plano médio do participante representado 

estabelece vínculo social com o leitor. A perspectiva frontal da imagem revela maior 

envolvimento e possível igualdade ou identificação entre o participante e o leitor. 

No que se refere às categorias composicionais, não há na imagem a ocorrência de 

vetores. A cor predominante no plano de fundo é o branco. A configuração dos elementos 

representados atrai a atenção do leitor como consequência do contraste da cor branca (de 

fundo) e a cor prata das panelas. O enquadramento orienta-se pelo leve sombreamento e 

promove a projeção do conjunto de panelas. A centralidade da imagem sugere a metáfora das 

panelas para se referir à classe média como informação nova. A informação dada está contida 

no texto escrito, “A voz do Brasil”, que estabelece relação de complementariedade à 

significação da metáfora construída com suporte no conjunto de panelas e faz alusão ao 

noticiário radiofônico estatal, de difusão obrigatória, que vai ao ar diariamente em todas as 

emissoras de rádio aberto do Brasil, às 19 horas. Além disso, o enunciado dá destaque às 
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palavras “voz”, que aparece na cor preta, simbolizando o barulho do panelaço, e “Brasil”, que 

aparece na cor azul, simbolizando a cor de referência á oposição ao governo. 

4.2 O ÍCONE DO CONTROLE: UMA METÁFORA ORIENTACIONAL? 

A imagem mental é veículo do signo que representa o objeto de referência externo, 

numa relação de significação que ocorre entrelaçada ao contexto. Se, na representação, as 

panelas estão para as classes sociais (imagem concreta/imaginação), então é uma simulação 

delas numa relação reflexiva e transitiva. Assim, a imagem mental é um ícone da realidade, 

uma vez que aciona na mente do leitor concepções da realidade. Nesse contexto, as panelas 

são o ícone de um estrato social que também se identifica com o jornal, então, as panelas são 

ou fazem parte do jornal. Isso ocorre num processo de representação mental, na forma de 

processos sígnicos, articulados no âmbito discursivo, no qual a representação, verbal ou 

visual, é uma atividade inerente a textos e discursos sociais. 

Nesse sentido, a metáfora pertence ao domínio imaterial que se realiza segundo a 

experiência com o mundo concreto. O lado perceptível do signo (objeto) se estabelece como 

imagem mental (representação), numa função significativa na mente do intérprete. A metáfora 

reproduz algo presente na consciência, duplica sua representação num contexto diferente do 

usual e recorre à imaginação para estabelecer a relação semiótica entre o fato apresentado e o 

contexto de apresentação. Assim, o signo ‘panelas’ remete a uma imagem mental e relaciona 

o seu conceito a um aspecto do signo: o barulho à função interpretativa e o panelaço numa 

relação metafórica com determinada classe social brasileira. A apresentação da imagem das 

panelas não pode servir como meio de reflexão sobre elas mesmas, mas se ampara no texto 

verbal para a construção do significado metafórico. Ambos, imagem e texto, estão 

intrinsecamente ligados numa relação de complementariedade. 

Segundo as categorias das metáforas orientacionais listadas por Lakoff e Johnson 

(2002), a que se relaciona ao texto analisado é: “ter controle ou força é para cima; estar 

sujeito a controle ou força é para baixo”. A metáfora estabelecida na imagem sugere força 

política e controle da situação concentrada no ícone das panelas e transfere o poder de decisão 

para os participantes representados. Portanto, utilizar as panelas para fazer barulho como 
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forma de protesto é positivo, é para cima, é o que se espera de uma classe social que “hoje 

realmente representa o povo e provoca mudanças no país”. 

4.3 O ÍCONE SOB O OLHAR DA ADC 

O texto que introduz a imagem afirma ser uma reação à entrevista de Michel Temer a 

um programa de televisão: “mete a colher na reação à entrevista de Temer ao Fantástico”, o 

que sugere que os produtores do texto criaram um contexto no qual possam protestar por meio 

da ação de bater a colher nas panelas como forma de manifestar seu descontentamento com a 

entrevista ou com a reação da classe média brasileira à entrevista. 

Provoca o leitor quando sugere a expectativa de reação da classe representada: “O 

jornal sem jornal, feito uma pressão sem panela” e, ao mesmo tempo, estabelece uma relação 

de proximidade com a classe representada na medida em que se apresenta como uma panela 

de pressão. 

Em seguida, os participantes são qualificados como “quem hoje realmente representa o 

povo e provoca mudanças no país”, transferindo o poder de decisão para os representados. 

Observa-se aqui ambivalência na significação, pois pode ocorrer a dúvida sobre em quem 

recai esta responsabilidade. Sobre a classe média retratada no conjunto de panelas ou sobre a 

imprensa representada pela panela de pressão? Ou, ainda, por ambas? 

Esses atributos reforçam uma significação social e ideológica assente no contexto 

histórico no qual as manifestações populares de oposição ao governo se mostram bastante 

polarizadas e conduzem à inferência de uma luta de classes. Esta realidade está de acordo com 

o que pensam Machin e van Leeuwen (2007) ao afirmarem que as mensagens refletem 

diferenças, incongruências e embates sociais. O conteúdo do texto selecionado traz as panelas 

como ícone de representação social e traça o perfil de identidade dos participantes, além de 

instigar a reflexão sobre a coerência entre as articulações das manifestações populares. 

4.4 O DISCURSO DO ÍCONE 

A utilização da linguagem na esfera da prática social é determinada por fatores 

históricos, culturais e por estruturas de poder. Assim, o discurso seleciona e transforma esses 

elementos de acordo com os interesses do contexto. Portanto, a transformação do discurso 
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depende do conhecimento dos participantes e é realizada por ações específicas baseadas nas 

referências intimamente ligadas às experiências e práticas sociais. O discurso não só constitui 

versões de práticas sociais, como legitima ou critica práticas que podem ser 

recontextualizadas. Sob essa perspectiva, Kress e Van Leeuwen definem o discurso como: 

Conhecimentos socialmente construídos sobre alguns aspectos da 

realidade […] é desenvolvido em contextos específicos nos quais são 

sempre apropriados aos interesses sociais dos atores, sejam eles 

externos (Europa Ocidental) ou não (uma família em particular), 

contextos explicitamente institucionalizados (jornais) ou não 

(conversa informal no jantar). (KRESS E VAN LEEUWEN, 2001, p. 

4, livre).
35

 

As motivações discursivas são construídas por meio de elementos representados e das 

práticas que os legitimam. Segundo Fairclough (2003), uma análise com enfoque nos 

significados representacionais deve considerar três categorias básicas: processos (modo como 

os participantes agem nos eventos sociais); participantes (podem ser representados pessoal ou 

impessoalmente, como agentes ou pacientes, ou nomeados de acordo com a classe ou 

categoria a que pertencem); por fim, circunstâncias de tempo e lugar. Segundo o autor, para 

analisar os textos, sob a perspectiva representacional, é necessário verificar quais processos, 

participantes e circunstâncias estão incluídos na representação dos eventos observados, quais 

dos elementos foram excluídos, aos quais foi dada maior importância; se o evento social está 

representado de forma concreta ou abstrata e qual é o seu nível de generalização. 

Sob essa perspectiva, foram considerados como participantes a classe média brasileira 

iconizada no conjunto de panelas e o jornal que se compara a uma panela de pressão. O 

evento social representado é o panelaço, que aparece de forma abstrata e generalizada como a 

reação de determinado estrato social que é, segundo o texto, “[...] quem hoje realmente 

representa o povo e provoca mudanças no país”, num contexto histórico e político de oposição 

ao governo. Os participantes foram representados impessoalmente, ora como paciente, quando 

fazem referência à classe social que “representa o povo e provoca mudanças no país”; ora 

                                                 
35

 “[…] socially constructed knowledges of (some aspects) of reality […] developed is specific social contexts 

and in ways which are appropriate to the interest of social actors in these contexts, whether these are very broad 

contexts (‘Western Europe’) or not (a particular family), explicitly institutionalized contexts (newspapers) or not 

(dinner table conversation)”. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2001, p. 4) 
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como agente, quando se colocam como alguém que “mete a colher na reação à entrevista de 

Temer ao Fantástico”. 

No exemplo do texto em análise, a experiência do panelaço foi retirada do contexto 

em que de fato ocorreu e recontextualizada na capa do jornal, para ressaltar o ícone que 

representa os participantes. O texto escrito que introduz a imagem estabelece que o contexto é 

o de “reação à entrevista de Temer ao Fantástico”. A recontextualização apoia-se na relação 

entre texto escrito e imagem, denotando elevado nível de abstração, que cria um esquema de 

interpretação de estruturas socioculturais nas práticas sociais atuais, estabelecendo a relação 

conflito/resolução, concentrados no mesmo ícone: o conjunto de panelas. 

Este ícone não foi arbitrariamente escolhido. Ele estabelece relação lógica entre 

significante (conjunto de panelas) e significado (panelaço), facilmente percebida e 

compreendida, pois remete a um evento social amplamente divulgado. De acordo com Kress; 

Leite-Garcia; Van Leeuwen (2001), quem produz um signo escolhe o que considera ser a 

representação mais apropriada do que se quer significar, ou seja, o interesse orienta a seleção 

dos atores sociais guiados pelos meios formais de representação e comunicação, assim, “[...] 

os interesses de quem produz um signo levam a uma relação motivada entre significante e 

significado e, portanto, a signos motivados” (KRESS; LEITE-GARCIA; VAN LEEUWEN, 

2001, p. 375). O ícone representado é oferecido como solução estratégica de iniciativa e como 

forma de tomar o controle da situação e provocar mudanças. 

4.5 A IDENTIDADE DO ÍCONE 

A identidade é representada de muitos modos e está alicerçada nos estereótipos que 

têm história e cultura significadas por atributos que não precisam ser exagerados ou 

categorizados, mas precisam estar presentes. Ampara-se nas questões: o que você faz? e o que 

você é? 

Na Figura 1, a classe média é caracterizada a partir do consumo. Essa identificação 

leva em consideração a renda, lugar de residência, propriedades, trabalho, atividades de lazer, 

enfim, padrões de consumo. Isso descreve um padrão de identidade mais flexível no qual os 

indivíduos são considerados a partir do que eles fazem, ou seja, ao estilo de vida dos 

participantes. Este tipo de categorização revela tipos sociais que compartilham o mesmo 
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interesse e, segundo Machin e Leeuwen, “[...] compartilham um envolvimento com as 

mesmas modalidades e gêneros de comunicação linguísticas e não linguísticas e as mesmas 

construções da realidade”. (MACHIN, VAN LEEUWEN, 2007, p.50, tradução nossa)
36

 

Na Figura 1, embora o envolvimento dos participantes pareça passivo, o contexto de 

significação, tanto da metáfora visual, quanto do texto escrito, evoca um movimento de 

manifestação que surgiu e tomou corpo através de campanhas de mobilização articuladas 

pelas redes sociais. Este evento motivou indivíduos que compartilham as mesmas crenças e 

comportamentos, elaborados a partir de posicionamentos políticos semelhantes, a aderirem ao 

panelaço. 

No texto escrito e na imagem, participantes, produtores e distribuidores fazem parte da 

categoria do conjunto de panelas. No entanto, há que se perguntar: ao interesse de quem serve 

esta representação? Na produção e distribuição do texto, este foi institucionalmente 

organizado por editor(es) e jornalistas colaboradores do jornal, que definem estratégias e 

meios de consumo do texto, utilizando signos e significados culturalmente envolvidos e 

constituídos por meio de composições de conotação, metáforas e ironias. São textos criados e 

propagados para servir a interesses e necessidades de poder e/ou empoderamento de 

instituições sociais. Textos como esse trazem informações que têm consequências materiais, 

pois instrumentalizam mobilizações, trazem provocações e sugerem identificação do leitor 

com o estrato social representado. 

Essa identidade depende do contexto e sugere uma oposição binária da sociedade na 

qual um lado é considerado em nível elevado de empoderamento e consciência política e o 

outro é marginalizado. Os produtores do texto categorizam a classe representada como: 

“quem hoje realmente representa o povo e provoca mudanças no país”. Tal posicionamento 

pode tornar a diversidade completamente invisível e falhar na medida em que aponta apenas 

um ponto de vista, uma única categoria capaz de resolver o problema, marginalizando os 

cidadãos que não fazem parte da classe social representada, demandando, assim, práticas 

sociais de poder e, consequentemente, efeitos sociais sobre os sujeitos. Esse discurso pode 

levar à fragmentação e à contradição entre os princípios fundamentais de uma sociedade 

democrática. Além de desconsiderar a participação de indivíduos com identidades e histórias 

                                                 
36

“They share an involvement with the same modalities and genres of linguistic and non-linguistic 

communication, and the same constructions of reality” (MACHIN, VAN LEEUWEN, 2007, p.50) 
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diferentes da representada, renegando-lhes o poder de escolha, participação e até de 

identificação com o protesto. 

5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Os textos multimodais ocupam cada vez mais espaço nas práticas sociais, o que 

pressupõe uma maneira de ler essas produções como coerentes em si mesmas e situadas num 

contexto social. Para compreendê-los, é preciso articular e interpretar a conjunção dos 

diversos modos semióticos que o texto apresenta. Os recursos semióticos utilizados no texto 

analisado aproximaram os receptores das leituras dos processos ideológicos e de poder, a 

percepção da dimensão de análises políticas, historicizadas e críticas como forma de exercício 

de cidadania. O texto multimodal evidenciou um contexto de manifestação política, numa 

relação de poder, dos produtores do texto e dos receptores. Este poder articulou-se através da 

metáfora visual e do texto escrito numa relação de complementariedade. 

REFERÊNCIAS 

ACAPABR, 6 maio 2016. Disponível em <http://www.facebook.com.br/acapabr>. Acesso: 

16 maio 2016. 

BRASILEIRO, A. M. Manual de produção de textos acadêmicos e científicos. São Paulo: 

Atlas, 2013. 

CHOULIARAKI, L. e FAIRCLOUGH, N. Discourse in late modernity: rethinking critical 

discourse analisys. Edinburg: University Press, 1999. 

FAIRCLOUGH, N. Analysing discourse: textual analysis for social research. London, New 

York: Routledge, 2003. 

____. Discurso e mudança social. Brasília: Editora da UnB, 2001. 

G1.GLOBO. Fantástico, 15 maio 2016. Disponível: 

<http://g1.globo.com/fantastico/edicoes/2016/05/15.html#!v/5025938>. Acesso: 06 jul. 2016. 

HODGE, R., KRESS, G. Social Semiotics. London: Polity Press, 1988. 

KRESS, G.; LEITE-GARCIA, R.; VAN LEEUWEN, T. Semiótica Discursiva. In: Van Dijk, 

T.A. El discurso como estrutura y processo. Barcelona: Gedisa Editorial, 2001. 

http://www.facebook.com.br/acapabr
http://g1.globo.com/fantastico/edicoes/2016/05/15.html#!v/5025938


126 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

KRESS, G.; VAN LEEUWEN, T. Reading images: the grammar of visual design. London: 

Routledge, 2006. 

____. Multimodal Discourse: the modes and media of contemporary communication. 

London: Arnold, 2001. 

KRESS, G. Multimodality: a social semiotic approach to contemporary communication. 

New York: Routledge, 2010. 

LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metáforas da vida cotidiana. SP: Mercado de Letras, 2002. 

MACHIN, D.; van LEEUWEN, T. Global genres. In: MACHIN, D.; van LEEUWEN, T. 

Global Media Discourse: a critical introduction. London/New York: Routledge, 2007. 

SANTAELLA, L.; NOTH, W. Imagem como representação visual e mental. In: 

SANTAELLA, L.; NOTH, W. Imagem: cognição, semiótica, mídia. São Paulo: Iluminuras, 

2014. p. 15-34. 

SCRIBE. A origem dos panelaços: um pouco sobre panelas e outro tanto sobre simbologia. 

James Onnig, 10 de março, 2015. Disponível em:<http://wescribe.co/t/a-origem-dos-

panelacos>. Acesso em 06 de julho, 2016. 

VAN DIJK, T. A. Racismo y análisis crítico de losmedios. Barcelona: Paidós,1997. 

VAN LEEUWEN, T. Semiotic principles. In: VAN LEEUWEN, T. Introducing social 

semiotics. London and New York: Routledge, 2005. p. 3-89. 

____. A representação dos atores sociais. In PEDRO, E. R. (Org.) Análise Crítica do 

Discurso: uma perspectiva sociopolítica e funcional. Lisboa: Caminho, 1997, p. 169-222.  

VIEIRA, J. A.; FERRAZ, J. A. Percursos e avanços do texto multimodal: novas perspectivas 

na contemporaneidade. In: Revista Discursos Contemporâneos em Estudo. – ISSN 

22377247, v.1, n.1. Universidade de Brasília – Brasília/DF, 2011. 

VIEIRA, J. A. Novas perspectivas para o texto: uma visão multissemiótica. In: Reflexões 

Sobre a Língua Portuguesa: uma abordagem multimodal. Petrópolis, Vozes, 2007. 

 

 

 

http://wescribe.co/t/a-origem-dos-panelacos
http://wescribe.co/t/a-origem-dos-panelacos


127 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

IDENTIDADES EM CONSTRUÇÃO: O IDEAL DE ALUNO 

 

Barbara Venturoso
37

 

Francisca Cordelia Oliveira da Silva
38

 

 

 

Resumo: Este artigo analisa a gramaticalização na construção de uma identidade ideal de 

aluno, apresentada no texto inicial de um livro didático de Língua Portuguesa adotado no 

Ensino Fundamental em escolas públicas e privadas de todo o país. Além disso, ressalta o 

caráter mercantil dos livros didáticos, chamando atenção para os possíveis efeitos causais que 

uma leitura ingênua pode provocar e propondo a leitura crítica como forma de superação de 

uma visão apolítica, ou neutra, da educação. Para tal, o artigo apresenta, à luz da ADC, os 

conceitos de poder, ideologia e identidade e analisa um texto do gênero Apresentação, 

presente no livro didático Português Linguagens, de William Roberto Cereja e Thereza 

Cochar Magalhães (edição de 2015). O estudo aqui desenvolvido nos leva a concluir sobre a 

necessidade de um trabalho de suporte e preparação do ambiente escolar para evitar o 

silenciamento diante de assuntos relacionados a problemáticas sociais, assim, os sujeitos, não 

assujeitados, terão mais chances de se reconhecer como capazes de resistir e de desarticular 

processos de dominação.  

Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica; gramaticalização; identidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo analisa a gramaticalização na construção de uma identidade ideal de aluno, 

apresentada no texto de apresentação de um livro didático de Língua Portuguesa adotado no 

Ensino Fundamental em escolas públicas e privadas de todo o país. Além disso, ressalta o 

caráter mercantil dos livros didáticos, chamando atenção para os possíveis efeitos causais que 
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uma leitura ingênua pode provocar e propondo a leitura crítica como forma de superação de 

uma visão apolítica, ou neutra, da educação. 

Hoje, em uma sociedade marcada por constantes mudanças culturais e sociais, em uma 

modernidade tardia de rápidas transformações, não é mais possível ignorar a ligação existente 

entre as mudanças linguísticas e as transformações sociais. Se antes a linguagem era vista 

apenas em si, agora se apresenta a necessidade de repensar o papel da linguagem, assim, as 

teorias sociais passam a reconhecer a linguagem como constituição social, em um processo 

dialético que supõe sujeitos sociais ativos, capazes de modificar suas condições 

discursivo/social. 

À luz dos estudos da Análise de Discurso Crítica (ADC), pretende-se levar os vários 

agentes envolvidos na educação a uma reflexão crítica sobre como o aluno vem sendo 

representado em materiais didáticos. Se pensarmos a educação como instrumento de 

construção de sujeitos críticos, precisamos ter uma constante preocupação em elevar a 

criticidade daqueles que a intermediam, sendo esta exatamente a intenção desta análise. 

Propõe-se, então, apresentar uma reflexão sobre como o material didático escolhido constrói 

um conceito de estudante ideal no texto inicial, chegando à idealização identitária de alunos 

de todo Brasil. 

Entende-se a escola como um sistema de manutenção ou de modificação da 

apropriação de discursos e dos poderes que eles carregam, por isso a necessidade de trazer 

este estudo para dentro das instituições escolares, se é de lá que sairá uma grande quantidade 

de discursos que determinarão o resultado das lutas de poder em torno das práticas 

discursivas. Dessa forma, a construção da identidade social deve ser percebida como um 

processo dialético, ao mesmo tempo em que os sujeitos alunos são moldados pelos discursos a 

que são submetidos, eles são capazes de remodelá-los e de reestruturá-los. 

A preocupação não é de apenas mostrar como o aluno está sendo representado pelo 

livro didático disponibilizado pela PNLD (2017), mas o que essa representação pode gerar ou 

como ela pode moldar e transformar práticas discursivas de nossa sociedade. Com base em 

uma análise textualmente orientada (FAIRCLOUGH, 2003), chama-se atenção para as formas 

com que os discursos dominantes estão sendo representados em materiais didáticos utilizados 

nas escolas públicas de todo o país, para não perder de vista os célebres objetivos da educação 

e para continuar no propósito de desenvolvimento de indivíduos críticos, capazes de 
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remodelar e de reestruturar discursos presentes na sociedade. 

 

2 GÊNERO: APRESENTAÇÃO 

 

 Inicialmente, é importante ressaltar que o material didático, aqui, deve ser visto não só 

como um auxiliar de sala de aula, mas como o resultado de um mercado editorial competitivo 

voltado para publicações de caráter didático. Por isso, deve-se levar em consideração que ele 

é um produto a serviço de interesses econômicos, e ideológicos, das grandes editoras, assim 

como os textos que o compõem devem também ser percebidos como resultados de interesses 

de mercado que visam promoção e lucro, principalmente, o texto de apresentação inicial, o 

primeiro encontro entre autor e leitor/aluno. 

 Os textos de Apresentação de livros didáticos são, então, construções textuais 

introdutórias com funções muito específicas, permitindo um enquadramento de gênero que 

não existe por si só, mas somente dentro do conjunto da obra didática. Em linhas gerais, esse 

tipo de texto é breve, apenas uma página, procura mostrar a concepção de linguagem que 

carrega ao longo do material (no caso de materiais de língua portuguesa) e promove a sua 

competência em uma amistosa conversa com seu leitor, com o objetivo de configurar-se como 

produto competitivo de mercado ao refletir e consolidar interesses hegemônicos do locutor. 

 Assim, percebe-se a esfera social dos gêneros textuais, que não possuem apenas 

funções meramente comunicativas, contribuindo para a (re)produção, ou não, de ideologias. 

Nas palavras de Marcuschi: 

Os gêneros são formas típicas de usos discursivos da língua desmembrados 

de formas anteriores, pois os gêneros nunca surgem nem grau zero, mas sim 

num veio histórico, cultural e interativo dentro de instituições e atividades 

preexistentes. [...] Pelo uso de textos, não só organizamos nossas ações 

diárias, mas também criamos significações e fatos sociais num processo 

interativo tipificado num sistema de atividades que encadeia 

significativamente as ações discursivas. (MARCUSCHI, 2005, p.10) 

 

 Portanto, ao escolhermos utilizar determinado gênero textual, já denunciamos que tipo 

de ideologia que iremos representar. O objetivo do gênero pode corresponder aos objetivos da 

ideologia em questão, tal como o gênero Apresentação de livros didáticos. 

 

2.1. SOBRE O MATERIAL DIDÁTICO 
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 O corpus da análise aqui empreendida é formado pelo texto de apresentação, página 3, 

do livro Português Linguagens, 6º ano, manual do professor, versão do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD 2017), de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, 

publicado no ano de 2015 pela editora Saraiva.  

 A coleção de livros didáticos Português Linguagens foi pensada, segundo seus autores, 

sob uma perspectiva enunciativa da língua, ou seja, reconhecendo a língua como meio de ação 

e de interação social. Ainda conforme os autores, o material compromete-se a formar leitores 

competentes, que consigam ler com proficiência todos os tipos de textos e de gêneros textuais, 

além de trabalhar a gramática sem abrir mão de alguns conceitos normativos. Dessa forma, 

informam que a coleção pretende alargar os horizontes dos estudos da linguagem, apoiando-se 

nos recentes avanços da Linguística e da Análise do Discurso. (CEREJA; MAGALHÃES, 

2012). 

 

2.2. TEXTO EM ANÁLISE 
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(CEREJA; MAGALHÃES, 2015, p. 3) 

3 GRAMATICALIZAÇÃO: A VOZ PASSIVA E O ADJUNTO ADVERBIAL DE 

FINALIDADE 

 

A gramática percebida apenas como um conjunto de regras a serem seguidas, não 

compreende a relação que ela tem com o social, nem a forma como ela se molda para atingir 

os objetivos comunicativos e ideológicos de seus falantes. No texto de apresentação do 

material didático em questão, é possível perceber como elementos gramaticais foram 

utilizados para compor uma ideia de aluno, extrapolando o seu contexto de regra a ser 

seguida, para chegar a instrumento de reprodução ideológica. Mostrando o contexto social e 

interpretativo da gramática, Martelotta diz: 

O processo de gramaticalização incorpora não apenas elementos que indicam 

relações metatextuais entre proposições, mas também os que veiculam 

relações entre proposições e o contexto não linguístico, como os marcadores 

discursivos, que indicam não apenas a perspectiva do falante, mas também 

sua preocupação em relação a como a proposição deve ser interpretada pelo 

ouvinte. (MARTELOTTA, 2011, p. 94) 

 

 O texto em análise possui uma estrutura relativamente comum para o gênero 

Apresentação de materiais didáticos: a presença de um vocativo inicial (“Caro estudante:”), 

uma linguagem que lembra um diálogo (“para você”) e um remetente (“Os Autores”). Essa 

estrutura se assemelha a de uma carta pessoal, criando um tom intimista que busca aproximar 

o aluno dos autores da obra, reforçado pelo uso do pronome “você”, dos adjetivos que 

caracterizam o estudante de forma positiva (“curioso”; “plugado”; “dinâmico”; “criativo”) e 

pela amistosa despedida (“Um abraço”). 

Ao utilizarem-se do termo “para você”, os autores usam o leitor como parceiro na 

montagem da estratégia narrativa de sua apresentação. Direciona-se toda a consequente 

informação, além dos esforços de composição do material, a esse “você/estudante/leitor”, 

dando-lhe funções variadas, a de amigo, a de interlocutor, a de colaborador, a de personagem, 

ou a de protagonista da construção do livro e do próprio conhecimento. Ou seja, delegando ao 

aluno a responsabilidade de sua aprendizagem e de atingir as expectativas impostas na 

apresentação. 
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 Para manter o clima amistoso da escrita, os escritores do material fazem uma escolha 

sintática interessante como frase inicial: “Este livro foi escrito para você.”; utilizando a voz 

passiva (“foi escrito”) seguida de um adjunto adverbial de finalidade (“para você”), que 

coloca o aluno como fim, como finalidade da existência do material e direciona toda a 

informação contida no texto para esse “você”. Porém, não utilizam como termo da oração o 

agente da passiva, silenciando o sujeito da ação de “escrever” o livro, eximindo-se, mais uma 

vez, de algum tipo de responsabilidade sobre os possíveis efeitos da utilização do material. 

 Nos próximos parágrafos observa-se a repetição do termo “para você”, num total de 

dez ocorrências ao longo do texto, enfatizando a ideia da finalidade do livro para um “você” 

que vai se compondo como um tipo de aluno, um aluno ideal para quem o material servirá, 

verdadeiramente, de apoio na caminhada rumo ao conhecimento da língua portuguesa. A 

idealização desse aluno começa a ser construída por meio de adjetivos que caracterizam o 

estudante alvo e por orações que trazem informações sobre o que ele gosta e o que ele faz 

envolvendo a utilização das linguagens humanas, fechando-se em um quadro ideal para o 

desenvolvimento das competências linguísticas (“gosta de aprender, de realizar coisas, de 

trocar ideias”; “gosta de trabalhar”; “leva a sério os estudos”; “gosta de ler, de criar, de falar, 

de rir, de criticar, de participar, de argumentar, de debater, de escrever”). 

 Com o objetivo de manterem-se em uma linguagem próxima a de alunos do Ensino 

Fundamental, algumas gírias e expressões informais do vocabulário cotidiano da juventude 

brasileira foram utilizados, na contínua tarefa de mostrar qual o tipo de aluno que o livro 

busca para ser seu consumidor e de aproximar o livro didático desse aluno, numa tentativa de 

motivar o seu uso (ou a sua compra) e justificar a sua escolha como a melhor possível para 

quem busca ser bem sucedido em sua aprendizagem (“trocar ideias”; “descontrair”; “ninguém 

é de ferro”; “plugado”; “viaja”; “pura emoção”; “sentimental”; “bem-humorado”; 

“irrequieto”). 

 A progressão da metaforização de um estudante ideal não acontece somente pelas 

adjetivações, mas também por pressuposições de ideias e atitudes de um universo estudantil 

idealizado para uma aprendizagem efetiva. Desenha-se a ideia de alunos engajados 

socialmente, antenados nas novidades culturais, com acesso a todo tipo de tecnologia 

moderna e efetivamente interessado no mundo ao seu redor. Um aluno que “viaja na palavra, 

lendo livros, jornais e revistas; viaja pelo som, ouvindo música ou tocando um instrumento; 
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viaja pela imagem; apreciando uma pintura, lendo quadrinhos, assistindo à tevê ou a um 

vídeo, ou navega pela Internet, procurando outros saberes e jovens de outras terras para 

conversar”. 

 Ou seja, a imagem que se cria é a de um estudante de classe média, completamente 

motivado com seus estudos escolares, o que não corresponde à realidade da maioria dos 

alunos brasileiros, muito menos os que compõem o quadro das escolas públicas. O que leva a 

importantes questões: O aluno que não corresponder a essa descrição não poderá, então, 

utilizar de forma efetiva esse material? O aluno que ainda não se formou como leitor não será 

capaz de compreender os assuntos tratados no livro didático? O aluno que não aprecia uma 

pintura, talvez por nunca ter tido a oportunidade de ir a um museu, por exemplo, não será 

capaz de ser bem sucedido nos estudos da língua portuguesa? E o aluno que nunca teve acesso 

à internet, o que será feito dele? 

 Os autores continuam a descrição de seu aluno ideal: “dinâmico e criativo, não 

dispensa um trabalho diferente com a turma: visitar um museu, entrevistar uma pessoa 

interessante, encenar uma peça de teatro para outras classes, discutir um filme, montar um 

livro com poemas seus e de seus amigos, desenhar uma história em quadrinhos, tornar o 

mural da escola um espaço de divulgação de assuntos de interesse geral, participar de um 

seminário, de um debate público, etc.,etc.”. Sendo essas atividades as ideais para um aluno 

que quer aprender língua portuguesa, vivenciando-a em suas manifestações de gênero, o que 

seria maravilhoso para estudantes e professores, mas que, infelizmente, dificilmente ocorrem 

dessa maneira, fazendo com que toda essa descrição remeta-se mais a um tipo de propaganda 

do próprio livro do que à vida educacional de uma criança brasileira. 

 A identidade idealizada vai se distanciando cada vez mais da realidade palpável desse 

“você/estudante/leitor” e continua: “Para você que transita livremente entre linguagens e que 

usa, como um dos seus donos, a língua portuguesa para emitir opiniões, para expressar 

dúvidas, desejos, emoções, ideias e para receber mensagens. [...] Enfim, este livro foi escrito 

para você que deseja aprimorar sua capacidade de interagir com as pessoas e com o mundo 

em que vive.” Nesse momento, os autores pressupõem, ainda, um estudante crítico, capaz de 

se posicionar diante do mundo, de opinar e criticar, pois está, supostamente, capacitado para 

transitar “livremente”, ou de forma consciente, entre linguagens, antes mesmo de cursar o 

primeiro ano do Ensino Fundamental, já que, ele é “dono” da língua portuguesa, sujeito 
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empoderado, com consciência de toda a dimensão das relações de poder que perpassam em 

um ato comunicativo. 

 Porém, depois de todo empoderamento, terminam simplificando o universo 

linguístico, dizendo apenas que o livro foi escrito para quem deseja “aprimorar” a capacidade 

de interagir com as pessoas e com o mundo, o que anula o empoderamento anterior, anula o 

desenvolvimento da capacidade de agir/modificar o mundo, e o transforma em uma simples 

interação. Além de reforçar a voz passiva, que silencia, novamente, os agentes da ação de 

escrever o livro, eximindo-os, mais uma vez, da responsabilidade de um possível uso 

“incorreto”, ou não efetivo, do material didático apresentado.  

 Para finalizar a apresentação, um “abraço”, na tentativa de mostrar o quão 

carinhosamente o trabalho de escrever um livro, a esse aluno idealizado, foi feito, 

reestabelecendo a amizade entre aluno/leitor e autores, desde que, obviamente, esse seja o 

ALUNO que os autores caracterizaram, por que foi para esse ALUNO que os autores 

planejaram seu material didático, como evidenciado pelo adjunto adverbial de finalidade. E, 

somente depois de deixar isso bastante claro, é que o silêncio acaba, finalmente revelando os 

agentes da voz passiva, na assinatura da apresentação e do livro: “Os Autores”. 

 

4 IDENTIDADE E DIFERENÇA 

 

A ADC, como teoria crítica social, faz parte de um movimento científico interessado 

em analisar criticamente a reprodução discursiva de abuso de poder e, para cumprir essa tarefa 

de desvelar e desnaturalizar efeitos da modernidade tardia, precisa compor um arcabouço 

teórico transdisciplinar, que envolve concepções de poder (Foucault; Gramsci), ideologia 

(Thompson) e identidade (Giddens; Hall). Sobre a relação entre as teorias sociais e 

linguísticas, Fairclough diz: 

Os limites entre as ciências sociais estão enfraquecendo, e uma 

maior diversidade de teoria e prática vem se desenvolvendo nas 

disciplinas. Tais mudanças têm-se feito acompanhar por uma ‘virada 

linguística’ na teoria social, cujo resultado é um papel mais central 

conferido à linguagem nos fenômenos sociais. (FAIRCLOUGH, 

2001[1992], p. 20) 

 

Pensar na noção de poder exige uma teoria madura e interdisciplinar, para Fairclough 
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(2001/1992), a concepção de poder desenvolvida por Foucault, por colocar o discurso e a 

linguagem no centro das práticas e processos sociais, adequa-se aos princípios da ADC, mas 

com reservas. Foucault caracteriza o poder como dominação, como forma de controle 

populacional, opressivo, porém, não forçado, e sim mascarado, implícito na vida social 

cotidiana, compondo uma forma moderna de poder. Analisar esse poder que marca a pós-

modernidade é muito importante para que exista espaço para uma mudança social e é nesse 

ponto que Fairclough faz uma ressalva na teoria de Foucault, pois Fairclough (2001/1992), 

em sua visão da dialética social, concebe o poder como luta hegemônica, portanto, instável, 

dinâmico, relacional, que pressupõe ação e resistência, seria um poder dialético, um poder 

como hegemonia, como proposto por Gramsci. 

Nessa abordagem, para se chegar a uma forma de poder hegemônico, é necessário 

criar-se uma ideia de consenso por meio da ideologia. A preocupação da ADC com relação a 

esse fato é analisar como as formas simbólicas de determinada ideologia se relacionam com 

esse poder. Para Thompson (2002), as ideologias possuem uma carga negativa caracterizada 

por relações de dominação, elas são capazes de incorporar sentidos que podem, por meio de 

mecanismos de construção simbólica, estabelecer e sustentar essas relações de poder. As 

ideologias moldam o consenso e grupos de poder passam a gerenciar o conhecimento e a 

informação, disseminando valores e metas que servem aos seus próprios interesses, o que, se 

feito de forma efetiva, torna desnecessário qualquer conspiração contra esse grupo de poder. 

Nas palavras de Thompson: 

 

Por isso, proponho conceitualizar ideologia em termos das maneiras como o 

sentido, mobilizado pelas formas simbólicas, serve para estabelecer e 

sustentar relações de dominação: estabelecer, querendo significar que o 

sentido pode criar ativamente e instituir relações de dominação; sustentar, 

querendo significar que o sentido pode servir para manter e reproduzir 

relações de dominação através de um contínuo processo de produção e 

recepção de formas simbólicas. (THOMPSON, 2002, p. 79) 

 

Um dos efeitos da modernidade tardia com que a ADC também se preocupa é a 

transformação na concepção de identidade, que devido às grandes mudanças sociais, sofreu 

uma descentralização. Na perspectiva de Hall (2003) e Giddens (2002), a identidade passa a 

ser processual, relacional e instável, produto de uma indeterminação do espaço e do tempo, 

consequência de uma pós-modernidade que desloca as relações sociais dos seus, até então, 
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contextos usuais. Dessa maneira, as identidades são construídas dependendo dos eventos 

discursivos de que os sujeitos participam e de forma fragmentada como resultado da grande 

quantidade de contradições que a rodeiam e do elevado nível de reflexividade que sofre.  

Assim, para chegar-se a um modelo de identidade de aluno formulado pelo texto de 

apresentação do livro didático em questão, justifica-se uma análise realizada de forma 

textualmente orientada e a partir de categorias linguístico/discursivas, movimentando-se entre 

o linguístico e o social. A linguagem, aqui, não é representada apenas pelo seu uso, mas 

também pelos seus efeitos nas relações e processos sociais, pois o discurso é entendido como 

elemento da prática social. Nesse sentido, compreender o discurso como parte da prática 

social é conceber que o discurso é socialmente constitutivo e constituído socialmente. 

Para tal, busca-se visualizar os possíveis efeitos causais que essa identidade ideal pode 

causar na identidade pessoal dos estudantes que utilizam esse material didático em seus 

estudos da língua portuguesa, tendo em mente que esse livro não é o único livro didático 

utilizado por ele e que, portanto, essa não é a única idealização de aluno com que a criança 

entrou em contato; há, também, os ideais identitários colocados pelos professores, pelos 

familiares, pela instituição de ensino e por toda a comunidade escolar. 

Dessa forma, não se pode encarar essa Apresentação de forma ingênua, pois todo 

evento discursivo visa influenciar alguém, de alguma forma. Ao mostrar um aluno de essência 

homogênea, maravilhosamente interessado e capacitado, ofuscam-se as diferenças existentes 

entre as várias classes e grupos sociais e, de forma arbitrária, cria-se a imagem de um ideal a 

ser atingido, que, em todo o texto da apresentação, é vendido como o melhor, não importando 

a realidade social em que se vive. Tenta-se, primeiramente, convencer o estudante, que é o 

interlocutor inicial, o efetivo consumidor do livro didático, seduzi-lo, com o tom intimista, a 

compactuar com a identidade apresentada. 

Esse apagamento das diferenças entre classes e grupos sociais representa o 

apagamento das diferenças identitárias/pessoais de cada aluno e a desconsideração, absoluta, 

dos variados contextos socioculturais existentes na sociedade brasileira. A idealização do 

estudante denuncia o universo comercial em que o material está inserido, que aparece de 

forma mais efetiva que o próprio universo educacional para onde ele é direcionado. Então, 

essa suposta essência homogênea é a naturalização de uma imagem estereotipada de aluno, de 
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um aluno que cumpre com os interesses ideológicos hegemônicos e com os interesses 

comerciais de grandes empresas que lucram com o sistema educacional do Brasil. 

Outro apagamento que chama a atenção, é a supressão da figura do professor ao longo 

de todo o texto em análise, perdendo mais uma batalha para o poder hegemônico. Em um 

texto completamente voltado para uma possível vida escolar, essa ausência desvaloriza esse 

tão relevante profissional da educação, diante de uma sociedade que já vem, 

sistematicamente, desvalorizando-o. 

O discurso autoritário dos autores afirma uma identidade que obviamente exclui as 

outras, mostrando que o ideal é o aluno urbano de classe média, um aluno que corresponde à 

própria classe em que os autores e os membros das grandes editoras estão inseridos, 

reforçando as relações de dominação existentes entre grupos sociais. O que fica bem claro 

pela análise do texto, já que quem tem poder é quem pode dizer o que o outro é ou deixa de 

ser, evidenciando a posição discursivamente privilegiada em que os escritores do livro estão 

em relação aos seus leitores/alunos/consumidores. Sobre identidade e diferença, Silva diz: 

A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as 

operações de incluir e excluir. Como vimos, dizer “o que somos” significa 

também dizer “o que não somos”. A identidade e a diferença se traduzem, 

assim, em declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, 

sobre quem está incluído e quem está excluído. Afirmar a identidade 

significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica 

dentro e o que fica fora. (SILVA, 2000, p. 82) 

 

Ao excluir outras possíveis identidades de estudante, deixa-se de respeitar a 

multiplicidade cultural presente no Brasil e passa-se a permitir, ou até a forçar, construções de 

identidade que não correspondem à realidade vivenciada pela criança, ocasionando o que Hall 

(2003) e Giddens (2002) chamaram de descentralização e fragmentação identitária. Diante das 

contradições entre o idealizado pelo material didático e o dia a dia da criança, cria-se uma 

identidade que já é, em si, frustrada, por formar desejos, muitas vezes, inatingíveis, ao invés 

de propor uma formação integral do aluno, voltada para seu contexto sociocultural, que seria a 

verdadeira proposta da educação. Nas palavras de Silva: 

Na disputa pela identidade está envolvida uma disputa mais ampla por outros 

recursos simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação da identidade e a 

enunciação da diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais, 

assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais. 

A identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de 

poder. O poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser 
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separado das relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não 

são, nunca, inocentes. (SILVA, 2000, p. 81) 

 

Em cumplicidade com uma forma respeitosa de tratamento das diversidades sociais, 

posiciona-se um dos mais importantes documentos produzidos pelo Ministério da Educação 

(MEC), que orienta a educação no Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). No 

PCN, encontra-se todo um trabalho voltado para as temáticas transversais e como melhor 

desenvolvê-las nas escolas, em busca da superação de preconceitos enraizados em nossa 

sociedade. Sobre o tema das pluralidades culturais, segue um parágrafo do PCN:  

A criança na escola convive com a diversidade e poderá aprender com ela. 

Singularidades presentes nas características de cultura, de etnias, de regiões, 

de famílias, são de fato percebidas com mais clareza quando colocadas junto 

a outras. A percepção de cada um, individualmente, elabora-se com maior 

precisão graças ao Outro, que se coloca como limite e possibilidade. Limite, 

de quem efetivamente cada um é. Possibilidade, de vínculos, realizações de 

“vir-a-ser”. Para tanto, há necessidade de a escola instrumentalizar-se para 

fornecer informações mais precisas a questões que vêm sendo indevidamente 

respondidas pelo senso comum, quando não ignoradas por um silencioso 

constrangimento. (PCN, 2001, p. 123) 

 

Assim, nessa constante disputa pelo poder, pela identidade, o aluno que não pertence à 

classe média, ao idealizado, à essência homogênea, está em desvantagem, mas, ao mesmo 

tempo, lhe é dado, tanto quanto aos outros pertencentes aos grupos hegemônicos, a 

responsabilidade pelo sucesso de sua aprendizagem, como se o uso “não efetivo” do material 

didático à sua disposição fosse um problema unicamente dele. Ou seja, lhe é exigido a 

superação de seu meio social, mas não lhe são dados as ferramentas que correspondem à sua 

realidade pessoal, sendo ele, também, o único responsável pela saída de sua condição de 

dominado, para passar a ser um sujeito ativo e socialmente atuante. 

Dessa forma, é possível perceber como o texto analisado cumpre de forma efetiva o 

propósito imposto pelo próprio gênero Apresentação de livros didáticos, reforçando a 

manutenção de desejos que representam grupos hegemônicos, servindo como instrumento de 

sustentação de discursos que reforçam relações de poder e dominação e provando o seu 

caráter de promoção de mercadoria de consumo. Sem oferecer a contrapartida, sem oferecer 

os recursos simbólicos necessários para que os estudantes se reconheçam como sujeitos 



140 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

sociais capazes de alterar a realidade do ambiente que os rodeia, apenas impondo uma 

identidade de forma autoritária, contradizendo-se aos princípios educacionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse artigo analisou a gramaticalização na construção de uma identidade idealizada de 

aluno, para concluir que o ideal de aluno corresponde aos estudantes ideais da classe que 

detém o poder hegemônico, reiterando seus valores e objetivos, independente de fazer parte 

ou não de uma elite financeira, ressaltando, mais uma vez, o caráter mercantil dos livros 

didáticos. Prova disso são os apagamentos das diferenças entre classes e grupos sociais, que 

representam o apagamento das diferenças identitárias/pessoais de cada aluno e que são a 

desconsideração dos variados contextos socioculturais existentes na sociedade brasileira, além 

do apagamento da figura do professor. 

Portanto, chamamos a atenção para as possíveis leituras ingênuas de textos que 

compõem a realidade estudantil, objetivando o aprimoramento da criticidade dos vários 

agentes envolvidos na educação brasileira, em um apelo pelo respeito às múltiplas identidades 

culturais do país, cumprindo, também, e exercendo de forma efetiva, as propostas presentes 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Pode-se encontrar nos PCN toda uma seção 

sobre pluralidades culturais e como elas devem ser trabalhadas em sala de aula nas escolas de 

todo território nacional, com a intenção de formar sujeitos capazes de resistir e transformar as 

estruturas sociais.  

Enfim, um mundo globalizado, marcado pela fragmentação e contradição, denuncia o 

atual momento social/educacional, para que essas problemáticas sejam superadas, não será 

suficiente exigir que os instrumentos didáticos mudem se o professor e a escola não estiverem 

preparados para desenvolvê-los. Um trabalho de suporte e preparação do ambiente escolar se 

faz necessário para evitar o silenciamento diante de assuntos relacionados a questões de 

poder, para que as oportunidades de desenvolvimento da capacidade crítica não sejam 

perdidas e, ocorrendo a socialização desse conhecimento, os sujeitos terão mais chances de se 

reconhecerem como capazes de resistir e desarticular processos de dominação, não permitindo 

uma ampliação ainda maior da distância existente entre indivíduos de diferentes classes 

sociais. 
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CARETADA: IDENTIDADES E SUBJETIVIDADE NA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA SÃO DOMINGOS 

 
Luiz Henrique Gomes Silva 

39
 

 

Resumo: Neste trabalho, apresentamos parte dos resultados de pesquisa retirada de 

dissertação de mestrado, trabalhando questões identitárias e de representação numa 

Comunidade Quilombola na região noroeste do Estado de Minas Gerais, tendo como base 

pressupostos teóricos e metodológicos a Análise de Discurso Crítica (Chouliaraki & 

Fairclough, 1999; Fairclough 2001) e Bauman (1999). Essa pesquisa se justificou pelo fato de 

que para se conhecer as identidades e subjetividades de uma comunidade, faz-se necessário 

compreender seu cotidiano através não só de manifestações linguísticas, mas também através 

de manifestações culturais apresentadas pelos integrantes dessa comunidade. Isto posto, 

analisamos a festa denominada “Caretada”, expressão Identitária e Cultural típica da 

comunidade quilombola São Domingos, que fica situada na região noroeste do estado de 

Minas Gerais, e que se encontra prejudicada devido à dificuldade de perpetuação dessa 

subjetiva expressão cultural das comunidades quilombolas da região. Um dos objetivos da 

pesquisa, de cunho qualitativo e etnográfico, foi investigar processos identificacionais dos 

integrantes dessa Comunidade Quilombola, através de notas de campo, entrevistas 

semiestruturadas com líderes e ex-líderes, além de registros da expressão cultural como a 

“Caretada”. Com base nos registros da pesquisa, identificamos várias categorias, não obstante 

apresentaremos a análise e os resultados da categoria “Traços de expressões culturais: 

culinárias, artesanatos e danças”. Apesar de lutarem por manifestações culturais materiais e 

imateriais, a dança, representada pela Caretada, perdeu sua representatividade (não mais 

existe) em outras comunidades quilombolas, sobrevivendo – com dificuldades – apenas na 

Comunidade Quilombola São Domingos, ainda perpetuando tradicionais partes de seus traços 

identitários. 
 

Palavras-chave: Identidade(s). Cultura. Quilombola. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O nosso objeto de estudo é fazer uma reflexão sobre as (re) construções de identidades 

na comunidade quilombola São Domingos com base em algumas expressões culturais 

manifestadas pela comunidade, especificamente a dança denominada “Caretada”, focalizando 

também discursos da tradição numa concepção geracional. Dessa forma, procuramos entender 

de que maneira acontece a construção/perpetuação identitária dos remanescentes, através de 

seus discursos e de suas manifestações culturais. Nesse sentido, analisaremos confluências 
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discursivas, no bojo das práticas sociais culturais, pertencentes a esta Comunidade 

Quilombola.  

 

1 MOTIVAÇÃO DA PESQUISA 

 

No desenvolvimento da pesquisa de mestrado sobre “IDENTIDADES NA 

COMUNIDADE QUILOMBOLA SÃO DOMINGOS E REPRESENTAÇÕES DA 

MINERADORA KINROSS: TRADIÇÃO X MODERNIDADE”, deparamo-nos com uma 

seção que comporia o trabalho e seria fundamental para elucidarmos parte da construção 

identitária da Comunidade Quilombola São Domingos. Essa seção se refere à análise de 

algumas representações culturais manifestadas pela comunidade, assim como o discurso, que 

também é foco de análise na construção e representação identitária, sob o arcabouço teórico 

da Análise do Discurso Crítica (ADC), elaborada por Norman Fairclough. 

Nas palavras do autor, “o discurso é uma forma de prática social mais do que uma 

atividade individual ou um reflexo de variáveis situacionais” (FAIRCLOUGH, 1992, p. 63). 

Dessa maneira elegemos uma tradição analítica com foco nas práticas sociais e discursivas e 

escolhemos o discurso e suas representações como fonte de análise nesta pesquisa, pois para o 

referido autor a perpetuação, ou não, das práticas e identidades sociais estão diretamente 

ligadas à linguagem manifestada pelos atores da comunidade. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Apresentamos duas seções que foram utilizadas na construção das bases teóricas da 

Análise de Discurso Crítica, numa abordagem transdisciplinar de análises discursivas 

envolvendo questões sociais. Na primeira seção 2.1, discutimos a questão da 

transdisciplinaridade embasada na construção teórica da Análise do Discurso Crítica. Na 

segunda seção 2.2 dedicamos-nos às reflexões sobre identidade, dando ênfase às identidades 

na modernidade tardia. 

 

2.1 ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA 

 

O “criador” da Análise de Discurso Crítica (ADC) é o linguista britânico Norman 

Fairclough, professor da Universidade de Lancaster. Todavia, somente na década de 1990 que 
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a ADC se consolidou, quando vários pensadores do discurso reuniram-se em Amsterdã, em 

um simpósio, contando com a presença de Fairclough, Gunter Kress, Ruth Wodak, Teun van 

Dijk e Theo van Leeuwen. De acordo com Magalhães (2005), a partir deste encontro ficou 

acertado denominar a Teoria Social do Discurso de Análise do Discurso Crítica – ADC. 

A ADC constitui modelo teórico-metodológico aberto ao tratamento de diversas 

práticas na vida social e procura fazer conexões, através de quadros analíticos, entre relações 

de poder e recursos linguísticos de grupos sociais e/ou indivíduos. O discurso é compreendido 

como um momento de prática social, pois para a ADC o linguístico e o social são 

indissociáveis. Nessa concepção o discurso é socialmente constitutivo, uma vez que forma 

estruturas sociais e varia segundo os domínios sociais em que são construídos e aos quais 

pertencem.  

Nas palavras de Fairclough (2001, p. 92), “é importante que a relação entre discurso e 

estrutura social seja considerada como dialética para evitar os erros de ênfase indevida; de um 

lado, na determinação social do discurso e, de outro na construção social do discurso”. Dessa 

maneira, discurso é uma maneira peculiar de construir um assunto, por enfatizar os conteúdos 

que entram nos textos na forma mediada de construções particulares deles próprios 

(FAIRCLOUGH, 2001).  

A prática discursiva considera o discurso como uma forma de prática social. Com esse 

pensamento, podemos deduzir que esse discurso é constitutivo da estrutura social e 

constituído socialmente. Desta forma, os diversos tipos de discurso e a inserção dos fatores 

sociais variam de acordo com a prática discursiva. Agora, a prática social, de acordo com 

Fairclough (2001), é reproduzida pela linguagem, contudo possui o poder de transformar 

essas práticas, isto é, o discurso é uma forma de ação social que pode ser relacionada com 

questões tanto de ideologia quanto de poder.  

Como a prática discursiva modifica-se de diferentes maneiras de discurso, conforme 

os fatores sociais, podemos compreendê-la como processos sociais relacionados a ambientes 

institucionais particulares, econômicos e até mesmo políticos. Segundo Fairclough, a prática 

discursiva é mediadora entre o texto e a prática social: 

 
A conexão entre o texto e a prática social é vista como mediada pela prática 

discursiva: de um lado, os processos de produção e interpretação são formados pela 

natureza da prática social, ajudando também a formá-la e, por outro lado, o processo 
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de produção forma (e deixa vestígios) no texto, e o processo interpretativo opera 

sobre ‘pistas’ no texto. (FAIRCLOUGH, 1992, p. 36) 

 

Destarte, de acordo com Chouliaraki e Fairclough (1999), o objetivo da ADC é fazer 

uma reflexão sobre amplas mudanças, incluindo a possibilidade de práticas emancipatórias 

em estruturas cristalizadas na vida social, como ocorre em reproduções culturais que duram 

séculos. Entender a linguagem como prática social requer compreendê-la como um modo 

constitutivo de relações e de identidades sociais, além de sistemas de conhecimento e de 

crença. 

 

2.2 IDENTIDADE 

 

No final do século XX, a identidade cultural perdeu sua estabilidade, pois houve uma 

fragmentação cultural em várias áreas como do convívio humano que anteriormente davam às 

pessoas sólidas localizações como indivíduos sociais. Essas desestruturações, segundo Hall 

(2003), ocasionam o que denominamos “deslocamento” do sujeito que constitui uma crise de 

identidade ao indivíduo. 

Ainda de acordo com Hall (2003), a identidade só se torna uma questão quando está 

em crise, quando o coerente e estável é deslocado trazendo dúvidas e incertezas, sendo que 

esse deslocamento pode ocorrer nas mais diversas áreas como a econômica, cultural e social.  

Nas palavras de Zygmunt Bauman (1999):  

Numa localidade homogênea é extremamente difícil adquirir as qualidades de 

caráter e habilidades necessárias para lidar com a diferença humana e situações de 

incerteza; e na ausência dessas habilidades e qualidades é facílimo temer o outro, 

simplesmente por ser outro – talvez bizarro e diferente, mas primeiro e, sobretudo, 

não familiar não imediatamente compreensível, não inteiramente sondado, 

imprevisível. (BAUMAN, 1999, p. 55)  

 

Nesse contexto, a temática das identidades surge em meio a uma concepção de 

linguagem engajada no seio das práticas sociais, cuja ideia central é o fato de que todo uso da 

linguagem envolve ação humana em relação a alguém em um contexto interacional 

específico. Em outras palavras, o discurso surge no bojo dessa concepção de linguagem como 

prática relativa a sujeitos sociais que possuem suas marcas identitárias específicas capazes de 

inseri-lo na vida social e posicioná-lo no discurso de um modo singular. 
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Dessa maneira, quando utilizamos a linguagem não interagimos apenas com o usuário, 

mas com todas as marcas sócio-históricas que o torna um ser social único. Moita Lopes 

(2003) também fala que o si mesmo é construído em discursos e a seguir re-experienciado 

dentro dos textos da vida cotidiana tornando-se transformado.  

No período chamado por muitos de modernidade tardia (Giddens, 1991; Chouliariaki e 

Fairclough, 1999), os processos discursivos adquiriram importância central como 

instrumentos de reflexão, de interpretação e de compreensão da vida social. 

 

2.2.1 MODERNIDADE TARDIA E CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES  

 

De acordo com os estudos de Stuart Hall (1992), o termo “modernidade tardia” faz 

alusão às transformações ocorridas com o avançar da modernidade. A principal diferença 

entre as sociedades tradicionais e as sociedades modernas é que estas são sociedades de 

mudança rápida e constante.  

O sociólogo Anthony Giddens (1991) argumenta que nas sociedades tradicionais, o 

passado é venerado e os símbolos são valorizados por possuírem e perpetuarem a experiência 

de seus antepassados. A tradição, neste caso, é um meio mais fixo de lidar com o tempo e com 

o espaço, pois dá uma continuidade ao passado, no presente e no futuro. 

Já Ernesto Laclau (1990) discorre que as sociedades modernas são desprovidas de um 

princípio organizador e não se desenvolvem de acordo com o desdobramento de uma única 

causa ou lei, mas de uma “pluralidade de centros de poder”.  

Dessa maneira, nas palavras de Woodward (2000), a representação e o papel-chave da 

cultura na produção dos significados que permeiam todas as relações sociais levam a uma 

preocupação com a identificação. Dessa maneira, a cultura molda a identidade ao dar sentido 

à experiência e ao tornar possível optar, entre outras identidades possíveis, por um modo 

específico de subjetividade.  

Neste instante, ilustramos a teoria destacando as identidades “formadas” na 

comunidade quilombola São Domingos, onde muitas pessoas desse local possuem orgulho de 

ser quilombola e manifestam esse orgulho através de suas crenças e culturas, porém essa 

assertiva não atinge a totalidade da comunidade, pois vários jovens pensam em trabalhar fora 

da comunidade.   
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Ao afirmar uma identidade, buscamos legitimá-la por referência a um suposto e 

autêntico passado – possivelmente um passado glorioso, mas que parece “real” – que poderia 

validar a identidade que reivindicamos. Esse passado é parte de uma “comunidade 

imaginada”, uma comunidade de sujeitos que se apresentam como sendo “nós”. Hall (2003) 

argumenta em favor do reconhecimento da identidade, mas não de uma identidade que esteja 

fixada na rigidez. Ele enfatiza a fluidez da identidade ao vê-la como uma questão de “tornar-

se”, aqueles que reivindicam a identidade não se limitariam a ser posicionados pela 

identidade: eles seriam capazes de posicionar a si próprios e de reconstruir e transformar 

identidades históricas, herdadas de um suposto passado comum.  

 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Nesta seção esclarecemos o que é uma comunidade quilombola, informamos como se 

deu a formação da comunidade pesquisada e mencionamos alguns patrimônios culturais 

materiais e imateriais da Comunidade. 

3.1 COMUNIDADE QUILOMBOLA 

 

De acordo com Moura (1987), quilombo é toda habitação de negros fugidos, que 

passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados. Moura 

comenta que o conceito de quilombo sofreu uma modificação sendo hoje comunidades negras 

ocupadas por descendentes de africanos, mantendo laços de parentesco e vivendo, pelo menos 

em parte, de culturas de subsistência, em terra comprada, doada ou ocupada. Geralmente, as 

pessoas que residem nessas comunidades, remanescentes de quilombos, valorizam as 

tradições culturais dos antepassados, religiosas ou não, recriando-as no presente.   

No Brasil, as comunidades quilombolas passaram a ser reconhecidas ou estão em vias 

de reconhecimento pela sociedade brasileira, apesar de terem seus direitos assegurados desde 

a Constituição Federal de 1988. Segundo Arruti (2006), essa categoria ainda é considerada 

recente e recebeu a nomenclatura de quilombola, antes sendo conhecidos como comunidades 

negras rurais (mais ao centro, sul e sudeste do país) e terras de preto (mais ao nordeste e 

norte). Essas comunidades, apesar de serem reconhecidamente como rurais, hoje estão bem 

mais próximas aos perímetros urbanos devido a expansão das cidades, chegando, em alguns 
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casos a penetrar o meio urbano, como é o caso da comunidade quilombola São Domingos, em 

Paracatu, pois esta encontra-se há apenas três quilômetros do centro urbano do município. 

 

3.2 COMUNIDADE QUILOMBOLA SÃO DOMINGOS 

 

A comunidade quilombola São Domingos está localizada em Paracatu, na região 

Noroeste de Minas Gerais, com uma distância de apenas 3 km do centro da cidade. O nome da 

comunidade foi uma homenagem a São Domingos, após uma epidemia de febre que se abateu 

sobre os moradores, foi pedido ao santo que os curasse e a solicitação foi atendida, em 

agradecimento a comunidade foi batizada com o nome do santo padroeiro.   

De acordo com uma publicação no Diário Oficial da União n° 43, de 4 de março de 

2004, a Portaria Interna n° 06 da Fundação Cultural Palmares, reconhece a comunidade de 

São Domingos, em Paracatu, como remanescente das comunidades dos quilombos.  

A história da comunidade São Domingos é antiga, com data provável de 1731. Os 

primeiros moradores da comunidade, segundo relato dos remanescentes do quilombo foram 

Manoel Lopes e Josefá Caldeira, posteriormente com outras duas famílias: os Ferreira e os 

Mendanha.   

As casas da comunidade foram construídas com adobe, porém devido a grande 

infestação de Barbeiros, a extinta Superintendência de Campanhas da Saúde Pública – 

SUCAM – sugeriu a demolição das casas.  

Atualmente, a comunidade conta com aproximadamente 400 moradores, distribuídos 

em 69 famílias, mas a maioria das casas está distribuída de forma dispersa. Segundo 

informações dos moradores, a água proveniente de riachos próximos está contaminada pela 

mineradora Kinross, o que diminuiu de forma significativa a proliferação dos peixes, a 

utilização da água para afazeres domésticos e também para consumo.  

As famílias do quilombo possuem a tradição de, após o casamento, fixarem moradia 

perto da casa dos pais, isto acontece também por motivos financeiros, uma vez que se trata de 

famílias pobres, assim os lotes se transformam em propriedade coletiva. Esta tradição 

perpetua os costumes e tradições, mas acima de tudo preserva a definição da identidade da 

comunidade quilombola São Domingos.   

 

3.2.1 CULTURAS DA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS 
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O patrimônio imaterial do São Domingos merece destaque. As festas religiosas, a 

culinária, o artesanato, as histórias locais e o folclore são algumas das manifestações 

reconhecidas. A caretada é uma típica expressão cultural da comunidade. Nela participam 

apenas os homens, que, vestidos com máscaras e roupas coloridas, cantam e dançam pelas 

ruas da comunidade.   

A caretada, também conhecida como caretagem, típica do noroeste mineiro, também 

nasceu em Paracatu no fim do século XVIII e é uma expressão cultural em que somente os 

homens participam. A festa, que é dedicada a São João Batista, começa no dia 23 e termina 

dia 24 de junho. Porém, a preparação à homenagem começa no primeiro domingo do mês de 

junho e termina na tarde do dia 24 de junho.  

O grupo conta com a participação da comunidade que se reúne para assisti-los. Os 

homens, mulheres e as crianças ficam atentos às instruções dadas pelo comandante da 

caretagem que utiliza, como auxílio para organizar o ensaio, uma cornetinha de sopro em 

bronze, que possui uma “idade” desconhecida pelo grupo. A festa começa efetivamente, com 

levantamento do mastro em homenagem a São João Batista. Após o levantamento, o grupo sai 

em dança pela comunidade, visitando as casas e recebendo comida e bebida (não alcoólica) 

dada pelos anfitriões. 

 
1. Apresentação da caretada e público ao fundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo do pesquisador (2014) 
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Na festa da caretada, somente os homens podem dançar. O grupo é composto de 

aproximadamente 30 membros, sendo que a metade deles se veste de dama e a outra de 

cavalheiro. Um careta nunca começa a dançar de cavalheiro, devendo exercer primeiro o 

papel de dama.  

A constituição do quilombo é estruturada de forma organizada: existe a Associação de 

Moradores e a Associação de Quilombolas de São Domingos. Segundo a Presidente da 

Associação dos Quilombolas há diferença entre as duas associações: 

A comunidade possui luz elétrica, telefone público e assistência de coleta de lixo pela 

prefeitura. A atividade econômica do São Domingos é a agricultura de subsistência, pequenas 

roças, onde o trabalho é feito por toda a família. O açafrão é um produto tradicionalmente 

comercializado, existe na comunidade a casa da farinha, moinho de cana e olaria, a rapadura 

produzida na comunidade também é muito famosa, sua produção artesanal proporciona aos 

moradores um momento de festa e descontração nos períodos de fabricação da rapadura. 

Existe também a criação de gado leiteiro, e os empregos fora da comunidade, na cidade e na 

mineradora, uma vez que na comunidade não existe oferta de emprego para todos os 

moradores. Algumas moradoras realizam atividades artesanais de cestas e variedades de 

doces. 

 

4 METODOLOGIA 

 

 No referencial metodológico começamos com a Pesquisa Qualitativa de Cunho 

Etnográfico, como métodos que trabalham privilegiando o estudo das origens e relações 

sociais.  

Como a partir de dados interpretativos coletados podemos lidar com a exposição e 

interpretação da realidade social, a pesquisa qualitativa demonstra ser um excelente método 

de pesquisa, juntamente com a ADC, pois permite a compreensão de ideologias, identidades e 

representações sociais, uma vez que nos dá oportunidade de observar crenças, valores, 

representações e opiniões. 

A relação entre teoria e prática é outro ponto que justifica a união entre a ADC e a 

pesquisa qualitativa, ou seja, uma relação dialeticamente construída. Segundo Chouliaraki e 

Fairclough (1999, p. 21), a ADC referenda que as práticas são um ponto intermediário entre 

estrutura, eventos e agências, ela dá ênfase não só para o abstrato ou para o concreto, mas 
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realça a intersecção entre ambos. Segundo Flick (2009), esse tipo de pesquisa percorre o 

caminho da teoria ao texto e, depois, outro caminho do texto de volta à teoria. Dessa maneira, 

na pesquisa qualitativa, o objeto em estudo é o fator determinante para a escolha do método, e 

não o contrário. 

Outra metodologia utilizada nesta pesquisa foi a etnografia, que visa a um 

entendimento dos processos sociais de produção dos eventos a partir de um panorama interno 

ao processo de pesquisa, através da participação durante o seu desenvolvimento, e do uso 

reflexivo de diversos métodos.  

Uma das características da etnografia crítica é atuar sobre a cultura de maneira 

transformadora e não apenas descrevê-la. Apesar de a etnografia crítica e a etnografia 

convencional compartilharem de algumas características como adoção de regras etnográficas 

de análise e interpretação qualitativa dos dados, segundo Thomas (1993), o compromisso com 

os indivíduos pesquisados é muito maior na primeira etnografia, pois, a partir dos 

questionamentos suscitados no campo sob a ótica dos próprios sujeitos participantes da 

pesquisa, há uma preocupação com a mudança social, uma vez que afastam os sujeitos da 

repressão ao invocar a consciência crítica. 

Em 1970, Denzin utilizou a concepção de que a obtenção de diferentes metodologias 

para coleta de dados e a sua análise, recorrendo a estratégias distintas, melhoraria a 

comprovação dos resultados. Assim, defendeu a ideia de que uma hipótese testada com o 

recurso a diferentes métodos poderia ser considerada mais confiável do que uma hipótese 

testada com o uso de um único método.  

 
Nenhum método único jamais atenderá aos requerimentos da teoria da interação. 

Enquanto a observação participante permite o registro cuidadoso de situações e 

pessoas, ela não oferece dados diretos sobre as esferas mais amplas de influência 

que agem sobre os sujeitos observados. Porque cada método revela diferentes 

aspectos da realidade empírica, múltiplos métodos de observação devem ser 

empregados. Isso é denominado triangulação. (DENZIN, 1970, p. 28) 

 

Para esta pesquisa optamos pela triangulação teórica, tendo como base a Análise do 

discurso Crítica e as Ciências Sociais; e a triangulação metodológica fazendo uso dos 

procedimentos da Análise do Discurso Crítica, da pesquisa qualitativa de cunho etnográfico e 

da triangulação de dados utilizando as degravações das entrevistas feitas com líderes e ex-

líderes da comunidade quilombola São Domingos, além das anotações de notas de campo. 
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Na versão de Chouliaraki e Fairclough (1999, p. 60), os autores apresentam não só 

uma nova teoria, mas também um método para análise das práticas sociais, mais 

especificamente para os momentos discursivos, ligando teoria e prática na vida social. 

 

5 ANÁLISE DE DADOS 

 

 De acordo com Fairclough (2001), o discurso possui traços de elementos constitutivos 

de identidades sociais. Assim, uma prática discursiva de domínio consiste em permitir a 

perpetuação de uma ideologia dominante, uma vez que, através da linguagem e de expressões 

culturais, o dominador restringe e controla os sujeitos sociais. Dessa maneira, faremos um 

cruzamento de identidades, enfatizando várias características identitárias, nas vozes dos 

representantes da comunidade quilombola São Domingos. 

 

                                                 
40

 A letra E significa “entrevistado(a)” e a numeração corresponde à ordem das falas dos líderes entrevistados. 
Informamos que todos os nomes verdadeiros dos participantes não aparecem de forma real, foram utilizados 
pseudônimos e/ou siglas para preservar a identidade do(a) participante. 

Traços de expressões 

culturais: 

CULINÁRIAS, 

ARTESANATOS E 

DANÇAS 

(1) O pessoal tá querendo 

reabrir a fábrica de biscoito. E1
40

 

(2) Essa rapadura que eu acho 

que é mais importante do que o 

próprio restaurante. (frango 

caipira com os 

acompanhamentos)E2 

(3) Começou o projeto da 

criação de frango, né, que era um 

projeto muito bom, aí depois veio 

o o projeto da fábrica de biscoito. 

Agora nós tamo retomando. E4 

(4) Então, isso aí, muitas vezes 

a gente lembra fazendo chapéu, 

vassoura... é, manufaturado. E3 

(5) Que entrou aí nesse projeto 

A comunidade 

quilombola São 

Domingos procura 

perpetuar suas culturas, 

algumas com apoio 

financeiro e outras não, 

através de suas lideranças 

e/ou ajudas através dos 

projetos apoiados pela 

mineradora Kinross. 

Como exposto, várias 

expressões culturais 

ligadas à dança não 

existem mais e estão 

marcadas apenas nas 

lembranças dos 
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da gastronomia, né. Então foi 

feito é é u u site e tem tem us us 

as receita tem tudo. Já teve 

pessoas aqui procurando, né. Ah, 

eu vi pela internet e tudo aí eu 

vim aqui procurar os artesanatos, 

os biscoitos, né, mais assim, eu 

acredito que o ano que vem as 

coisas... o pessoal vai começando 

a acreditar, né. E4 

(6) eles fazem a quadrilha, que 

é tradicional dos Quilombolas 

também, todo ano eles fazem , 

tem a Caretada, a Folia de Reis... 

E3 

(7) As histórias que eles 

contavam eram mesmo as danças 

tradicionais que tinham, que 

muitas acabaram. Tem a festa do 

padroeiro aqui, que é São 

Domingos, onde reúne as famílias 

que tão fora, vem pra cá, essa 

que é em agosto, que é São 

Domingos. Tem a Folia de Reis, 

já não é como era antes não... 

mas ainda tem a folia. Agora, 

tinha a catira, né? Acabou. Os 

mais velhos que dançavam, os 

mais novos não interessaram, 

tinha o lundum também, acabou 

também... tinha a dança do 

moradores mais antigos. 

Delas, apenas a Caretada 

ainda possui uma grande 

repercussão e adesão das 

pessoas da comunidade e 

não corre risco de se 

extinguir. 

Em relação a outras 

culturas, como as 

gatronômicas, a 

comunidade produz 

determinados produtos 

(como rapadura, 

biscoitos, condimentos) 

que leva o nome da 

comunidade quilombola e 

acaba perpetuando seu 

nome para fora não só das 

fronteiras da comunidade, 

mas também além do 

município e do estado. 

 

 CONTINUAÇÃO: 

Traços de expressões 

culturais: 

CULINÁRIAS, 

ARTESANATOS E 

DANÇAS 
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Percebemos pessoas que persistem em dar continuidade à cultura advinda de seus 

antepassados. Apesar de ter perdido muito de suas danças e tradições, há um consenso e um 

orgulho em se poder mostrar a caretada, dança típica dos antigos escravizados e que perpetua 

em suas vozes e representações com os quilombolas da comunidade de São Domingos. Aqui, 

presenciamos o conflito entre o passado e o presente no curso das mudanças históricas, uma 

vez que não é toda a juventude da comunidade que “abraça” suas origens e suas 

representações com o intuito de mantê-la. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Ao término das reflexões e a partir da origem investigativa que as relações entre 

identidade e representação do discurso nos proporcionaram, conforme explicitado no bojo de 

nossa reflexão na introdução desta pesquisa, percebemos, através da pesquisa de campo 

desenvolvida com a comunidade quilombola São Domingos, em Paracatu-MG, como pode se 

dar o fortalecimento / enfraquecimento identitário de um povo, através das representações 

tanto discursivas quanto culturais.  

Dessa maneira, percebemos no decorrer desta pesquisa que muitas práticas cotidianas, 

assim como as práticas culturais, ainda possuem relação com as práticas de seus antepassados 

(negros mineradores escravizados). Todavia, essa relação existente tende a se “esfacelar”, aos 

poucos, devido a várias mudanças nas representações identitárias e culturais, assim como 

ideológicas, pois, aos poucos, muitas interferências foram e são recorrentes de maneira que 

todo esse processo de preservação vai se perdendo / enfraquecendo nas gerações posteriores 

da comunidade. 

 

algodão, essa eu ainda resgatei. 

Então assim, de expressão 

cultural que a comunidade tinha, 

vários acabaram. E1 
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Resumo: As paisagens educacionais brasileiras vivenciam dias de mudanças de paradigmas. 

Iniciativas como a reforma do Ensino Médio ou as tentativas de implantação das 

Organizações Sociais (doravante OSs) nas escolas públicas têm sido amplamente discutidas 

pela mídia. Neste cenário de conflito de interesses, inevitavelmente, surge a figura do 

professor, que tem sua profissão debatida e questionada, principalmente pela suposta 

(in)capacidade em gerir e participar da construção de uma escola pública de qualidade, o que 

reforçaria tais mudanças. Diante de uma intensificação das notícias, que promovem a 

produção discursiva das diversas esferas envolvidas, identidades docentes são reproduzidas, 

construídas e reconstruídas conforme as regras de um jogo ideológico quase sempre 

desfavorável ao professor.  A atuação das mídias constitui, assim, uma prática importante na 

construção da relação entre discurso/identidades em geral, e alimenta, em particular, a 

polêmica em torno da condição de ser professor. Preocupados com questões discursivas e 

ideológicas implicadas na representação identitária do professor, temos neste trabalho o 

objetivo de analisar a construção da identidade docente em matérias do jornal O Popular que 

tematizam o processo de implantação das OSs nas escolas públicas do Estado de Goiás. O 

estudo, de caráter qualitativo, busca realizar uma análise discursiva, pautada pelos 

pressupostos da Análise do Discurso Crítica, de textos noticiosos e opinativos publicados no 

jornal impresso de circulação estadual O Popular no período de dezembro/15 a dezembro/16. 

O recorte temporal contempla a cobertura do tema da implantação das OSs. As interpretações 

e reflexões propostas se fundamentam nas contribuições teóricas de Citelli (2012), Fairclough 

(2016), Moscovici (2003) e Thompson (2011), entre outros. Acreditamos que a relação entre 

discurso, identidade e mídia é rica em possibilidades para problematizar e entender para além 

do texto, desvelando as redes de relações de poder, assim como as tentativas de legitimação 

de práticas hegemônicas.  

 

Palavras-chave: Identidade. Identidade do professor na mídia. Representação docente. OSs 

na educação. 

 

INTRODUÇÃO 

  

Como um tema recorrente nos veículos de comunicação, a educação é retratada sob 

diversas formas e abordagens. É principalmente através da mídia que a educação, seja ela 

                                                 
41
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nacional ou internacional, tem suas glórias e fracassos retratados. Não só no Brasil, a mídia 

exerce uma forte influência junto à opinião pública e pode contribuir para a formação de uma 

sociedade cidadã. Diante de tal cenário, a situação do professor têm sido amplamente 

discutida, propiciando a emergência de discursos nos quais a(s) identidade(s) docente(s) são 

reproduzidas, construídas e reconstruídas. Assim, buscamos conhecer quais são as identidades 

docentes que emergem de tais discursos. 

Nosso estudo, parte de uma pesquisa de mestrado, tem por objetivo analisar e refletir 

sobre os modos de construção de identidades docentes em discurso midiático, veiculado no 

jornal “O Popular”, no contexto decorrente do processo de implantação das Organizações 

Sociais (doravante OSs) nas escolas públicas do Estado de Goiás.  

Buscamos refletir sobre as seguintes questões: Qual a relação entre identidade, 

discurso, representação e mídia? Quais são os rumos ditados pelos organismos internacionais 

para a educação brasileira? De que maneira eles influenciam e quais as mudanças geradas no 

contexto da educação pública do Estado de Goiás?  

 

1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa tem como objetivo entender sobre a construção de identidades de 

professores, num contexto de conflito e embate de forças, a tentativa de implantação das OSs 

nas escolas públicas do Estado de Goiás. Para tanto, serão analisados os discursos midiáticos 

que emanam de tal contexto. O método a ser utilizado é o qualitativo, uma vez que buscamos 

entender e interpretar fenômenos a partir de dados descritivos quando em interação com o 

objeto estudado. Para tal método, a análise documental se apresenta como uma opção 

coerente, uma vez que nossos dados serão extraídos de jornais, uma atual e valiosa fonte de 

pesquisa.  

Pretendemos analisar textos de gêneros variados, sendo reportagens, notícias, artigos 

de opinião e editoriais, escritos e publicados, em jornal de circulação estadual denominado “O 

Popular”. Buscamos refletir sobre a construção de identidades docentes que nele circulam, 

cuja recorrência de tema seja a implantação das OSs. O recorte são edições publicadas entre 

outubro/15 e dezembro/16, período de maior intensificação de notícias acerca das OSs.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 
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2.1. IDENTIDADE 

 

2.1.1. IDENTIDADE E DISCURSO 

 

Diante de um contexto de mudanças sociais, políticas e econômicas, podemos ficar 

mais suscetíveis a conflitos de identidades. A linguagem pode contribuir para desencadear tais 

conflitos, uma vez que é também através dela que as identidades são (re)configuradas. Sobre 

isso, reverbera Woodward (2014) ao afirmar que  

as identidades adquirem sentido por meio da linguagem e dos 

sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas [...] a 

representação atua simbolicamente para classificar o mundo e nossas 

relações no seu interior. (WOODWARD, 2014, p.8) 

 

A educação pública goiana passa por uma fase de incertezas diante da tentativa de 

implantação de OSs na gestão das escolas por parte do governo do Estado. Por conta dessa 

possível mudança, a imprensa do estado tem noticiado exaustivamente os conflitos e 

divergências sobre tal proposta. Junto aos textos que tratam sobre a temática e circulam nos 

principais veículos de informação do estado, surgem os discursos sobre a identidade do 

professor, um dos principais atores sociais envolvidos e grande interessado nessa mudança de 

paradigmas para a escola pública goiana.  

Moita Lopes (2002, p. 30) defende a natureza social do discurso. Segundo o autor, as 

identidades sociais são constituídas por meio da linguagem. O discurso é um processo de 

construção social, guiado por significados negociados entre os participantes, estando eles 

posicionados em relações de poder. Além disso, o discurso configura ainda uma forma de 

ação no mundo, onde os participantes agem por meio da linguagem, construindo a sua 

realidade social e a si mesmos. Ainda sobre a relação entre identidade, discurso e poder, 

Foucault (1972 apud MOITA LOPES, 2002, p.35) afirma que “as identidades não são 

escolhidas, mas são inscritas em relações discursivas de poder específicas nas quais são 

construídas” e chama a atenção para o poder disciplinar das instituições. Outro estudioso, 

Fairclough (2016, p.94), concebe o discurso como “modo de ação, uma forma em que as 

pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como também um modo 

de representação”.  
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Moita Lopes (2002), Foucault (1972 apud Moita Lopes, 2002) e Fairclough (2016) 

concordam que a construção de identidades, sejam elas coletivas ou individuais, acontece 

também por meio da linguagem, nas interações sociais, durante práticas discursivas, e que as 

identidades sofrem influência de fatores externos como o contexto social, histórico e cultural.  

Corroboramos com a opinião defendida pelos autores, segundo a qual há uma relação entre 

discurso e mudança social. Por isso, nos preocupamos com as identidades docentes 

construídas por discursos veiculados pela mídia, mais especificamente pelo jornal “O 

Popular”.  

Comprometidos com as causas sociais e com as atividades discursivas presentes em 

nossa sociedade e na nossa carreira como professores, devemos adotar uma postura crítica 

diante dos textos publicados pelo jornal. Buscamos desconstruir os elementos que contribuem 

para a legitimação/cristalização do discurso de demonização do professor, comprometendo 

sua valorização profissional. Para tanto, é necessário problematizar os elementos de controle 

social, os discursos hegemônicos, as imbricações ideológicas, as relações de poder, as redes e 

práticas (inter)discursivas. Além disso, investigar sobre as condições de distribuição e 

recepção dos textos, assim como as condições de resistência ou vozes silenciadas pelo poder 

ou pelos discursos produzidos pelo suporte midiático analisado.  

 

2.1.2. IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO 

 

Através da relação entre identidade e linguagem, é possível perceber que nossas 

identidades podem ser afetadas pelo contato com outros discursos, resultando até mesmo em 

crise. Coracini (2003, apud Nascimento et al, 2011, p. 312) reverbera que nossas identidades 

são “incessantemente (re)construídas por meio da diferença, por meio da relação com o outro 

e emergem apenas por momentos, pela porosidade da linguagem”. 

O conceito de identidade se sobrepõem, em alguns aspectos, com o de representação 

social, comum às áreas da Sociologia, Antropologia e Psicologia Social. Serge Moscovici 

(2003) faz referência ao termo “representações” como criaturas do pensamento ou ainda 

como produto de nossas ações e comunicações, sendo de responsabilidade da Psicologia 

Social estudar suas propriedades, suas origens e seu impacto. Por ser uma disciplina 

relacionada ao pensamento coletivo, é a que está melhor equipada para tais estudos. 



161 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

Esclarecemos que junto às representações sociais evocamos sentimentos, percepções, 

conceitos, e se uma representação muda, tudo isso muda junto, prejudicando a nossa relação 

uns com os outros e com o mundo. De repente, perdemos o referencial que temos de 

determinado conceito. Isso pode acontecer com o nosso objeto de estudo, as identidades de 

professores. A identidade do professor que, ao longo da história, evocava representações 

sociais relacionadas a respeito, inspiração, dedicação, conhecimento, de repente, pelo 

contexto sociopolítico, passa a representar ameaça, fracasso, desprestígio, incapacidade. 

Quando os professores não são aliados ou deixam de atender aos interesses hegemônicos, 

podem sofrer represálias e ser silenciados, ou ainda, carregar representações impostas por 

pessoas que regem os rumos da educação.   

Reconstruir suas identidades, recuperar a capacidade de se representar e romper com 

os interesses hegemônicos e visões idealizadas são grandes desafios reservados para aqueles 

que dedicam a educação.   

 

2.1.3. IDENTIDADE E MÍDIA 

 

Quando pensamos em mudanças sociais de longo prazo, a mídia exerce um importante 

papel para a contribuição destas, pois, segundo John Thompson (2014, p.7), “a mídia passou a 

moldar o mundo em que vivemos”. 

Na atualidade, a mídia exerce um papel fundamental para a formação do pensamento 

político e social, funcionando como um importante instrumento de organização e exercício de 

poder. Sobre poder, Thompson (2014, p.26) o define como a “capacidade de agir para 

alcançar os próprios objetivos ou interesses, a capacidade de intervir no curso dos 

acontecimentos e em suas consequências”. O poder exercido por um indivíduo tem relação 

direta com a posição que ele ocupa dentro de um campo ou instituição. Quanto mais elevada é 

a posição ocupada, ou seja, mais dominante, maior são os recursos disponíveis para que o 

poder seja imposto aos que lhe são inferiores.  

Acreditamos que é através da mídia e pelo uso das palavras, que as formas simbólicas 

são difundidas de maneira generalizada e por isso, temos interesse em entender como essas 

construções são feitas. Compreendemos a mídia, e mais especificamente o jornal, como um 
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local de “produção, armazenamento e circulação de materiais que são significativos para os 

indivíduos que os produzem e os recebem” (THOMPSON, 2014, p.35).  

Portanto, considerando a comunicação como uma forma de ação, capaz de gerar uma 

mudança social, a relação entre identidade e mídia é relevante para refletir sobre as formas 

simbólicas, representações e/ou identidades construídas por meio da linguagem e 

transmitidas, em larga escala, pelos veículos de comunicação. Buscamos desvelar como as 

vozes da mídia atuam frente às relações de poder que envolvem os rumos futuros da profissão 

docente, bem como da educação pública do Estado de Goiás.  

 

2.1.4. IDENTIDADE DOCENTE NO MOVIMENTO SINDICAL 

 

Tem sido recorrente o governo, nas esferas federal, estadual e municipal, apresentar 

políticas e reformas educacionais polêmicas e que, muitas das vezes, são dissociadas dos 

interesses daqueles que para a educação se dedicam. No caso do Estado de Goiás, o Sindicato 

dos Trabalhadores em Educação de Goiás (SINTEGO) argumenta que a implantação das OSs 

nas escolas públicas estaduais configura um retrocesso, contribuindo para a desvalorização da 

escola pública. Dentre outros motivos, a entidade repudia a mudança proposta argumentando 

que desconstrói a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e tenta burlar a Constituição Federal, 

quando pretende usar recursos públicos para fins que evidenciam uma possível privatização.  

Quando pensamos em movimento sindical é impossível ignorar a identidade que é 

construída ao profissional vinculado a essas entidades. No Brasil, as centrais sindicais não são 

unanimidade dentro da classe que representam e junto à sociedade são desacreditadas. Na 

contramão do que é esperado, os sindicatos e organizações dos trabalhadores não são vistos 

como mecanismos democráticos, históricos e legítimos para que setores da população lutem 

por seus direitos.  

Considerando o jornal como um espaço de compartilhamento de conhecimentos, ou 

seja, onde discursos vão sendo construídos e reconstruídos a partir de um determinado 

contexto social, convém refletir sobre a relação entre e identidade e movimento sindical, pois 

a(s) identidade(s) do professor atrelada à movimentos e questões políticas não é reconhecida, 

legitimada, bem como é estigmatizada como algo negativo.  
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A sala de aula é um espaço de práticas sociais, onde professores provocam reflexões 

sobre o mundo em que vivemos e de onde ambos, alunos e professores, podem questionar as 

posições sociais que ocupam enquanto oprimidos. Assim, a reflexão sobre o contexto 

sociopolítico e principalmente acerca dos rumos da educação pública deve fazer parte do 

cotidiano profissional do professor.   

Nas seções seguintes, trataremos sobre outro viés da nossa pesquisa, os rumos futuros 

para a educação pública brasileira e o seu impacto no processo de construção supracitado.  

 

2.2. ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

2.2.1. IMPLANTAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NO BRASIL 

 

Desde a década de 1990, com a implantação do Plano Real e o alcance da estabilidade 

financeira do país, o governo está imbuído em ampliar a abertura do país para o mercado e 

capital estrangeiro, visando a concorrência no contexto internacional. Como consequência 

disso, temos as privatizações desenfreadas, cada vez mais frequentes.   

Já comum em outros países, no contexto brasileiro as OSs surgiram como uma 

possibilidade de descentralização de responsabilidade, conhecida também como “terceirização 

dos serviços” e vem alcançando todos os níveis de administração: federal, estadual e 

municipal.  

Com atuação em vários estados brasileiros, as OSs e as OSCIPs (Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público) foram regulamentadas através das leis nº 9.637/1998 e 

nº 9.970/99, que permitem o repasse de serviços públicos para “empresas” sem fins 

lucrativos, ou seja, “filantrópicas”. Tais entidades vêm atuando essencialmente na área da 

saúde (hospitais públicos), mas têm expandido seus serviços para outros campos como cultura 

(conservatórios e escolas de música e artes) e educação (ensino público). Sob a alegação de 

gerar uma maior eficiência no funcionamento dos serviços públicos, o que denota um 

enfraquecimento do Estado, as OSs vêm conquistando espaço nos estados brasileiros e agora, 

ameaçam a educação pública goiana. 

 

2.2.2. AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS EM GOIÁS  
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O Estado entende e chama por OSs empresas e/ou grupos que possuem experiência em 

gestão, especificamente em gestão escolar. Elas atuariam de forma compartilhada com o 

Estado na gestão das escolas, que permanecem públicas e gratuitas. São entidades sem fins 

lucrativos e que, por cumprir determinados requisitos exigidos em Lei, são consideradas aptas 

para fazer parceria em diversas áreas (saúde, cultura, educação, serviços sociais, etc.), 

permanecendo a gestão do sistema como atividade exclusiva e indelegável ao Estado.  

Segundo o próprio governo, o modelo OSs não é terceirização, pois isso seria uma 

prestação de serviços. Para ele, trata-se de uma parceria e/ou fomento, em que o Estado 

financia, apoia tecnicamente e controla um agente privado para este prestar serviços de 

relevância pública para os cidadãos beneficiários.  

Todas as informações supracitadas constam no projeto do governo que, desde o fim de 

2015, tem feito inúmeras tentativas de implantação, mas vários entraves têm adiado o 

processo. Órgãos de fiscalização e controle como o Ministério Público, questionam vários 

pontos apresentados no edital de chamamento das OSs, argumentando quanto à confusão de 

informações e até ilegalidades. Profissionais da educação, comunidade em geral e entidades 

contrárias à proposta, argumentam que teria sido uma decisão unilateral, além da falta de 

transparência quanto aos critérios de chamamento das OSs.  Particularmente, defendemos que 

qualquer mudança estruturante precisa de muito diálogo com toda a comunidade, o que não 

tem acontecido. Acreditamos que a proposta de implantação das OSs contribui para a 

desvalorização do professor quando atrela a melhoria na educação ao desempenho dos alunos, 

como se conhecimento fosse moeda de troca e o fracasso do aluno fosse somente 

responsabilidade do professor. Argumentamos que iniciativas como essa, prestam um 

desserviço para uma área que já é tão negligenciada como a educação. 

 

2.2.3. ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E NEOLIBERALISMO / PRIVATIZAÇÃO DAS 

ESCOLAS 

 

Para alcançar o tão almejado desenvolvimento que os países tanto buscam, é preciso 

seguir com os padrões neoliberais ditados pelo capitalismo e para isso, várias e profundas 

mudanças precisam ocorrer nas principais instituições. Entre elas, está a escola, espaço onde 

justiça e igualdade deveria ser resguardada a todos e que também tem sofrido graves 
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interferências. De acordo com Fairclough (2012, p. 313), “os discursos de administração de 

empresas colonizaram domínios do serviço público, tais como a educação”.  

Entretanto, o que seria o Neoliberalismo? Classificado como uma vertente do 

Liberalismo, o Neoliberalismo é uma doutrina que dita as regras das políticas econômicas 

internacionais. Defende a pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, a política de 

privatização de empresas estatais, a livre circulação de capitais internacionais. Na atualidade, 

poderosos órgãos internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco 

Mundial (BM) representam o ideário neoliberal.  

Como parte de qualquer grande projeto, a educação tem grande importância para o 

projeto neoliberal. Além de preparar mão de obra para o mercado, ela exerce um importante 

papel, pois pode legitimar a desigualdade como um instrumento básico para a manutenção do 

sistema econômico. O Neoliberalismo promove práticas que legitimam os interesses 

dominantes, e como não poderia deixar de ser, as novas políticas educacionais advindas dele 

seriam mecanismos de perpetuação e reprodução do sistema capitalista.  

Diante de tais circunstâncias, suas políticas visam o controle e a fiscalização, o poder 

de ordenar e dizer o que pode e não pode ser feito. Tal postura não combina em nada com a 

essência da educação. A educação precisa ter como objetivo maior a emancipação, a fim de 

promover a liberdade.  

No nosso contexto, a educação é o alvo da vez e representa uma rica fonte de recursos 

para os grandes empresários brasileiros, que são inspirados e motivados por semelhantes 

iniciativas internacionais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Diante das mudanças pensadas para a educação brasileira, e no nosso caso, goiana, ou 

o professor tem se tornado invisível ou representa uma ameaça a fim de atender aos anseios 

mercadológicos. Valores importantes que sempre pautaram a educação têm sido ignorados. 

Defendemos que toda e qualquer mudança na sociedade, demanda uma mudança na educação. 

As reformas e mudanças propostas, da maneira como são pensadas, unilateralmente pelo 

governo, e na contramão da emancipação humana, comprometem o potencial da educação 

como algo transformador.  
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Porém, qualquer sistema sempre encontrará obstáculos para a implantação de seus 

objetivos. No caso da educação e para as atuais reformas propostas no contexto da educação 

pública brasileira, faz-se necessário continuar lutando e criando condições de resistências. 

Além disso, também é nossa responsabilidade o fortalecimento da classe diante das 

identidades que nos são impostas e que comprometem nossa valorização e bem-estar. 
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Resumo: O presente trabalho apresenta de forma sucinta a ressignificação identitária de três 

professores de língua inglesa participantes de um curso de formação continuada no exterior. 

Tal pesquisa teve como objetivo apontar a reflexividade a que esses profissionais se 

submeteram ao buscarem refletir sobre questões inerentes ao papel exercido pelo professor 

em sala de aula de línguas, a saber: a formação de cidadãos críticos (CELANI, 2010) e a 

transformação de sua prática através do conhecimento de novas abordagens de 

ensinar/aprender (SILVA e PAVAN, 2010). Trata-se de uma pesquisa qualitativa 

(CHIZOTTI, 2006; DENZIN e LINCON, 2006; &FLICK, 2006) proporcionada pela 

utilização de entrevistas, questionários semiestruturados (ROSA; ARNOLDI, 2006) e notas 

de campo (FLICK, 2009). De acordo com a análise dos dados mencionados percebeu-se 

mudança nos âmbitos: cultural, pessoal, acadêmico e principalmente profissional. 

 

Palavras-chave: Formação de professores de línguas; Reflexividade; Ressignificação 

identitária 

 

Introdução  

 

Trabalhos na área de formação de contínua de professores têm sido uma crescente no 

Brasil e no mundo, a saber: Brown (2001), Harmer (2007), Gil & Vieira-Abrahão (2008), 

Bertoldo (2009), Liberali (2010), Silva (2010), Barcelos (2011), Cristovão (2011) e Ur 

(2012), devido à necessidade de se ter profissionais de língua estrangeira capacitados e 

devidamente preparados para atender as necessidades de uma sociedade globalizada e crítica. 

O presente estudo é um recorte de minha dissertação de mestrado
44

 e foi apresentado na 

Jornada Internacional de Linguística Aplicada Crítica (JILAC) na Universidade de Brasília no 

ano de 2017.   
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 Com a formação contínua, também se busca (trans)formar os professores de forma que 

eles deixem de se compreender como meros reprodutores das teorias advindas da academia 

(ALMEIDA FILHO 1993) e se tornem detentores do saber, se apropriando daquilo que leram, 

viram, vivenciaram e estudaram, de forma que o contexto de sua atuação seja 

significativamente modificado, pois ele passa a refletir sua práxis. É dentro dessa perspectiva 

de professor reflexivo e (trans)formação contínua que a identidade desse professor será por 

sua vez modificada, (re)construída, pois de acordo com Hall (1990) o sujeito deve 

compreender sua identidade como um processo que está em constante mudança. Destarte, 

podemos dizer que a identidade do professor ganha significado e é (re)construída a partir de 

suas vivências, estudos, leituras, e, é claro, com suas experiências.  

 

1. Contextualização da pesquisa e justificativa  

 

Esta pesquisa nasceu do programa Programa de Desenvolvimento Profissional para 

Professores de Inglês (doravante PDPI) oferecido pelo Governo Federal em parceria com a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Embaixada dos 

Estados Unidos e Comissão Fulbright Brasil, que se tratava de um certame para professores 

brasileiros que lecionassem a língua inglesa na educação básica e que já tivessem concluído o 

estágio probatório. Foram selecionados professores dos mais diversos estados do Brasil, 

inclusive do Distrito Federal (dos quais três foram participantes do presente trabalho) para 

fazerem um curso de capacitação na língua alvo (intercâmbio) com duração de seis semanas 

nos mais diversos estados dos Estados Unidos, em renomadas universidades daquele país.  

Como mencionado no início desse trabalho, ensinar línguas na contemporaneidade é 

um desafio, e que segundo Rajagopalan (2011) requer do profissional novas maneiras de 

abordar a língua, e é nesse momento que nos damos conta de que muitos dos nossos conceitos 

já não servem mais, e uma mudança, uma reflexão acerca disso é imprescindível. Dessa 

maneira, queremos mostrar através desta pesquisa a importância que a (trans)formação 

contínua tem para o professor de LE, o qual precisa vê-la e entendê-la como uma ferramenta 

de trabalho, pois à medida que ele refletir sua práxis, o seu fazer pedagógico, se posicionará 

de maneira mais crítica e deixará de ser apenas um reprodutor das técnicas e teorias 

aprendidas em sua formação inicial  e tornar-se-á autor delas. 
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1.1. Objetivos e perguntas de pesquisa  

 

Na presente seção apresentamos os objetivos que serão norteadores na pesquisa, como 

segue: 

1. Analisar de que maneira três professores participantes do Programa de Desenvolvimento 

Profissional para Professores de Inglês (PDPI), promovido pela Drexel University, avaliam 

seu aprimoramento profissional e como pretendem divulgar e colocar em prática o 

conhecimento construído no curso. 

2. Verificar se, na perspectiva dos participantes, foram oferecidos subsídios durante o curso 

para que esses profissionais se tornassem ou aperfeiçoassem seu lado professor reflexivo e 

como ser um professor reflexivo pode ou poderia (re)construir a identidade profissional 

desses professores. 

Com a intenção de alcançarmos os objetivos apresentados acima, procuraremos obter 

respostas adequadas às seguintes perguntas: 

1. Como os participantes da pesquisa avaliam seu aprimoramento profissional e como 

pretendem divulgar e colocar em prática o conhecimento construído no curso oferecido na 

Drexel University? 

2. De que maneira a realização do curso de formação contínua para professores de inglês 

realizado nos EUA pôde contribuir para a formação reflexiva, assim como para a 

(re)construção identitária desses professores? 

3. No que se refere ao aperfeiçoamento profissional, quais as vantagens e desvantagens de se 

buscar a formação contínua no exterior? 

 

2. O professor reflexivo e sua formação contínua 

 

Como salientado logo no início desta pesquisa, a formação contínua bem como a 

reflexão do professor são temas que têm gerado vários estudos em Linguística Aplicada, 

devido às falhas que são encontradas na formação de professores em pré-serviço e em serviço. 

Segundo Vieira-Abrahão (2010): 
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[...] a aprendizagem docente como prática reflexiva é fundamentada 

no pressuposto de que o professor aprende da experiência pessoal por 

meio da reflexão focalizada na natureza e no significado das 

experiências de ensino. É por meio do processo reflexivo 

sistematizado que o professor analisa e avalia seus objetivos, suas 

próprias ações, em sala de aula, buscando compreender suas origens e 

consequências para o aluno, para a escola e para a sociedade como um 

todo. Por meio da reflexão, busca-se o desenvolvimento profissional 

permanente (VIEIRA-ABRAHÃO, 2010, p.229). 

  

Tendo como referência as palavras da autora, podemos pontuar que se formar 

continuamente faz com que o professor amplie suas habilidades, busque desenvolver maior 

compreensão acerca de suas práticas e passe a se avaliar como profissional, tornando-se, 

assim, o almejado profissional dessa nova era, calcada no conhecimento e na reflexão. 

 A partir das considerações feitas, e com base nas palavras de Vieira-Abrahão (2010), é 

que notamos quão importante são os professores (trans)formadores e reflexivos, sendo eles 

aqueles que valorizam, dentre outras coisas, a construção do conhecimento e do saber. São 

eles que, de acordo com a autora, passam de meros reprodutores de teorias, às quais são 

veiculadas pelas academias, a profissionais produtores de suas próprias teorias, sendo essas 

elaboradas e corroboradas por suas práticas diárias. Dentro dessa perspectiva, as palavras de 

Moita Lopes (1996) citado por Martins (2005) corroboram o que fora dito pela autora nas 

linhas acima 

 

De maneira muito semelhante, formar o professor teórica e 

criticamente seria envolvê-lo em uma auto-educação contínua 

propiciada pela adoção de uma atitude de pesquisa em relação a seu 

trabalho. Ele deixaria de ser um “mero executor de métodos” 

desenvolvidos por pesquisadores que estão fora de sua sala de aula, 

para se tornar um profissional envolvido numa reflexão crítica sobre 

seu trabalho (MOITA LOPES, 1996, apud MARTINS 2005, p. 196). 

 

De acordo com Leffa (1998), podemos dizer que a sociedade contemporânea urge por 

uma educação revitalizada no âmbito do ensino de LE. É devido a isso que tantos métodos são 

criados e oferecidos pelas mais diversas instituições de ensino e pelos pesquisadores. Isso se 

dá pelo simples motivo de essa sociedade buscar profissionais que saibam se expressar, 

mostrar suas opiniões, se posicionarem (tanto em sua língua materna quanto na LE) como 

cidadãos que têm suas peculiaridades, anseios, questionamentos. 
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 Nesse mesmo sentido, é que Almeida Filho (2009) também nos aponta que o processo 

de mudança de habitus
45

 ocorre no momento em que o professor, além de desejar a mudança, 

busca formas de iniciar essa transformação. Considerando essa perspectiva de mudança, o 

autor nos afirma: 

 

A consciência do que somos (que abordagem temos) e do que 

fazemos (que competências revelamos em configurações específicas) 

é um grande e necessário passo no processo de desenvolvimento e 

mudança que nos colocamos com desejo, mas essa consciência precisa 

de outros ingredientes de refinamentos na abordagem. O primeiro é a 

garantia de uma dinâmica que mescle consciência e ensino continuado 

que permita vislumbrar aspectos diferenciais concretos no ensino 

produzido. O segundo, é o acoplamento de uma dieta de leituras 

relevantes que desvelem as teorizações em pressupostos, arcabouços e 

modelos contribuídos pelos autores, teóricos, e pesquisadores 

lingüistas aplicados (ALMEIDA FILHO, 2009, p. 20). 

 

Dessa forma, vale salientar que se formar continuamente e fazer do ato de refletir 

nossos atos como profissionais de línguas não se trata de uma tarefa simples, pelo contrário, 

requer de nós uma busca constante pelo conhecimento, por alcançarmos os patamares mais 

elevados do saber. Contudo, cabe a nós termos a consciência de fazermos essa busca e 

sabermos que através dela encontraremos os mecanismos necessários para nos formarmos 

criticamente, assim como aos que nos cercam, e fazermos com que o ensino de LE no DF e no 

Brasil (partindo de uma visão ‘micro’ a uma ‘macro’) seja visto com outros olhos, com um 

olhar que dê aos professores subsídios para continuarem se (trans)formando e colhendo frutos 

do saber.   

 

2.1. A (re)significação da identidade do professor de LE 

 

Por outro lado, no que diz respeito à identidade do professor, podemos dizer que à 

medida que o professor busca essa (trans)formação contínua, como pontuado anteriormente, 

ele (re)constrói sua identidade, vendo-se assim de uma maneira diferente. Segundo Hall 

                                                 
45

 Bordieu (1991, p.16) define ‘habitus como “um conjunto de tendências que predispõem os agentes a agir e 

reagir de determinadas maneiras, gerando práticas, percepções e atitudes que são regulares sem serem 

conscientemente coordenadas e governadas por regras”.  
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(2000), a identidade do sujeito pode ser vista como uma construção sem fim, como um 

processo nunca completado, ou seja, como uma obra em constante modificação, sempre em 

processo. O autor também acrescenta que a nossa identidade é constantemente pautada e 

reiterada em nossos discursos, práticas e, ainda, pelos posicionamentos que tomamos nas 

diversas situações do dia a dia, o que nos mostra (como dito outrora) que ela está em 

constante processo de mudança, de transformação. 

Ainda no tocante identidade do professor, é de suma importância salientarmos que 

essa identidade deve ser tratada não como uma característica fixa, mas como nos asseveram 

Mastrella-de-Andrade e Norton (2011) como aquelas que são construídas e reproduzidas e 

ganham sentido, ante as interações que fazemos em nosso cotidiano. Assim, as identidades 

são consideradas cambiantes, fragmentadas, fluidas, em constante (re)construção. Nesse 

mesmo viés, temos as palavras de Woodward (2000), quando nos diz que 

É por meio dos significados produzidos pelas representações que 

damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos [...]. A 

representação, compreendida como um processo cultural, estabelece 

identidades individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais 

ela se baseia fornecem possíveis respostas às questões: Quem sou eu? 

O que eu poderia ser? Quem eu quero ser? (WOODWARD, 2000, p. 

17). 
 

Além do que fora mencionado no parágrafo anterior acerca da identidade do professor, 

faz-se plausível citar Hall (2000) em sua explanação sobre identidades, e fazermos uma ponte 

entre aquilo que é dito pelo autor e a ideia de (re)construção da identidade do professor de LE, 

quando esse a (re)constrói e reflete sobre seu papel enquanto profissional, como segue: 

 

As identidades parecem invocar uma origem que residiria em um 

passado histórico com o qual elas continuariam a manter uma certa 

correspondência. Elas têm a ver, entretanto, com a questão da 

utilização dos recursos da história, da linguagem e da cultura para a 

produção não daquilo que somos, mas daquilo no qual nos tornamos. 

Têm a ver não tanto com as questões “quem nós somos” ou “ de onde 

viemos”, mas muito mais com as questões “quem podemos nos 

tornar”, “como nós temos sido representados” e “como essa 

representação afeta a forma como nós podemos representar a nós 

próprios (HALL, 2000, p. 109). 

  

3. Metodologia de Pesquisa 
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 Tendo em vista o que foi mencionado a priori, acerca dos três construtos que a 

presente pesquisa visa investigar, sendo eles: Formação Contínua, o Professor Reflexivo e a 

(re)significação de sua Identidade, elegemos como metodologia a pesquisa qualitativa, a qual 

é em si mesma, um campo de investigação, pois ela atravessa disciplinas, campos e temas 

(DENZIN e LINCOLN, 2006).  

Para a realização dessa pesquisa, foram aplicados aos participantes dois questionários 

semiestruturados, os quais segundo Rosa e Arnoldi (2006), é o tipo de questionário possibilita 

que o pesquisador obtenha respostas confiáveis e amplas. Outro instrumento utilizado na 

coleta de dados foi a entrevista semiestruturada, a qual de acordo com Silveira (2002), pode 

representar a “janela da alma” do participante. Por fim, vale salientar que também utilizamos 

as notas de campo na coleta dos dados. Flick (2009) nos diz que um aspecto relevante da 

pesquisa qualitativa, a qual atualmente “navega sob a bandeira” da etnografia é a utilização de 

uma variedade significativa de métodos e dados coletados, e, dentre eles um que têm grande 

relevância, são as notas de campo, as quais devem ser claramente planejadas, de modo a 

delimitar o foco do que se pretende investigar e fazer com que o pesquisador, por sua vez, não 

desvie da proposta inicial de sua pesquisa. 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho foi desenvolvida em três etapas ou fases, 

seguindo esta ordem: na primeira delas, foi formado o arcabouço teórico que sustentaria a 

pesquisa e daria maior credibilidade a ela. Já a segunda etapa foi constituída daquilo que Flick 

(2006) chama de “Entrando em campo”, como temos abaixo:   

 

O acesso ao campo em estudo é uma questão mais crucial na pesquisa 

qualitativa do que na quantitativa. O contato buscado pelos cientistas, 

aqui, ou é mais próximo ou mais intenso, o que, em resumo, pode ser 

demonstrado em termos dos problemas enfrentados por alguns 

métodos qualitativos atuais. (FLICK, 2006, p.69). 

 

 Nessa etapa, foram aplicados os dois questionários, como mencionado a priori, foram 

tomadas as notas de campo e, por fim, realizadas as entrevistas. 

 Por último, mas não menos importante, temos a última fase dessa longa trajetória 

acadêmica, a qual foi compreendida pela análise dos dados gerados/coletados na etapa 

anterior, a triangulação deles, bem como o fechamento da pesquisa. 
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3.1. O contexto e os participantes da pesquisa 

 

 Como mencionado a priori, essa pesquisa foi realizada com três professores da 

educação básica do DF que participaram de um processo seletivo para a obtenção de uma 

bolsa de estudos custeada pelo Governo Federal e pela CAPES, com a finalidade de 

estudarem por seis semanas em uma universidade dos Estados Unidos. Os participantes da 

pesquisa por sua vez, foram selecionados para estudar na Drexel University
46

, localizada na 

Filadélfia no estado da Pensilvânia. O curso oferecido pela universidade contou com uma 

carga horária de 190 horas. Na tabela que segue, temos um breve histórico de cada um dos 

participantes
47

. 

 

Tabela 1 – Conhecendo os participantes 

 

Participantes 

Id
a

d
e 

E
x

p
er

iê
n

ci
a
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o

ce
n

te
 

(a
n

o
s)

 

T
em

p
o

 q
u

e 
es

tu
d

a
 a

 l
ín

g
u

a
 

(a
n

o
s)

 

T
em

p
o

 q
u

e 
le

ci
o

n
a

 n
a

 

re
d

e 
p

ú
b

li
ca

 (
a

n
o

s)
 

Formação contínua 

 

Carolina 33 15  

 

20  10  Faz cursos oferecidos pela SEEDF, mas também 

sou pós-graduada. 

      

Bernardo 39 13 24  13  Faz cursos oferecidos pela SEEDF. 

Alessandra 35 12  20  12  Faz cursos oferecidos pela SEEDF. 

Fonte: Autoria da pesquisadora 

 

3.2. Análise e triangulação dos dados 

 

                                                 
46

 Mais informações em: <http://www.drexel.edu/about/history/>. Acesso em 04 de março de 2013. 
47

 Utilizaremos nessa pesquisa pseudônimos escolhidos pela pesquisadora, de modo a resguardar a identidade de 

cada um dos participantes. 

http://www.drexel.edu/about/history/
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 Ao analisarmos os dados coletados, temos que ter em mente o que fora pontuado por 

Fetterman (1998) acerca da importância das análises, pois, de acordo com o autor, os 

resultados obtidos pelo pesquisador terão o poder de beneficiar a ele e a sociedade como um 

todo, pois ambos colherão frutos saborosos da pesquisa desenvolvida (Ênfase adicionada).  

 Pontuaremos na sequência, algumas das respostas dadas pelos participantes na fase das 

entrevistas e faremos as devidas análises acerca delas.   

A primeira pergunta versava acerca da formação contínua oferecida no programa e 

como eles a compreendiam. Como novamente apresentamos aqui “Tendo realizado o curso, 

de que maneira você avalia seu aprimoramento profissional?”. Observemos as respostas: 

 

Carolina: “O aprimoramento profissional que eu tive ao longo do curso foi muito grande! Porque a 

oportunidade que você tem de entrar em contato com outra língua e com outra cultura, outro universo e, o 

aprimoramento, é poder compartilhar e aprender com outras pessoas que tenham a mesma vontade de aprender 

que você tenha é muito bom! Então, isso (se referindo ao programa) me melhorou como ser humano e assim, no, 

na totalidade como profissional”. 

 

Bernardo: “Eu achei muito válido o curso, primeiramente porque eu pude reciclar é, vocabulário, é aprender 

novos vocabulários! Também pude, praticar o inglês mais. Também pude reforçar algumas teorias que  a gente 

tem de aprendizagem e de ensino e, tive a oportunidade  poder fazer uma troca de informações entre os nossos 

colegas que foi tanto com os colegas do Brasil da mesma área, trocar experiências quanto com os estrangeiros, 

pra conhecer o outro lado. Eu pude perceber que não devemos nada aos países desenvolvidos, mesmo com as 

adversidades que encontramos, como salas lotadas!”. 

 

Alessandra: “Eu aprendi algumas coisas,  algumas técnicas de sala de aula. Muito pouco porque a gente quase 

não tinha aula de técnica ,mas algumas coisas que os professores faziam na sala de aula, eu comecei a pensar que 

eu poderia fazer na minha sala de aula também. E uma coisa, que me ajudou muito,muito foi aquela aula da 

Michelle que a gente tinha que dar uma aula de improviso. Isso aí, me desinibiu um pouco. 

 

Ao analisarmos as respostas referente a primeira pergunta da pesquisa, notamos que o 

curso foi de modo geral profícuo aos três participantes, haja vista que todos fizeram 

apontamentos de situações positivas tanto no âmbito pessoal, quanto no profissional e 

acadêmico, e normalmente, aquilo que nos satisfaz nas diversas esferas de nossas vidas é 

porque foi sim satisfatório.  

 Contudo, gostaríamos de salientar que por meio das respostas podemos inferir que os 

professores tiveram uma oportunidade especial de vivenciar a língua e sua cultura, novas 

experiências no ensino/ aprendizagem de língua e ainda de desmistificar certas colocações 

que costumavam tecer acerca do Brasil, como veremos posteriormente. Além disso, eles 

tiveram a oportunidade de trocar experiências tanto no que diz respeito à vida acadêmica 
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quanto a profissional, com os professores brasileiros vindos de outros estados e também com 

os professores estrangeiros que lecionavam para o programa e os demais que faziam parte do 

corpo docente da universidade. Dessa maneira, eles tiveram a possibilidade de trocar ideias, 

experiências e aprenderem uns com os outros, desenvolvendo várias competências dentro do 

âmbito da formação contínua, como apontado por Basso (2008): 

 

 [...] contemplar as competências na contemporaneidade como uma 

alternativa para a reflexão e formação do professor de LE, seja em 

forma inicial ou continuada, seja para uma reflexão auto-avaliativa do 

profissional em busca de sua própria superação [...] devemos usar tais 

competências como um meio e não como fim. [...] A Competência 

Reflexiva ajuda-o na percepção e na resolução dos problemas do 

cotidiano [...]. A capacidade de reflexão pode ajudar o professor de 

LE não somente na percepção da sua dificuldade no trabalho e uso da 

língua alvo, mas também o a definir o que fazer para imprimir um 

movimento contínuo para seu crescimento. A Competência 

Profissional engloba toda a sua formação, desde sua experiência 

como aluno, até a sua autonomia na procura de uma prática docente 

que condiga com seu dizer e seu desejo. (BASSO, 2008, P.127-144 – 

Ênfase adicionada) 
 

 

Outra pergunta da entrevista que analisaremos aqui foi a seguinte: “Tendo respondido 

anteriormente acerca da identidade do professor e a (re)construção identitária desse 

profissional, como você vê esses pilares após as aulas dadas, os conteúdos trabalhados e a sua 

convivência com a língua?”. Seguem os excertos das respostas dadas: 

 

Carolina: “A questão da identidade fica, realmente modificada e é acrescida e o profissional, ele se reconhece 

mais a partir do momento que ele aprende mais sobre o que ele ensina sobre o objeto da aprendizagem. Acho que 

quanto mais o professor aprende mais ele tem consciência do que ele deve ensinar e sem dúvida melhora sua 

prática, principalmente quando busca a formação continuada”. 

 

Bernardo: “Eu poderia dizer que em suma, o mais forte ponto em relação a isso tudo, foi a minha identidade de 

professor brasileiro, porque isso veio a reforçar coisas que eu já tinha como certas  que é em relação a práticas de 

ensino, que nós não ficamos atrás deles em nada! Pois ainda com salas cheias, alunos com transtornos e déficits 

de material didático e, com todos os problemas que nós temos, nós conseguimos um nível de ensino-

aprendizagem muito bom! E com isso, houve uma concretização e uma otimização na minha identidade”. 

 

Alessandra: “Na verdade, tudo o que vi e vivi lá só confirmaram minha identidade de professora, pois eu 

percebi que a gente tem que focar mais a língua, colocar o aluno pra praticar, colocando ele em situações que ele 

vai usar essa língua, e isso ajudou a (re)construir a minha identidade profissional. Porque agora eu vou pegar 

aquela estrutura que eu tenho que trabalhar repensar como eu vou aplicar, pra ver se aquilo vai dar certo e antes 



177 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

eu não parava pra pensar muito nisso. Agora eu vou analisar a receptividade da turma para aquele conteúdo e ver 

se dá pra continuar daquele jeito ou se eu vou ter que mudar”. 

 

Segundo Nóvoa (1997), a identidade que cada ser constrói enquanto educador é em 

geral baseada num equilíbrio único, que existe entre as características pessoais e os percursos 

profissionais do professor de LE. Ou seja, as novas experiências que o ser humano traz 

consigo - seja em seu bojo acadêmico, pessoal e até mesmo profissional, o imbuirá de novas 

perspectivas, fazendo com que ele tenha a possibilidade de (re)construir a sua identidade 

(como se trata de um estudo que visa investigar a identidade profissional, é a essa que 

daremos ênfase) de professor.  

 

4. Considerações Finais 

Com esta pesquisa pretendemos mostrar a importância que os cursos oferecidos pela 

SEEDF ou pelo governo de forma geral têm e como eles podem contribuir para o 

aprimoramento dos professores de línguas da rede, os quais são vistos, de acordo com Celani 

(2010), como docentes desqualificados, que não têm o domínio básico na língua alvo, ou seja, 

da LE que deveria ser ensinada por eles. É nesse sentido, o de melhorar o ensino de línguas da 

escola pública e a maneira pela qual o professor de LE é visto pela sociedade e por muitos 

estudantes, que a formação contínua deve ser encarada pelos governantes e professores, não 

apenas como um complemento às suas formações iniciais, e sim, como uma ferramenta de 

real importância para seu crescimento profissional. Tornando-os, por sua vez, capacitados e 

oferecendo a eles o refinamento necessário para transmitirem a LE que ensinam com 

propriedade, com segurança, com o desejo de formar melhor seus alunos. Formando-os não 

apenas para a realização de uma avaliação bimestral, mas para a vida, fazendo deles cidadãos 

críticos.  

Assim, é de real importância que esses professores saibam fazer uso da língua que 

ensinam com destreza, como agentes de seus discursos. É nesse momento que realçamos mais 

uma vez a importância do PDPI, pois nele o professor tem a oportunidade de estar em contato 

com a língua estrangeira por seis semanas, vivenciando in loco a língua e a cultura que 

ensinam; além de desenvolverem suas habilidades de fala, escrita, leitura e audição na língua 

alvo.   
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Para concluirmos, é com esse intento, o de mostrar ao profissional de língua 

estrangeira a importância de compreender as potencialidades oferecidas pela formação 

contínua e concebê-la como uma fonte inesgotável de conhecimento para o docente que 

consideramos a importância de termos nos dedicado a realizarmos esse estudo. Assim, é com 

as voltas que o percurso da vida acadêmica do professor de LE dá e com as reflexões que ele 

faz, é que teremos professores qualificados e destemidos para enfrentar os embates do dia a 

dia. Profissionais esses, que se entendem como seres inacabados e que precisam continuar sua 

caminhada pelas estradas do conhecimento e pela excelência no ensino de línguas. 
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Resumo: Esta pesquisa analisa os discursos e as identidades nacionais emergidas nos  

comentários produzidos por usuários do Facebook acerca das notícias, veiculadas pelo portal 

G1 no segmento especial intitulado “Brasil visto de fora na Olimpíada”, sobre as críticas 

feitas pela imprensa estrangeira à organização, aos costumes e aos diferentes aspectos da 

sociedade brasileira durante o período dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Discutimos as noções 

de identidade nacional desenvolvidas por Hall (2006), Woodward (2005), e as investigações 

de Ortiz (1994), Schneider (2004) e Magalhães (2010) acerca da identidade nacional 

brasileira. A Análise de Discurso Crítica (ADC) é empregada como aporte teórico-

metodológico desta pesquisa, sobretudo as contribuições de Fairclough (2003) sobre o 

significado identificacional do discurso. Optamos por utilizar as categorias da modalidade e 

da avaliação, desenvolvidas por Fairclough (2001, 2003), para realizar a análise dos 

comentários selecionados referentes a três notícias publicadas pelo portal G1. O estudo 

permitiu observar que a identidade nacional emergiu através de um conflito: embora os 

brasileiros reconheçam as falhas da organização e os problemas da realização da Olimpíada 

no país, eles não concordam com a postura crítica adotada pela imprensa internacional. Desse 

modo, verificamos que os brasileiros reagiram de forma negativa, e até mesmo agressiva, às 

matérias produzidas pela imprensa internacional, uma vez que os leitores interpretaram as 

intensas críticas feitas ao Brasil como uma ameaça à identidade nacional e aos valores da 

sociedade brasileira.  

 

Palavras-chaves: Identidade. Discurso. Comentário. Análise de Discurso Crítica. 

 

Keywords: Identity. Discourse. Comment. Critical Discourse Analysis. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil sediou, nos últimos anos, megaeventos esportivos - Copa do Mundo FIFA 

de 2014 e Jogos Olímpicos Rio 2016 - que, além de trazerem ao país grandes atletas e 

celebridades do esporte, chamaram a atenção dos maiores veículos de comunicação do 

mundo. É possível afirmar que esse foi um dos períodos em que o país mais recebeu destaque 

na imprensa internacional, que enviou seus correspondentes ao Brasil para produzir notícias 

acerca dos preparativos e da realização dos eventos.  
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Apesar dos efeitos da globalização, que diminuíram as fronteiras e as diferenças 

culturais entre os países, os correspondentes internacionais encontraram fatos da cultura 

brasileira bastante peculiares e os transformaram em notícias para os seus veículos. O público 

brasileiro, que no início da cobertura concordava com as matérias que destacavam as falhas 

cometidas pelos organizadores dos eventos, passou a discordar da abordagem que vinha sendo 

realizada ao perceber que aspectos culturais do Brasil eram representados como ordinários.  

Os estudos acerca das identidades culturais (nacionais) realizados por Hall (2000) e 

Woodward (2000) tratam dos conflitos que ocorrem quando os indivíduos percebem que as 

suas culturas e identidades nacionais estão sendo ameaçadas. Outros pesquisadores - Ortiz 

(1994), Schneider (2004) e Magalhães (2010) - investigam aspectos e peculiaridades da 

identidade nacional brasileira (ou da noção que os brasileiros e estrangeiros reconhecem como 

essa identidade).  Esses autores são utilizados no referencial teórico desta investigação, que 

tem como objetivo analisar os discursos e as identidades nacionais manifestadas nos 

comentários feitos pelos brasileiros na rede social Facebook sobre as notícias produzidas pela 

imprensa internacional durante a cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Para empreender essa análise, recorremos ao aporte teórico-metodológico da Análise 

de Discurso Crítica (ADC), sobretudo às contribuições de Fairclough (2001, 2003), que trata 

do significado identificacional do discurso e das categorias analíticas modalidade e avaliação 

para o reconhecimento desse significado nos textos. A partir do emprego dessas categorias 

para a análise do corpus e das reflexões desenvolvidas acerca das identidades nacionais, 

percebemos que o público brasileiro leitor das notícias da imprensa internacional sentiu-se 

ofendido pelas críticas e pela simplificação de aspectos relevantes da cultura brasileira feita 

por vários veículos estrangeiros. 

1 IDENTIDADES CULTURAIS E CONFLITOS 

 

Pensar as identidades é uma atividade teórica bastante desenvolvida nas últimas 

décadas. Woodward (2000) comenta que a comunidade acadêmica tem percebido uma “crise 

das identidades”, motivada pelas intensas transformações e conflitos ocorridos em diversas 

esferas da sociedade nos últimos anos. Desse modo, é necessário intensificar o debate e 

definir o que estamos chamando de identidade, dada a multiplicidade de ideias e noções que 

foram atribuídas ao termo ao longo dos anos (WOODWARD, 2000).  
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Schneider (2004, p. 100) destaca a importância das reflexões teóricas acerca das 

identidades culturais uma vez que “a identidade é poderosa o suficiente para mobilizar 

rapidamente milhões de pessoas para ‘morrer pela nação’. Ou, pelo menos, para sentar em 

frente à televisão e torcer pela seleção de futebol durante uma competição internacional” - 

prática que intensificou-se ainda mais com a realização dos megaeventos esportivos no Brasil 

nos últimos anos. 

Como dito anteriormente, a multiplicidade de pesquisas e reflexões acerca das 

identidades tem gerado intensos debates sobre o tema, desse modo, distinguimos  a noção de 

identidade cultural que adotamos nesta pesquisa; consiste em “aspectos de nossas identidades 

que surgem de nosso ‘pertencimento’ a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, 

acima de tudo, nacionais” (HALL, 2006, p. 2). Hall (2006) estabelece, desse modo, que as 

identidades culturais correspondem, majoritariamente, às identidades nacionais.  Sobre as 

identidades nacionais, é preciso destacar que essas correspondem a 

simplificações/generalizações das nações (SCHNEIDER, 2004), principalmente no Brasil, 

tendo em vista a magnitude da sociedade brasileira. 

Esse fator, no entanto, não impede que sejam desenvolvidas reflexões sobre as 

identidades culturais. Woodward (2005), ao analisar as identidades nacionais emergidas 

durante o conflito entre os povos sérvio e croata na década de 1990, observa que essas são 

definidas em oposição a outras identidades, num processo de constante negação do outro 

como forma de afirmação de si próprio. Além disso, em geral, as identidades nacionais são 

marcadas pelo gênero, isto é, as características atribuídas à identidade de um grupo referem-se 

aos indivíduos do sexo masculino que compõem esse grupo, uma vez que “os homens tendem 

a construir posições-de-sujeito para as mulheres tomando a si próprios como ponto de 

referência” (WOODWARD, 2005, p. 9).  

Sobre a identidade nacional brasileira, Ortiz (1994, p. 8) defende a noção de que não 

há uma identidade nacional autêntica, “mas uma pluralidade de identidades, construídas por 

diferentes grupos sociais em diferentes momentos históricos”. Essa noção é reforçada pelo 

estudo desenvolvido por Schneider (2004), que buscou reconhecer a ideia de identidade 

nacional através dos discurso de cidadãos brasileiros. O autor observou que  

outro aspecto importante é a auto-imagem do país, que se vê como 

uma sociedade heterogênea e tolerante com a diferença. É isto que 
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permite conciliar a manutenção de certos “atributos étnicos” (como a 

religião e a língua dos pais) com a adoção inquestionável da 

identidade brasileira (SCHNEIDER, 2004, p. 110).  

 

Além do caráter heterogêneo, Magalhães (2010) observa outras noções e 

características são comumente atribuídas à identidade brasileira. Dos processos de 

mestiçagem e convergência entre diferentes raças, etnias e culturas, associados ao clima e 

paisagens tropicais, emerge a ideia de uma nação exótica e multicultural, reforçada por 

discursos estrangeiros ao longo dos séculos: 

É a representação exótica da diferença entre o Brasil e outros países, 

elaborada pelo mundo europeu e impregnada na cultura brasileira, que 

denomino de discurso do exotismo tropical. Uma característica desse 

discurso é a fantasia, relacionada com o mito do Paraíso Terrestre, que 

se desenvolveu na Europa entre a Idade Média e o Renascimento 

(MAGALHÃES, 2010, p. 21). 

 

A autora destaca que os povos europeus, ao longo da história, construíram uma 

identidade nacional para o Brasil fundamentada no exotismo e no mito do paraíso tropical. A 

análise desenvolvida por Magalhães (2010) evidencia que essa identidade ainda é comumente 

atribuída ao Brasil pelos estrangeiros e também foi assimilada pela sociedade brasileira. Desse 

modo, podemos afirmar  que o caráter exótico e heterogêneo associado à identidade nacional 

brasileira é  fundamental para a sua distinção e para o reconhecimento das diferenças em 

relação às outras identidades nacionais, sobretudo as que não consideram miscigenadas ou 

exóticas. 

As diferenças culturais, além de fundamentais para os processos de construção e 

definição das identidades, são também motivadoras dos conflitos entre os grupos sociais. 

Ressaltamos que nem sempre esses conflitos resultam em violência, porém, eles tendem a 

gerar tensões que levam os indivíduos a (re)pensar os aspectos que consideram fundamentais 

em suas identidades para preservá-los e protegê-los das críticas (ou ameaças) realizadas por 

grupos distintos, como acreditamos ter ocorrido durante o período dos Jogos Olímpicos Rio 

2016. 
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2 ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA E O ESTUDO DAS IDENTIDADES 

 

O estudo dos fenômenos sociais contemporâneos - como os conflitos entre as 

identidades - demanda dos pesquisadores senso crítico e posicionamento. A Análise de 

Discursos Crítica (ADC) consiste em uma proposta teórico-metodológica transdisciplinar e 

fornece conceitos e categorias analíticas para que se desenvolva um estudo aprofundado, em 

que são observadas três principais dimensões: texto, prática discursiva e prática social. Desse 

modo, o método da ADC, como destaca Wodack (2004), está pautado no estudo do texto e do 

contexto social.  

Fairclough (2001, 2003) se destaca como um dos principais autores a desenvolver um 

método de investigação, conhecido como Análise de Discurso Textualmente Orientada 

(ADTO). O autor elaborou e reformulou categorias textuais para análise linguística dos textos, 

conferindo uma grande relevância à investigação do contexto social para compreensão das 

formas de construção da realidade através do discurso, isto é, dos seus três significados:  o 

significado acional, o significado representacional  e significado identificacional.  

O significado acional corresponde à capacidade do discurso de agir e interagir em 

eventos sociais, desse modo, esse significado pode ser analisado através dos gêneros 

discursivos, uma vez que os gêneros são aspectos discursivos das formas de agir e interagir 

por meio dos eventos sociais (FAIRCLOUGH, 2003). O significado representacional está 

associado ao poder de representação do discurso, isto é, a maneira como este é empregado 

para representar aspectos do mundo material ou mental. O significado identificacional refere-

se à forma como o discurso constrói identidades - ou estilos, que correspondem ao aspecto 

discursivo das formas de ser.  

Para Fairclough (2003), a identidade é também uma construção discursiva, uma vez 

que “quem você é, é parte de uma questão de como você fala, como você escreve, assim como 

é uma questão de incorporação - como você olha, a forma de parar, como se move, e assim 

por diante” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 157). 

É importante ressaltar que os três significados também relacionam-se entre si e não 

ocorrem individualmente, porém, para fins acadêmicos, cabe destacar as diferenças entre eles 

e eleger qual deverá orientar a análise. Em nosso caso, optamos por escolher o significado 
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identificacional como norteador desta pesquisa, uma vez que buscamos investigar as 

identidades nacionais brasileiras manifestadas através do discurso. 

Dentre as categorias analíticas elencadas por Fairclough (2001, 2003), selecionamos a 

modalidade e a avaliação para desenvolver nossa análise, uma vez que o autor destaca o 

potencial dessas categorias para investigar o significado identificacional do discurso. Os 

conceitos desenvolvidos por Fairclough (2003) para essas duas categorias dialogam com os 

estudos da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF). Sobre a modalidade, o autor considera que 

ela está ligada a “comprometimentos”, “atitudes”, “julgamentos”, “posturas”, dessa maneira, 

essa categoria “é importante na tessitura das identidades tanto pessoal (‘personalidades’) 

quanto social, no sentido de que aquilo com o que a pessoa se compromete é parte 

significativa do que ela é” (Fairclough, 2003, p. 166 [tradução nossa]). 

A modalidade está relacionada a tipos de troca (de conhecimento e de atividade) e a 

funções de fala (declarações e perguntas; demandas (ordem/pedido) e ofertas).  De modo 

geral, declarações (afirmativas ou negativas) e perguntas correspondem à troca de 

conhecimento; demandas e ofertas, à troca de atividade. Nas trocas de conhecimento, a 

modalidade é epistêmica, refere-se ao comprometimento com a “verdade”; enquanto nas 

trocas de atividade, a modalidade é deôntica, que corresponde ao comprometimento com a 

obrigatoriedade /necessidade.  

Fairclough (2003) distingue ainda modalidade objetiva e modalidade subjetiva. Na 

modalidade objetiva, a base subjetiva do julgamento está implícita, podendo levar 

perspectivas parciais a serem universalizadas (“A Terra pode ser/é provavelmente plana”). Na 

modalidade subjetiva, a base subjetiva é explícita, deixando claro que a afinidade expressa é 

do(a) próprio(a) falante (Penso/suspeito/duvido que a Terra seja plana). 

Quanto à realização linguística, os marcadores da modalidade mais citados nas 

gramáticas são o verbos modais (poder, dever etc), mas existem muitas outras formas de 

manifestação: modo e tempo verbal; advérbios modais (“provavelmente”, “possivelmente”, 

“obviamente”); adjetivos equivalentes (é provável/possível). Há ainda uma variedade de 

manifestação de diversos graus de afinidade: indeterminação/imprecisão, padrões de 

entonação e pronúncia, relato em discurso indireto etc. 

Sobre a categoria da avaliação, Fairclough (2003) explica que ela corresponde a 

maneiras explícitas ou implícitas em que os autores se comprometem com valores, podendo 
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ser materializadas como declarações avaliativas, declarações com modalidade deôntica, 

avaliações afetivas e presunções valorativas.  

As declarações avaliativas podem ser mais ou menos explícitas. As valorações 

explícitas são mais facilmente reconhecidas por apresentarem termos com significado 

negativo ou positivo, como as características “bom”, “ruim”, os verbos “valorizar”, “rejeitar”, 

os advérbios “felizmente”, “infelizmente” ou um sinal de exclamação. Já as valorações menos 

explícitas são inseridas em frases e afirmadas indiretamente.  

As declarações com modalidade deôntica possuem um caráter de obrigação e implicam 

ações ou pensamentos considerados desejáveis (ou reprováveis) e que, portanto, devem ser 

realizados ou evitados. As avaliações afetivas, na concepção de Fairclough (2003), 

compreendem tanto a utilização de processos mentais afetivos - “Esse livro me fascina” - 

como processos relacionais, em que o atributo é afetivo - “Este livro é fascinante”.  

Por fim, as presunções valorativas consistem em avaliações implícitas, sem 

marcadores transparentes. Fairclough (2003) utiliza como exemplo o verbo “ajudar”, o qual, 

seja qual for a expressão colocada a seguir, configura uma avaliação positiva. No entanto, há 

outros exemplos nos quais as avaliações não são facilmente reconhecidas, pois se encontram 

em uma esfera muito mais profunda no texto e dependem do compartilhamento  de sistemas 

de valores implícitos entre autor e receptor para serem identificadas.  

Empregamos as categorias da modalidade e avaliação na análise do corpus selecionado 

para este estudo: dentre o universo de notícias e comentários produzidos sobre a realização 

dos Jogos Olímpicos Rio 2016, escolhemos investigar os comentários dos internautas 

brasileiros acerca de três notícias publicadas pelo portal de notícias G1 no segmento especial 

intitulado “Brasil visto de fora na Olimpíada”, que reproduzia as matérias elaboradas por 

veículos de comunicação internacionais sobre a promoção do evento e aspectos da cultura 

brasileira. 

Os títulos das três notícias selecionadas são: 1) “Imprensa dos EUA se choca com 

tamanho de sungas e biquinis brasileiros”, publicada no dia 9 de agosto de 2016; 2) 

“Jornalistas norte-americanos criticam a estrutura do Rio para a cobertura”, publicada em 16 

de agosto de 2016; 3) “The New York Times critica biscoito Globo: ‘Sem gosto, assim como 

a culinária carioca”, publicada no dia 14 de agosto de 2016.  
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O critério de seleção utilizado foi o período de publicação (durante a realização dos 

Jogos Olímpicos Rio 2016), a temática abordada (a organização do evento e aspectos culturais 

brasileiros), o tom de crítica empregado nas notícias e a repercussão que alcançaram 

(quantificada pelas ferramentas da rede social Facebook), uma vez que nosso objetivo era 

coletar um número significante de comentários para análise. Somadas, as três notícias 

receberam mais de 10 mil comentários de usuários do Facebook, desse modo, empregamos o 

critério de relevância (aplicado pela própria rede social que ordena os comentários em ordem 

decrescente de acordo com o número de “curtidas”) para selecionar os dez principais 

comentários sobre cada notícia, totalizando trinta comentários para nossa análise. Cada 

comentário analisado obteve, em média, 1500 “curtidas” - que correspondem ao ato de 

concordar com a colocação feita por um usuário.  

Embora esta investigação não possua uma caráter quantitativo, acreditamos que os 

números que mostram a repercussão das notícias e dos comentários validam os resultados da 

nossa análise, uma vez que cada comentário analisado foi ratificado por uma quantidade 

razoável de usuários do Facebook que estavam acompanhando a cobertura internacional dos 

Jogos Olímpicos Rio 2016 através de um dos principais portais de notícia do país. 

 

3 IDENTIDADES NACIONAIS EM COMENTÁRIOS NA WEB 

 

A primeira notícia selecionada (“Imprensa dos EUA se choca com tamanho de sungas 

e biquinis brasileiros”) apresenta trechos da matéria publicado pelo jornal norte-americano 

The Wall Street Journal sobre o tamanho dos trajes de banho usados pelos brasileiros. O texto 

ressalta que um dos motivos que causou o estranhamento, além do tamanho das sungas e 

biquinis brasileiros ser menor que os dos estadunidenses, foi o fato de que nos EUA os 

homens só costumam usar sungas em competições de natação, enquanto no Brasil é comum 

ver homens de todasas idades e profissões usando a peça na praia. 

Embora o jornalista apresente argumentos para justificar o estranhamento, os 

brasileiros não os consideraram plausíveis, manifestando sua discordância através dos 

comentários: 

I.  “Estão chocados atoa, porque eles sabem como é o povo 

brasileiro. E não é de hoje que esses gringos vem ao Brasil fazer 
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turismo e prostituição”. 

II.  “Eu não entendo, será que eles esperavam uma miniatura dos 

EUA aqui na América do Sul??? Eles são cheios de frescura, não tá 

gostando peguem o caminho de casa e vão com Deus. Se quiser ficar 

respeitem e aceitem nossos costumes. Falamos, alto mesmo, 

choramos, e sorrimos com intensidade, as mulheres são lindas e usam 

sim biquínis que realce a beleza brasileira, nosso café são em 

copinhos. Ok??!!” 

 

Destacamos nos exemplos acimas as marcas de modalidade e avaliação que nos 

permitem reconhecer a discordância dos brasileiros em relação ao posicionamento do jornal 

norte-americano. No primeiro exemplo, o usuário afirma que os estrangeiros não possuem 

motivo para estranhar os trajes de banho, uma vez que “sabem como é o povo brasileiro”. 

Essa afirmação deixa em aberto a noção que o usuário tem da identidade brasileira, porém, 

podemos inferir que ela implica em identidade marcada pela sensualidade, tradicionalmente 

associada às mulheres brasileiras. A segunda afirmação corrobora essa interpretação ao 

apresentar a principal crítica feita pelo usuário: os estrangeiros vêm ao Brasil para praticar o 

turismo sexual, isto é, reconhecem o país como um lugar propício para essa prática ilícita. 

O segundo exemplo apresenta termos de avaliação negativa (“frescura”) e marcas de 

modalidade epistêmica (“peguem o caminho de casa e vão com Deus”) que evidenciam a 

discordância e a irritação do usuário em relação ao texto. Por outro lado, são empregados 

termos positivos para caracterizar a sociedade brasileira (“lindas”, “beleza brasileira”) que 

ressaltam a oposição vista pelo usuário entre as culturas norte-americana e brasileira. A 

mesma noção de oposição pode ser observada no seguinte comentário: 

III. “O problema é que eles só comem hambúrguer, batata frita, e 

coca-cola, além de tudo semi pronto, como eles vão apreciar uma 

comida feita na hora, fresquinha e com sabor de comida caseira, 

se eles nem sabem o que é isso!” 

 

O comentário acima refere-se à notícia intitulada “The New York Times critica 

biscoito Globo: ‘Sem gosto, assim como a culinária carioca”, uma das mais repercutidas entre 

os brasileiros e que relatava a crítica feita pelo jornal norte-americano ao sabor de um dos 

mais tradicionais biscoitos do mercado brasileiro. O usuário avalia a alimentação da 
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população dos EUA como um “problema”, uma vez que é baseada em fast-food e alimentos 

congelados, reconhecidos como prejudiciais à saúde quando consumidos em excesso. A 

diferença cultural é ressaltada através do trecho “comida feita na hora, fresquinha e com sabor 

de comida caseira”, que implicitamente caracteriza a culinária brasileira, e marca a oposição 

entre as duas culturas. 

Ainda sobre a crítica ao biscoito Globo, um usuário comenta: 

IV. “Na verdade, para o quê vamos dar tanta importância para 

opinião deles? Tô nem aí pra o dizem, é como se eles fossem o 

parâmetro para o Mundo.” 

 

O comentário sugere, através das marcas da modalidade deôntica (“para o quê vamos 

dar tanta importância”), que os brasileiros devem ser indiferentes às críticas dos norte-

americanos, criando uma situação de oposição: “nós” (brasileiros) contra “eles” 

(estrangeiros). O usuário também se posiciona como desinteressado em relação à opinião dos 

norte-americanos, porém, faz uma crítica e revela sua insatisfação com a ideia de que “eles” 

são “parâmetro para o Mundo”, isto é, uma cultura superior que deve servir de modelo para as 

outras. 

A quantidade de críticas realizadas pela imprensa internacional à cultura brasileira e à 

organização dos Jogos Olímpicos Rio 2016 gerou um sentido de saturação e desgaste entre os 

brasileiros, que afirmavam não aguentar mais opiniões negativas sobre o país: 

V. Eles reclamam de tudo, isso pq ainda não pegou o trem das 4:30 

da manhã, o busão das 5:00, quando pegarem, vão desistir das 

competições. Estão chorando de barriga cheia, enquanto os 

trabalhadores aqui sofrem sempre.”  

VI. “Muito mimimi desses caras… 15 dias de olimpíadas parece que 

vao morrer… parece complô dos países de elite criticar os menores 

em tudo… Eé lógico que eles querem olimpíadas e todos os eventos 

esportivos só lá… babacas” 

 

Os exemplos acima, referentes à notícia “Jornalistas norte-americanos criticam a 

estrutura do Rio para a cobertura”, mostram o descontentamento do público brasileiro com a 

imprensa estrangeira.  Os verbos utilizados (“reclamam”, “chorando”, “sofrem”) 

correspondem a presunções valorativas negativas, uma vez que representam atividades 

inconvenientes, além disso, o usuário afirma que os jornalistas estrangeiros não têm motivos 

para fazer reclamações (“chorando de barriga cheia”), pois não estão sendo submetidos às 
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mesmas situações difíceis (“busão das 5:00”) vivenciadas diariamente pelos brasileiros, que 

“sofrem sempre”. 

As críticas são avaliadas como fúteis e tolas (“mimimi”), ao mesmo tempo, o usuário 

as percebe como ferramentas utilizadas pelos países desenvolvidos para desencorajar a 

escolha de países em desenvolvimento para sediar os megaeventos esportivos (“parece 

complô dos países de elite criticar os menores em tudo”). Mais uma vez, é reforçada a ideia de 

oposição (“nós” contra “eles”), e os críticos são categorizados como “babacas”. 

Apesar das discordâncias, em alguns comentários os brasileiros admitem que as 

críticas são pertinentes, sobretudo em relação à estrutura e organização dos Jogos Olímpicos: 

VII. “Nesse ponto tenho que concordar. Não precisa nem ser 

estrangeiro. Eu fico perdida no sistema de transporte do Rio. 

Complicam muito! Não consigo entender nada.” 

VIII. “O que falaram sobre transporte e sinalização é exatamente o 

que  a gente reclama todos os dias. Será que agora nosso transporte é 

maravilhoso só porque os gringos reclamaram? Menos pachequismo, 

por favor.” 

 

O exemplo de número VII é um dos poucos em que a usuária concorda totalmente 

com a crítica do jornal norte-americano e assume ficar “perdida” quando utiliza transporte 

público do Rio de Janeiro, pois os responsáveis pelo setor (culpabilizados implicitamente) 

“complicam” o serviço. No entanto, pode-se inferir que essa usuária discordou de outras 

críticas, pois logo no início especifica que irá concordar “nesse ponto”.  

O último exemplo destaca que a crítica feita pelo jornal norte-americano é a mesma 

que “a gente” (povo brasileiro) faz todos os dias ao transporte público do país. O usuário 

questiona o posicionamento que os brasileiros vinham adotando para lidar com as críticas: 

negar as opiniões estrangeiras para reafirmar a sua identidade e seus valores nacionais. Com 

esse questionamento, o usuário reforça nossa noção de que os brasileiros contradiziam os 

críticos estadunidenses para preservar a sua identidade nacional e caracteriza essa atitude 

como “pachequismo”. 

No entanto, a maioria dos outros vinte e dois comentários que não foram transcritos 

nesta seção de análise - mas que também constituem o corpus desta pesquisa -  corroboram a 
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maior parte das avaliações feitas pelos usuários; elencam problemas da sociedade norte-

americana (xenofobia, racismo, homofobia), criticam a noção de que os EUA são uma nação 

superior (americanismo) e, de modo geral, sugerem que a imprensa norte-americana deve 

preocupar-se mais com os seus problemas internos do que com as questões do Brasil.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos comentários permite afirmar que os brasileiros interpretaram as críticas 

feitas pela imprensa norte-americana, durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, como ameaças à 

identidade nacional brasileira. Ainda que essa identidade não seja bem definida e possibilite 

diversas concepções, os comentários analisados evidenciam que os brasileiros costumam 

atribuir características positivas à sua identidade: miscigenada, batalhadora e fascinante.  

Por outro lado, para rebater as críticas feitas pelos estrangeiros, os brasileiros 

apontaram características negativas da sociedade norte-americana (má alimentação, 

conservadorismo, racismo), o que implica uma visão negativa dessa identidade, contraposta à 

identidade brasileira que é valorizada e reafirmada nos comentários. Percebemos que as 

diferenças, como sugerem Hall (2006) e Woodward (2005), são aspectos fundamentais para a 

definição e posicionamento dessas identidades. Os brasileiros, quando confrontados pela 

imprensa estrangeira, apegam-se às características positivas da sua identidade e ressaltam os 

defeitos dos norte-americanos.  

No entanto, os brasileiros reconhecem tanto as falhas cometidas pelo comitê 

organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 quanto os problemas sociais do país apontados 

pelas matérias. Ainda que em tom relutante, alguns brasileiros concordam que o tamanho dos 

trajes de banho é muito pequeno e que o biscoito Globo pode não é tão saboroso, enquanto a 

maioria admite que a estrutura para a realização do evento no país não foi adequada. Porém, 

em todos os comentários prevalece o argumento de que tais aspectos, e até mesmo os 

problemas, fazem parte da cultura e da identidade brasileira, desse modo, precisam ser 

respeitados e tratados com maior cuidado e profundidade.  
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PUBLICIDADE E RACISMO NA ÁSIA: O CLAREAMENTO 

DERMATOLÓGICO 

Larissa de Pinho Cavalcanti
49

 

 

Resumo: O racismo enquanto sistema de desigualdade social se espalhou pelo mundo, 

principalmente, após a Segunda Guerra Mundial, de modo que grupos brancos na prática da 

dominação étnica ou racial sobre outros grupos exerceriam vários tipos de controle simbólico, 

físico ou social (VAN DIJK, 1999, 2000, 2002). Na Ásia, o racismo é caracterizado pela 

supervalorização da pele mais clara ou branca, em detrimento da pele mais escura, 

relacionada a trabalhos expostos ao sol e, consequentemente, uma origem social mais humilde 

(THE GUARDIAN, 2015, THE SOUTHERN TIMES, 2016; BBC, 2016). Numa outra 

dimensão, a expressão e reprodução de preconceitos étnicos e ideologias em larga escala 

dependem, também, dos meios de comunicação de massa audiovisuais, que difundem 

discursos através de palavras e, principalmente, imagens. Com base em Kress e Van Leewuen 

(1996), Baldry e Thibault (2006), Cotrim (1996) e Leiss, Kline, Jhally (1997) analisamos uma 

propaganda televisiva de origem asiática que retomam o discurso do clareamento de pele ao 

promoverem seus produtos. Nesse sentido, analisamos os modos semióticos do audiovisual 

propondo uma leitura crítica dos discursos e dos sentidos gerados conjuntamente na 

composição das propagandas. Mostramos que o discurso do racismo na propaganda busca 

envolver a vida pública das pessoas, e se orienta para consumidoras mulheres. Mostramos, 

também, que a valorização da cor da pele leva em conta padrões culturais estéticos diferentes 

para mulheres e homens e o que é socialmente aceito como atraente para um e outro.  

 

Palavras-chave: clareamento dermatológico; discurso; multimodalidade; racismo 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O racismo permanece um dos problemas mais nocivos à igualdade social, 

frequentemente detectado em atribuições e distinções com base nas noções de raça - embora a 

própria ciência já tenha esclarecido que raça não é um conceito a ser definido em termos 

biológicos, mas configura-se como uma construção sociopolítica. Essa construção 

sociopolítica se consolida em práticas e discursos como uma maneira de impedir ou limitar o 

acesso de determinados grupos sociais (vistos como minoritários) a direitos e bens, isto é, 

constitui um sistema de desigualdade social pela estigmatização de diferenças fenotípicas. 

Nesse sentido, o sujeito racista usufrui de privilégios concretos, via exercício do poder sobre o 
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sujeito alvo do racismo, que vive sua situação oposta, de privação econômica, política, social 

e psicológica.  

Se o racismo é um sistema de desigualdade pautado em relações de dominação 

étnica, que são coconstruídas a partir de um aparato cognitivo, ideológico, sua disseminação 

social depende, em grande parte, do uso da língua, isto é, dos discursos.  Por isso, podemos 

entender que o racismo se expressa e é comunicado amplamente por uma diversidade de 

contextos sociais dentro de grupos e entre grupos sociais. Esses contextos fazem uso de 

diferentes eventos comunicativos, como revistas, conversas cotidianas, programas televisivos 

e livros didáticos. Cada um desses eventos constitui um "nó" em uma rede de práticas 

discursivas que realizam ideologias de dominação. Os discursos, produzidos em condições 

sócio-históricas específicas, portanto, compõem uma intrínseca rede de significados 

culturalmente situados, e que são sempre reproduzidos nunca gerados criativamente, fazendo 

com que grupos minoritários sejam representados negativamente ou estereotipicamente - 

como um problema ou ameaça, por exemplo. Por outro lado, como uma interface entre 

práticas sociais e constituição cognitiva dos sujeitos, os discursos também orientam crenças e 

valores de grupos sociais, fazendo com que sujeitos de grupos minoritários sejam vistos como 

incapazes, criminosos ou aptos a atividades específicas. 

Além disso, devemos considerar que um sistema de desigualdade tradicionalmente 

associado ao mundo ocidental não é exclusivo do mesmo. Em um mundo cada vez mais 

globalizado, a difusão de determinados discursos dificilmente se restringe à localidade para o 

qual foi intencionado, de modo que somos testemunhas da emergência de debates sobre 

racismo na Ásia. Países asiáticos, por exemplo, desenvolveram suas próprias configurações de 

racismo com base em tons de pele mais claros e escuros que toma por base da discriminação 

as origens socioeconômicas - naturalmente geradas por relações de dominação entre grupos 

de pele mais escura e grupos de pele mais clara. Além dessa configuração do racismo, em 

virtude dos movimentos humanos pelo globo, tem se tornado mais comum em países asiáticos 

como Japão e China, a discriminação racista de indivíduos afrodescendentes.   

Nesse trabalho nos dedicamos, brevemente, à investigação de uma propaganda 

asiática lançada na Tailândia, que promoveu grande debate acerca de seus conteúdos 

sugestivos de disseminação de discursos racistas. Salientamos que são poucos os estudos 

acerca do racismo na Ásia (ainda que alguns países sejam apontados como os locais mais 
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racistas do mundo, a exemplo da Índia e da Jordânia) e nossa leitura é apenas uma tentativa de 

compreender sua construção e repercussão midiática. Para isso, recorremos a estudos de 

multimodalidade, que combinam a descrição de sentidos gerados pelos diferentes modos de 

um produto audiovisual com sua apreciação crítica.  

 

1 RACISMO 

 

Racismo remete à raça, palavra que etimologicamente significa categoria e espécie, 

utilizada pela primeira vez pelo naturalista sueco Carl Van Linné (1707 a 1778) para 

classificar espécies de plantas. Essa divisão posteriormente seria diluída no projeto de 

compreensão racializada dos grupos humanos durante o século XVIII e XIX, com base em 

características fenotípicas apenas. Como a própria ciência viria a esclarecer, raça não é um 

conceito a ser definido em termos biológicos, mas configura-se como uma construção 

sociopolítica, de modo que sua dinâmica "se desenvolve dentro do universo de atitudes, 

valores, temores e, inclusive, ódios - mesmo quando inconfessos -, infiltrando-se em cada 

poro do corpo social, político, econômico e cultural (MOORE, 2007, p. 281).   

Em seu estudo sobre o desenvolvimento histórico do racismo, Moore (2007, p.283) 

conclui que o racismo surge em função da luta pela posse e preservação de recursos vitais da 

sociedade, como território, força de trabalho e mais contemporaneamente, o acesso equitativo 

a direitos legalmente constituídos ou a serviços públicos e sociais. Dessa maneira, enquanto 

sistema de desigualdade social, o racismo impede ou limita o acesso a tais benefícios, pela 

estigmatização de diferenças fenotípicas: o sujeito racista usufrui de privilégios concretos, via 

exercício do poder sobre o sujeito alvo do racismo, que vive sua situação oposta, de privação 

econômica, política, social e psicológica. Por isso, Moore (2007, p.286) define racismo como 

um sistema totalizante e transversal, pois perpassa todos os segmentos da sociedade e afeta 

todas as camadas da sociedade. 

A valorização da diferença fenotípica como base do racismo é defendida por Diop 

(1989),  para quem as aparências físicas contrastantes desempenharam desde o princípio de 

nossa história papel regulador nas relações e nos comportamentos humanos, baseado na noção 

de que é sempre mais notável aquilo que difere de quem somos "nós". Todavia, se as relações 

fenotípicas transformam-se em relação de inimizade ou proximidade entre grupos humanos e 

seus membros com o passar do tempo, não podemos dizer que o racismo da Antiguidade é o 
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mesmo expresso modernamente, sem vínculo com a noção de raça, mas em função de poderes 

econômicos, tecnológicos e científicos.  

De fato, apesar das evoluções históricas, tecnológicas e sociais da humanidade, o 

racismo ainda se faz presente no século XXI. Ao lado de questões de tolerância religiosa, 

desigualdades de gênero e sexual, ainda o racismo fundamenta ações segregacionistas, e 

xenofóbicas. Daí, Van Dijk (1991, p. 45) afirmar que o complexo sistema social do racismo se 

torna cada vez mais implícito, sutil e indireto, embora não menos eficiente em sua assimetria 

e desigualdade.  

Essa nova configuração de racismo faz com que com que o autor (VAN DIJK, 1991) o 

defenda como uma noção geral de dominância que é tanto estrutural quanto ideológica, isto é, 

incorpora questões de desigualdade política, social, cultural e econômica a práticas de 

marginalização e exclusão, bem como de representação sociocognitiva. Essas duas dimensões 

são inter-relacionadas, pois para que práticas discriminatórias se manifestem na sociedade, o 

grupo racista deve possuir cognições correspondentes (crenças e ideologias racistas), da 

mesma forma que um sistema de cognição racista deve ser considerado quando passa a dar 

origem a práticas discriminatórias. Por isso, para que haja reprodução do racismo como 

sistema de desigualdade, além de deter poder econômico ou social, o grupo racista também 

deve reter os meios de produção ideológica, como a escola, a igreja ou a mídia.  

De outro modo, é limitado o número de estudos acerca do racismo entre grupos 

distintos dos europeus, como os asiáticos, ainda que midiaticamente muitos desses países 

sejam apontados como os locais mais racistas do mundo (a exemplo da Índia e da Jordânia). 

Se o racismo na sociedade ocidental se volta de modo predominante para a oposição entre 

europeus e não europeus, notadamente de origem africana ou nativa, modernamente, nos 

países asiáticos, o racismo tende a se concentrar na oposição entre grupos étnicos 

hegemônicos e minoritários, como na Tailândia ou entre nações, como China e Japão. Nesse 

contexto, há discriminação com base fenotípica e, ao contrário do que se testemunhou no 

ocidente, ela permanece explícita.  

Na Ásia, de modo geral, uma pele mais clara implica em origem social mais elevada, 

ao passo que peles escuras estão associadas a estratos sociais mais baixos, à vida rural e 

trabalhos manuais. Na Tailândia, por exemplo, o grupo étnico majoritário é o tailandês 

central, considerado a elite do país; o segundo maior grupo é a população Isan, de pele 
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tradicionalmente mais escura, vistos como os menos desejáveis por serem moradores rurais e 

pobres. O terceiro maior grupo étnico do país é composto por chineses naturalizados e, em 

seguida, os malásios (muçulmanos). O governo tailandês, com o propósito de extinguir as 

diferenças étnicas no país, passou a eliminar de documentos oficiais o registro de etnias que 

não fossem tailandesas, aumentando o desprestígio social de indivíduos desses grupos 

minoritários (VISSER, 2008). Por outro lado, a discriminação de base fenotípica não é 

considerada danosa à estrutura social na Tailândia, por oposição ao discurso do racismo 

ocidental. Isto é, a assimetria de poderes entre pessoas de pele clara e escura é vista como 

menos ofensiva porque se volta para a projeção de padrões estéticos ocidentais que valorizam 

a pele clara, e não se conecta ao passado de escravidão e marginalização (PURNELL, 2013). 

Daí, o sucesso de vendas de cosméticos para embranquecimento dermatológico. 

É justamente o efeito globalizado das comunicações que traz a tona a propaganda 

produzida na Tailândia. Ainda que não tenham sido publicadas para consumo mundial, e 

digam respeito às tradições discursivas e investimentos ideológicos situados na história desse 

país, a propaganda repercutiu em diferentes veículos de notícias internacionais e, por isso, 

foram escolhidas para nosso estudo. Para que possamos analisar suas propostas, porém, 

precisamos, antes, entender o funcionamento da propaganda e sua estrutura discursiva e a 

perspectiva multimodal selecionado para análise. 

 

2 DISCURSO, PROPAGANDA E RACISMO 
 

O racismo é um sistema de desigualdade pautado em relações de dominação étnica nas 

quais, através da interface entre práticas sociais e aparato cognitivo, há um abuso de poder de 

um grupo que controla e limita para outro grupo acesso a recursos valiosos socialmente 

(residência, cidadania, emprego, saúde, educação etc.). Essa dominação que pode ser de 

macronível, com instituições que a reproduzem e contribuem para desigualdade social, 

depende também de práticas de micronível, isto é, das interações cotidianas das pessoas 

(VAN DIJK, 1993b, p.122), apelando para crenças étnicas específicas de indivíduos. Para 

Van Dijk (1993a,b, 2006), portanto, as ideologias étnicas são realizadas, ensinadas e 

transmitidas em diferentes esferas da sociedade pelos discursos, ou seja, pelos eventos 

comunicativos que assumem forma escrita ou oral, ou uma realização semiótica mais ampla, 

manifestas em forma não-verbais como gestos, distribuição espacial, design, e música.  
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Os discursos são produzidos em condições sócio-históricas específicas e compõem 

uma intrínseca rede de significados culturalmente situados, de modo que não há a criação de 

um novo discurso a cada ato comunicativo, mas a retomada de discursos circulantes na 

tessitura social. Vale salientar que os discursos nem sempre são transparentes em suas 

ideologias, isto é, dependem da definição da situação comunicativa pelos participantes, 

existindo, inclusive, a possibilidade de investimentos ideológicos contraditórios. Por isso, as 

estruturas do discurso são tão importantes para o estudo de ideologias racistas: o contexto, a 

organização do material linguístico e semiótico e os recursos utilizados, enquanto estruturas 

variáveis do discurso, são sujeitos a manipulações ideológicas e expressam a polarização entre 

grupos sociais por estratégias de autorrepresentação positiva ou representação negativa do 

outro (VAN DIJK, 2006, p.126).  

A maior parte dos discurso de elite, todavia, como o político ou o acadêmico, está 

acessível somente a um seleto grupo da população, por isso Van Dijk (1993a) irá dizer que a 

circulação massiva e o compartilhamento de preconceitos étnicos intragrupais e suas 

ideologias pressupõe a comunicação de massa, isto é, a expressão ou (re-)produção na mídia 

de massa. Como exemplo, o autor se refere à imprensa e à televisão. Para nosso trabalho, nos 

voltamos para o papel da mídia televisiva não com os elementos chave da grade de 

programação, mas os formatos que constituem sua natureza mercadológica e financeira: as 

propagandas. 

No Brasil, a publicidade e propaganda parecem ser usadas intercambiavelmente, mas 

enquanto a propaganda diz respeito à promoção de ideias e conceitos para promover algo ou 

alguma coisa, ao passo que a publicidade busca influenciar hábitos das pessoas. Como 

Charaudeau (2010) explica, o discurso publicitário emerge como práticas de linguagem que 

surgem na triangulação de uma instância publicitária, uma concorrência e um público, no 

intuito de gerar uma mudança de ação para o consumo; ao passo que a propaganda constitui 

um discurso caracterizado pela difusão e circulação de informações para o fazer crer. Ou seja, 

a propaganda é uma manifestação específica da publicidade que concretizada em diferentes 

gêneros, possui também diferentes graus de legitimidade diante de seu público.  

A propaganda ativa esquemas cognitivos que são ao mesmo tempo argumentativos ou 

narrativos. Em termos narrativos, a propaganda propõe uma situação que faça com que o 

interlocutor se projete como beneficiado e valorizado através de uma determinada rede de 
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ações. Em adição, se valendo das estratégias argumentativas, ela sugere argumentos a favor 

dessa projeção que impedem objeções. Por isso, Leiss; Kline e Jhally (1997), enxergam duas 

possibilidades de se estudar a propaganda: a partir de seus efeitos imediatos sobre os nichos 

de público consumidor ou como instrumento de elites simbólicas que perpetua ideologias 

específicas de modo mais ou menos implícito.  

Assumindo esse último posicionamento, concordamos com Dall'agnol e Oliveira 

(2012) quando afirmam que ao reconstituir cenas cotidianas da vida e selecionar aspectos do 

mundo em detrimento de outros, a propaganda estimula modelos de comportamento, que 

podem incluir preconceitos e estereótipos. Isso faz com que olhemos além da linguagem 

verbal para entender a rede de significados discursivos das propagandas, afinal imagem e som 

- principalmente para gêneros audiovisuais - distribuem a responsabilidade sobre o que é 

difundido. Os estudos do discurso de natureza multimodal, portanto, demonstram-se um 

caminho viável de análise, pois olham para a coordenação dos sistemas semióticos e para cada 

sistema específico nas configurações de diferentes gêneros publicitários - ainda que a 

perspectiva crítica seja uma lacuna em muitas de suas empreitadas analíticas. 

 

3 MULTIMODALIDADE E PROPAGANDAS DE TV 
 

A investigação de sentidos gerados por semioses não verbais até meados da década de 

1990 pode ser definida como exclusividade de áreas específicas como design, artes plásticas, 

história da arte ou musicologia. Naturalmente, textos e interações sempre foram multimodais, 

o que muda com a perspectiva da multimodalidade para estudos de texto e discurso é a 

emergência de um campo de pesquisas que se beneficia ao mesmo tempo das novas 

possibilidades de interação e das tecnologias digitais que expandem os métodos de 

observação, registro e análise de dados. Nas palavras de Jewitt (2009, p.4), compreender os 

eventos comunicativos e ação de seus atores multimodalmente é importante, particularmente, 

para entender que não existem culturas monomodais, reduzindo tendências etnocêntricas de 

hierarquização de grupos humanos em mais evoluídos ou menos evoluídos em função do uso 

dos recursos semióticos que têm à disposição.  

Para uma análise de propaganda televisiva como aqui nos propomos, a perspectiva 

multimodal tem a vantagem de possibilitar a observação de sentidos gerados quando não há o 

uso de palavras. Isso não significa que pesquisas de material audiovisual que se concentram 
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apenas no modo verbal sejam menos importantes ou produtivas, apenas oferecem uma visão 

incompleta do que ocorre em tela, largamente dependente do modo visual e sonoro. Por outro 

lado, são ainda poucas as propostas para a análise integrada de modos presentes em 

audiovisuais, tais como a teoria kineicônica de Burn e Parker (2003).  

A proposta de análise multimodal de Burn e Parker (2003), enfatiza a inter-relação 

entre modos que contribuem com a imagem em movimento. Para isso, os autores distinguem 

orquestradores (filmagem e edição) e contribuintes (modo corporificado, sonoro e visual). Os 

primeiros são responsáveis pela superestrutura de tempo e espaço, tais como organizadas na 

filmagem e na edição, enquanto os segundos são os modos corporais, visuais e sonoros 

realizados na narrativa. No presente trabalho, não recorremos ao modo de edição, por fazer 

parte do contexto de produção técnico do audiovisual e indisponível após finalizado, nem 

utilizamos a partitura como forma de notação da trilha sonora das propagandas, optando por 

uma descrição superficial dos sons e os efeitos que buscam gerar sobre a audiência.  

 

4 RACISMO EM PROPAGANDAS ASIÁTICAS: EMBRANQUECIMENTO  
 

Como dissemos, escolhemos uma perspectiva multimodal para analisar a composição 

multimodal dos discursos de uma propaganda produzida na Tailândia, lançada em 6 de janeiro 

de e produzida pela Seoul Secret Skin Care para o produto Snowz, uma capsula com extratos 

de glutationa e semente de kiwi que promovem o embranquecimento da pele. Na propaganda, 

uma mulher de pele clara aparece em plano fechado, sorridente, enquanto uma voz feminina 

narra sua luta para chegar a um estágio de sucesso profissional. A medida que a narradora 

expõe a fragilidade de sua condição, a câmera se afasta e passa a revelar outra figura 

feminina, também de pele clara e sorridente, com cabelo mais claro e feições mais jovens. 

ambas as mulheres aparecem com cabelos lisos, escorridos para as costas, mostrando ombros 

nus e diante de um fundo escuro que realça a claridade de suas peles.  

No momento em que a narradora afirma que poderia ser substituída por pessoas mais 

jovens, a mulher à direita passa a escurecer e quando a voz narrativa se cala, está totalmente 

enegrecida. Nesse momento, a mulher à direita se olha com desprezo, e a mulher à esquerda 

vem ao seu socorro apresentando as vantagens do produto New Snowz para 

embranquecimento. Nessa sequência, a narradora animadamente descreve o produto, 

enfatizando a presença de um composto retirado da semente do kiwi para uma pele 
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embranquecida mais duradoura. Ao final, novamente as duas mulheres aparecem com a pele 

clara e sorridentes, expressando contentamento.  

 

 

 

 
 

Antes de chegar aqui, a competição era intensa. Se eu não me cuidasse, tudo o que construí, toda a 

branquidade pela qual trabalhei poderia se perder. 

 
 

Os novatos me substituiriam, me fariam uma estrela 

decadente.  A branquidade te faz uma vencedora. 

Snowz. 

  

Sua formula contem glutationa, um composto extraído 

da semente do kiwi que te ajuda a não voltar à 

escuridão.  

Eternamente branca, sou confiante. Seoul Secret, 

Snowz. 

Quadro 1 Representação das sequências visuais e suas falas na 

propaganda tailandesa 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Se olharmos para o modo orquestrador da filmagem, temos três aspectos a serem 

considerados: o enquadramento, o ângulo e a proximidade. O ângulo da filmagem é o mesmo 

durante toda a propaganda: frontal e na altura do olho de quem observa, sugerindo contato 

entre as mulheres da propaganda e o telespectador. O enquadramento e a proximidade são 

elementos que variam à medida que a narrativa da propaganda se desenvolve e trabalham 

coordenadamente: a câmera está inicialmente próxima à figura feminina, em plano fechado, 

apelando para as emoções do telespectador, e enquadrado centralmente; com o zoom out, o 

plano passa a incluir seus ombros, em plano médio e o enquadramento adiciona outra figura 

feminina à esquerda da tela. 

 O plano médio então se justifica para manter as duas figuras enquadradas na tela e, 

para possível projeção dos sentimentos e valores das mulheres na tela para quem assiste. 

Quando a narrativa dá lugar à explicação das qualidades do produto, a suposta embalagem 

aparece centralizada e em plano fechado, permitindo ao telespectador "ler" o produto. 

Visualmente, a iluminação da cena é direta e com o propósito de enfatizar a alvura das peles 

das mulheres e, eventualmente, contrastar a pele mais clara e mais escura, sugerindo uma 

perfeição das imagens oferecidas ao público.  

A construção do modo corporificado para as mulheres da propaganda, a maquiagem e 

o figurino são discretos, passando a impressão de uma beleza pura e não artificial, e apenas 

vislumbramos uma vestimenta cinza que expõe os ombros das mulheres. No tocante à ação 

em tela, esta se limita a gestos curtos e à expressão de ambas as mulheres, e é deste modo 

corporificado que irá depender a relação entre as mulheres e o telespectador, entre a mulher à 

direita e a voz narradora e entre ambas as mulheres. O único gesto executado na propaganda é 

da mulher à esquerda, para mostrar a solução para o problema do escurecimento 

dermatológico.  

Outra forma de ação corporificada que ocorre na propaganda, mas é inclusa no modo 

sonoro é a fala da voz narradora. Uma voz feminina, que desenvolve um ritmo lento e 

melancólico ao descrever a decadência e enegrecimento da figura feminina, mas que se 

reanima ao apresentar o produto e o elemento da semente do kiwi. Enquanto a voz narra, há 

uma melodia tocada em um piano, com notas graves, longas e pesadas, acompanhada por um 

canto, também feminino, melancólico. Quando a mulher à esquerda se nota inteiramente 

escurecida, tanto narradora quanto música são interrompidos e há a transição para o produto. 
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Nesse momento, a música ainda executada em um piano é mais animada, com notas agudas e 

rápidas.  

A mensagem verbal, traduzida de uma legenda em inglês para o texto em tailandês, 

expressa o medo da narradora feminina de ser substituída por não manter um determinado 

padrão (estético). Assim, convergem em sua fala a sua imagem profissional e sua beleza, 

deixando o telespectador inferir que seu sucesso dependeria do padrão cosmético, para ela 

artificialmente conquistado. Quando o envelhecimento e a concorrência se tornam ameaças 

plausíveis, sua pele passa a escurecer, aludindo aos discursos de discriminação social e étnico 

a partir da cor da pele: apenas os inferiores possuem pele escura. Para evitar esse 

rebaixamento profissional, social e estético, a solução é assemelhar-se sempre àqueles que 

simbolizam as classes sociais de elite: os tailandeses de pele clara.  

Além disso, a mensagem verbal diz que a brancura de sua pele fora construída e 

poderia ser perdida, a mulher que fala e cuja imagem se projeta na mulher à direita da tela, 

vemos que mesmo esse ideal estético é estranho para a cultura tailandesa: não é natural para 

aquelas mulheres exibirem aquele padrão de beleza. Desse modo, vemos que o processo de 

promoção do cosmético apela também à construção discursiva e social dos valores estéticos 

para as mulheres na Tailândia - cada vez mais influenciados por modelos ocidentais. Por outro 

lado, porque pele clara diz respeito ao principal grupo étnico do país, quando a mulher alega 

que "pele branca te faz uma vencedora" se refere à posição de desprestígio social (que é 

também estético) que as mulheres dos demais grupos étnicos vivenciam quando comparadas 

àquele grupo. 

Como referido na fundamentação teórica, na Tailândia o preconceito com base na cor 

da pele não alude à história opressão e discriminação dos povos africanos, mas às populações 

minoritárias, rurais e de pele mais escura. O argumento de não relação entre as questões 

étnicas do país e das populações africanas foi apresentado pela empresa ao se defender contra 

as alegações de racismo. Porém, quando passamos a entender o racismo como um 

componente de um sistema de desigualdades sociais, constituído historicamente, a partir da 

diferenciação de um "nós" e "eles", fica evidente que a convergência de padrões de sucesso 

em oposição ao escurecimento da pele reforça a polarização contra as minorias mais 

populares da Tailândia, em favor de um grupo hegemônico. 
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Lembrando que a propaganda é tanto narrativa quanto argumentativa, vemos que a 

empresa tailandesa conta uma história, com poucos detalhes visuais e força prosódica na voz 

da narradora oculta, para buscar identificação do telespectador. Essa narrativa é um recurso do 

argumento em favor da compra do produto anunciado, pois nela a voz feminina busca sua 

contraparte telespectadora também feminina e a mobiliza a partir de suas ambições sociais e 

profissionais na direção do consumo do cosmético. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa leitura dessa propaganda, além de aplicar uma estrutura de análise 

cinematográfica ao formato da publicidade, propõe também enriquecê-la com uma 

perspectiva crítica de discursos - que não é de outro modo predominante em análises nas 

perspectivas multimodais para audiovisuais. Com isso, não achamos suficiente apenas mostrar 

como os modos significam, mas é necessário pensar o que eles significam e o que difundem 

para consumidores cada vez menos locais e, potencialmente, mais globais. 

Equivaler as racializações das propagandas com o racismo das civilizações ocidentais 

pode parecer desonesto com a história e a cultura dos países asiáticos. Ainda que o 

preconceito com pessoas de cores escuras seja típico também desse continente, sua história 

não reproduz a exploração, a opressão, ou o assassinato de milhares, como no ocidente. Por 

outro lado, devemos estar ciente que é o contato cada vez mais intenso com as práticas de 

publicidade do ocidente, seus padrões estéticos e comportamentos sociais que subjazem o 

investimento ideológico das propagandas aqui analisadas.  

Uma prova que modernidade tardia é caracterizada pela reflexividade, isto é, o exame 

das práticas sociais à luz de novos conhecimentos construídos sobre as mesmas e que as 

constituem  (GIDDENS, 1991), está na rejeição global dos investimentos ideológicos 

hegemônicos das propagandas. Essa rejeição global se deve em grande parte ao alcance que 

propagandas atingem ao serem publicadas em plataformas digitais, levando-as ao olhar 

perscrutador de empresas midiáticas como o Washington Post, Los Angeles Times, a CNN 

(nos Estados Unidos), a BBC (no Reino Unido) a AFP (na França) dentre outras. Envoltas em 

reflexões de racismo no ocidente, diferentes matérias pontuaram o caráter racista das 

propagandas asiáticas as quais, em virtude da pressão do público, buscaram se desculpar e 

suspender a transmissão em seus países.  
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Apesar de empresa local e voltada para o público consumidor doméstico, a Seoul 

Secret salienta a natureza dos eventos em um mundo globalizado: a produção e distribuição 

de produtos locais (como a propaganda televisiva) passa a depender de uma série de 

princípios globais, com influências ideológicas e simbólicas de outras experiências do mundo. 

Por isso, o fato de que os países asiáticos não reconheçam em primeira instância os 

significados socialmente polarizadores e problemáticos do que produzem torna urgente a 

reflexão sobre o que é produzido midiaticamente em função de práticas hegemônicas 

(ocidentais, capitalistas e brancas) e como ressignificam ou são ressignificadas em diferentes 

locais do mundo.  
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Resumo: Este artigo tem como proposta discutir a perspectiva intercultural no ensino de língua 

inglesa (ELI) e refletir sobre como essa abordagem pode levar os aprendizes a compreensão de sua 

própria cultura e da cultura do outro.  Deste modo, propôs-se realizar uma discussão sobre a 

perspectiva intercultural na educação brasileira pensando na aplicação da perspectiva intercultural ao 

ELI e sua contribuição na construção da identidade do aluno, levando-o a conhecer-se melhor e a 

colocar-se no lugar do outro. Utilizando o recurso da pesquisa de abordagem qualitativa, exploratória e 

bibliográfica, o estudo esboça alguns conceitos basilares para o entendimento de diversidade, tai como 

cultura, identidade e diferença. Apoia-se nas contribuições teóricas de Fleuri (2001, 2003, 2006), 

Candau (2008), Moreira e Candau (2003), Barbosa (2007), Hall (1987, 1997, 1999), dentre outros. 

Conclui-se que os conceitos basilares da temática já aprofundados, podem ser uma alternativa de 

abordagem empregada no ELI que, ultrapassando a mera transmissão de conhecimentos linguísticos, 

pode contribuir na construção identitária do aprendiz de língua inglesa.  
 

Palavras-chave: Abordagem Intercultural. Ensino de Língua Inglesa. Identidade.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pluralidade cultural, sem dúvida, é uma das marcas da sociedade contemporânea, e 

a sensibilidade para com o tema das diferenças culturais é uma conquista recente. A 

globalização da economia, da tecnologia e da comunicação tem intensificado os conflitos e 

criado interferências entre grupos sociais de diferentes culturas. Estes conflitos e 

interferências estão presentes no contexto escolar brasileiro e são reflexo da diversidade 

étnica que compõe o Brasil. Decorrente deste contexto, vários movimentos sociais e 

educacionais vêm desenvolvendo propostas que amenizem os conflitos na complexa trama 

das relações sociais e de poder. A educação intercultural é uma dessas propostas educativas 

que considera a complexidade cultural, buscando promover uma prática pedagógica que 

desenvolva a interação e a reciprocidade entre grupos diferentes, que resulte em crescimento 

cultural e enriquecimento pessoal e coletivo (FLEURI, 2001). No entanto, essa discussão, em 
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nível nacional, é ainda um tanto restrita no que tange a aplicação da perspectiva intercultural 

ao ensino de língua inglesa, entendendo que neste contexto também existe essa pluralidade. 

Para discutir a interculturalidade como uma perspectiva que norteie o ensino de 

língua inglesa (ELI), faz-se necessário precisar as razões que nos levam a tal motivação. 

Primeiramente, a sala de aula de língua inglesa é heterogênea, formada por indivíduos de 

diferentes grupos étnicos, raciais, linguísticos, de gênero, de orientação sexual, de idade
52

, 

entre outros. Para atender esse público híbrido, cabe desenvolver uma prática pedagógica que 

reconheça as diferenças socioculturais, valorize todas as culturas presentes, sem impor um 

discurso cultural homogêneo que ignore as vozes dissonantes. Em segundo lugar, a sala de 

aula de inglês tem como seu objeto de estudo a língua em instrução
53

, fazendo-se aplicar as 

questões ligadas à interculturalidade, visto que diferentes línguas ou variedades linguísticas de 

uma mesma língua podem travar uma disputa de poder na tentativa de se impor sobre ou 

anular a outra. Finalmente, a linguagem enquanto fenômeno social (BAKHTIN, 2004) 

promove um espaço de negociação de significados “fluídos pelo discurso das mais variadas 

intenções, de maneira a movimentar identidades” (OLIVEIRA, 2014). Em outras palavras, 

aprender línguas é redefinir identidades. 

Isto posto, como que a aplicação da perspectiva intercultural ao ELI pode contribuir 

na construção da identidade do aluno? Como que o ensino/aprendizagem de língua inglesa 

pautada na interculturalidade pode levar o aluno a si conhecer melhor e a se colocar no lugar 

do outro? É foco deste trabalho analisar, teoricamente, como o ELI embasado na perspectiva 

intercultural pode levar os sujeitos deste contexto a refletir a cultura do outro, bem como a sua 

própria cultura para promover um ambiente de alteridade.  

Não pretendemos esgotar os desafios e as possibilidades envolvidas na temática em 

pauta. O que pretendemos é com base na nossa pesquisa teórica, e na nossa experiência de 

mais de quinze anos no ELI, contribuir com uma reflexão para que essa tarefa seja melhor 

enfrentada. Para tanto, faremos uma rápida descrição do contexto escolar brasileiro e a forma 

como o ensino oferecido tem lidado com a questão da diversidade. Em seguida, 

perpassaremos por uma breve distinção dos termos ligados a diversidade cultural segundo 

                                                 
52

 Diferença de idade em sala de aula é encontrada no contexto dos cursos livres e escolas de língua. 
53

 O objeto estudado, neste caso a língua inglesa, é também o instrumento de instrução. Assim, ensina-se a 

segunda língua por meio dela mesma, em muitos casos sem utilizar-se da língua materna. 
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Fleuri (2001, 2003, 2006) e Candau (2008) focando na diferença entre multi e 

interculturalismo. Em terceiro lugar, abordaremos a perspectiva intercultural e sua 

colaboração junto à construção da identidade do “eu” e do “outro” através dos estudos de 

Fleuri (2003) e Hall (1999). Por fim, trataremos de alguns desafios nesse casamento entre a 

educação intercultural e o ensino de língua inglesa através das contribuições de Barbosa 

(2007).  

 

1 A ESCOLA: UMA ARENA DE CONFRONTOS CULTURAIS 

 

A escola deve ser concebida como um espaço de cruzamento de culturas
54

 que tem a 

responsabilidade de mediar as influências que as diferentes culturas exercem de maneira 

contínua sobre as novas gerações (CANDAU, 2008). Assim, deveria reconhecer a 

multiculturalidade dos agentes que a compõe a fim de promover uma condição de equidade 

para que todos tenham as mesmas oportunidades à educação. Na realidade, a escola tem 

produzido a exclusão daqueles grupos cujos padrões culturais não correspondem aos 

dominantes (CANEN, 2001).  Acolher e entender as diferentes vivências culturais dos 

estudantes que ali se encontram tem sido uma dificuldade da escola. A consequência dessa 

dificuldade se dá na exclusão daqueles que ficam fora da norma padrão dominante.  

Há vários fatores que contribuem para esse quadro excludente. O cruzamento de 

culturas mencionado acima talvez seja o maior deles. Nessa convivência obrigatória, relações 

de poder estabelecidas sócio-historicamente posicionam uma cultura sobre a outra, se 

impondo e calando a cultura representada pela minoria. Além disso, elementos ideológicos, 

econômicos, culturais e sociais que geram negociações, trocas, rupturas e subversões também 

contribuem para intensificar o conflito. Por último, as expectativas e práticas docentes de 

professores, sobre a influência de preconceitos e concepções estereotipadas, podem ser um 

agente que promove a exclusão. Deste modo, o papel da escola tem sido de “agenciar a 

relação entre culturas com poder desigual” (FLEURI, 2003, p. 18) reforçando a cultura do 

colonizador sobre o colonizado, o conhecimento formal escolar sobre o conhecimento do 

senso comum cotidiano, a cultura nacional sobre a cultura local. Agindo assim, garante a 
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 Termo utilizado por Candau (2008) citando Perez Gómes (1994; 2001). 
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manutenção da cultura e dos saberes dominantes impostos sobre uma cultura considerada 

“inferior”.      

Abraçar as diferenças, as múltiplas culturas presentes no âmbito escolar, e trabalhar 

com a diversidade de forma a promover alteridade é um dos maiores desafios da educação na 

atualidade. Todavia, muitas práticas pedagógicas ainda seguem um modelo que elege e 

mantém uma cultura padrão, e anula, ora silenciando, ora ignorando as demais culturas 

presentes no universo escolar. Há uma associação íntima entre escola e cultura (MOREIRA; 

CANDAU 2003) quando enxergamos a escola enquanto instituição cultural. Afinal, não há 

educação que não esteja embutida na cultura da humanidade, naquele dado momento histórico 

em que se situa. Nesta condição, a escola deve “desenvolver uma função social fundamental: 

transmitir cultura, oferecer às novas gerações o que de mais significativo culturalmente 

produziu a humanidade” 
55

 (MOREIRA; CANDAU, 2003, p. 160).  

A mudança que propomos não está em reinventar a escola, mas em se atentar que ela 

é um espaço onde o reconhecimento, ou não, das diferentes culturas ali presentes terá um 

impacto considerável sobre os indivíduos que forma. É nesse sentido que acreditamos que a 

perspectiva intercultural especificamente no ELI pode ser solo fértil de entraves culturais.  

 Portanto, trataremos agora da interculturalidade no cenário brasileiro. 

 

2 A PERSPECTIVE INTERCULTURAL NO BRASIL 

 

Há uma visão predominante, reforçada pelo senso comum da identidade nacional do 

brasileiro, de que somos um país de “braços abertos”, acolhedor à todas as culturas. Essa 

ideologia do branqueamento propaga a ideia de que no Brasil alcançamos uma harmonia 

entre povos, uma democracia racial em que todos independente se sua raça, etnia, língua, 

convivem bem e sem conflitos. Essa concepção, denominada como o “mito da democracia 

racial”, já não é aceita tão cegamente, afinal, vivemos em uma nação composta por um 

mister de culturas marcada pela pluralidade de identidades culturais. E onde há tamanha 

diversidade há também grandes conflitos, muitas vezes silenciados, embutidos, disfarçados.  

                                                 
55

 Candau (2003, p. 160) argumenta que essa afirmação levanta várias questões, como: “O que entendemos por 

produções culturais significativas? Quem define os aspectos da cultura, das diferentes culturas escolhidas para 

fazer parte do conteúdo escolar?” A autora aponta que o modelo cultural que tem regido a educação brasileira 

seleciona “saberes, valores, práticas e outros referentes” de uma cultura homogênea considerada apropriada em 

detrimento a outros saberes, valores, práticas de culturas minoritárias. 
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Para adentrarmos no conceito de interculturalidade faz-se necessário passar, ainda 

que rapidamente, pelos diferentes enfoques quando se trata do reconhecimento da 

diversidade cultural. O termo educação inter/multicultural é utilizado por Stephen Stoer e 

Maria Luiza Cortesão para “indicar o conjunto de propostas educacionais que visam 

promover a relação e o respeito entre grupos socioculturais, mediante processos 

democráticos e dialógicos” (FLEURI, 2003, p. 17). Todavia, os mesmos termos são 

utilizados para indicar concepções distintas. Deste modo, a distinção e compreensão dessa 

terminologia são pertinentes a esse estudo. Os termos multicultural, pluricultural, 

transcultural e intercultural são utilizados na tentativa de definir/descrever como o contato, 

a relação, e a interação entre culturas acontecem. Segundo Fleuri (2001, p. 51), 

[...] os termos multi ou pluricultural indicam uma situação em que grupos culturais 

diferentes coexistem um ao lado do outro sem necessariamente interagir entre si.  

O termo transcultural faz referência a elementos culturais comuns, aos chamados 

“traços universais”, aos “valores permanentes” nas diferentes culturas. Ou seja, a 

perspectiva transcultural identifica estruturas semelhantes de relação social ou de 

interpretação em culturas diferentes, sem que estas culturas interajam entre si. 

A relação intercultural indica uma situação em que pessoas e culturas diferentes 

interagem, ou uma atividade que requer tal interação.  

 

O que todas essas perspectivas têm em comum é que enfatizam a reivindicação das 

minorias sociais, seja de identidade, gênero, raça, classe social, sexual, dentre outras, na 

busca de amparo e reconhecimento social. De acordo com Fleuri (2003), o “eixo conceitual” 

das questões e reflexões pertinentes a esse campo é o da possibilidade de respeitar as 

diferenças e de considerá-las de uma maneira que não as anule. 

Pela amplitude e complexidade destes termos, e sendo o enfoque da pesquisa o 

campo da educação, especificamente no processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa, 

um recorte dos aspectos que envolvem o multiculturalismo e a interculturalidade será 

delineado na sequência.  

 

1.1. A PERSPECTIVA MULTI E INTERCULTURAL NO CAMPO DA EDUCAÇÃO 

 

Para o campo da educação, se faz necessário a distinção entre a perspectiva 

multicultural e intercultural. Ambas, estão ligadas a processos históricos em que várias 

culturas coexistem e/ou interagem entre si, quando em contato. Contudo, a diferença está no 

modo de relação entre estas diferentes culturas, particularmente na prática educativa.  
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Na América Latina, e em especial, no Brasil, a questão multicultural apresenta 

características próprias de relações interétnicas históricas, marcada pela eliminação física do 

“outro” através da colonização e imposição da cultura europeia ou pela escravização, ambas 

uma forma de negação de alteridade.  

Tendo sentido amplo, o multiculturalismo tem sido utilizado para apontar a 

convivência entre diferentes grupos culturais num mesmo contexto social (MOREIRA, 

2001; SILVA, 2001 apud FLEURI, 2003). Tal perspectiva condiz com a ideologia do 

politicamente correto, uma filosofia antirracista, uma maneira de reforma educacional, ou 

como proteção a diversidade cultural (SANTOS, 1997). Pode-se distinguir o 

multiculturalismo por meio de duas abordagens: a descritiva e a propositiva. A descritiva 

trata o multiculturalismo como um fato da realidade: vivemos em sociedades multiculturais. 

Nessa concepção é destacada a descrição e a compreensão da construção histórica, política e 

sociocultural da configuração multicultural de cada contexto específico. Em contrapartida, a 

perspectiva propositiva entende o multiculturalismo como uma maneira de intervenção, 

atuando para transformar a dinâmica social (CANDAU, 2008).  

Para Catherine Walsh, a interculturalidade é “um processo dinâmico e permanente 

de relação, comunicação e aprendizagem entre culturas em condições de respeito, 

legitimidade mútua, simetria e igualdade” (2001 apud CANDAU, 2008, p. 23) através de 

um intercâmbio entre pessoas e seus conhecimentos, saberes e práticas culturais diferentes. 

Tal intercâmbio busca um novo sentido entre as diferenças.  

É nesse sentido que a perspectiva intercultural vai além da multicultural, pois não 

só considera a diversidade cultural como um fato do qual tem consciência, mas busca 

promover a relação entre estes indivíduos diferentes. Através da problemática que surge 

nesse meio de trocas e choques culturais, busca promover negociações que enriquecem 

todas as culturas envolvidas. Deste modo, a perspectiva intercultural segundo Canen (1997), 

insere-se em uma perspectiva da teoria crítica
56

 da educação, que busca entender 

                                                 
56

 Freire (2014) citando Candau (Interculturalidade na América Latina: construindo processos educativos - 

2011) distingue a interculturalidade crítica como uma das três concepções principais da educação intercultural, 

(sendo as outras duas a relacional e a funcional). A interculturalidade crítica questiona as diferenças e 

desigualdades construídas ao longo da história entre diferentes grupos (socioculturais, étnico-raciais, de gênero, 

de orientação sexual, religiosos, entre outros) na busca de construir sociedades que enxerguem as diferenças 

como construtivas da democracia para estabelecerem relações novas e igualitárias entre os diferentes grupos 

socioculturais.  
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multiculturalidade e educação para vincular educação multicultural a perspectivas de 

transformação da escola, na busca de superar os mecanismos excludentes nas suas práticas 

cotidianas. Assim, a escola trabalha de forma a “buscar estratégias que desafiem preconceitos, 

legitimem discursos e vozes daqueles cujos padrões culturais não correspondem aos 

dominantes” (CANEN, 2001, p. 212).  

Fundamentando-se nessa perspectiva, a educação intercultural tem como objetivo 

construir práticas educativas que ultrapassem as barreiras culturais que impedem a 

aproximação de grupos culturais diferentes, para promover crescimento e enriquecimento 

cultural mútuo. A relação entre educação e cultura para Candau tem um vínculo 

intimamente entrelaçado, não podendo ser desassociados: 

 
[...] não é possível conceber uma experiência pedagógica “desculturalizada”, isto é, 

desvinculada totalmente das questões culturais da sociedade. [...] Estes universos 

estão profundamente entrelaçados e não podem ser analisados a não ser de sua 

íntima articulação. (CANDAU, 2008, p. 13) 
 

Uma educação que atenda as sociedades complexas a qual vivenciamos, onde 

ambientes culturais plurais são constantes, precisa considerar práticas educativas que façam 

ponte entre as diversas culturas. Entendemos que ignorar, neutralizar, calar as culturas 

presentes no âmbito escolar e prejudicial à construção das identidades, dos universos 

simbólicos que ali estão sendo forjados. 

 

1.2. DISTINÇÕES ENTRE A EDUCAÇÃO MULTICULTURAL E A EDUCAÇÃO 

INTERCULTURAL 

 

Segundo Fleuri (2001), há três distinções entre a educação multicultural e a 

educação intercultural. A visão de multiculturalismo, do ponto de vista educacional, se dá 

na pluralidade cultural dos sujeitos/aprendizes envolvidos no processo de 

ensino/aprendizagem. Pluralidade implica diferenças, que se dão na identidade individual e 

coletiva. O multiculturalimso reconhece que cada povo e grupo social desenvolve 

historicamente uma identidade e uma cultura própria e “considera que cada cultura é válida 

em si mesma, na medida em que corresponde às necessidades e às opções de uma 

coletividade (FLEURI, 2001, p. 48). 
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Para o educador, este reconhecimento de identidade e culturas distintas o ajuda a 

traçar uma proposta educativa que ameniza os danos sobre si e sobre os outros. Embora essa 

postura desafie a visão monoculturalista que defende que todos os povos compartilham, de 

forma equivalente, uma cultura universal, ainda assim acaba por legitimar a dominação e a 

exclusão de minorias culturais. Diferentemente, o educador na perspectiva intercultural 

constrói um projeto educativo para promover a relação entre pessoas de culturas diferentes, 

independente dos conflitos que possam surgir.  

Outra distinção entre a educação multicultural e a educação intercultural está na 

forma de compreender a relação entre culturas na prática educativa. Na perspectiva 

multicultural, as diferentes culturas são tidas como objeto de estudo, como um conteúdo que 

faz parte da aprendizagem dos alunos. Por outro lado, a perspectiva intercultural considera a 

cultura como “um modo próprio de um grupo social ver e interagir com a realidade” 

(FLEURI, 2001, p. 53). Destarte, embora visões de mundos diferentes possam entrar em 

choque, a interação entre culturas diferentes colabora para que o indivíduo ou grupo 

modifique sua compreensão da realidade ao compreender o lugar do outro. 

A última distinção feita por Fleuri (2001) entre essas duas concepções educacionais 

refere-se ao sujeito da relação. A educação multicultural, como dito anteriormente, concebe 

cultura num sentido abstrato. Em contrapartida, na educação intercultural os sujeitos, que 

criam e perpetuam a cultura, são valorizados por seus saberes históricos. Desta forma, a 

estratégia da educação intercultural é promover a relação, a interação entre pessoas que 

possuem culturas variadas enquanto membros de sociedades históricas. 

 

3 (DES)CONSTRUINDO AS IDENTIDADES DO “EU
57

” E DO “OUTRO
58

” 

  

Abordar a diversidade cultural oportuna à reflexão sobre a construção das 

identidades.. O que se constata, nas várias esferas sociais, é que temos pouca consciência 

desse cruzamento de culturas por ter se enraizado em nós uma visão homogeneizadora e 

estereotipada de nossa identidade cultural (CANDAU, 2008). As identidades culturais, 

                                                 
57

 A identidade do “eu” é reforçada quando o indivíduo se inclui na categoria “nós”. Nessa categoria estão 

“aquelas pessoas e grupos sociais que têm referenciais culturais e sociais semelhantes aos nossos” (CANDAU, 

2008, p. 29). Seus hábitos de vida, valores, estilos, visões de mundo se aproximam dos nossos e os reforçam.   
58

 Também segundo Candau, os “outros” são aqueles que “se confrontam com estas maneiras de nos situar no 

mundo, por sua classe social, etnia, religião, valores, tradições, etc” (ibid). 
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formadas pelo pertencimento do indivíduo a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas, 

nacionais, influenciam a construção da identidade do indivíduo. Hall (1997, p. 26), afirma que 

“nossas identidades são, em resumo, formadas culturalmente”. Todavia, os processos de 

hibridização, de negação e silenciamento de determinados “pertencimentos culturais” torna 

complexa a construção de identidades na sociedade moderna, e coloca em crise constante as 

identidades já formadas por estarem sujeitas a constantes mudanças. Dessa forma, a 

construção da identidade do “eu”, ou seja, das identidades sociais não se caracterizam por sua 

estabilidade, fixidez e permanência (HALL, 1999).  

Hall explica que a produção da identidade na sociedade moderna é formada e 

transformada continuamente “em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 1999, p. 13 ). Conforme os 

sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, o indivíduo pode assumir 

identidades diferentes, em momentos diferentes, com cada uma das quais poderíamos 

temporariamente nos identificar, assim deslocando continuamente suas possíveis identidades. 

Uma das razões pela qual as identidades hoje são fragmentadas e em constante 

formação é a globalização que fortemente impactou a sociedade moderna. Dentre as várias 

definições de globalização, nos pautamos na conceituação de Santos, que afirma que “a 

globalização é o processo pelo qual determinada condição ou entidade local consegue 

estender a sua influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar 

como local outra condição social ou entidade rival” (SANTOS, 1997, p. 108). Logo, a medida 

em que diferentes partes do globo são interconectadas umas as outras via as tecnologias de 

informação, comunicação e transporte, é inevitável que ocorra uma transformação social, 

tendo um grande impacto sobre a identidade cultural a nível individual (HALL, 1999). 

Contudo, Santos (1997) afirma que não existe globalização genuína uma vez que não existe 

condição global para qual não consigamos encontrar uma raiz local. É justamente por isso que 

globalização sem conflitos não existe, pois, o novo vindo “do outro” entra em choque com o 

“eu” da raiz local.  

Tais considerações nos remetem a refletir como entendemos e trabalhamos a questão 

da identidade no contexto escolar. É evidente que antes da inclusão se tornar um tema 

transversal dos PCN, havia uma tendência de se tratar a identidade dos alunos através da falsa 

concepção de uma identidade coletiva homogênea, estável e unificada.  Ainda assim, mesmo 
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nos anos mais recentes, onde férteis diálogos têm sido promovidos sobre a diversidade dentro 

da escola, ainda encontramos práticas pedagógicas estereotipadas, que silenciam culturas que 

não se enquadram a norma dominante. De acordo com Fleuri (2003), quando diferenças 

culturais são consideradas de forma estereotipada, focaliza-se apenas nas manifestações 

externas e particulares dos fenômenos culturais, deixando de valorizar os sujeitos sociais que 

produzem tais manifestações culturais.  

Candau (2008) aponta como um exercício fundamental por parte dos educadores, o 

reconhecimento das diferenças étnicas, de gênero, de culturas, de diversas origens regionais e 

comunitárias. O caminho apontado por diversos autores é uma prática pedagógica que 

descontrua “práticas naturalizadas e enraizadas” no trabalho docente e, por meio da 

interculturalidade, busque a interação de modelos culturais diversos na formação dos 

educandos. Por esse caminho, surgirão oportunidades de fomentar a curiosidade dos alunos ao 

(re)conhecimento de sua própria identidade cultural  como também das representações do 

“outro”.  

Grande parte da sociedade cria representações do “outro”, do que consideramos 

diferente, por meio de uma visão etnocêntrica, estereotipada e ambígua. As representações e 

relações entre culturas diferentes são forjadas a partir de uma lógica binária, que refletem as 

relações de poder (dominador x dominado, ricos x pobres, certo x errado, normal x diferente, 

nós x eles). Essa lógica binária da identidade limita a compreensão da complexidade dos 

agentes e das relações subentendidas de cada lado, como também fica limitado nosso 

entendimento dos significados que ocorrem da reciprocidade das inter-relações, da pluralidade 

e variabilidade produzidos nessas relações (FLEURI, 2003). A prática pedagógica não pode 

ser regida dentro dessa lógica binária, antes, deve se pautar na complexidade que compõe o 

indivíduo e a sociedade. Complexidade, que vá além da pluralidade ou da diversidade, que 

leva a ambivalência e o hibridismo para além da reciprocidade, buscando o respeito e 

alteridade, onde o “eu” só pode existir através do contato com o “outro”. 

A perspectiva da educação intercultural é uma estratégia para potencializar as ações 

desencadeadas pelos conflitos que surgem dessas representações binárias entre culturas que se 

cruzam. Mediante o diálogo, a escola pode constituir espaços alternativos que proporcionem 

um suporte positivo nesse momento de (des)construção de identidades, onde se manifeste a 

interação entre diferentes culturas e a acolhida ao diferente. Portanto, a educação intercultural, 
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na escola, começa quando o professor, através de sua prática pedagógica, ajuda o educando a 

descobrir-se a si mesmo, fazendo-o enxergar que “a diferença não está no Outro, mas no Eu 

que existe em cada indivíduo” (BIZARRO e BRAGA, 2004, p. 58).  

Na sequência abordaremos a interculturalidade aplicada ao ensino de língua inglesa. 

 

4 A INTERCULTURALIDADE NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

 

No que diz respeito ao ensino de língua inglesa, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) de Língua Estrangeira consideram o principal objetivo educacional da 

aprendizagem de uma língua, a aprendizagem intercultural “que o ajuda a aumentar sua 

autopercepção como ser humano e cidadão” e que a educação por línguas ajuda “a entender o 

outro e sua alteridade” aprendendo mais “sobre si mesmo e sobre o mundo plural, marcado 

por valores culturais” (BRASIL, 1998, p. 19). 

Ancorada pelos PCN a interculturalidade deve ser trabalhada no ELI no Brasil com o 

objetivo de proporcionar uma relação entre línguas que leve os alunos a enxergar a cultura do 

outro percebendo as semelhanças e diferenças tanto identitárias quanto culturais. Espera-se 

que com o desenvolver desse olhar para o diferente crie-se uma relação de respeito e aceitação 

da cultura do outro. O ELI, pautada na interculturalidade, por oportunizar a relação respeitosa 

entre as culturas, pode promover uma formação para o aluno brasileiro construída na 

consciência crítica de diferentes contextos sócio-históricos. Nesse sentido, Fleuri (2001, p. 49) 

enfatiza que “nas práticas educacionais, a perspectiva intercultural propõe novas estratégias 

de relação entre sujeitos e grupos diferentes” ao “promover a construção de identidades 

sociais e o reconhecimento das diferenças culturais” sustentando a relação crítica e solidária 

entre elas. 

Por meio da comunicação e do diálogo entre grupos culturais diversos a educação 

intercultural promove a solidariedade, a reciprocidade e o respeito entre culturas distintas. 

Todavia, para se estabelecer a aula de línguas na perspectiva da interculturalidade é 

necessário ter bem definido as questões que caracterizam a interculturalidade para que sejam 

aplicadas à prática pedagógica. Essas características, como o reconhecimento das diferenças e 

desigualdades, a construção de identidades dinâmicas abertas e plurais, a construção da 
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autonomia, o empoderamento de indivíduos e a construção da autoestima (FREIRE, 2014), 

precisam fazer parte do cotidiano da escola.  

Barbosa (2007) tem trabalhado o conceito intercultural e a forma como essa 

abordagem pode ser aplicada ao ensino de línguas estrangeiras (LE). Desenvolvida a partir da 

perspectiva das aproximações entre língua e cultura, faz-se uma espécie de mediação cultural 

na qual o aprendiz reflete sobre a sua cultura de origem e a cultura alvo. 

Portanto, o foco das aulas é aprender e apreender o conhecimento não só linguístico, 

mas sobre tudo cultural do idioma que está sendo ensinado como forma de promover a troca 

entre culturas. A autora também ressalta que o aspecto intercultural no ensino de LE pode ser 

entendido como “um procedimento ou uma ação que auxilia o aprendente a perceber as 

configurações identitárias e culturais de forma problematizadora e não-simplificada” 

(BARBOSA, 2007, p. 213), proporcionando uma experiência de vida distinta daquela que é 

parte de sua identidade cultural. Tal prática concebe uma nova maneira de estudar LE.  

Essa nova abordagem de ELI pretende transgredir o ensino pautado por rigores 

metodológicos, que se atenta aos aspectos gramaticais da língua ensinada de forma tecnicista 

e tradicional. A perspectiva intercultural aplicada ao ELI prega uma prática docente que vá 

além da língua, concebendo o espaço da sala de aula “como mundo social em que os sujeitos 

que ali estão, refletem as representações da realidade construída durante as negociações 

imbuídas no ato de ensinar”
59

 (OLIVEIRA, 2014, p. 32). Nessa ótica, a sala de aula é um 

espaço de negociação onde diversos discursos, movidos por intenções variadas, permeiam e 

constroem identidades.  

Nada obstante, para que a sala de aula se transforme em um espaço de troca entre 

culturas, o professor desempenha talvez o papel mais importante dessa troca. O professor que 

responde ao desafio intercultural precisa, além de ter um conhecimento sólido de sua matéria, 

ter a capacidade de transmitir imagens, perspectivas e pontos de vista que desmistifiquem 

estereótipos e preconceitos para promover a valorização das diferentes culturas, criando um 

espaço de liberdade na sala de aula (BIZARRO; BRAGA, 2009). Este professor se portará 

como mais que um agente de ensino, mas como um mediador cultural, que tenha uma atitude 

positiva de relacionamento inter-racial, inter-cultural e inter-social. Assim, poderá 

                                                 
59

 Essa concepção é defendida por autores renomados da área da linguística como Moita-Lopes (2003) e 

Pennycook (2004). 
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conduzir seus alunos à descoberta das semelhanças e diferenças do ser e do agir, levando-os a 

entender que a forma de categorização da nossa própria cultura não é universalmente válida, 

mas apenas legítima. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A emergência de novas perspectivas de compreensão das diferenças e das 

identidades culturais nas práticas educativas nos fez recorrer à perspectiva intercultural. Os 

desafios são muitos, mas acreditamos que o ELI pautado na abordagem intercultural pode 

gerar um novo “olhar cultural”, que nos leve a reconhecer o outro não com suas diferenças, 

mas através da riqueza que há na diversidade. Assim, desconstruindo as práticas de ensino de 

línguas que são fixas, prontas e reproduzidas automaticamente, procura-se, por meio da 

perspectiva intercultural crítica, juntar o aspecto social da linguagem ao seu contexto social, 

para que o discurso do professor transmita tanto o conhecimento linguístico quanto o 

conhecimento cultural, ao valorizar e explorar a pluralidade cultural. Dessa forma, a 

aprendizagem da língua passa da artificialidade a realidade por habitar em contextos reais, 

resgatando o espaço intra-escolar. Viabilizar uma prática pedagógica crítica, que conheça o 

universo cultural dos alunos, enalteça a pluralidade cultural (CANEN, 2001), e auxilie na 

construção de suas identidades são pontos cruciais da perspectiva intercultural. 
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E MENINAS NÃO PODEM IR À ESCOLA?: DA INQUIETAÇÃO À AÇÃO  

Maura Dourado 

 

 

Resumo: Num mundo social que existe e se (re)constrói na e pela linguagem, uma área do 

conhecimento voltada para “problematizar e criar  inteligibilidades para problemas sociais  

em que a linguagem tem um papel central” (MOITA-LOPES, 2006, p.14) torna-se 

socialmente imprescindível, sobretudo, quando se coaduna com uma visão de que “é possível 

mudar as coisas, ao invés de nos contentar em simplesmente descrevê-las e fazer teorias 

engenhosas a respeito delas” (RAJAGOPALAN, 2003, p. 12). Conciliando princípios da 

Linguística Aplicada Crítica e dos estudos de letramento crítico, esta pesquisa-ação parte da 

problematização de uma licencianda de Letras-Inglês acerca dos sonhos, ausência de sonhos e 

a não familiaridade de um grupo de alunos do 6º ano de uma escola pública de João Pessoa 

(PB) com a prática do pensar e falar sobre si na escola. Os resultados revelam o que crianças 

que tendem a ser silenciadas na escola dizem quando suas vozes são ouvidas e valorizadas. 

 

Palavras-chave: Problemas sociais. Voz. Mudança. 

 

LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

Ocupando-se da linguagem em relação à vida social,  a Linguística Aplicada vem não 

apenas dialogando com as ciências sociais e humanas desde a década de 90, mas, sobretudo, 

forjando gradativamente “uma concepção de crítica transformadora, [o que] significa que nós, 

na qualidade de intelectuais e professores, precisamos assumir posturas morais e críticas a fim 

de tentar melhorar e mudar um mundo estruturado na desigualdade". (PENNYCOOK, 1998, 

p. 42). Essa, desde então, denominada Linguística Aplicada Crítica tem  se voltado para 

diversos contextos de interação relacionados tanto à sala de aula como à vida social,  

expandido suas agendas de modo a abarcar relações entre linguagem e ideologia, identidade, 

subjetividade, classe social, gênero, cultura, diferença, ideologia, poder, ética, sexualidade, 

política, discurso. 

Embora o termo Linguística Aplicada Crítica possa sugerir que estamos falando de 

fazer  Linguística Aplicada de forma crítica, como adverte Pennycook (2006), a Linguística 

Aplicada Crítica  configura-se como “uma abordagem mutável e dinâmica para as questões de 

linguagem em contextos múltiplos” (p.67), que envolve “um ceticismo e questionamento 

constantes dos pressupostos normativos da Linguística Aplicada [ ... e ] um trabalho crítico 
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engajado com mudança social” (PENNYCCOK, 2001, p. 10-11), trazendo para o centro das 

discussões questões marginais que foram historicamente negligenciadas pela tradição 

epistemológica da Linguística Aplicada oriunda do hemisfério norte. Como Rajagopalan 

(2013) explica “...nem sempre as teorias e abordagens gestadas na Metrópole atendem aos 

interesses da periferia. Conscientemente ou inconscientemente, elas tendem a ser orientadas 

pelos interesses de quem as elabora e propaga.” (p. 156).  

Dessa perspectiva, a Linguística Aplicada Crítica vem construindo pilares éticos e 

políticos necessários para uma abordagem crítica, emancipadora e transformadora de ensino-

aprendizagem de línguas que possa auxiliar a “construir metaconhecimento sobre novas 

formas de participação social, novos modos de construir sentido, que conduzem a 

performances identitárias fluidas e a lançar um olhar questionador sobre os mesmos” 

(MOITA-LOPES, 2012, p. 213). Ao fazê-lo, a Linguística Aplicada Crítica compartilha 

agenda de interesse com os estudos de letramento crítico, no Brasil, que objetivam não apenas 

o “desenvolvimento de habilidades que capacitem o aluno a ler criticamente as práticas 

sociais e institucionais e a perceber a construção social e situada do texto e da linguagem” 

(FREEBODY 2008 apud DUBOC, 2014, p. 219) e a “leitura do mundo e  da palavra de forma 

crítica" (CORADIM, 2014, p. 100), mas, sobretudo, a consciência “de ler se lendo, ou seja, 

ficar consciente o tempo inteiro de como eu estou lendo, como eu estou construindo o 

significado...” (MENEZES DE SOUZA, 2011 p. 296). 

 

 

LETRAMENTO CRÍTICO 

 

Embora os estudos de letramento crítico no exterior sejam voltados para o letramento 

na língua materna e sejam caracterizados pelo compromisso com a reconfiguração da 

educação aos interesses de grupos marginalizados de aprendizes, que,  devido a questões de 

gênero, cultura e classe socioeconômica, têm sido privados de ter acesso a discursos e textos 

de economias e culturas dominantes (LUKE, FREEBODY,  1997), no Brasil, o conceito de 

letramento crítico foi trazido para o contexto de ensino de línguas estrangeiras pelass 

Orientações Curriculares para o ensino médio (2006), por Menezes de Souza e Monte-Mór, 
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com o objetivo de subsidiar uma proposta de inclusão e “desenvolvimento crítico do aluno” 

(2006, p. 116). 

Letramento crítico é concebido como perspectiva educacional (JORDÃO, 2012.), 

postura filosófica (DUBOC, 2014), “um ponto de vista, uma forma de olhar para o mundo e 

interpretá-lo através de diferentes lentes” (MATTOS, 2014, p. 128). Luke e Freebody (1997) 

ressaltam que letramento crítico “delimita a coalizão de  interesses educacionais 

comprometidos em se engajar com as possibilidades que as tecnologias da escrita e outros 

modos de inscrição oferecem para mudança social, diversidade cultural, equidade econômica 

e emancipação política” (p.1). Para Menezes de Souza (2011), letramento crítico é “ir além do 

senso comum” (p. 293), daquilo que o aluno vê como “natural”, visando capacitá-lo para ler e 

interpretar as palavras e o mundo, ciente de que os sentidos são construídos a partir de sua 

interpretação desse mundo, e não de uma verdade “singular, absoluta, universal” (JORDÃO, 

2014b, p. 198). É uma outra perspectiva educacional, que, embora se aparte da Pedagogia 

Crítica
60

, resgata, indiscutivelmente, os princípios que alicerçam a tradição freireana (1970 

apud Janks e Vasquez 2011, p.1), na qual  “alfabetizar está relacionado a nomear e renomear 

o mundo.”
61

. Conforme Paulo Freire, que, não custa nada lembrar, é uma expoente  “voz do 

sul”,  “é dizendo a palavra com que, pronunciando o mundo, os homens o transformam.” 

(2017 , p. 109). Enquanto a pedagogia crítica freireana, forjada nos anos 70, pautava-se na 

crítica emancipatória e libertadora, o letramento crítico entende crítica como problematização 

da pretensa homogeneidade, objetividade, previsibilidade e estabilidade defendidas pelo 

currículo tradicional ou que tendem a ser naturalizadas. Porém como Janks e Vasquez 

ponderam e parece proceder tanto para os estudos de letramento crítico com de linguística 

aplicada crítica “o que importa é que a crítica não é o ponto final; reconstruções éticas e 

transformativas e ações sociais são.” (p. 265). 

Isso implica reconhecer, conviver e problematizar a heterogeneidade, as 

subjetividades, a imprevisibilidade e a instabilidade da vida social na escola. Trabalhar na e 

com a língua para que ele perceba, por exemplo, que o processo de significação não se origina 

no eu individual, mas na coletividade, nas “verdades” coletivas, que partem “de determinados 

                                                 
60

 Para distinção entre Letramento Crítico e Pedagogia Crítica, ver Menezes de Souza (2011), Jordão (2013, 
2014), Duboc (2014), por exemplo. 
61

 Becoming literate is linked to naming and renaming the world, in other words to social transformation.  
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referenciais, fazendo parte de conjuntos de crenças, valores, procedimentos interpretativos” 

(JORDÃO, 2014b, p. 198), que, como tal, são naturalizados. Trabalhar da perspectiva do 

letramento crítico é aceitar o contexto da sala de aula como gerador de uma multiplicidade de 

sentidos que concorrem, se conflitam, se complementam ou se coadunam. Não há uma 

verdade, não há, em essência, um sentido melhor ou pior que o outro. Há imposição 

sociopolítica de verdades ou de sentido melhor ou correto. 

Aqueles que abrem espaço para as vozes e sentidos criados pelos alunos conhece bem 

a polifonia de vozes, que mais parecem um ‘caos’ decorrente da heterogeneidade, pluralidade, 

multiplicidade, fluidez do mundo e do hibridismo, inteligência e agência dos sujeitos 

(JORDÃO, 2014b). Minha experiência como formadora esbarra constantemente com essa 

observação na sala de aula de professores em formação inicial, que ainda não conseguem 

transformar essa situação em “caos produtivo”, em que certezas e “verdades” podem ser 

problematizadas, visões, opiniões e crenças podem emergir, criando espaços e momentos 

frutíferos para receberem atenção, podem e devem ser reconsideradas e/ou ressignificadas. 

Esses espaços são denominados “brechas” e como tal “constituem metaforicamente uma 

interrupção” (DUBOC, 2014, p. 212) de algo.   São esses espaços, essas brechas  que 

emergem a partir de “encontros com a diferença” que se configuram como possibilidade de 

transformação dos sujeitos envolvidos naquelas práticas sociais (JORDÃO, 2012 apud 

JORDÃO, 2014, p. 137). Da perspectiva do letramento crítico, a transformação mais 

importante é a transformação interna, ou seja, “aquela que modifica nossas subjetividades, nos 

permitindo ver de forma plural e positiva, a multiplicidade de sentidos possíveis” (JORDÃO, 

2014, p. 139). Para tanto, é preciso que o professor considere as brechas como “produtivas ao 

invés de ignorá-las ou silenciá-las ou considerá-las “inocentes”, “alienadas” (JORDÃO, 2014, 

p. 132) ainda que, superficialmente, não façam  o menor sentido. Dessa perspectiva 

educacional, o professor “procura entendê-las de fato, não apenas  para motivar seus alunos, 

mas para fazer sentido da experiência que seus alunos trazem para a sala e aprender com elas” 

(JORDÃO, 2014, p. 132). Essa postura do professor aproxima-se do que Moita-Lopes (2006) 

denomina criar inteligibilidade sobre a vida contemporânea na qual nosso aluno está inserido.  

 

 

O CONTEXTO DAS OFICINAS DE INGLÊS E DA PESQUISA 
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No ano de 2016, no âmbito do Projeto de Extensão, uma equipe de cinco (05) 

licenciandos, dois (02) de espanhol e três (03) de inglês, e eu, como coordenadora do projeto, 

ministramos oficinas semanais de espanhol e inglês com duração de 01:15 (uma hora e quinze 

minutos)  no contraturno em duas escolas de regime integral da rede municipal de João Pessoa 

(PB). Foram formadas três (03) duplas, que se alternavam, semanalmente, entre os grupos do 

4º,  5º e 6º ano da escola que foi selecionada por uma licencianda
62

 para realização de seu 

Trabalho de Conclusão de Curso. A escola fica localizada nos arredores de uma comunidade 

em um bairro de classe média-baixa da cidade. Conforme nossas observações do 

deslocamento dos alunos ao término das oficinas e do horário escolar, a maior parte se 

deslocava a pé para essa comunidade de baixa renda e vulnerabilidade social (cf. FREITAS et 

al., 2013) nos arredores da escola.   

Para compreender como surgiu a pesquisa da licencianda, faz-se necessário descrever 

a primeira oficina planejada e ministrada pelas três equipes, cujo objetivo foi conhecer os 

participantes por meio de uma atividade lúdica. Focamos em questões relativas a nome, idade, 

preferências de comida, esporte, música,  jogos e brincadeiras, qualidades pessoais e sonhos.  

Ao perguntarmos, especificamente, sobre as qualidades pessoais e os sonhos dos alunos, 

surpreendemo-nos tanto com o silêncio e dúvidas em relação às qualidades pessoais quanto 

com as respostas em relação aos sonhos.  

O silêncio, ou seja,  nenhuma resposta verbal e olhar perdido, foi provocado pelo 

nosso interesse em saber alguma qualidade pessoal das crianças, além da não familiaridade 

das crianças com o pensar e falar sobre si ou a falta de hábito de pensar e falar sobre si na 

escola,  bem como os sonhos mencionados, relacionados a bens materiais (quero ter um carro 

grande, quero ter uma casa), à visão altruísta (quero cuidar dos parentes, quero ter e cuidar 

dos meus filhos), à profissão (quero cuidar de animais) e à própria ausência de sonhos (não 

tenho nenhum sonho) inquietaram essa licencianda a ponto de ela querer transformar o seu 

diagnóstico ou a sua interpretação daquela situação com a qual se confrontava.  

Pê (2016), a licencianda, registrou o que estou nomeando como inquietação da 

seguinte forma em seu relato reflexivo: 

                                                 
62

 Meus agradecimentos à licencianda que, gentilmente, permitiu que eu utilizasse o seu corpus de pesquisa e 
seu Trabalho de Conclusão de Curso para a elaboração deste trabalho.  



231 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

Nesse dia, fiquei pensando que queria voltar ao [nome da escola] e 

ajudar a aprofundar o pensamento dos que me disseram sonhos 

superficiais, ser rico e bonito é muito geral, é a sociedade que impõe, 

para mim, esses nem tinham sonhos. Na verdade eu queria que todos 

os alunos enxergassem sonho como se ver no futuro com qualidades 

que eles queriam ter, que eles soubessem o que queriam ser como 

pessoas.  (p. 30) 

 

Em reunião de planejamento na mesma semana, discutimos o que cada participante 

gostaria de fazer levando em consideração as linhas gerais do projeto e as suas próprias  

impressões. Essa pesquisa licencianda começou a se indagar “se as ações do projeto, 

fundamentado pela Neurociência, seriam suficientes para desenvolver práticas que 

valorizassem a individualidade do ser, o aprender a ser na atual sociedade (cf. UNESCO, 

1996; PARAÍBA, 2010;)” (op. cit., p. 30). Na reunião, a licencianda, assim como todos os 

outros participantes, registra sua meta, a saber: autoconhecimento, como ilustrado na Figura 

1. 

 

Figura 1 - Autoconhecimento 

 

Fonte: PÊ (2016, p. 30) 

 

Sem ter certeza dos passos seguintes, nem  que a experiência seria parte de seu 

Trabalho Final de Curso nem, tampouco, ter “qualquer garantia de momentos de letramento 

crítico, apenas intenção de expansão de visão” (op. cit., p. 51), o espaço para uma intervenção 

naquele contexto com potencial crítico-transformador surgia em meio às indagações de como 

agir, o que fazer. Em suas palavras, “[f]oi então que na segunda reunião de planejamento uma 

vivência didática, que pudesse provocar alguma mudança nos sonhos e perspectivas daquelas 

crianças começou a tomar forma.” (op. cit., p. 31).  
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Neste artigo, relatamos, portanto, uma sequência didática com o tema ‘super-herois’, 

trabalhada em quatro (04) oficinas, pelas autoras deste artigo, com um grupo de dez (10) 

alunos do 6º ano. O corpus da pesquisa fragmentos dos relatos reflexivos, fotos, imagens, 

recursos didáticos, produção dos alunos, fragmentos da interação licencianda-colaborada-

alunos na última oficina, assim como fragmentos de seu Trabalho de Conclusão de Curso. 

Ainda que as oficinas de super-heróis tenham tido o objetivo geral de “substituir 

gradativamente a concepção comum e generalista  de super-herói para  concepções  mais 

pessoais, sociais e humanitárias” (op. cit. , p.34), cada oficina teve um objetivo específico. A 

primeira oficina teve o objetivo de resgatar e conhecer os conceitos de  super-heróis dos 

alunos. A segunda, de expandir a visão dos alunos sobre super-herói para uma visão mais 

relevante e prática na vida pessoal e social. A terceira, de construir a noção de que um super-

herói constrói-se na vida real, nas necessidades de uma comunidade. A quarta, de mobilizar 

conhecimento construído e modos de ação no meio social. 

Os dados serão lidos a partir dos pressupostos da linguística aplicada crítica e do 

letramento crítico, discutidos anteriormente, incluindo etapas de um trabalho de letramento 

crítico (cf. DUBOC, 2014). em sala de aula, que também nortearam a interpretação dos dados 

do TCC da licencianda.  

 

1 PRIMEIRA OFICINA: O QUE É UM SUPER-HERÓI? 

 

A licencianda partiu da palavra ‘super-herói’ e da pergunta “como é um super-herói?”, 

abrindo espaço para a subjetividade, buscando descobrir o que a palavra super-herói suscitava 

para aquelas crianças e tentando acessar  “os referenciais, as ‘verdades’, valores e crenças” 

(JORDÃO, 2014b)  que sustentavam as suas visões de heróis. Esse foi um passo consciente 

visando dar voz às margens, aos “pesquisados”, às “vozes do sul”, buscando ver o super-herói 

pelas “lentes da periferia” (MOITA-LOPES, 2006; PENNYCOOK, 2006).  Por essas outras 

lentes, o super-herói é bonito, forte, engraçado, roupa legal, acessórios (p.34).  

Discorrendo sobre leituras dos alunos dos textos em sala de aula, o que, para mim, se 

aplica também à leitura do mundo,  Jordão alerta que “[ainda] que ao professor não façam o 

menor sentido: ao invés de ignorá-las ou considerá-las “inocentes”, “alienadas”, o professor 

de LC procura entendê-las de fato, não apenas para motivar seus alunos, mas para fazer 

sentido da experiência que seus alunos trazem... Mesmo aquelas que pareçam “pouco 
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críticas”.” (JORDÃO, 2014, p. 132). E foi justamente esse parecer “pouco críticas” pelas 

lentes da licencianda, que gerou o passo seguinte como registrado em seu TCC: “Por achar as 

respostas superficiais, perguntei das qualidades que os super-heróis têm que os fazem heróis, 

mesmo sem os superpoderes” (op. cit., p. 35).  

Não podemos deixar de abrir um parêntese em nossa interpretação da oficina para 

registrar a evidência de como o discurso é o lugar da vida social, de como a licencianda no 

calor da ação agiu em meio às vozes que emergiam. A agenda da Linguística Aplicada Crítica 

nos auxilia a considerar que “se é verdade que somos os discursos nos quais circulamos, a 

fluidez discursiva pode ser compreendida como geradora de múltiplas identidades coexistindo 

no mesmo sujeito social ou de fluidez identitária” (MOITA-LOPES, 2012, p. 214), ou seja, o 

que no discurso da licencianda, que assume dois papeis, o de professora na ação na oficina e o 

de pesquisadora na escrita de seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), foi lido como 

“resposta superficial” no contexto de elaboração do TCC pode não tê-lo sido durante a 

oficina, mas de qualquer forma, suscitou novo questionamento para os alunos “ [...] perguntei 

das qualidades que os super-heróis têm que os fazem heróis, mesmo sem os superpoderes” 

(op. cit., p. 35), afinal da perspectiva do letramento crítico “questionamentos geram 

conhecimento e aprendizagem” (JORDÃO, 2014, p. 205). 

As qualidades sem superpoderes que emergiram nas respostas foram legal, esperto, 

inteligente, bom, corajoso, bonito e forte (p. 35). Dando continuidade em busca de 

problematização das respostas lidas como “superficiais”, a licencianda perguntou aos alunos 

seus heróis favoritos, se eles gostariam de ser algum, qual e por quê. (What is your favorite 

super hero? Would you like to be one? Which one?, Why?). As respostas ao porquê da 

escolha de um super-herói foram porque ele(a) é forte, bonito(a) ou poderoso(a). 

Considerando as respostas “como oportunidade de ‘brecha’ a partir de respostas superficiais e 

do senso comum (‘forte’, ‘bonito’ e/ou ‘poderoso’) sobre o herói favorito ...” e como 

“oportunidade para reformular saber ingênuo”,  merecedores, portanto, de um trabalho mais 

aprofundado, a licencianda prosseguiu o questionamento “E se eles fossem pessoas más, 

vocês continuariam a querer ser eles?” . A resposta foi unânime ‘não’. Tanto os pressupostos 

adotados pelo letramento crítico quanto pela linguística aplicada crítica nos autorizam 

algumas leituras dos procedimentos didáticos adotados. Primeiramente, vale lembrar que a 

meta da licencianda, em consonância com as OCEM, era promover “o desenvolvimento 
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crítico do aluno” (2006, p. 116), conduzindo-o a autorreflexão e autoconhecimento. 

Curiosamente, a licencianda não questionou, como poderíamos supor ou esperar, o porquê 

daquelas características eurocêntricas. Tal questionamento já poderia levar à problematização 

e desnaturalização do super-herói, promovendo auto e também metaconhecimento sobre 

crenças, verdades pré-estabelecidas, categorias ontológicas, criadas na coletividade e 

naturalizadas por aquelas palavras escolhidas. Como sabemos, essa escolha de palavras no 

repertório da língua ocorre na cadeia paradigmática da língua. No nível superficial, tais 

palavras foram usadas para qualificar os super-heróis, ao passo que, num nível mais profundo, 

essas palavras  “ lhes servem para gerar o seu mundo” (FIORI, 2017, p. 28), construído no 

discurso e que nos constituem,  e como tal valem ser objetos de reflexão.  

O mesmo se aplicaria à consciência de leituras preferíveis de super-herói, ou seja, por 

que aquelas crianças leem o super-herói como sendo idôneo. E em não sendo, não querem 

mais sê-lo. Contudo, não podemos deixar de considerar que é “o nosso olhar que enxergará 

onde e quando poderemos desenvolver um trabalho mais crítico” (DUBOC, 2014, p. 226), 

assim como os “espaços de manobra” (DOURADO, 2016) que se apresentam durante o 

trabalho docente. Considerando o tempo, a faixa etária, esse outro espaço de manobra e 

momento para desenvolver um trabalho mais crítico veio na segunda oficina, afinal a primeira 

oficina objetivava acessar e partir da experiência com o conhecido. 

 

2  SEGUNDA OFICINA: DA FICÇÃO PARA O REAL 

 

A oficina teve início com quatro perguntas orais em inglês e português: What do 

superheroes have in commom? (O que os super-heróis têm em comum?), What is their 

mission?” (qual a missão dos super-heróis?), Can you have these characteristics? (Vocês 

podem ter essas características?) e How can you be super heroes in your home, street? (Como 

você próprios poderiam ser super-heróis em suas casas, ruas, vizinhança?) . As respostas 

reuniram novamente palavras com prosódia semântica positiva forte, inteligente, esperto, 

legal e corajoso. E as crianças mostraram compartilhar “lentes” culturais que as fazem ver a 

missão do super-herói como a de ajudar as pessoas de forma unânime, assim como a 

possibilidade de eles terem as mesmas características.  

Novamente, os pressupostos teóricos insistem em nos lembrar atitude questionadora e 

problematizadora em detrimento de uma postura de naturalização de interpretações ou leitura 



235 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

de mundo. E essa atitude problematizadora ou brechas para instabilidades podem surgir a 

qualquer instante em uma sala de aula que trabalhe dessa perspectiva educacional, que acolha 

a diferença, que reconheça o discurso como lugar de constituição de identidades e do ser 

social.  A última pergunta que submete o super-herói às contingências locais [“How can you 

be super heroes in your home, street? (Como você próprios poderiam ser super-heróis em 

suas casas, ruas, vizinhança?”], e não mais como um universal absoluto, a manobra do global 

para o local, imprevisível e inusitada pelas lentes das crianças, a experiência com o novo 

(DUBOC, 2014) foi justamente o que acionou o gatilho da instabilidade,  ao romper com o 

senso comum” (MENEZES DE SOUZA, 2011, p. 293), daquilo que o aluno vê como natural 

- “como assim eu ser super-herói na vida real?”.  

Depois do silêncio, que em si já é revelador de instabilidade,  de uma possível brecha, 

“uns responderam que tinham como ser super-heróis em suas casas, ruas, vizinhança, 

enquanto outros responderam que não havia a possibilidade”. O espaço de manobra, a brecha, 

a possibilidade de expandir visão, de promover autoconhecimento pelas lentes do outro, pela 

alteridade, pela agência como conflito e diferença de visões estava estabelecido.  Em meio ao 

confronto de visões, nessa arena de embate discursivo (Bakthin, 1999), uma aluna diz  

“ajudando minha mãe em casa”, na coletividade, as crianças começaram a submeter o herói 

fictício ao mundo real e às contingências locais: “Ajudar os animais, defender minha cidade” ,  

“ajudando um velhinho a atravessar rua” etc. Em sua busca pelo momento para deslocamento 

e expansão de perspectiva, a licencianda não apenas legitimou as diferentes formas de 

construção de sentidos dos alunos, como também percebeu que as experiências influenciam 

modos de conhecer, ler e ver o mundo. O desafio está, entretanto, transformar isso em 

metacohecimento no calor da ação de modo a realizar agência,  fazendo com que o aluno 

entenda como essa agência é realizada (JORDÃO, 2014B) ou fazer como que o aluno leia se 

lendo, veja se vendo, interprete se interpretando (MENEZES DE SOUZA, 2011). E isso 

definitivamente não é tarefa fácil na cultura de ensinar e aprender da escola brasileira em que 

todos falam e ninguém escuta. 

 

3 TERCEIRA OFICINA: SUPER-HERÓI NA VIDA REAL 
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Essa oficina, por mim ministrada e planejada, partiu do  trailer
63

 de um desenho 

animado paquistanês da super-heroína, Burka Avenger, a partir do qual construímos o perfil 

da super-heroína, órfã, que teve sua casa incendiada, um pai adotivo, que se tornou seu  

‘mentor’ nas artes marciais. Uma super-heroína  cujos instrumentos de luta são cadernos e 

lápis. Em seguida ao trailer e a construção do perfil da super-heroína, os alunos foram 

apresentados à Malala, paquistanesa, ganhadora do Nobel da Paz, por meio de imagens em 

slides com a capa de seu livro “EU SOU MALALA”, mulheres vestindo burcas e véus, 

definição e fotos do Talibã, o mapa mundial com a localização geográfica do Paquistão, foto 

de Malala na ONU.  

Buscando a desconstrução do herói eurocêntrico e  de uma visão romântica de herói, 

essa oficina teve o objetivo de promover o “encontro com a diferença” (JORDÃO, 2010) e 

trazer mais instabilidade à visão de um herói/heroína, ainda que o mundo não o reconheça 

como herói/heroína, forjada na contingência local. Como outras vozes de periferia, as vozes 

das meninas talibãs também são silenciadas. A luta pelo direito de meninas irem à escola, não 

porque as tarefas domésticas e da comunidade, que os alunos mencionaram na oficina 

anterior,  revelem um saber ingênuo sobre super-herói, mas sim pela relação entre o 

letramento escolar e as experiência de vida. Assim como as experiências de vida do contexto 

em que vivem implique ter uma casa para varrer e velhinhos para ajudar, no contexto de 

Malala a contingência é outra. E nessa contingência repensar  a categoria de herói e perceber 

que não é uma categoria ontológica, mas sim construída no coletivo sociocultural, político e 

ideológico (PENNYCOOK, 2006), assim como os sentidos às ações de Malala e da 

personagem do desenho animado, inspirada em Malala, são atribuídos com base em 

procedimentos interpretativos (FISH, 1985 apud JORDÃO, 2014). Com destaque em alguns 

trechos da fala de Malala na ONU  e da  personagem do desenho animado nas legendas em 

inglês, foi trabalhado como as identidades são “performadas”, i.e., “formadas na performance 

linguística” (PENNYCOOK, 2006). Nesse contexto de “encontro com a diferença” 

(JORDÃO, 2010) e de “vestir as lentes” dos outros (DUBOC, 2014), abriu-se espaço para a 

“disparidade” (JANKS, 2011, 2016): o que crianças silenciadas no método tradicional de 

                                                 
63

 https://www.youtube.com/user/BurkaAvenger  

 

https://www.youtube.com/user/BurkaAvenger
https://www.youtube.com/user/BurkaAvenger
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ensino falam quando são permitidas? Como se posicionam ao vestir as lentes dos outros? 

Destacamos a pergunta espontânea durante a conversa sobre Malala por parte de uma das 

alunas que pouco falava nas oficinas: “E meninas não podem ir à escola, estudar?”. Esse é, a 

nosso ver, o objetivo do letramento crítico e da linguística aplicada crítica no ensino de língua 

estrangeira: promover o encontro com  o outro, a diferença, com o novo (DUBOC, 2014), o 

desconhecido, o global e problematizar as brechas e espaços de manobra que surgem de forma 

inusitada, questionando o senso comum, as verdades construídas coletiva e impensadamente, 

buscando em sala de aula inteligibilidade para questões da vida social, expansão de visão  

para, quem sabe, transformá-las.  E com essa intenção de mobilização de saberes construídos 

nessa vivência didática, a 4ª oficina se realizou.  

 

4 QUARTA OFICINA: “E VOCÊS LUTAM POR ALGO, DEFENDEM ALGO?” 

 

A oficina iniciou com um slide (Figura 2) que reunia duas fotos de Malala com as 

frases ‘One child, one teacher, one book & one pen can change the world’ (uma criança, 

um(a) professor(a), um livro e uma caneta) e ‘I am stronger than fear’ (sou mais forte do que 

o medo)] e o mote da aula no topo do slide [Not all heroes need super powers!]. 

 

Figura 2 – Nem todos os heróis precisam de superpoderes 

 

Fonte: PÊ (2016, p. 39) 

 

O fragmento a seguir capta o trabalho docente em sala de aula e a busca por 

possibilidades e formas de ação que pudessem transformar uma condição de inação, como 

percebida pela licencianda. A transcrição da interação em sala de aula envolve Anita, Rosa, 

Jezebel (nomes fictícios dado às alunas mais participativas), a licencianda, devidamente 

nomeada por Pê, e eu, colaboradora na dupla, identificada por ‘Dourado’. 

Pê: (...) Então: “Not all heroes need super powers.” ((apontando para os slides)) Tá?  “One child one teacher one 

book and one pen can change the world” Uma criança, um professor e um livro pode mudar o mundo todo (...) . 

Vocês lembram que Malala “fight/ for” lutava por....  Malala lutava pelo quê? 

Anita: [Pela educação 
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Rosa: [Pela educação 

Pê: “the right for education” ((mostrando e apontando para os slides)).  Pelo direito da educação /.../ She “fights 

against” what? Ela lutava contra o quê? 

Anita: Como é que se chama::: ((pensativa)) eita bexiga... ((estalando os dedos pensativa e agitada)) 

Pê: [“And you? Fight for what?”((lendo slide seguinte)) Vocês lutam pelo quê? O que vocês queriam lutar/ o/ 

que vocês podem lutar? 

Anita: [and you... 

Anita: pela vida 

Jezebel: nada /.../ 

Pê: Fight for (( mostra o slide)) ok? 

Anita: O que é “fight for”?   

Pê : Lutar:: 

Pê: Lutar por... 

Anita: vida 

Pê: Life? ((escreve no quadro)) Como assim lutar pela vida? 

Anita: ((pensativa)) 

Pê: O que mais? 

Rosa: pela paz 

Pê: Peace::: ((escreve no quadro)) 

Pê: What else ? O que mais? /.../ 

Anita: pela educação 

 Pê: Pela educação também’ Êh::: O que mais?  

Anita: Pela criança 

Pê: Child ((escreve no quadro)) 

Pê: Vou mostrar (...) que crianças também podem lutar’ E conseguem, viu /.../ 

Pê: E essa palavra aí “kids are heroes” ((apontando para palavras escritas no vídeo)) 

Coro: crianças são heróis 

Pê: Essas crianças tão lutando pelo quê? 

Anita: Pelo animais /.../ 

[…] 

Pê: Então, quais seriam as lutas de vocês:: Seria essas mesmas ((aponta para o quadro)) ou querem mudar? 

Anita: quero mudar 

Pê: Quer mudar? 

Anita: Não:: não 

Dourado: Outras coisas...A Malala encontrou aquela situação para lutar, esse menino que cuida dos animais, viu 

os animais a::/ abandonados e se juntou com forças para ajudar os animais... O outro foi/ juntou dinheiro pra ir 

cuidar da água na África.. E vocês aqui? Na comunidade que vocês moram, na escola... Que bandeira vocês 

querem levantar? 

Anita: meu país 

Pê: O que vocês queriam melhorar? Ajudar a melhorar? 

Rosa: país 

Anita: eu queria poder mudar meu país 

Pê: Meu país? 

Anita: Porque o Brasil é o lugar que tem mais crime no mundo 

Pê: Tá.. Quero muito defender uma coisa... e como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso começar a 

fazer isso?(...) 

Anita: Pedindo:::: ajuda 

Pê: Pedindo ajuda as pessoas (...) 

Pê L: O quê mais? A gente pode fazer cartaz, a gente pode pedir ajuda as pessoas? O que mais? Fazer um cartaz 

e depois que faz um cartaz vai para onde? 

Anita: pra RUA 

Pê: O que mais? 

Anita: procurar dinheiro, ajuda, alimentos 

Pê: O quê mais? A gente pode fazer cartaz, a gente pode pedir dinheiro às pessoas?  

Anita: Pra ajudar 



239 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

Pê: Pra ajudar... EXATAMENTE...Como? ((mostra o slide com meios tecnológicos de pedir ajuda))/.../ ÓH, 

sabemos que agora a gente tem internet, né? /.../ Hoje em dia, e/e/e/la permite que a gente veja coisas sem nem tá 

presente 

Anita : É,  a gente vê as coisas sem nem sair do canto 

Rosa: Pelo canal do Facebook (...) 

Anita: WHATSAPP... YOUTUBE!. 

(PÊ, 2016, p. 40-42) 

 

Mesmo sem parâmetros para avaliar se seu exercício de agência e engajamento 

discursivo em relação à criminalidade no Brasil era suficiente ou adequado [“Tá bom?”] , 

Anita tem seu apelo filmado e transcrito no Quadro 1, a seguir. 

 

Quadro 1 – Engajamento discursivo de Anita 

Olá gente, meu nome é [Anita]. Estou aqui para ajudar o Brasil. Sabia que o 

Brasil é o que tá tendo mais crime? Como roubo, matança, estrupo e etc. 

Sabia também que tá tendo muitas drogas? Como crack, pedra, pó e etc? Se 

vocês puderem ajudar, eu agradeço muito. Obrigada. Bye. Tá bom? 

(PÊ, 2016, p. 43) 

 

O processo de mobilização de ação e a produção final de Anita, por exemplo, falam 

por si a questão da disparidade quando se dá voz a alguém, reposicionando-o “como agente 

no processo de construção da vida social [...], acredita[ndo] no ser humano como agente no 

mundo, como alguém que pode transformar a realidade narrando a si mesmo e aos outros 

criticamente ....” (JORDÃO, 2014b,p. 201).  Nas palavras de Pê (2016), ao dar voz  

 

...para que as alunas pudessem  expandir e transformar suas visões, 

atitudes, consegui que elas percebessem que é preciso agir de forma 

concreta, ou seja, para além do discurso pronto do ajudar que circula 

na sociedade, como reproduzido por Anita  em ‘Pedindo::: ajuda’. 

Afinal já tínhamos partido do conhecido (herói no mundo da fantasia) 

para o novo (herói no mundo real) para a conceituação de herói, 

fazendo conexões com  o local e o global e expandindo perspectiva. 

Por que não ousar mobilizar ação e, quem sabe, instigar as crianças a 

partir para transformação? (p.62) 

 

Os conhecimentos de mundo que Anita traz e mobiliza no discurso são legítimos, não 

há nada de ingênuo, por serem situados e virem de uma criança em tão tenra idade, 
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aproximadamente, 10 anos, que teve e agarrou a oportunidade de observar o global para agir 

localmente, atendendo às contingências, expandindo de um herói fictício para um herói na 

vida real.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Da inquietação à problematização, da problematização à possibilidade de expansão de 

perspectiva e à ação crítico-transformadora, buscamos registrar e discutir os percursos 

sinuosos de uma postura problematizadora e questionadora, sensível às respostas dos alunos 

para questões que, pela interpretação da licencianda,  revelaram ausência de sonhos ou sonhos 

“superficiais”, ausência de um pensar ou falar sobre si na escola, falta de experiência entre 

temas da escola que se entrelaçam com temas da vida social. Dessa inquietação, a disparidade 

(JANKS, 2013) surge quando crianças que tendem a ser silenciadas na escola recebem a 

oportunidade de começar a falar. E nesse começar a falar, surgem questionamentos acerca de 

realidades díspares e incompreendidas, como, por exemplo, “Meninas não podem ir à escola, 

estudar?”.  

Esses percursos foram trilhados contingencialmente não sendo, portanto, 

aleatoriamente, replicáveis, exceto a postura crítico-transformadora da licencianda face a uma 

experiência interpretada como merecedora de “alguma mudança”.  O simples fato de uma 

licencianda, entre  cinco, ter interpretado e lido aquela experiência da forma como leu faz 

parte da agenda de interesse do que entendemos como estudos de  letramento crítico e de 

linguística aplicada crítica. 
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OUVINDO O SILÊNCIO EM SALA DE AULA 

 

Daniel Bruno Silva Rodrigues
64

 

 

RESUMO: Na escola, aprendemos a caminhar em meio a sociedade, por meio da 

comunicação trocamos experiências e assim aprendemos cada dia mais, porém, por variados 

motivos, muitos alunos tendem a se silenciar nesse eventos comunicativos em sala de aula. 

Essa falta de conexão do aluno com a sala de aula, pode prejudicar o processo de 

ensino/aprendizagem. Podemos pensar que, mesmo não querendo participar da aula, esses 

alunos dizem algo por meio disso, pois, esse silenciamento tem uma motivação, e é preciso 

que o professor procure ouvi-los para saber o que os faz não quererem participar das 

discussões. Para poder ouvi-los e poder atender ao seu chamado, o professor precisa ter um 

letramento crítico sobre a linguagem e as relações em sala de aula. Sendo assim, o objetivo 

dessa pesquisa foi averiguar esses alunos silenciados em sala de aula e descobrir os motivos 

que causam essa situação, para que assim, possamos refletir sobre quais medidas o professor 

pode ou deve tomar para melhorar a qualidade de ensino e do ambiente de sala de aula. Para 

isso, por meio dessa pesquisa qualitativa, após uma pesquisa e revisão bibliográfica em 

artigos, livros, etc., sobre o tema, foram observadas aulas em um escola da rede pública, para 

identificar esses alunos silenciados, e posteriormente foi realizada entrevista para descobrir 

como estes se sentiam em ralação ao ambiente em sala de aula. Os resultados apontaram que, 

essa condição de silenciamento é alicerçada em dois pilares, a falta de profissionalidade de 

alguns professores e os conflitos entre os alunos em sala de aula. Cabe ao professor, atentar-se 

aos diversos fenômenos que ocorrem no ambiente escolar e buscar empenhar-se para garantir 

uma boa qualidade de ensino. 
 

 

Palavras-chave: Silencio. Inclusão. Sala de Aula. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A comunicação é um evento no qual transmitimos nossas ideias, memórias, 

sentimentos, a nossa consciência de ser, a outro indivíduo (SILVA et al, 2000). Ela não se 

limita apenas no ato da fala, o campo da linguagem é muito abrangente, tento em si vários 

outros fenômenos que produzem esse evento de comunicação/transmissão de ideias. Entre 

esses fenômenos, podemos pensar também, na ausência da interação comunicativa, pois ela 
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também tem essa característica de transmissão de ideias e sentimentos, uma vez que, ao 

negar-se a falar, um indivíduo pode estar tanto protestando algo ou alguma circunstância a 

qual é imposta a ele, quanto estar dando mérito a um aparato de dogmas que o levam a pensar 

que não pode, não está apto ou que não tenha o direito de falar. 

Na escola que aprendemos a caminhar em meio à sociedade, fora das paredes de suas 

casas, os jovens e crianças mostram quem são ou quem podem ser (FERREIRA, 2012). 

Devido aos mais variados motivos, no entanto, muitos alunos tendem a se silenciar em 

negociações de sentido e interação em sala de aula, seja por algo que os faça perderem o 

desejo de participar, ou por qualquer tipo de opressão vivida nesses espaços. Essa falta de 

conexão do aluno com a sala de aula, além de ter a possibilidade de prejudica-lo seriamente 

em sua vida acadêmica, pode criar um ambiente desagradável e estressante de convívio 

escolar, que por sua vez, pode também, trazer riscos à saúde (EISENSTEIN et al, 2009). 

Basta apenas saber explicar os conteúdos disciplinares? Saber ouvir é tão importante 

quanto saber falar, senão mais (FREIRE, 2005). É necessário que nos atentemos em trabalhar 

em conjunto com os alunos, pois, o professor assumindo a postura de mediador de 

conhecimento e não dono dele, pode acrescentar significativo valor em suas aulas, levando em 

consideração o ponto de vista dos mesmos. Esse “saber ouvir”, não se aplica apenas no ato de 

escutar o discurso de outro indivíduo, esse “saber ouvir” refere-se também a atentar-se ao 

ambiente em sua volta e o que ocorre nele, em outras palavras, estar atento as diversas formas 

com que fazemos uso da linguagem para nos comunicar, consciente ou até inconscientemente. 

Pensando no silêncio como uma forma linguística de sentido, podemos afirmar que 

esses alunos dizem algo através da falta de comunicação oral, pois, consciente ou 

inconscientemente, eles estão se constituindo em identidades, sentimentos e percepções. Cabe 

ao professor, ter um letramento crítico de escuta sensível às relações sociais em sala de aula 

(CERQUEIRA, 2006), para que assim ele possa, sem conflitos e sem eliminação das 

diversidades, buscar as formas de diálogo adequadas para que se possa compreender a 

motivação desse silêncio por parte dos alunos e o que, segundo a linguagem, eles dizem 

através dele (SOUZA, 2010). 

Sendo assim, o objetivo da presente pesquisa foi verificar a ocorrência de alunos 

silenciados em sala de aula, com o intuito de descobrir, em um estudo de caso (GIL, 2008), 

como eles se sentem e se constituem nesse espaço escolar e descobrir os motivos que causam 
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determinadas reações, para que, assim, possamos refletir sobre quais medidas o professor 

pode ou deve tomar para melhorar a qualidade de ensino e do ambiente de sala de aula. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Freire (1997), nos lembra, sobre a importância de atentarmos para o fato de que, 

ensinar está diretamente ligado a aprender, nas palavras do autor 

 

 [...] ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que quem 

ensina aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimento antes 

aprendido e, de outro, porque, observando a maneira como a 

curiosidade do aluno aprendiz trabalha para apreender o ensinando-se, 

sem o que não o aprende, o ensinante se ajuda a descobrir incertezas, 

acertos, equívocos. (FREIRE, 1997, p.19) 

 

O professor, mesmo sendo o responsável por apresentar os conteúdos didáticos ao 

alunos, deve ter a consciência que a cada momento, a cada aula, assim como ensina, ele 

também aprende com os alunos, através das negociações de sentido em sala de aula 

(BARBOSA, 2000). Libâneo (2001), partilhando de uma ideia semelhante a de Freire (1997), 

diz que é indispensável a formação continua do educador, e que esse, a cada dia deve estar 

atento as mudanças que ocorrem a sua volta, e sempre buscar aprender cada vez mais. 

Para o educador poder aprender com os educandos, é necessário que esse se permita 

aprender, Freire (2005), nos atenta ao fato de que, saber ouvir, é tão importante quanto saber 

falar, Cerqueira (2006), partilha dessa ideia, segundo a autora, é necessário que haja um 

processo de escuta sensível em sala de aula, pois, por meio disso é possível criar vínculos 

afetivos entre professor e aluno e por meio desses, ocorrerão entre eles, as negociações de 

sentido assim chamadas por Barbosa (2000) que em suma, são eventos comunicativos de 

trocas de ideias, sentimentos, significados e experiências, (SILVA et al, 2000) por meio do 

uso da linguagem, que nos constituem como indivíduos. 

Freire (1997), reforça essa ideia ao dizer que, o professor não deve apenas falar ao 

aluno, mas também, falar com o aluno, ou seja, escutar sua voz, e considerar suas ideias e 

sentimentos para que assim possa existir uma troca de sentidos entre eles. Souza (2010), 

discorre sobre necessidade da reflexão sobre os eventos comunicativos, e a importância de 
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buscar considerar tanto o próprio lado quanto o outro lado, e assim, buscar uma forma de 

interação entre eles que não diminua nem inferiorize qualquer um deles, ou tente criar uma 

harmonia forçada, em seu texto o autor diz 

 

[...] Esse enfoque crítico nas condições complexas de produção de 

significação de ambos os lados pode ajudar a entender a complexidade 

do conflito em questão e a impossibilidade de eliminar as diferenças - 

e portanto os conflitos - de ambos os lados. A criticidade está em não 

apenas escutar o outro em termos de seu contexto de produção de 

significação, mas em também se ouvir escutando o outro. O que 

resulta desse processo de escutar é a percepção da inutilidade de 

querer se impor sobre o outro, dominá-lo, silenciá-lo ou reduzir sua 

diferença a semelhança de nosso ‘eu’; a escuta cuidadosa e crítica nos 

levará a perceber que nada disso eliminará a diferença entre nós 

mesmos e outro, e nos levará a procurar outras formas de interação 

que não sejam nem o confronto direto e nem a busca da eliminação 

harmoniosa das diferenças (SOUZA, 2010, p.5) 

 

Para Vasconcelos (1993) e Cerqueira (2006), é indispensável essa postura do 

professor, de reconhecer o reflexo dos eventos e de suas ações em sala de aula, e procurar 

uma forma de saber agir para incentivar seus alunos a alcançarem melhores resultados em sua 

vida acadêmica. Moran (2007) também ressalta essa importância pois segundo sua visão, as 

ações do professor podem resultar tanto em resultados positivos, quantos negativos no aluno. 

Eisenstein et al, (2009), nos lembra que, um ambiente ruim, ou estressante de convívio 

escolar, pode, além de trazer prejuízos a vida acadêmica do aluno, também pode trazer danos 

a sua saúde. 

Levando em consideração todas essas ideias dos autores mencionados até o momento, 

quando esse evento de negociação de sentido é subjugado pelo silenciamento dos alunos nas 

interações linguísticas em sala de aula, é necessário que o professor busque uma forma de 

identificar a fundamentação dessas barreiras e agir de forma a reverter esse quadro (MORAN, 

2007). Libâneo (2001), também diz que é importante o professor avaliar os resultados da 

aprendizagem dos alunos, nesse sentido, ele deve monitorar, e buscar resolver quais quer 

problemas que diminuam essa efetividade da aprendizagem. 

Silva et al (2000), discutem sobre outras formas de comunicação além do atos da fala, 

por meio desse pensamento, se pode crer que no ato de se silenciarem nas negociações de 
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sentido em sala de aula, os alunos estão, de alguma forma, mesmo que inconscientemente 

transmitindo informações a respeito da motivação dessa condição. Basta que o professor se 

atente a esse evento com um olhar crítico para que possa descobrir sua causa buscar maneiras 

de reverte-lo, criando assim, um ambiente de ensino/aprendizagem melhor e mais produtivo 

(CERQUEIRA, 2006). 

 

 

 

 

 

3 METODÓLOGIA 

 

3.1. PROCEDIMENTOS DO ESTUDOS 

 

A presente pesquisa foi um estudo de caso (GIL, 2008), desenvolvido por meio de 

uma pesquisa qualitativa (MARCONI; LAKATOS, 2003), na qual inicialmente foi realizada 

uma revisão bibliográfica em livros, periódicos e artigos sobre letramento crítico do professor 

e bibliografias coerentes ao tema. 

 

3.2. COLETA DE INFORMAÇÕES 

 

Foram observadas aulas da disciplina de língua portuguesa, na sala do 2° “A” no turno 

matutino do Colégio Estadual de Itapuranga, no município de Itapuranga – GO, durante o 

período de 14 de março à 5 de abril de 2017, em um total de 5 aulas, de aproximadamente 45 

minutos cada, somando aproximadamente 225 minutos, com a finalidade identificar esses 

alunos silenciados nas interações linguísticas em sala de aula e referentes informações para a 

pesquisa. 

 

3.3. A ENTREVISTA 

 

Posteriormente, foi solicitada a colaboração de um grupo de 3 alunos para uma 

entrevista, em forma de interação discursiva (BASTOS; SANTOS, 2013) que foi realizada na 

sala da coordenação do Colégio Estadual de Itapuranga CEITA, e teve início 
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aproximadamente às 9:40 a.m. do dia 5 de abril de 2017 e termino aproximadamente às 10:00 

a.m. Essa, se baseou em uma reflexão juntamente com questionamentos sobre sua afinidade 

com o ambiente em sala de aula e quais os fatores que ocasionam seu silenciamento nas 

discussões ou indagações propostas pelo professor. 

 

3.4. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Todos os alunos participantes da pesquisa, assim como o corpo docente da escola, 

foram devidamente informados sobre as ferramentas utilizadas para a coleta dos dados 

referentes à pesquisa, observação de aulas e entrevista gravada em áudio, assim, autorizaram 

o procedimento da pesquisa e tem a consciência de que suas identidades serão preservadas 

neste presente estudo, desta forma, conforme o necessário serão utilizados pseudônimos para 

garantir tal preservação das identidades dos indivíduos envolvidos na pesquisa. 

 

4 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSÃO 

 

Durante a observação das aulas, foi identificado que, apenas um grupo de 7 alunos, em 

uma sala de 20, participavam dos diálogos e dos questionamentos propostos pelo professor. 

Em um rodizio de 3 a 5 por aula, mas o mesmo grupo de alunos. Como exemplo, no dia 14 de 

março, os alunos 1, 2 e 3 participaram com mais das interações linguísticas propostas pelo 

professor, já no dia 16 de março, foram os alunos 1, 4, 5 e 6. E assim se seguiu por todas as 

aulas observadas, com apenas algumas exceções que veremos mais à frente. 

Esses alunos tiravam suas dúvidas diretamente com o professor, e maioria dos outros, 

tiravam suas dúvidas com eles. Após constatar isso, o olhar foi voltado para a prática 

pedagógica do professor, com a finalidade de sanar as seguintes dúvidas, ele estava dando 

oportunidade para os alunos participarem? Ele estaria, nas palavras de Moran (2007) 

levantando uma espécie de barreira entre ele e os alunos através de suas ações? Ele se 

atentava para o fato da falta de questionamentos do restante da sala? Com essa linha de 

pensamento, foi observado que, o professor realmente se atentava à essa falta de participação, 

e constantemente lançava perguntas aos alunos como “O que vocês acham?”, “Como vocês 

fizeram?”, com o intuito de trazê-los para o campo de diálogo.  



250 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

Porém, o mesmo grupo de 7 alunos continuava a ser o único que participava de forma 

mais ativa. Com a exceção de um dia em que um aluno, além desses, aqui chamado de “aluno 

8”, sentado no fundo da sala, participou dos diálogos, mas com um tom de voz muito baixo, 

praticamente inaudível a maioria da sala, incluindo o professor, que por não estar conseguindo 

ouvir o aluno, não considerou nenhuma de suas respostas, esse, também não tentou repeti-las 

mais uma vez, com um tom de voz um pouco mais alto. Em uma aula posterior, esse aluno 

sentou-se um pouco mais a frente, e pode ser ouvido pelo professor, nesse dia, sua 

participação aumentou consideravelmente. Afim de descobrir por qual motivo o aluno 8 não 

tentou responder de forma mais audível da outra vez, por meio de uma conversa informal, foi 

relatado que, ele tinha medo de ter a resposta errada, e dizer essa de uma forma que a turma 

toda ouvisse, e que gostava do professor de Língua Portuguesa, mas, preferia outro que 

trabalhava mais com textos escritos do que com diálogo. 

Freire (1997), também nos diz que, o medo é um grande obstáculo para aqueles que 

querem estudar, seja medo de estar errado, medo de ser questionado, ou de ser rejeitado, não 

importa em que forma, como podemos confirmar nesse caso, o medo é um grande vilão na 

vida dos estudantes. 

Voltando a questão da atenção do professor para com os alunos, no dia 16 de março, 

ocorreu um evento no qual podemos exemplificar que, o mesmo tentava criar um vínculo 

afetivo para com os alunos (CERQUEIRA, 2006), nesse dia, uma aluna estava sentada no 

fundo da sala, deitada sobre sua mesa, ao ver o estado da aluna, o professor levantou-se de sua 

mesa e foi até a mesa dela. Chegando lá, tocou-a gentilmente na cabeça e perguntou se ela 

estava com sono ou passando mal. O professor permitiu que ela continuasse da forma em que 

estava (que a aluna achava melhor do que procurar a coordenação) e que apenas procurasse se 

atualizar sobre as tarefas quando estivesse se sentindo melhor. Também, em conversas 

informais com os alunos os mesmos afirmaram gostar bastante do professor de língua 

portuguesa. 

Com o passar das aulas, ficou claro que a turma gostava do professor de língua 

portuguesa, e ele se empenhava em tentar fazer com que os alunos participassem mais, porém, 

esse silenciamento por parte dos alunos não deixava de ocorrer. Se os alunos gostavam do 

professor, e esse cumpria com profissionalidade seu papel de educador (LIBÂNEO, 2001), o 
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que poderia estar causando isso? Esse evento seria motivado por alguma experiência vivida 

com outro professor? 

Com base nessas dúvidas, foi realizada uma entrevista com três alunos, Maria, de 15 

anos, João, de 15 anos e Roberto de 16 anos, para confirmar o ponto de vistas dos mesmos 

sobre esse fenômeno de silenciamento e sua opinião sobre o contexto escolar. Segundo eles, 

se sentem bem no ambiente em sala de aula, com a exceção, segundo Maria, de duas matérias, 

em que não se sentem muito à vontade. De forma unânime, eles afirmaram que o carisma do 

professor influencia muito na liberdade que eles sentem de participar da aula. Segundo eles, a 

forma com que o professor é, e a forma com que ele age em sala de aula, interfere diretamente 

na questão da participação dos alunos. Cerqueira (2006), ao citar Vasconcellos (1993), nos diz 

que 

 

[...] Assim, caberia ao professor ação consciente das funções que 

desempenha na sua sala de aula. Essa tomada de consciência os 

levaria a organizar seu trabalho pedagógico de forma a desenvolver no 

educando suas várias capacidades, como a de desafiar, de provocar, de 

contagiar, de despertar o desejo, fazendo com que ele realize, por 

meio da interação educativa, a construção do conhecimento 

(Vasconcellos, 1993). 

 

Segundo os alunos entrevistados, às aulas em que o professor age de forma mais 

“aberta” com os alunos, eles sentem-se mais livres para falar, segundo eles, o professor 

“fechado” ou seja, o professor que não se empenha em criar os vínculos afetivos, ditos por 

Cerqueira (2006), e que não possui uma visão crítica sobre a prática docente, acaba por fazer 

com que eles se sintam privados desse direito de participar. Roberto, compartilhou a 

experiência de teve com uma professora, segundo ele, ela fez uma pergunta para a sala, e ele 

respondeu, de acordo com o que sabia, e que, segundo ele, não estava errado, porém, segundo 

ele, a professora o ironizou, e não considerou sua resposta, pois, independentemente de estar 

certo ou não, não era a resposta que ela queria. 

Podemos pensar que, essa concepção da professora citada por Roberto, está ligada a 

conceitos conservadores sobre as relações em sala de aula, nos quais, o professor, dono da 

sabedoria absoluta e incontestável, se mantém longe do aluno, aquele que apenas recebe esse 

conhecimento pronto (DARÓS et al, 2005?). Nessa linha ideológica, não existe a 
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oportunidade do aluno de questionar, ou propor uma forma diferente de pensamento, pois ele, 

na condição de apenas receptor/ouvinte, não tem poder o bastante para usufruir do privilégio 

de sentar-se à mesa dos falantes. Darós et al 2005? ao citar Behrens 2005, diz que, essa 

metodologia conservadora “se baseiam em quatro pilares: escute, leia, decore e repita.” 

Segundo Roberto, ele questionou a professora, porque tinha em si a crença de que ela, 

assim como ele, também pode aprender em sala de aula. Maria também partilha desse 

pensamento, segundo ela uma de suas professoras a ensinou dessa forma. Freire (1997), 

escreveu a respeito disso, segundo ele, não se pode separar ensino de aprendizagem, os dois 

caminham unidos e um não existe sem o outro, os ensinar, o professor também aprende, e ao 

aprender, o aluno também ensina. Mas apesar disso, essa experiência continua a influenciar a 

participação de Roberto até hoje, pois esse tipo de experiência de estresse ocasiona em 

prejuízos por um longo período da vida (EISENSTEIN et al, 2009). 

Na sequência da interação discursiva sobre a motivação do silenciamento nas 

negociações de sentido em sua turma, Maria e João afirmaram que ocorre, pela vergonha de 

ter que falar, já Roberto, disse que interagia apenas em ocasiões em que sabia mais sobre o 

tema. Isso comprova a crença de Freire (1997), pois essa vergonha, segundo eles mesmos, é 

motivada pelo medo, do professor, e não somente dele, como destacou Maria, mas também os 

próprios colegas, corrigi-los, debocharem ou dizerem que estão errados. 

Sobre essa questão, Maria ainda comentou sobre a necessidade do respeito em sala de 

aula, a tolerância para com o outro, para com o diferente. Segundo ela, se na sala de aula, 

todos forem capazes de aceitar o outro, tudo correria bem. A aluna chama nossa atenção para 

o fato de que, esse condicionamento de silenciamento não é motivado apenas por alguma 

influência nas relações professor/aluno, mas também, nas relações aluno/aluno. A jovem diz 

que o medo da reação dos colegas a sua fala, é um grande obstáculo para que ela participe das 

negociações de sentido (BARBOSA, 2000) em sala de aula. 

Maria diz que, existem conflitos que dividem a sala em partes, e essas partes não se 

comunicam e não interagem bem. Ao falar sobre os conflitos entre alunos Aquino (1996) diz, 

“há muito, os conflitos deixaram de ser um evento esporádico e particular no cotidiano das 

escolas brasileiras para se tornarem, talvez, um dos maiores obstáculos pedagógicos dos dias 

atuais”. 
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Com isso, pode constatar que no presente estudo de caso (GIL, 2008) o principal 

motivo do silenciamento do alunos é o medo, que por sua vez, é condicionado pelos seguintes 

fatores: 

 

1. A falta de reflexão crítica de alguns profissionais 

2. Os conflitos em sala de aula 

 

Seguindo os objetivos da pesquisa, e buscando refletir sobre como o professor pode 

agir para dar voz a esses alunos, ou melhor, para convida-los a se sentarem à mesa dos 

falantes, mostrando para eles que os mesmo tem voz pra participar das negociações de sentido 

em sala de aula. Podemos idealizar que, quanto ao primeiro fator, podemos fazer uso das 

ideias de vários autores citados a cima (CERQUEIRA, 2006; FREIRE, 1997; LIBÂNEO, 

2001; MORAN ,2007; SOUZA, 2010; e VASCONCELLOS, 1993) e afirmar que, o 

professor, como profissional docente, deve assumir a postura de tal, e buscar atentar-se ao 

contexto em sala de aula, refletir sobre como suas ações tem impacto nos alunos, e buscar, 

conforme o caso, as melhores ferramentas à sua disposição para conseguir melhorar a 

participação/desempenho dos alunos, assim como o ambiente em sala de aula. E buscar não 

apenas expor conteúdos didáticos aos alunos mas sim, trata-los como seres pensantes 

igualmente diferentes, que devem ser ouvidos, mas não somente isso, não se prender apenas 

na dicotomia de falar/ouvir, mas falar, pensar e ouvir junto com eles. 

Quanto ao segundo fator, Leite (2016) fala sobre a importância do professor se situar 

sobre as relações aluno/aluno em sala de aula, e buscar meios para combater os conflitos e as 

discriminações. Segundo Maria, João e Roberto, uma das formas com o qual o professor 

poderia combater essa divisão e esses conflitos seria utilizar de práticas pedagógicas as quais 

fizessem os alunos participarem em equipe com os colegas de “grupos” diferentes, pois, 

segundo eles, essa barreira, em parte dos casos é construída apenas pelo fato de não dar-se a 

oportunidade de conhecer o outro. 

Para finalizar, fazendo uso das palavras de Leite (2016) “[...]os professores e as 

instituições devem ter como foco principal à melhoria da educação das crianças e jovens”, e 

concluo acrescentando que, não apenas a educação mas também a convivência no ambiente 

escolar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo de caso (GIL, 2008), constatou que é necessário ao profissional 

docente assumir uma postura crítica em sala de aula, buscar atentar-se as relações que lá o 

correm e criar vínculos afetivos com seus alunos (CERQUEIRA, 2006), pois, suas ações vão 

refletir na aprendizagem dos mesmos por um longo período em suas vidas. 

Como sabemos, a falta de participação dos alunos é um grande obstáculo para a 

aprendizagem, no caso desta pesquisa, isso era motivado por fatores os quais o professor tem 

em mãos diversas possibilidades para combatê-los. Então, devemos buscar agir com 

profissionalidade em nossa profissão (LIBÂNEO, 2001), fazermos o que estiver ao nosso 

alcance para garantir que a qualidade do ensino seja a melhor possível. 
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LÉXICO E ENSINO: ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Dayanny Marins Coelho
65

 

Kênia Mara de Freitas Siqueira
66

 

 

Resumo: Este estudo tem como objetivo de rever algumas concepções referentes à língua, ao 

ensino de língua portuguesa e o espaço destinado ao estudo do léxico por meio da 

interpretação que se faz desses conceitos em sala de aula. O estudo fundamenta-se 

principalmente, em Castilho (2000), Geraldi (1997), Bakhtin (2009) Biderman (2001) entre 

outros. Trata-se de um estudo bibliográfico com ênfase na correlação entre conceitos que 

concebem a língua como sistema, visão estruturalista, língua como instrumento de 

comunicação, visão mais funcionalista e língua como processos de interação, mais vinculados 

às correntes sociointeracionistas da linguagem. Em relação ao léxico, os pressupostos de 

Biderman (2001), orientam a maior parte da revisão no sentido de verificar como tais 

concepções se acham vinculadas de alguma forma, às atividades que enfocam o léxico se 

alicerçam no pressuposto de que a língua consiste em um léxico gramaticalizado e não de uma 

gramática lexicalizada. Isso invalida a dicotomia gramática e vocabulário porque muito da 

língua consiste em unidades lexicais. Como resultados, pode-se apontar, ainda que 

preliminarmente, que os três grandes modelos teóricos de interpretação da linguagem humana 

nortearam diferentes momentos da escola brasileira, culminando na visão sociointeracionista 

de língua, que institui que as atividades linguísticas devem pautar-se no uso real da língua, em 

situações reais de uso linguístico.  

Palavras-chave: Léxico; Ensino; Concepções de língua. 

 

INTRODUÇÃO  

A concepção que norteia este estudo considera que o ensino de língua portuguesa 

pode, de alguma maneira transformar certos contextos escolares à medida que possibilita ao 

aluno refletir sobre sua existência, sobre sua própria maneira de ver o mundo, a forma como 

agir face às inúmeras relações que estabelece durante a vida, pois a linguagem lhe abre um 

mundo de significações de modo a conferir sentido a tudo que o rodeia e que evidentemente, 

envolve algum tipo de linguagem, principalmente a verbal.  

O objetivo deste trabalho se constitui em refletir sobre concepções teóricas, atentando-

se para as concepções de língua que vêm norteando as atividades linguísticas ao longo dos 

anos, ou seja, como tais concepções podem ser vistas pelo enfoque da sala de aula. 
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 O enfoque procura se situar na área dos estudos da Lexicologia, com atenção especial 

para a influência do léxico no ensino da língua, mediante a revisão de três concepções de 

língua, observando a relação entre o léxico, a cultura e a sociedade, já que o léxico é o âmbito 

linguístico mais susceptível à influência da cultura, por ser a fronteira da língua 

(SAPIR,1961). O estudo se pauta em procedimentos metodológicos de base bibliográfica para 

o levantamento e revisão dos conceitos.  

Os procedimentos de pesquisa consistem do levantamento bibliográfico para 

identificar os autores que tratam deste assunto, relacionando-o à cultura, bem como dos 

próprios conceitos norteadores do estudo. Na verdade, propõe-se apenas uma releitura de 

concepções de língua e discussão de conceitos que há algum tempo vêm contribuindo para 

reforçar ou até mesmo rechaçar paradigmas na escola brasileira no que se refere aos 

direcionamentos do ensino de língua portuguesa, sejam eles  mais conservadores, que 

entendem a língua como um conjunto de regaras que devem ser obedecidas tanto na fala como 

na escrita, sejam em desdobramentos de abordagens mais científicas dos fatos da linguagem.  

Este artigo compõe-se desta introdução, em que se apresenta, de maneira geral, o 

tema/problema, a base teórica, bem como uma síntese dos procedimentos metodológicos; na 

sequência, traz, no item 1, um breve histórico sobre o ensino de língua portuguesa no Brasil, 

perpassando as teorias linguístico-educacionais que vinham orientando as aulas de Língua 

Portuguesa  até a instituição dos Parâmetros Curriculares Nacionais e das Diretrizes do 

ensino; também são discutidas algumas tendências em que se desenham as contribuições dos 

estudos científicos da linguagem; No item 2, apresenta-se  uma parte teórica que traz breves 

considerações  acerca dos estudos do léxico, concepções de língua e conceitos pertinentes à 

elaboração de um aporte teórico específico;  já no item 2.1, revisam-se algumas questões 

ligadas à abordagem que se faz do léxico no ensino, revendo para tanto as três concepções de 

língua que vêm orientando as visões e abordagens sobre os fatos da linguagem no ensino.  No 

terceiro item, descreve-se a metodologia de pesquisa e traz-se o resumo de um relato de 

experiência sobre como são as atividades que tratam do léxico em sala de aula. 

 

 1 Breve histórico sobre o ensino de línguas 
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O ensino da Língua Portuguesa no Brasil durante muito  tempo, pautou-se por uma 

metodologia pedagógica que tinha como referência, do ponto de vista teórico, a gramática 

normativa e do ponto de vista prático, o exercício mecânico de repetição de normas e regras 

gramaticais em geral descontextualizadas da língua, no qual o indivíduo passava por todas as 

séries da escola e nem sequer sabia a verdadeira necessidade pela qual estudava a Língua 

Portuguesa. 

 Até pouco tempo, o processo de ensino/aprendizagem era visto apenas sob um ponto 

de vista, o do ensino, considerando que essa forma mecânica de se ensinar um idioma, levaria 

o aluno a aprender. Ignorava-se que esses dois lados do processo (ensino/aprendizagem) são 

duas faces diferentes de uma mesma unidade, ou seja, que o fato de estar ensinando algo nem 

sempre significa que o aluno esteja aprendendo, pois reproduzir o conhecimento é muito 

diferente de construí-lo e de produzi-lo.  

É oportuno também citar que, para Castilho (2000), o professor de língua portuguesa 

encontra-se envolvido em discussões para superar três crises distintas, mas interligadas: uma 

crise social (ainda não superada), uma crise científica e, naturalmente, em decorrência destas 

duas, uma crise do magistério (mais recentemente, uma crise que atinge também e 

drasticamente os cursos de licenciatura).  

A crise social, conforme Castilho (2000), está relacionada às mudanças da sociedade 

brasileira como um todo, de uma sociedade eminentemente rural e ruralista que sofreu um 

processo de urbanização acelerado, mas incipiente no sentido de que a urbanização brasileira 

é um fenômeno tardio, que fez com que a escola brasileira, de uma maneira geral, tivesse de 

acolher grandes contingentes populacionais migratórios, sem o tempo devido para se adequar 

às novas demandas linguístico-culturais que advinham desse processo de 

‘desestruturalização’. Ora, o indivíduo deixa o espaço do campo e migra para a cidade e traz a 

sua variedade linguística para os espaços urbanos que demandam outras variedades 

linguísticas
67

. Para Castilho (2000, p. 10), cabe refletir: “Até que ponto o falar rural permeou 

o falar urbano?” 

Há também uma crise científica em curso, que vem afetando os estudos linguísticos, 

com consequências ainda não inteiramente conhecidas no ensino. Em consonância com a 

                                                 
67

  Isso para citar apenas o fator linguístico resultante do êxodo rural. 
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proposta de Castilho (2000), é preciso revisitar concepções de língua/linguagem e seus 

correlatos na teoria gramatical, pois esta se manteve por séculos como a verdadeira língua, a 

única ensinada na escola. Em outras palavras, ensinar língua era, necessariamente, ensinar a 

teoria gramatical de abordagem normativa.  

Segundo Castilho (2000), os três modelos teóricos principais de interpretação da 

linguagem humana, cujas postulações orientam o ensino por direções mais ou menos 

científicas, dependendo de como analisam a linguagem como objeto de ensino. Os três 

modelos vêm orientando o ensino de português, principalmente do século XX para cá, a 

saber: a língua como expressão mental (tradução do pensamento), a língua como uma 

estrutura e a língua como atividade social. 

 Bakhtin faz uma síntese desses três grandes modelos teóricos acerca da linguagem 

mediante a discussão do pensamento de seus autores: Wilhem von Humboldt, Ferdinand de 

Saussure e Lev Vygotsky língua. Bakhtin define esses conceitos como “subjetivismo 

idealista” de Humboldt; “objetivismo abstrato” de Saussure e “Interacionismo” de Vygotsky. 

Todas essas correntes do pensamento linguístico tiveram suas consequências nos processos 

escolares de ensino-aprendizagem de língua portuguesa no Brasil. À semelhança de Castilho 

(2000), Geraldi (1997) retoma a análise (crítica) feita por Bakhtin sobre as três concepções de 

linguagem e apresenta uma síntese oportuna para este trabalho: (i) linguagem como expressão 

do pensamento, (ii) linguagem como instrumento de comunicação e (iii) linguagem como 

forma de interação.   

 A linguagem como expressão do pensamento fundamenta-se, de acordo com Perfeito 

(2005), na tradição gramatical grega, passando pelos latinos, pela Idade Média e pela 

Moderna, tendo rompimento efetivo apenas no início do século XX, com Saussure.  

Já a linguagem como instrumento de comunicação, a língua como estrutura
68

 de 

Saussure, é vista como um sistema abstrato formado por um conjunto de signos linguísticos, 

que se combinam de acordo com um sistema de regras e é capaz de transmitir uma mensagem.  

Na terceira concepção de linguagem – linguagem como forma de interação, Bakhtin 

ressalta que o lócus da linguagem é a interação, pois para o autor marxista, é por meio da 

                                                 
68

  Convém ressaltar que o termo “estrutura” foi usado, não por Saussure, mas por Hjelmslev (Escola de 

Copenhague). 
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linguagem que os indivíduos se interagem, comunicam e realizam as trocas de experiências e 

conhecimentos. 

A linguagem pode ser entendida como expressão cultural e identitária de um povo. É 

nessa perspectiva que este estudo se pauta para reafirmar que qualquer estudo do léxico de 

uma língua se encontra estreitamente vinculado à cultura do povo que fala essa língua; léxico 

aborda da língua, é a parte mais susceptível às influências do meio seja cultural, social ou 

ambiental.  

De que forma todas essas concepções e as mudanças que elas foram sofrendo ao longo 

do tempo, afetam a maneira como o léxico é abordado nas atividades linguísticas de sala de 

aula previstas nos documentos oficiais instituídos em prol da Educação Básica? 

Se se considera a língua como expressão do pensamento, a variedade linguística do 

aluno pode ser rechaçada em função da norma culta padrão oficializada na escola como a 

única e verdadeira língua.   

Caso se conceba a concepção estruturalista (ou objetivismo abstrato conforme 

BAKHTIN, 2009) de que língua é um sistema de signos (códigos) efetiva-se a adequação às 

necessidades da comunicação e da expressão de pensamentos?  O ensino da linguagem 

acompanha esse sistema aberto e em movimento, cuja produtividade semântica e lexical é 

fundamental para compreender sua expansão. No entanto, as pesquisas de sala de aula 

(CASTILHO, 2000; GERALDI, 1997) tem indicado que no ensino de português, parece que o 

estudo da produtividade lexical e semântica da língua tem sido tratado como questão de 

somenos, em um plano muito inferior. Na verdade, a ênfase escolar volta-se para o estudo da 

palavra isolada, em classificações morfológicas e sintáticas. A atenção é apenas na estrutura 

da palavra, por meio de nomeações e classificações, circulando substantivos abstratos, verbos 

e adjetivos de um texto, por exemplo. Atividades nesses moldes não  ressaltam o valor 

cultural, metafórico, que um morfema (inclusive um morfema lexical) pode carregar e é 

deixado de lado o comportamento sintático-semântico entre as palavras para as enquadrar em 

uma classe específica rigidamente pensada somente em termos de sua estrutura.  

A apresentação das criações morfológicas da língua se resume a derivações e 

composições, evitando o estudo de casos marginalizados (ou não lineares) e submetendo 

mudanças semasiológicas para os aspectos estilísticos da língua, entre as figuras de 

linguagem, como as extensões metafóricas e metonímicas do sentido das palavras, por 
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similaridade e por contiguidade, respectivamente. As criações vocabulares novas, os 

neologismos são casos marginais, quando são tratados em sala, são relegadas ao estudo 

ínfimo das gírias, estas por sua vez, entendidas como léxico de grupos marginais da 

sociedade.  

A terceira grande tendência teve sua fundação no sociointercionismo vygotiskyano, 

por meio da concepção de linguagem como forma de interação, Bakhtin, ressalta que o lócus 

da linguagem é a interação, porque para o autor, é por meio da linguagem que os indivíduos 

interagem, comunicam e realizam as trocas de experiências e conhecimento. 

Para situar essas tendências na Educação Brasileira, grosso modo, pode-se dizer que a 

primeira concepção de língua de acordo com Castilho (2000, p. 11); a língua é uma 

capacidade inata do homem, que lhe permitem reconhecer as sentenças, atribuindo-lhe uma 

interpretação semântica […] Em consequência, um ensino que assim entenda a língua deverá 

desenvolver atividades de memorização, repetição que possam mostrar a gramática implícita 

do falante, se ele pensa “bem” sua competência será da mesma forma. O ensino é prescritivo e 

proscritivo
69

 normativo.  

A segunda concepção, por sua vez, parte da constatação de que todas as línguas 

naturais (e aqui incluem as variedades de uma mesma língua) dispõem de um sistema 

composto por signos (SAUSSURE, 1999). Signos que se opõem entre si
70

, organizados em 

níveis gramaticais: fonológico, morfológico, sintático. Cabe ao linguista, descrever esses 

níveis. As gramáticas estruturais visam reconhecer as regularidades constantes nos fato 

linguísticos e descrevê-los (cientificamente, ou conforme SAUSSURE, 1999). 

A terceira concepção entende a língua como uma atividade social, mediante a qual os 

falantes veiculam informações, pensamentos, emoções, enfim, agem sobre o outro. Para 

Castilho (2000, p. 11), a língua vista dessa forma é:   

“um conjunto de usos concretos, historicamente situados, que 

envolvem sempre um locutor e um interlocutor, localizados num 

espaço particular interagindo a propósito de um tópico conversacional 

previamente negociado”.  

 

                                                 
69

 Proscritivo porque “proscreve” todas as normas que não são a norma padrão. 
70

 Para Saussure (1999), na língua tudo é oposição, isto é, um signo vale por aquilo que ele não é.  
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Bakhtin/Volochinov (2009) evidenciam essa tendência de percepção dos fatos 

linguísticos: a língua como fenômeno social de interação verbal, na qual defendem que o 

centro organizador de toda enunciação não é interior, mas exterior, estando situado no meio 

social que envolve o indivíduo. Aqui, a enunciação é vista como um produto da interação 

verbal e não como um fato individual. Vista dessa forma, as atividades linguísticas tendem a 

instaurar na escola um palco discursivo em que todas as falas encontram seu lugar e uso. 

Nesse sentido, o léxico pode ser um indexador dos muitos lugares assumidos pelos alunos em 

sala de aula de língua portuguesa, já que o vocabulário do jovem é também um indexador de 

sua posição no mundo, esse mesmo mundo tomado pelas inovações tecnológicas. 

 Nessa perspectiva, as novas práticas pedagógicas propostas pelos PCNs propõem uma 

revisão e uma reorientação das práticas de ensino, que se encontram pautadas no uso da 

linguagem como interação. Dessa forma, os professores devem trabalhar a linguagem como 

um sistema específico, histórico e social de signos, que possibilita ao individuo signos, que 

possibilita ao individuo significar o mundo e a sociedade, usando a linguagem, de acordo com 

as necessidades do interlocutor e do contexto em que ocorrem as diferentes atividades 

discursivas.  

Com os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

documentos que contribuíram significativamente para uma forte mudança no ensino de língua 

portuguesa nas escolas do Brasil, o cenário da educação assume nuances diferentes, tanto nas 

concepções teóricas quanto no ideal de uma prática pedagógica, uma vez que esses 

documentos contribuem para orientar o trabalho do professor em sua prática dia-a-dia na sala 

de aula. A partir desta reforma nos Parâmetros Curriculares do ensino do português, espera-se 

que as escolas passam a ter outra visão do ensino e são convidadas a usarem práticas de 

ensino antes nunca vista, as quais o objetivo principal é formar indivíduos competentes na 

comunicação e sujeitos críticos e participativos na sociedade a qual eles encontram-se 

inseridos, sabendo usar a linguagem correta de forma correta de acordo com suas 

necessidades comunicativas. 

Partindo desta complexidade que envolve o fenômeno do ensino/ aprendizagem da 

língua portuguesa Kanavillil Rajagopalan (1975) afirma que a linguagem é aquilo que nós 

vivemos, é vivência, não se restringe à língua. Pode-se dizer que a  linguagem é um conceito 

muito mais amplo que língua. Uma vez que a língua é parte essencial da linguagem, ou seja,  
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nosso modo de lidar com as circunstâncias, a inserção dentro da sociedade. Portanto, tudo 

dentro do mundo é mediado pela linguagem, então é correto afirmar que a  linguagem é tudo.  

Para Chauí (2006, p.155) a linguagem é via de acesso ao mundo e ao pensamento, ela 

nos envolve e nos habita, assim como a envolvemos e a habitamos. Ter experiência da 

linguagem é ter uma experiência espantosa: emitimos e ouvimos sons, escrevemos e lemos 

letras, mas, sem que saibamos como, experimentamos e compreendemos sentidos, 

significados, significações, emoções, desejos, ideias. [...] É que a linguagem tem a capacidade 

especial de nos fazer pensar enquanto falamos e ouvimos, de nos levar a compreender nossos 

próprios pensamentos tanto quanto os dos outros que falam conosco. As palavras fazem 

pensar e dão o que pensar porque se referem a significados, tanto os já conhecidos por outros 

quanto os já conhecidos por nós, bem como os que não.  

De acordo com Silva (1986) a forma como vemos a linguagem define os caminhos de 

ser aluno e professor de língua portuguesa, por isso, há de se buscar coerência entre a 

concepção de linguagem e a de mundo. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais evidenciam e propõem a terceira concepção de 

linguagem, uma vez que afirmam que “não há linguagem no vazio, uma vez que seu principal 

objetivo é a interação,  ou seja, a comunicação entre os indivíduos que se encontram inseridos 

em um mesmo espaço social [...]” (BRASIL, 2000, p. 5).  

Nesse sentido, a leitura dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino da Língua 

Portuguesa, podem contribuir para reconhecer que muito do que se faz na sala de aula está 

contemplado pelo estudo do léxico. 

Dessa forma, as novas práticas pedagógicas sugeridas pelos PCN propõem uma 

reflexão e uma reorganização dos métodos de ensino pautados no ensino da linguagem com 

interação. 

 

2 Léxico: considerações gerais 

 

Para Villela (1995), o léxico é o conjunto das palavras da língua, é o geral, o social e o 

essencial. O léxico diz muito sobre a cultura de um povo, pois faz emergir seus modos de se 

organizar em sociedade, as visões políticas, as ideológicas e as especificidades de interação 

em contextos específicos. Por meio do léxico também torna-se possível conhecer e avaliar o 
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que os antepassados vivenciaram determinada cultura e como conseguiram (se conseguiram) 

legar os elementos essenciais de dada cultura.  

Para Biderman (1998, p. 100):  

 

O léxico de uma língua inclui unidades muito heterogêneas – desde 

monossílabos e vocábulos simples até sequências complexas formadas 

de vários vocábulos e mesmo frases inteiras como é o caso de muitas 

expressões idiomáticas e provérbios. Por outro lado, não existem 

critérios teóricos abrangentes e bem estabelecidos para o 

reconhecimento das unidades complexas de um idioma. Aliás, o 

fenômeno da lexicalização de combinatórias lexicais (sintagmas 

discursivos) não se verifica de modo uniforme e reiterado e também 

logicamente estruturável). 

 

Com essa perspectiva, é possível observar se as atividades que enfocam o léxico se 

alicerçam no pressuposto de que a língua consiste em um léxico gramaticalizado e não de uma 

gramática lexicalizada. Isso invalida a dicotomia gramática e vocabulário porque muito da 

língua consiste em unidades lexicais. Língua é muito mais do que gramática. Pode-se também 

acrescentar que todo trabalho com o léxico de uma língua apresenta questões ainda dúbias do 

ponto de vista de sua análise, o que ressalta, de certa forma, as possibilidades de se relacionar 

interdisciplinarmente outras áreas do conhecimento humano. 

Já há bastantes anos, Gerhard Rohlfs (apud NEBOT, 2003, p. 121) considerando as 

relações entre cultura e língua, já ressaltava a importância do vocabulário para os estudos 

linguísticos: “[...[ a história das palavras nos oferece melhor que qualquer outro estudo, a 

possibilidade de efetivar investigações científicas baseadas em alicerces culturais”.  

Para Greimas (apud NEBOT, 2003, p. 121), “o léxico se constitui em um espelho da 

vida. Espelho da vida [...] tanto material como intelectual e espiritual”, e Rohlfs (apud 

NEBOT, 2003, p. 121) ainda enfatiza: “É claro que as relações entre língua e cultura são mais 

evidentes e visíveis no domínio da cultura material, como se fazem mais vagas e 

indiscriminadas conforme nos aproximamos da cultura espiritual”.  

De acordo com Lorente, (2004), o léxico situa-se numa intersecção linguística que 

absorve informações advindas de caminhos diversos, ou seja, da fonética e da fonologia; da 

semântica; da morfologia; da sintaxe e das situações comunicativas, ou seja, da pragmática. 

Dessa maneira, todos os falantes de uma língua conhecem milhares, ou mesmo dezenas de 
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milhares de palavras. Conhecer uma palavra implica conhecer o som (forma) e o significado 

(conceito) dessa palavra. À unidade som-significado dá-se o nome de signo linguístico.  

Com isso, se torna possível ao homem observar o mundo e dar nomes aos seres. Já 

que, uma das funções do léxico é atribuir nome a itens que antes era desconhecido.  Conforme 

Biderman (2001) à medida que o mundo se transforma, a língua, precisa acompanhar essas 

mudanças. Aparecem, assim novas palavras como outras também entram em desuso. Por 

exemplo, os substantivos, verbos, adjetivos e advérbios constituem a maior parte do 

vocabulário, já que essas classes estão abertas a novas palavras, que são criadas 

constantemente. As palavras pertencentes a estas classes são consideradas palavras lexicais, 

pois descrevem o mundo que está fora da linguagem. 

 Dessa forma, é possível dizer que a lexicologia tem como objeto de estudo a palavra. 

E é por meio dela que produzimos enunciados, orações e textos. De maneira geral, é por 

intermédio da palavra que realizamos o ato da escrita.  

De acordo com Biderman (2001) a palavra é um dos componentes fundadores da 

língua e é efetivada por meio da linguagem. Mas mesmo sendo extremamente importante para 

tratar de assuntos referentes à língua, o termo palavra foi repudiado durante muitos anos pelos 

estruturalistas, pelas teorias sintagmáticas e pela Gramática Gerativa. Visto que, não tinha 

vantagem para o campo científico em definir ou conceituar a palavra. Devido a esta falta de 

interesse pode ter ocorrido por ser um assunto, a noção de palavra, muito delicado para o 

linguista, segundo Lenneberg (1967, apud BIDERMAN, 2001). A Lexicologia ocupa-se com 

a definição da palavra e nos ensina alguns modos de como lidar com o ensino do léxico.  

 

2.1 O ensino do léxico 

 O léxico de uma língua exerce um papel de fundamental importância no mundo, pois 

constitui-se como uma forma de registrar o universo. É somente á partir da necessidade de 

nomear seres, objetos, e coisas que foi criado o léxico das línguas. Segundo Birderman 

(2001), a nomeação pode ser considerada a primeira etapa do ser humano em relação ao 

universo. Ao nomear os seres e objetos, além de classificá-los simultaneamente, o homem 

estrutura o mundo que o cerca. Como processo da nomeação, o homem consegue reunir os 
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objetos em grupos, identificar semelhanças e, ao mesmo tempo, discriminar os traços 

distintivos.  

Para Biderman (2001) o léxico pode ser entendido enquanto sistema aberto e em 

constante expansão. Não se cristaliza porque é algo vivo, em constante transformação. Numa 

determinada ordem terminológica, o léxico compreende um conjunto de todas as palavras a 

disposição do locutor, num determinado tempo (GENOUVRIER; PEYTARD 1985). Cabe a 

ele empregá-las e compreendê-las oportunamente, utilizando das palavras que constituem seu 

arcabouço lexical (léxico individual). Já o vocabulário é o conjunto de palavras que o locutor 

utiliza no momento num ato de fala preciso. Também é a atualização de certo número de 

palavras pertencentes ao léxico individual do locutor (GENOUVRIER; PEYTARD,1985). 

Tanto o léxico quanto o vocabulário são elementos presentes no contexto sócio-pedagógico, 

lugar onde acontece a prática docente. No que se refere a palavra, faz-se necessário que se 

leve em conta a relação de proximidade entre os conceitos de vocabulário e de léxico.  

 Nessa perspectiva, o vocabulário sempre será uma parte do léxico do indivíduo  e este 

faz parte do léxico num sentido mais amplo, o global, uma vez, que o léxico global 

compreende o conjunto de palavras vigentes ou circulantes num determinado momento sócio-

histórico.  

Dessa forma, se torna possível individualizar os seres e objetos em entidades distintas. 

(BIDERMAN, 2001, p.13). Ao compreender que o léxico é a primeira etapa do percurso 

científico do ser humano com o universo, automaticamente, o homem classifica, identifica 

semelhanças e discrimina traços distintivos dos seres e objetos.  

 Desta forma, podemos notar de forma bastante nítida que a gramática (conjunto de 

normas) é criada a partir do léxico, ou seja, considerando a língua como o sistema, o léxico é 

o ponto de partida, já que é por meio dele que as normas são criadas. Contudo, ao transpor 

esse pensamento científico sobre o léxico para o ensino, podemos observar uma incoerência 

do ponto de vista didático.  

 O ensino do português percorre por um caminho em que o ponto primordial é a 

gramática e a partir dela é que acontece o ensino do léxico. Por exemplo, ao mencionar o 

assunto de produção lexical, muitos livros didáticos recomendados pelo PNLD ensinam o 

processo de formação de palavras mostrando todos os prefixos e sufixos e suas respectivas 

funções e significados (CUNHA, 2012). Apenas em um segundo momento é que trazem 
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exemplos e, em poucas ocasiões, propõe aos alunos que se crie palavras. Nesse sentido, no 

que diz respeito ao léxico e gramática, é preciso percorrer o caminho inverso a partir de 

metodologias que consideram o léxico como ponto central da língua. Enfim o ensino do 

léxico visa fazer algumas considerações ou alguns conceitos básicos sobre as definições de 

léxico e de vocabulário, que antes de mais nada faz-se necessário que sejam definidos para 

que possamos entender esse processo.  

 Nessa perspectiva, o vocabulário pode ser apreendido como parte do léxico do 

indivíduo que faz parte do léxico num sentido mais amplo, o global, uma vez que o léxico 

global compreende o conjunto de palavras vigentes ou circulantes num determinado momento 

sócio-histórico. 

 A escola como instituição social assume papel fundamental na promoção e ampliação 

do conhecimento dos educandos, levando em conta os níveis de conhecimento prévio de cada 

num. No tocante, espera-se que “cada aluno tenha a capacidade de ler e interpretar diferentes 

textos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos 

eficazes nas mais variadas situações” (BRASIL, 1997, p. 21).   

 Convém ainda retomar os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

(1997), porque ressaltam que uma das competências principais do ensino de língua é a 

competência discursiva. Dessa forma, o ensino de língua quando não contextualizado, 

baseado em juntar sílabas ou letras para formar palavras, contribui muito pouco para que o 

aluno saiba lidar com a língua nas diferentes modalidades sociais. Não é possível tomar como 

unidade básica de ensino nem a letra, nem a sílaba, nem a palavra, nem a frase de maneira 

descontextualizada (PCN, 1997, p. 21), sem considerar os sentidos e uso da palavra. A 

contextualização da palavra deve ser praticada, assim como as relações que ela estabelece 

com as outras palavras. “A palavra só tem significado na frase, e esta no texto” 

(GENOUVRIER; PEYTARD, 1985).  

 Se, a escola tem papel de promover indivíduos se tornem falantes competentes, é 

função primordial do professor contribuir para o aumento do léxico individual do aluno, 

devemos considerar que o professor de línguas não tem mecanismos para controlar 

completamente esse enriquecimento lexical do aluno. O professor “não percebe nunca a 

totalidade do léxico de seu aluno”, segundo Genouvrier e Peytard (1985, p. 280).  

 Partindo das afirmações dos autores e nos baseando na pergunta já feita por 
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Genouvrier e Peytard (1985), que forma os professores de língua, poderiam pensar sobre a 

construção de uma didática para o ensino do léxico?  

 É importante ressaltar, que o professor precisa usar de seus saberes e práticas para 

despertar nestes indivíduos, um aluno capaz de pensar, de ir além de apenas da simples 

memorização de palavras já existente no léxico que ele compartilha, mas que se torne um 

sujeito ativo com capacidade de ampliar o léxico o qual ele está inserido.  

 No entanto, faz-se necessário que o professor busque conceitos teóricos para refletir e 

melhorar seu próprio fazer em sala de aula. Dessa forma, os conceitos teóricos originados da 

Lexicologia, proporcionam tanto ao professor quanto ao aluno uma visão abrangente sobre o 

ensino do léxico e do vocabulário, por compreender diversos saberes disciplinares 

significativo para o ensino de línguas. 

3 Metodologia e Análises 

A metodologia consiste basicamente, em uma pesquisa bibliográfica de abordagem 

qualitativa interpretativa de coleta e análise dos conceitos revisitados. Convém ressaltar que 

os procedimentos de pesquisa iniciam-se com o levantamento e revisão da bibliografia e 

caracterização do estado da arte para posterior sistematização. Esse procedimento permite 

comparar vários conceitos enfocados de maneira diferente pelas três correntes do pensamento 

linguístico cuja influência se fez sentir não apenas no ensino de língua portuguesa, mas na 

escola pública de uma maneira geral. 

O estudo traz também relatos de experiência. Os relatos de experiências consistem 

numa modalidade de investigação cientifica, sendo obrigatória a demonstração de uma 

experiência prática para maior compreensão e fundamentação de uma teoria. No entanto, 

devido aos fins aqui colimados, o relato traz, de maneira bastante concisa, questões 

observadas, tanto no livro didático como nas atividades propostas em sala de aula. 

As unidades do manual didático usado trazem um texto e questões linguísticas a eles 

relacionadas, o estudo do léxico se restringe ao vocabulário do texto, salientando palavras 

desconhecidas e seu significado. Quando não há dúvidas, não há por  conseguinte, discussão 

sobre tal vocabulário.   



269 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

Como conteúdo específico
71

, algumas unidades e também em sala de aula, são 

discutidas noções semânticas tais como uso, menção, língua-objeto e metalinguagem. Em 

algumas aulas, foi possível verificar que há interesse em questões como ambiguidade lexical 

(principalmente quando se trabalha o humor de tirinhas), homonímia, polissemia e às vezes, 

surge curiosidade acerca de alguma palavra nova, principalmente da área política: petrolão, 

Lava Jato (neologismo semântico), operação-desmonte para citar apenas alguns. 

A observação dessas questões direcionou o levantamento bibliográfico e a revisão dos 

conceitos que serão usados para o estudo das ocorrências de  neologismos de origem inglesa 

nas redes sociais.  

Espera-se que esta breve revisão possa ser uma espécie de roteiro para novas incursões 

pelo assunto a fim de embasar a pesquisa sobre léxico (neologismos nas Redes Sociais) a ser 

realizada durante o mestrado. 

 

 Considerações Finais 

 

 A despeito do caráter incipiente dos estudos realizados, pode-se tecer, de maneira 

bastante generalizada, algumas questões revisitadas aqui. A escola brasileira e, especialmente, 

o ensino de língua portuguesa foi marcado, ao longo do século XX, por três grandes correntes 

do pensamento linguístico que influenciaram sobremaneira as atividades linguísticas 

desenvolvidas em sala de aula e, principalmente, respaldadas por documentos orientadores 

das práticas de sala de aula. Na esteira da análise feita por Castilho (2000), foi possível revisar 

as três tendências que imprimiram ao ensino de português ora um caráter conservacionista, 

com práticas mecanicistas de memorização e repetição de regras gramaticais para o “bom” 

uso da língua.  

A escola de ensino tradicional, (a escola mecanicista) de língua pauta suas atividades 

na concepção de que língua é expressão do pensamento, é atividade mental, portanto passível 

de memorização. Esta tendência considera que há somente uma língua portuguesa: a norma 

padrão. Na verdade, essa perspectiva de ensino considera que a única língua portuguesa é a 

língua escrita; tudo que não se enquadra nesta norma, não é língua, é estropiação da língua. 
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Visto dessa forma, há também uma “norma lexical” que é, segundo Castilho (2010), o uso 

socialmente adequado das palavras que prescrevem: o sentido e a pronúncia, o modo correto 

de escrever uma dada palavra, suas propriedades gramaticais, origem (em dicionários 

etimológicos), prosódia, e ortoépia de acordo com a norma padrão.  

Em relação à segunda tendência, é forçoso mencionar o famoso bordão do 

comunicador  Chacrinha “quem não comunica se trumbica”, porque era esse o lema da Escola 

Tecnicista (Lei 5692/71), instrumentalista por natureza, preconizava um ensino de língua 

baseado no Funcionalismo Linguístico (da Escola de Praga), e dessa forma, pautado nas 

funções da linguagem. O importante era se comunicar, o “erro” passa por novas concepções, 

equivocadamente vistas como científicas, que preconizam apenas as funções apelativas e 

fáticas da linguagem em detrimento de outros fenômenos linguísticos negligenciados pela 

escola profissionalizante de então.  

Já a língua vista como enunciação traz inúmeras transformações no ensino que, pode-

se dizer, ainda estão em curso, ainda precisam ser estudadas e implementadas. Nesse ponto, 

há a necessidade de se enfatizar conforme Geeraert (2003), as atividades que enfocam o 

léxico devem se alicerçar no pressuposto de que a língua consiste em um léxico 

gramaticalizado e não de uma gramática lexicalizada. Para não incorrer na ênfase da 

dicotomia gramática e vocabulário porque muito da língua consiste em unidades lexicais. 

“Língua é muito mais do que gramática”. Língua é interação, ocorre em situações reais, o 

léxico emerge em contextos sociais naturais, não artificiais, contextualizado no meio social do 

qual emerge. 

São esses aspectos e outros tantos mais (ainda em andamento) que servirão como 

ponto de partida em que se fundamentarão os estudos sobre expansão do léxico, neologismos 

oriundos das Redes Sociais ainda em fase incipiente de elaboração (estudo).  
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O PROCESSO DA ESCRITA NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 

INGLESA: ESTRATÉGIAS E PROBLEMAS 

 

Kleiton Borges
72

 

 

Resumo: Este estudo de caso tem por objetivo mostrar os resultados de uma pesquisa de 

campo sobre como as atividades de escrita acadêmica são estudadas e ensinadas na sala de 

aula, quais são as técnicas para a avaliação destas tarefas, como é fornecido o feedback destas 

atividades, erros comuns apresentados por estudantes durante atividades de gramática e as 

dificuldades encontradas por professores na aplicação destes conteúdos no curso de 

licenciatura em língua inglesa da Universidade Federal do Pará (UFPA). Buscou-se 

referenciais teóricos sobre técnicas de escrita em Madsen (1983), erros comuns em aulas de 

escrita em Schmid e Steer (2012) e sobre a importância do feedback das atividades de sala de 

aula em Cardoso (2011). A metodologia utilizada foi através de aplicação de questionário, 

contendo perguntas semiestruturadas relacionadas com estratégias de ensino e aprendizagem 

da escrita. Como resultado notou-se que professores usavam técnicas de ensino da escrita, 

contribuindo com o processo de feedback das atividades e as revisões necessárias. Porém, a 

maioria dos estudantes demonstrou que professores não oferecem os feedbacks necessários 

das atividades de escrita. Estes alunos, todavia, apresentam dificuldades na utilização de 

vocabulários e marcadores discursivos durante a produção escrita em inglês. Conclui-se que 

as atividades de escrita têm sido trabalhadas de diferentes maneiras e percebe-se que elas 

contribuem para a assimilação de novos vocabulários da língua inglesa e novas estratégias de 

aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Processo de escrita. Erros de gramática. Feedback. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma das maiores dificuldades encontradas por aprendentes de línguas é o retorno das 

respostas de atividades que muitos professores deixam de dar a eles, ocasionando perda e 

trabalho sem se preocupar com o que é ensinado nestes exercícios. De acordo com Paiva 

(2003 apud CARDOSO, 2011, p. 2), é importante que professores dêem os feedbacks 

adequados na sala de aula para atividades ensinadas porque através delas que se pode ver e 

avaliar o desenvolvimento dos aprendentes no processo de ensino e aprendizagem da língua, 

refletindo as partes que podem ser melhoradas para absorver o conteúdo da melhor maneira. 
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No mesmo contexto, Madsen (1983) diz que diferentes atividades de escrita em sala 

são essenciais, seguindo estágios ou etapas que precisam de avaliações diferenciadas e 

constantes. Outra dificuldade encontrada no processo da escrita por aprendentes de línguas é a 

organização estrutural, pois aprendentes estão tão acostumados à aprendizagem da língua 

nativa que desejam desenvolver construções gramaticais semelhantes nestas atividades 

(SCHMID; STEER, 2012). 

Para saber se realmente estas dificuldades são comuns entre aprendentes e professores 

no ensino superior, este trabalho apresenta um estudo de caso de pesquisa de campo de cunho 

qualitativo em dois cursos de licenciatura em Língua Inglesa na UFPA, envolvendo aplicação 

de questionário de pesquisa com o intuito de saber como o feedback é trabalhado na sala de 

aula, se é trabalhado tarefas de acordo com o nível da classe para melhor avaliação e que 

aspectos do ensino da gramática da língua inglesa apresentam maior dificuldades no ensino e 

aprendizagem da língua. Além disso, procura-se identificar algumas sugestões de melhorar os 

problemas encontrados, apresentando os resultados da pesquisa com o tema abordado em 

questão. 

 

1 TÉCNICAS PARA DIFERENTES ATIVIDADES DE ESCRITA 

 

Em consonância com Madsen (1983, p.101), as atividades de escrita são necessárias 

para explicar diferentes tipos de tarefas e são elaboradas de acordo com seus respectivos 

estágios (pré-escrita, escrita guiada e escrita livre) que requer diferentes tipos de avaliação e 

aplicação dos mesmos. É comum a utilização de aplicações avançadas e especializadas como 

sumário, tradução, relatórios de pesquisa e literatura em escolas, pois são as áreas mais usadas 

por professores. A principal razão para o uso de atividades de escrita em sala de aula é o fato 

de que muitas áreas podem ser avaliadas, como podemos citar: vocabulário, gramática, 

conteúdo apropriado e dicção.  

Como reportado por Madsen (1983, p. 102), o autor apresenta algumas sugestões de 

técnicas para avaliar as atividades de pré-escrita neste estágio de ensino, que são combinações 
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de sentenças, expansão de sentenças, redução de sentença, cópia e clozes orais
73

. Estas 

técnicas são definidas como segue o quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Técnicas para avaliação de pré-escrita 

Tipo de técnica Definição 

Combinação de sentença 

Podendo ser trabalhada de várias maneiras, é 

a forma de combinar sentenças através, como 

por exemplo, de conectivos distintos, 

fazendo com que aprendentes entendam seus 

vários significados. 

Expansão de sentença 

Pode envolver desde a simples adição de 

palavras (como adjetivos ou advérbios) 

quanto de sentenças ou orações novas, 

expandindo sentenças. 

Redução de sentença 

Geralmente proporciona a sugestão de uso de 

novas palavras no lugar de outras, dando 

exemplos de novas sentenças, alterando ou 

não o seu sentido. 

Cópia 

Sugestão que pode ser trabalhada com tempo 

controlado e aborda o desenvolvimento da 

extensão do discurso e mecânica da língua 

(como pontuação e soletração). 

Cloze orais 

Técnica estratégica que utiliza composição e 

que encoraja os aprendentes a pensar sobre 

determinada palavra para preenchimento em 

um texto para que ele tenha sentido. 

Fonte: MADSEN, 1983, p. 102-105. 

 

Dentre as sugestões de atividades de pré-escrita que o professor de língua inglesa pode 

elaborar, na técnica de combinação de sentença, exemplifica o uso de conectivos da língua 
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inglesa usados para a adição de sentenças (and, moreover, furthermore), contraste (but, 

however, nevertheless) e resultado (so, consequently, therefore), como no exemplo de 

contraste em He likes ice cream (but) He won’t eat easy.  

Na técnica de expansão de sentença, ele nos mostra exemplos de adição de simples 

adjetivos e advérbios em sentenças como forma de aumentar esta sentença, como em The 

(old) man hurried (out) to the (frightened) horse. Na técnica de redução de sentença, a 

sugestão de atividade é exemplificar uma sentença e deixando a mostra uma palavra sugestiva 

que possa ter a função de reduzir o sentido de uma parte desta sentença, como em He told us 

about a man who had a wooden lag. (with) (resposta = He told us about a man with a 

wooden lag.).  

Na técnica de cópia, a sugestão de atividade dada é por exercícios áudio-lingual em 

que os aprendentes devem substituir partes da sentença por expressões diversas, como em 

We’d like you to join us./come too./go with us. Como mencionado por Byrne (1988, p.34), 

assim como Madsen (1983), ele considera a cópia uma maneira importante de avaliar a pré-

escrita porque é a primeira etapa em um programa de tal atividade. Além disso, esta técnica 

pode ser uma atividade significativa para os alunos como uma maneira de registrar algo que 

foi aprendido. Já na técnica de cloze orais, uma das atividades apresentadas é de ditados da 

língua alvo em que os alunos são submetidos a exercícios de escuta de algumas sentenças e 

devem ler e preencher as lacunas de palavras ou partes gramaticais que faltam na sentença, 

por exemplo, eles escutam: Have you ever heard of Angel Falls? It’s the highest warterfall in 

the world... e escutam e devem preencher as lacunas como segue: Have you ever heard of 

Angel Falls?___ the highest warterfall ___ the world... 

Como mencionado por Madsen (1983, p. 106), nas técnicas de avaliação da escrita 

para iniciantes há vantagens que são válidas, pois no teste de escrita guiada, é possível 

verificar a capacidade dos alunos de fazer tarefas de escrita em uma passagem textual de 

forma rápida e fácil, eles podem demonstrar ativos ao invés de serem agentes passivos nestas 

atividades e é uma técnica de uso da sala de aula que possibilita controle apropriado para 

aqueles alunos que ainda não se sentem preparados para escrever por conta própria. Dois 

exemplos que podem ser trabalhos em sala de aula: a manipulação de textos e fazer com que 

os alunos possam modificar o seu sentido como desejarem, criando e recriando fatos que 

modifiquem a história; as técnicas de ditados, usadas por professores que possibilitam 
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informações diversas e podem desenvolver habilidades linguísticas específicas dos seus 

alunos. 

No que concernem as atividades de escrita livre, sabemos que muitos professores 

aplicam-nas indicando os tópicos pertinentes àquilo que estão trabalhando ou o assunto 

principal da aula, porém, são poucos deles que dão tal tarefa sem especificar um tópico. Como 

menciona Madsen (1983, p. 117), “uma razão para isto é que as habilidades usadas na 

contagem de histórias são um pouco diferentes daqueles usados em criar analogias ou 

argumentos de refutação
74

”. Portanto, concorda-se quando o autor diz que devemos ter certeza 

naquilo que estamos ensinando na sala de aula, além de saber se nossos alunos estão 

entendendo o assunto, se ele está claro e se estão sendo usados direcionamentos adequados 

para as atividades de escrita. 

Professores devem escolher e avaliar cinco componentes gerais nos testes de escrita: 

conteúdo, forma, gramática, estilo e mecânica. Assim, as informações no texto sobre a revisão 

da literatura são úteis para verificar se os alunos estão prontos para as atividades de escrita, se 

eles têm habilidades nesta atividade na sala de aula (HARRIS, 1969). 

 

2 ERROS COMUNS NO PROCESSO DE ESCRITA ACADÊMICA 

 

No período da aprendizagem behaviorista de línguas (exercícios estruturalistas 

reforçadas) os erros eram controlados e minimizados ao máximo, pois as competências 

linguísticas eram tidas como uma formação de hábitos e os erros existentes deveriam ser 

evitados ao máximo. Portanto, no que era considerado correto e viável para a aquisição de 

uma segunda língua, não se via a importância do conteúdo criado em si, mas sim da 

preocupação em se evitar o erro, sendo controlado e evitado. 

Aprendentes de línguas estão familiarizados com erros comuns enquanto fazem 

atividades de escrita dentro da sala de aula, não importando para que finalidade de trabalho ou 

disciplina deva participar ou que estejam engajados. Esses erros comuns são encontrados 

principalmente quando estes aprendentes são submetidos a atividades que requerem 

conhecimentos de estrutura gramatical, vocabulário, termos técnicos e materiais apropriados 

                                                 
74

 One reason for this is that the skills used in telling a story are quite different from those used in making 

analogies or refuting arguments. 
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como suporte para este processo. Nesse sentido, Schmid e Steer (2012, p. 103) citam algumas 

áreas da gramática da língua inglesa que são notoriamente problemáticas para aprendentes de 

língua inglesa: 

 

1 - Organização de estrutura do inglês: é um erro que aprendentes podem ter nas atividades de 

escrita, pois como estão acostumados com a língua nativa e a compreensão oral, querem criar 

construções gramaticais semelhantes à ela nessas atividades. Porém, isso ajuda a construir 

novas formas de aquisição de uma segunda língua. 

 

2 – Fossilização: é o processo de “congelamento” da transição entre a língua nativa a língua-

alvo. As razões para este tipo de fenômeno podem ser tanto complacência ou incapacidade de 

superar os obstáculos para adquirir a proficiência na língua-alvo e ocorre geralmente em 

aprendentes adultos da língua. Isso também ocorre quando aprendentes são capazes de 

transmitir a mensagem com o conhecimento de idioma atual, por esse motivo a necessidade 

de corrigir a estrutura ou forma da língua não é requisitada. Além disso, os aprendentes 

“fossilizam” a estrutura ao invés de corrigi-la. Este é um dos aspectos em que professores 

encontram dificuldades em lidar e devem ter a capacidade de reconhecer qual tipo de erro está 

sendo mostrado, separando esta fossilização interlingual e percebendo que estes enganos 

merecem uma atenção especial. 

 

3 – Tempos verbais: no que diz respeito à gramática, existem alguns erros durante as 

atividades de redações quando os aprendentes têm que elaborar textos em consonância com 

tempos verbais. Na maioria das vezes, os tempos verbais, assim como os verbos auxiliares, 

são integrados e têm uma tradução diferenciada, como o pretérito e o futuro. Mas, em outras 

palavras, alguns tempos não têm formas equivalentes, como o presente perfeito. 

 

4 – Verbos auxiliares: aprendentes são propensos a errar quando precisam utilizar os verbos 

auxiliares nas atividades de escrita. Escolher a forma apropriada desses verbos auxiliares é 

confuso para eles e podemos encontrar, como exemplo, sentenças como she would have been 

good memories ao invés de she would have good memories. 
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5 – Finais de verbos: alguns estudantes geralmente não escutam, na compreensão oral, o final 

dos verbos terminados em –ed no inglês falado e isso torna um erro comum que eles deixam 

de fora nos tempos verbais da passiva e no passado perfeito. Os finais dos verbos conjugados 

no presente simples da terceira pessoa do singular são também esquecidos pelos aprendentes, 

como em she have an apple ao invés de she has an apple. 

 

6 – Verbos no gerúndio e infinitivo: uma das dificuldades para aprendentes nas atividades de 

escrita é o correto uso do gerúndio e do infinitivo no segmento dos verbos, como o uso do 

gerúndio em Ada recommended going ou o uso do infinitivo sem a mudança de seu 

significado, como em she continued singing / she continued to sing. Algumas vezes, uma 

sentença pode apresentar dois tipos de significados com uma mudança em sua estrutura, como 

em I stopped smoking yesterday / I stopped to smoke. 

 

7 – Substantivos contáveis e incontáveis: aprendentes dizem que substantivos contáveis são 

coisas que podem ser divididas e contadas, enquanto que substantivos incontáveis são podem. 

Mas nem sempre esta regra se aplica sobre alguns substantivos incontáveis, pois alguns deles 

possuem somente uma forma e não podemos adicionar a forma do plural a elas (“s”) ao final. 

Como um exemplo é a palavra money. 

 

8 – Artigos: pode ser muito difícil de escolher o artigo correto na construção de sentenças, 

especialmente para a língua nativa que não requer artigos, como a língua japonesa e chinesa. 

Os professores devem dar uma atenção especial para isto e tentar explicar a diferença entre 

artigos definidos e indefinidos, guiando os aprendentes da língua a escolher a regra correta. 

 

9 – Verbos com partículas: os verbos que são combináveis podem ser confundidos e eles têm 

um significado específico e não podem ser diferenciados de significados individuais de um 

verbo ou uma preposição. Existem muitas construções na língua inglesa sobre este assunto e 

aprendentes geralmente têm dificuldades com preposições e conjunções. 

 

3 A IMPORTÂNCIA DO FEEDBACK DE PROFESSORES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA HABILIDADE DE ESCRITA ACADÊMICA 
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Feedback é um assistente importante para professores avaliarem o desenvolvimento 

dos seus alunos na sala de aula. Ele deve ser aplicado de forma clara e objetiva para o melhor 

aprendizado e tentar minimizar as dúvidas que porventura podem permear os estudantes. 

Cardoso cita Paiva para uma pequena definição e a função do feedback em sala, dizendo que é 

uma “reação à presença ou ausência de alguma ação com o objetivo de avaliar ou pedir 

avaliação sobre o desempenho no processo de ensino-aprendizagem e de refletir sobre a 

interação de forma a estimulá-la, controlá-la, ou avaliá-la” (PAIVA, 2003, p. 2 apud 

CARDOSO, 2011, p. 19). 

Seguindo Giridharan e Robson (2011), fornecer feedback aos alunos é uma ótima 

técnica para mostrar as áreas que são viáveis para o desenvolvimento de atividade de escrita. 

Neste caso, o professor deve monitorar o progresso de seus alunos, identificando as áreas que 

devem ser desenvolvidas a partir dos testes de escrita que preparam dentro da sala de aula. 

Schmid e Steer (2012, p. 100) sugerem algumas técnicas e estratégias de feedbacks 

que podem ser usadas por professores nas atividades de escrita com seus alunos de língua 

inglesa. Aqui se citam duas delas. A primeira delas diz respeito ao fato do aluno não saber 

utilizar o feedback quando é dado nestas atividades ou simplesmente não entender o seu 

sentido, ou quando pedido para ele ser mais explícito, explicado ou analisado a partir daquilo 

que escreveu. Neste sentido, o professor pode trabalhar e treinar com seus alunos de como 

responder a tais feedbacks quando é requisitado, provocando-os a argumentarem efetivamente 

as suas produções escritas com melhores revisões. 

A segunda delas seria o feedback dado a respeito da estrutura da produção escrita, 

pois, como mencionam Schmid e Steer (2012, p. 101), “em geral, é melhor fornecer feedback 

em gramática, pontuação e ortografia nos primeiros rascunhos a fim de que estudantes possam 

incorporar estas correções nos rascunhos subsequentes
75

”. Portanto, os autores sugerem que o 

feedback não seja dado no rascunho final, pois desta maneira os alunos somente lerão a grade 

de correções, lerão os comentários rapidamente e logo em seguida deixarão guardados. O 

professor pode encorajá-los a trabalhar em cima de seus erros, provocando argumentos em 

que eles possam identificar e revisar os parágrafos ou sentenças que podem ser melhorados. 

                                                 
75

 In general, it is best to provide feedback on grammar,punctuation, and spelling in earlier drafts so that 

students can incorporate those corrections into subsequent drafts. 
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Além disso, isso pode servir como notas de modelos de revisões e feedbacks para as próximas 

produções de escrita que porventura vierem a criar. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa de campo caracteriza-se em um estudo de caso de abordagem qualitativa 

que foi desenvolvida em duas turmas do curso de licenciatura em Língua Inglesa do Instituto 

de Letras e Comunicação (ILC) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Os participantes da 

pesquisa foram alunos e professores que concordaram em participar escolhendo seus 

pseudônimos como forma de sigilo, caso houvesse a necessidade de citá-los neste trabalho, 

sendo uma aluna da disciplina “Língua Inglesa I” (pseudônimo “Lúcia”); uma aluna da 

disciplina “Língua Inglesa V” (pseudônimo “Stock 24”); uma professora da disciplina 

“Língua Inglesa I” (pseudônimo “Luna”) e uma professora da disciplina “Língua Inglesa V” 

(pseudônimo “Rosa”). 

Para a coleta de dados desta pesquisa, o primeiro instrumento utilizado foi o termo de 

consentimento de participação de pesquisa, entregue na versão para estudantes e na versão 

para professores, no qual eles puderam ler e entender o tipo de pesquisa a ser aplicado, o 

objetivo principal, o consentimento de que seus nomes não seriam mencionados (com criação 

de seus pseudônimos) e outros dados relevantes, como semestre do curso e e-mail. O segundo 

instrumento utilizado foi o questionário de pesquisa, contendo perguntas abertas e fechadas. 

Para o questionário direcionado para alunos, foram elaboradas seis perguntas, sendo algumas 

contendo subperguntas (estilo A, B e C). Da mesma forma, para o questionário direcionado 

para professores, foram elaboradas também seis perguntas, sendo algumas também contendo 

subperguntas. Os procedimentos de análise dos dados desta pesquisa se deram primeiramente 

através dos instrumentos de pesquisa coletados, sendo analisados e lidos a fim de chegar ao 

objetivo deste trabalho. Para tanto, os dados do questionário de pesquisa foram triangulados e 

discutidos junto com a literatura aqui expostos. 

 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

5.1 ANÁLISE DOS DADOS DOS ESTUDANTES 
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De acordo com o resultado coletado pelos alunos da primeira questão do questionário 

que perguntava com frequência ele trabalha a atividade de escrita na sala de aula, a 

participante “Lúcia” respondeu que faz a atividade de writing duas vezes por semana e a 

participante “Stock 24” respondeu que faz a atividade uma vez por semana. Levando em 

consideração que não são todas as unidades do material didático que trabalham sugestões de 

atividades de escrita, percebe-se que ela é trabalhada consideravelmente nas duas turmas. 

Portanto, considera-se que o professor tem consciência da necessidade de trabalhar tal 

atividade nas suas turmas, mesmo que o assunto do dia não requer esta sugestão, mas que ele 

pode estar trazendo outras atividades que incorporem também a escrita, podendo ser gêneros 

textuais escolhidos previamente. 

A segunda pergunta sobre quais gêneros eram trabalhados em sala de aula, ambos os 

alunos participantes responderam composição. Nesse contexto, percebemos que os 

professores proporcionam composição aos alunos com mais frequência na atividade de escrita 

e, como Madsen (1983) disse, confirmamos que os professores fazem esse tipo de atividade 

para diferentes tipos de avaliação e aplicações de escrita. 

Como relatado por "Lúcia" sobre a terceira pergunta "Você tem dificuldades em 

escrever? Qual/Quais?", a participante disse que tem dificuldade em vocabulário quando se 

pede para escrever na sala de aula. Já a participante "Stock 24" mencionou que têm 

dificuldade em utilizar os marcadores discursivos. Nota-se que os alunos não mencionaram 

que possuíam dificuldades na gramática ao produzir a atividade de escrita, como mencionado 

por Schmid e Steer (2012). Assim, podemos supor que isso se deu por conta do pequeno 

número de participantes nesta pesquisa, mas como "Lúcia" respondeu que tem dificuldade no 

uso de vocabulários na produção escrita, é notável que eles ao mesmo tempo apresentem tais 

dificuldades, também estão dispostos a aprender. Por outro lado, o uso correto de marcadores 

discursivos, como mencionado por "Stock 24", é difícil de serem utilizados ao produzir um 

texto escrito, talvez alguns deles não tenham o hábito de usá-lo adequadamente em conversas 

ou nunca tenham estudado sobre este assunto. 

A quarta pergunta do questionário foi “Qual/quais estratégia(s) você utilizar para 

diminuir essa(s) dificuldade(s)?”. Esta pergunta foi aberta e a resposta de “Lúcia” foi de que 

procura ler materiais em inglês como artigos, cartas e notícias. Já para “Stock 24”, mencionou 

que procura sanar as dificuldades do uso dos marcadores discursivos usando aqueles que 
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conhece em contextos escritos que os permitem, mas que quando encontra novos que 

desconhece, antes de utilizá-los procura pesquisar os seus significados.  

Como mencionado por Schmid e Steer (2012, p. 103), uma das dificuldades 

encontradas na produção escrita da língua inglesa de aprendentes é o desconhecimento de 

utilização de preposições e conjunções adequadas. Mesmo assim, nota-se que há esforço por 

parte dos alunos em tentar sanar tais dificuldades através de fontes variadas. Acredita-se que o 

professor pode também ajudar nesta parte, os orientado com exemplos de materiais que 

podem ajudá-los a melhorar o uso de estruturas gramaticais, mas levando em consideração 

que a função destas estruturas vai além do conhecimento de uso e que possam fazer usos delas 

em contextos reais da língua. 

Em conformidade com a quinta pergunta do questionário sobre a metodologia 

utilizada pelo professor, apresentaram-se alternativas de letra A a letra E, com perguntas 

fechadas e abertas. 

A letra A questionava “No início da disciplina, os temas sobre os quais você gostaria 

de escrever foram levantados pelo professor?” e apresentava alternativas de “sim” ou “não”. 

Ambos as participantes “Lúcia” e “Stock 24” responderam a alternativa “não”. Acredita-se 

que dando oportunidades de escolhas aos alunos de temas para se trabalhar na produção 

escrita em língua inglesa os incentivam a produzir melhor, pois quando o aluno trabalha em 

cima daquilo que acha prazeroso e detém conhecimento, a produção escrita ganha aspectos 

favoráveis tanto para avaliação durante o processo quanto no produto final. Portanto, quando 

Madsen (1983, p. 117) menciona que professores apresentam aversão quanto a disponibilizar 

tópicos escolhidos por seus alunos, é porque possuem receio dos seus alunos produzirem algo 

que não está relacionado com o assunto principal ministrado e, talvez, por esta razão os 

professores não apresentam temas de livre escolha e concorda-se com o autor que são poucos 

os que fazem tal metodologia. 

A letra B questionava “Como o gênero a ser trabalhado é abordado pelo professor?” e 

ambos as participantes responderam a primeira alternativa das quatro apresentadas, que foi 

"primeiro apresenta um modelo, depois pede a atividade". Os alunos se sentem mais 

organizados e confiantes quando os professores os orientam para o propósito da atividade, 

modelando primeiramente o gênero a ser trabalhado para adiante pedi para seus alunos 

começarem a produzir o texto. Confirma-se o que Harris (1969) diz, pois este trabalho requer 
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do professor selecionar o material apropriado e o assunto a ser trabalhado, mostrando aos 

alunos um modelo do gênero textual escolhido para que eles se sintam motivados enquanto 

engajados na atividade de escrita. 

A letra C da quinta pergunta do questionário era "A atividade é revisada? Por quem 

(colega, professor, ambos)?". A participante "Lúcia" respondeu que a atividade de escrita é 

revisada pelo professor. No entanto, o participante "Stock 24" respondeu que a atividade não 

é revisada. 

Conforme o resultado obtido pelos alunos na letra D, em que perguntou "A atividade é 

refeita após a revisão?", a participante "Lúcia" respondeu que sim, embora a participante 

"Stock 24" tenha respondido que não. 

Como mencionado por Schmid e Steer (2012), alguns professores fazem suas 

atividades de escrita apenas para a avaliação de seus alunos, como gramática e assunto, e, de 

fato, não se importa com a aprendizagem na classe. No entanto, conforme mencionado pela 

participante "Lúcia", seu professor se preocupa em fazer a revisão e reescrever a atividade 

com seus alunos. Portanto, isso nos mostra que alguns professores se preocupam com as 

estratégias cognitivas dos alunos, selecionando atividades apropriadas para o seu melhor 

desenvolvimento na produção escrita da sala de aula e sempre visando o feedback quando 

necessário. 

O que chamou minha atenção foi o fato de que o professor, da turma de Língua 

Inglesa V, não se preocupar em fazer revisões das atividades e pedi para eles refazê-las, pois 

se acredita que, levando em conta o nível em que é ministra a disciplina, ele deveria usar este 

tipo de estratégia na sala de aula. Isso só confirma que alguns professores ainda não se 

preocupam com o desenvolvimento desta habilidade de seus alunos e talvez não perceba que 

eles estão encontrando dificuldades para aprender a escrever tais atividades na sala de aula 

pela falta do feedback apropriado. 

A letra E da quinta pergunta era "O professor fornece feedback de seus trabalhos 

escritos? Como?". A participante "Lúcia" respondeu que sim, o professor fornece feedback, 

mas que somente às vezes e por e-mail. Já a participante "Stock 24" respondeu sim também e 

mencionou que o texto volta com os erros sinalizados. Como mencionado por Schmid e Steer 

(2012), o feedback é uma ferramenta importante para avaliar o desempenho dos alunos e deve 

ser empregado com clareza e objetividade para uma melhor aprendizagem. Pelas respostas 
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dadas, observamos que os professores fornecem este tipo de estratégia e preocupam-se com o 

desenvolvimento da produção de atividade de escrita em sala de aula, mostrando as áreas que 

os alunos devem praticar mais e direcioná-los para uma produção escrita melhor. 

A sexta e última pergunta do questionário foi “Como você avalia a forma como o 

writing é trabalhado?”, na qual continha as alternativas “ruim”, “regular”, “bom” e 

“excelente”. A participante “Lúcia” avalia como bom e a participante “Stock 24” avalia como 

ruim. Portanto, conclui-se que aprendentes de língua inglesa, enquanto engajados em 

atividades de escrita, devem ser encorajados e motivados a criar o hábito da escrita com 

atividades propostas, além de viabilizar avaliações constantes e feedbacks adequados em 

todas as fases das produções escritas dos alunos pelos seus professores (GIRIDHARAN; 

ROBSON, 2011; SCHMID; STEER, 2012). Estes professores, por sua vez, devem contribuir 

para a percepção das necessidades de seus alunos, sempre respeitando o conhecimento e 

limitações individuais de cada um e evitar imposições de ideias e comportamentos 

linguísticos errados. 

 

5.2 ANÁLISE DOS DADOS DAS PROFESSORAS 

 

De acordo com a resposta da professora "Luna" sobre a primeira pergunta “Com que 

frequência você pede a atividade de writing em sala de aula?”, ela mencionou que trabalha 

esta atividade duas vezes por semana, enquanto que a professora “Rosa” respondeu que 

trabalha uma vez por semana. Percebe-se que as respostas das duas professoras coincidem 

com as respostas das duas alunas previamente ditas. 

A pergunta de número dois era “Que gêneros (postcard, letter etc.) você trabalha em 

sala de aula?”. “Luna” escolheu a opção “outros”, escrevendo que prefere trabalhar postagens 

no Facebook, e-mails e projetos junto com a sua turma. Já “Rosa” escolheu duas opções: a 

primeira marcada foi “composição em aulas de literatura” e a segunda opção foi “outros”, 

descrevendo “atividades do livro”. Confirmamos novamente o que Madsen (1983) disse, que 

esta é uma estratégia específica usada pelos professores para uma atividade abrangente em 

sala de aula, motivando-os a fazê-lo claramente e avaliar os resultados. 

A terceira pergunta do questionário foi “Você tem dificuldade(s) em ensinar writing? 

Qual/Quais?”, na qual as professoras puderam escolher as opções vocabulary, grammar, 
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structure e “outros”. Ambas as professoras responderam que possuem dificuldade em ensinar 

structure. A professora "Luna" ainda adicionou que às vezes sente que precisa ter mais tempo 

para mostrar vários exemplos de gêneros textuais antes de ensinar a atividade de escrita. Já 

“Rosa” marcou as opções structure e grammar. De acordo com a resposta de “Luna”, 

percebe-se que ela não se sente segura para ensinar os gêneros textuais da escrita em sala, pois 

argumenta que a causa disso seria a falta de tempo para planejar este tipo de aula. 

A quarta pergunta do questionário é um complemento da terceira pergunta, que era 

“Qual/Quais estratégia(s) você utiliza para diminuir essa(s) dificuldade(s)?”, na qual era uma 

pergunta aberta. “Luna” respondeu que para diminuir as dificuldades de ensinar writing, ela 

tenta mostrar vários exemplos do gênero da escrita. Já “Rosa” respondeu que elabora “um 

resumo antes de começar a escrever, rascunho inicial antes de entregar a versão final, ler 

várias vezes antes de entregar, utilizar  gramática e vocabulário que conhece e que já estudou, 

checar o dicionário”. 

Em conformidade com a quinta pergunta do questionário, apresentou-se uma pergunta 

semelhante à dos alunos, que indagava sobre a metodologia que cada professora utilizava, 

apresentando-se alternativas de letra A a letra E, com perguntas fechadas e abertas. 

Sobre a perguntada da letra A, que dizia “No início da disciplina, você consulta os 

temas sobre os quais os alunos gostariam de escrever?”, “Luna” marcou a opção “não” e 

“Rosa” marcou a opção “sim”. 

Sobre a pergunta da letra B, que dizia “Como o gênero a ser trabalhado é mostrado ao 

aluno?”, ambas as professores marcaram a opção “1° apresenta um modelo, depois pede a 

atividade”. 

Conforme relatado pelos professores sobre a pergunta da letra C "A atividade é 

revisada, por quem (colega de classe, professor, ambos)?", ambas as professoras responderam 

sim, a atividade é revisada pelos professores. 

Na letra D da quinta questão do questionário, que dizia “A atividade é refeita após a 

revisão?”, “Luna” não marcou as opções “sim” e “não”, todavia mencionou que “às vezes, 

depende da atividade”. No entanto, o professor "Rosa" respondeu sim, a atividade é refeita 

após a revisão. 

Percebemos que ambas as professoras demonstraram a preocupação em aplicar a 

revisão das atividades de escrita adequadamente, a fim de beneficiar os alunos com sugestões 
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de melhor aplicabilidade de produção escrita da língua inglesa. No entanto, nem sempre os 

professores disponibilizam feedback dos primeiros drafts da atividade de escrita e quando há, 

como uma mencionado por “Luna”, dependente do tipo de atividade, apesar de "Rosa" disser 

que pede para seus alunos refazer. Podemos confirmar tal atitude levando em consideração 

que nem sempre certas atividades precisam da reescrita, mas, segundo alguns alunos, eles 

esperam que os professores forneçam esses tipos de atitude e análise por eles, pois percebe-se 

que elas são importantes para melhor visão dos erros comuns, das dificuldades a serem 

trabalhadas e ter visão geral de como uma produção escrita pode ser criada a partir do gênero 

trabalhado em sala de aula. 

O que nos leva a uma contradição nas respostas é o fato de que o aluno do 5º nível 

(“Stock 24”) disse que os professores não revisam a atividade de escrita em sala de aula e  

justamente a professora do 5º nível (“Rosa”) disse que os revisa. Portanto, isso nos leva a crer 

de que o aluno respondeu à pergunta levando em consideração outros professores , seja no 

mesmo semestre, seja de outros. 

Na letra E da quinta questão do questionário, que dizia "Você fornece feedback aos 

alunos? Como?", a professora “Luna” do 1º nível respondeu que “sim, com comentários 

escritos ou feedback geral para a turma” e “Rosa” do 5º nível respondeu que “sim, colocando 

os problemas no quadro branco ou por meio de slides com a parte teórica para que todos 

possam compreender”. 

E por último, a sexta pergunta do questionário dizia “Como você avalia as atividades 

de writing? Por quê?” e foram disponibilizadas duas opções semiabertas. A primeira opção 

dizia “Como processo” e a segunda opção dizia “Como produto”. De acordo com a professora 

“Luna”, ela marcou a opção “Como processo” e argumentou que “essa habilidade é a mais 

complexa para mim e precisamos avaliar todo o processo para verificar como o aluno está se 

aperfeiçoando e aprendendo determinado gênero”. A professora “Rosa” também marcou a 

opção “Como processo” e argumentou que “é uma maneira de fazer com que o aluno coloque 

em prática tudo que aprendeu, uma vez que desenvolve a habilidade de compor temas 

variados. O aluno terá a oportunidade de trabalhar com seu conhecimento de mundo e praticar 

a gramática e vocabulário”. 

Neste sentido, foi demonstrado nos resultados que os professores fornecem o feedback 

adequado de acordo com o tipo de aula e ensino com objetivos e fazer um acordo com Schmid 
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e Steer (2012), que os professores estão preocupados com o uso de estratégias cognitivas por 

estudantes, ajudá-los a entender melhor e a fim de desenvolver e mostrar as áreas que são 

mais adequadas para uma produção escrita apropriada. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho de pesquisa de campo contribuiu para uma reflexão sobre o uso da 

escrita em sala de aula, com base em revisão literária e contribuição da importância de se 

trabalhar diferentes tipos de gêneros textuais para uma percepção dos diferentes discursos que 

podem ser trabalhados em sala de aula, tanto para alunos quanto para professores. Verificou-

se que a atividade de escrita leva em consideração as necessidades dos alunos e professores, 

podendo aparecer as dificuldades, pois ela é importante para o desenvolvimento do 

vocabulário dos alunos e é importante meio de avaliação individual ou em grupo feita pelos 

professores para a percepção das áreas de maiores dificuldades dos seus alunos, tentando 

resolvê-los com feedbacks apropriados.  

Notou-se que estas atividades contribuem para assimilar vocabulários, estruturas, 

gêneros textuais, diferentes tipos de discursos etc. Por conseguinte, a escrita deve ser 

trabalhada de forma que alunos e professores possam absorver as melhores estratégias, 

metodologias, técnicas e aumentar o número destas atividades em sala de aula para dar aos 

alunos maior autonomia, precisão e aperfeiçoamento. Por outro lado, professores devem ter 

mais confiança no tipo textual que estará trabalhando com seus alunos e sempre ter em mente 

nem todas são apropriadas, atentando para o perfil de seus alunos e o que pretende 

desenvolver neles. 

Conclui-se que a escrita tem sido trabalhada de diferentes maneiras por professores e 

alunos, apesar destes terem algumas dificuldades para mostrar exatamente como o professor 

trabalha com as atividades de escrita. No mesmo contexto e de acordo com os participantes, 

acredita-se que alunos devem retornar aos professores todas as atividades propostas e os 

professores devem prestar atenção a esta técnica de ensino, porque como aprendizes de 

línguas estrangeiras, deve-se atentar para as dificuldades e trabalhar em cima delas para 

resoluções de problemas que possa haver. 
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O ENSINO DE INGLÊS NO CONTEXTO DE GLOBALIZAÇÃO: 

REFLEXÕES SOBRE AS PERCEPÇÕES DE PROFESSORES DE LE 
 

 

Sigrid Rochele Gusmão Paranhos Magalhães
76

 

 

 

Resumo: O presente trabalho reflete sobre o ensino do inglês como LE em escolas da cidade 

de Caetité/BA, abordando as concepções que esses professores têm da língua alvo no contexto 

de globalização. O inglês falado mais por não nativos do que por nativos agrega facetas 

próprias de cada lugar, tornando-se porta voz de uma imensa variabilidade cultural e 

ideológica. O ensino da língua inglesa, hoje mais vista como uma língua franca global, deve 

contribuir para que o aluno seja um cidadão crítico, livre de preconceitos, pronto para aceitar 

as diferenças e a pluralidade cultural. Deste modo, a fim de que se possa inserir o educando 

neste mundo globalizado, de forma mais plural e menos excludente, faz-se necessária a 

incorporação de questões culturais, identitárias, políticas e ideológicas nas aulas de inglês nos 

mais variados contextos. Desta forma, pode-se postular que o verdadeiro propósito do ensino 

de línguas estrangeiras é formar indivíduos capazes de interagir com pessoas de outras 

culturas e modos de pensar e agir (RAJAGOPALAN, 2003). Acredita-se que o ensino de 

inglês é parcial não levando o aluno a refletir mais sobre si mesmo e a construir o seu próprio 

conhecimento, fragmentando, portanto, o domínio da língua estrangeira. O objetivo geral 

desta pesquisa é analisar as concepções de três professores sobre a língua inglesa, verificando, 

ainda, em que medida esses professores do ensino fundamental II abordam as questões 

culturais, identitárias, políticas e ideológicas nas suas aulas. A metodologia utilizada é 

qualitativa, de natureza etnográfica, utilizando como instrumento de coleta de dados, 

questionários, registros etnográficos e entrevista semi-estruturada. Os resultados visados 

buscam novos caminhos para uma aprendizagem da língua inglesa de forma que o professor 

possa redimensionar o seu papel profissional, adotando uma postura mais crítica e politizada, 

podendo, assim, se tornar um agente de mudança.  

 

Palavras-chaves: Língua Inglesa. Globalização. Interculturalidade.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais Brasileiros (1998), ao se ensinar 

uma língua, é essencial que se tenha uma compreensão teórica do que é essa língua, tanto do 
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ponto de vista dos conhecimentos necessários para usá-la, quanto em relação ao uso que se 

faz desses conhecimentos para se construirem significados no mundo social.  

Ainda, esclarecem os documentos, que a aprendizagem de uma língua estrangeira, 

doravante LE, é um direito do cidadão, assegurado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996) e pela Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, da mesma data. 

Enfatizam, também, que trata-se de uma proposta de ensino de LE como educação linguística 

de qualidade, acessível a todos, baseada no respeito, na convivência e nos benefícios 

recíprocos. 

Todavia, se os professores das escolas públicas brasileiras conseguissem pôr em 

prática o que preconizam os referidos PCNs (1988) e demais documentos que regem o ensino 

de línguas no nosso país, por certo, não teríamos um baixo índice no resultado geral do 

IDEB
77

, e, por conseguinte, seríamos capazes de superar as deficiências no processo de 

ensino-aprendizagem de línguas, especificamente da língua inglesa. Em vista disso, como é de 

amplo conhecimento em todas as esferas, é fácil deduzir que existe uma grande distância entre 

o que pregam esses documentos e o que acontece nas salas de aulas de LE das nossas escolas 

brasileiras, semelhantemente observadas em escolas da cidade de Caetité/Bahia
78

, foco deste 

estudo. 

A educação linguística, de maneira geral, deve visar à formação de cidadãos capazes 

de atuar de forma crítica na sociedade em que vivem, por meio de um ensino significativo e 

emancipador que busque reforçar as identidades e valores locais ao trabalhar com vistas a 

uma perspectiva global.  

 Sob essa linha de pensamento, percebe-se a relevância de empoderar os nossos alunos, 

a fim de que eles possam enfrentar as complexidades de um mundo globalizado, sem perder 

de vista seus valores e conhecimentos locais. Logo, como aponta Rajagopalan (2009), o 

verdadeiro propósito do ensino de línguas estrangeiras é, na verdade, formar indivíduos 

capazes de interagir com pessoas de outras culturas e modos de pensar e agir. Ou seja, como 
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complementa o autor, “significa transformar-se em cidadãos do mundo” (RAJAGOPALAN, 

2009, p. 70).  

Por outro lado, mesmo sendo uma acepção mais que comum é fato que, na prática, 

uma língua não é só utilizada para fins de comunicação. Muitas vezes é utilizada de forma 

perversa, exercendo, conforme adverte Bagno (2007), forte poder de dominação, de 

manipulação, de segregação, de controle, de discriminação, de preconceito entre os diferentes 

grupos humanos. Dessa maneira, o ensino de inglês neste novo cenário pode ser bastante 

emblemático para os professores, pois, além de abrir diversas portas para mundos e culturas 

cada vez mais interessantes, pode, igualmente, tornar-se um forte instrumento de exclusão e 

de opressão. 

A esse respeito, Pennycook (1995, p. 52 apud COX e ASSIS-PETERSON 2007, p. 7) 

alerta que a expansão do inglês não é somente a expansão da língua, mas a expansão de ideais 

do mundo ocidental e da modernidade, como progresso, liberalismo, capitalismo, democracia, 

só para citar alguns.  

Do mesmo modo, é válido acentuar que a aprendizagem de uma LE requer interação, 

demanda que envolva tanto aspectos linguísticos quanto culturais. Em outras palavras, a sala 

de aula de línguas deve promover nos educandos o desenvolvimento de uma cidadania global, 

considerando a pluriculturalidade cada vez mais intensa dessa sociedade interligada e em 

constante interação.  

A aprendizagem de uma língua estrangeira, especialmente da língua inglesa, falada 

mundialmente, poderá inserir o aprendiz nessa aldeia global, de forma mais plural e menos 

excludente. Deverá, afinal, contribuir para que o aluno seja um cidadão crítico, livre de 

preconceitos, pronto para aceitar as diferenças, a diversidade cultural, sem deixar de ser ele 

mesmo. Sob esse prisma, o ensino de inglês traz muitos desafios para os professores de 

línguas, sendo recomendável, portanto, que este profissional tenha uma forte postura crítica e 

reflexiva sobre o que representa essa língua na modernidade. 

Com base nisso, o objetivo deste trabalho é discutir o ensino de inglês no contexto de 

globalização e as percepções que os professores têm dessa língua global. Assim, para 

embassar esse estudo serão discutidos, em um primeiro momento, as implicações da 

globalização e o ensino de inglês nesse intrigado cenário. Em seguida, será apreciado um 

breve recorte do questionário aplicado aos professores do Ensino Fundamental II (6º ao 9º 
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ano) em escolas públicas e particular, na cidade de Caetité-Bahia, onde foi feita uma pesquisa 

etnográfica à luz dos estudos teóricos da Linguística Aplicada. 

 

1 A GLOBALIZAÇÃO E OS SEUS EFEITOS 

 

Não há como negar que vivemos em um mundo globalizado. Contudo, conforme 

Kumaravadivelu (2008, p. 130), “o conceito de globalização tem significados diferentes para 

pessoas diferentes em épocas diferentes”. Nessa ótica, faz-se necessário refletir sobre alguns 

conceitos e o impacto que sofremos com a globalização nos dias atuais.  

De acordo o sociólogo americano Stenger (2003 apud KUMARAVADIVELU, 2008), 

pode-se definir globalização como uma série multidimensional de processos sociais que 

criam, multiplicam, alargam e intensificam interdependências e trocas sociais no nível 

mundial, ao passo que, ao mesmo tempo, desenvolve nas pessoas uma consciência crescente 

das conexões profundas entre o local e o distante.  

Nesse sentido, tanto a distância temporal como a distância espacial diminuem, e, 

consequentemente, as fronteiras desaparecem, tornando possível que as pessoas estejam 

interligadas, em qualquer parte do mundo (KUMARAVADIVELU, 2008). Corroborando essa 

afirmação, Rajagopalan (2009, p. 57) certifica: “Queiramos ou não, vivemos num mundo 

globalizado. Entre outras coisas isto significa que os destinos dos diferentes povos que 

habitam a terra se encontram cada vez mais interligados e imbricados uns nos outros”.  

Já Milton Santos (2002) traz uma visão bastante diferenciada de globalização. A 

globalização como perversidade, como abandono social, sinônimo de aplicações financeiras e 

de investimento pelo mundo afora. Percebe-se que alguns países se incluem nesse mundo 

globalizado, mas outras nações estão solenemente excluídas desse processo, reafirmando as 

injustiças sociais ao redor do mundo. Pennycook (2007), por exemplo, enfatiza que as 

sociedades são desigualmente estruturadas e dominadas por culturas e ideologias 

hegemônicas que limitam as possibilidades de mudarmos este mundo e, como podemos ver a 

partir de inúmeras amostras, apesar de alguns inegáveis ganhos, o fenômeno de globalização 

atual tem contribuído em muito para o aprofundamento desse fosso que põe de um lado os 

benefíciados e do outro os excluídos desse processo que está longe de ser igualitário. 
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Ainda, é válido mencionar uma crítica de Moita Lopes (2008) sobre as chamadas redes 

de conhecimento, em que são valorizados, em sua grande maioria, os pesquisadores anglo-

saxões, menosprezando-se os demais pesquisadores, demonstrando que não existe 

verdadeiramente uma troca social no nível mundial.  

Mesmo evidenciando as desigualdades sociais, os interesses financeiros dos países 

ditos de primeiro mundo, não podemos deixar de concordar que a internet é uma das grandes 

responsáveis pela troca de informações, conectando milhões de pessoas diariamente, 

possibilitando, dessa forma, a quebra de fronteiras. Apesar de todas as contradições, vivemos 

na era da informação e a língua dessa era é o inglês, tornando-se a língua franca do mundo.  

Nessa linha de pensamento, é primordial que os educadores, particularmente os de 

língua, empreendem alternativas para conviver e atuar nessa realidade planetária, em busca de 

uma globalização que possa estar ao nosso favor, voltada aos nossos interesses, longe de ser 

perversa, sendo, ao contrário, “uma globalização de baixo para cima que reconhece a 

diversidade” (CANDAU, 2006, p. 474). Isso posto, consoante Canclini (2007, p. 46): 

 

[...] a globalização não consiste na disponibilidade de todos para 

todos, nem na possibilidade generalizada de entrar em todos os 

lugares, é impossível entendê-la sem os dramas da interculturalidade e 

da exclusão, sem as agressões ou auto-defesas cruéis do racismo e as 

disputas, amplificadas em escala mundial, para marcar a diferença 

entre o outro que escolhemos e o vizinho compulsório. A globalização 

sem a interculturalidade é um “OCNI”, um objeto cultural não-

identificado. 
 

 Portanto, seguindo a linha desse pensamento, tal movimento (ou fenômeno) pode ser 

visto como emblemático, pois envolve todas as pessoas de forma diferenciada e em diferentes 

dimensões, seja política, econômica, social ou culturalmente. Conforme afirma Pennycook 

(2007), a aprendizagem de línguas pode estar vinculada à manutenção das desigualdades 

sociais. Ao privilegiarmos as línguas hegemônicas, tal qual a língua inglesa, como padrões 

culturais a serem seguidos, nos tornamos reprodutores dessas mesmas desigualdades, 

perpetuando, então, as iniquidades presentes no mundo. Daí a necessidade de reflexão do 

papel do professor nesse novo cenário. 
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2 O PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA FRENTE AOS DESAFIOS DA 

GLOBALIZAÇÃO 

 

Estudos demonstram que a aprendizagem do inglês, no Brasil, está frequentemente 

associada a melhores oportunidades de ingresso e possibilidades de competição no mercado 

de trabalho. Todavia, os professores de línguas estrangeiras não devem se preocupar 

unicamente em repassar os conteúdos programáticos sem um significado real para os seus 

alunos, mantendo a “trivialização dos conteúdos” (PENNYCOOK, 2007), mas tentar 

proporcionar um ensino que seja reflexivo, contextualizado, crítico, pois, conforme esse 

mesmo autor (PENNYCOOK, 2007), nós, educadores, precisamos entender as escolas como 

arenas culturais complexas, onde formas diversas estão em conflito permanente.  

Para tanto, faz-se necessária a incorporação de questões culturais, identitárias, 

políticas e ideológicas, nas aulas de inglês, inserindo o educando num mundo globalizado, 

proporcionando, acima de tudo, o desenvolvimento da consciência cultural crítica dos alunos. 

Em outras palavas, é recomendável que o docente possa potencializar nos seus educandos a 

capacidade de avaliar criticamente, de forma que eles possam se tornar “um ser pensante 

ativo, disposto a confrontar ideias, valores, padrões de comportamento de forma equânime, 

sem se deixar levar por complexos de inferioridade” (SIQUEIRA, 2005, p. 17). 

Ademais, deve-se compreender também que nenhuma língua é una e homogênea. 

Dessa mesma forma, a língua inglesa falada mais por não nativos do que por nativos agrega 

facetas próprias de cada lugar, tornando-se porta-voz de uma imensa variabilidade cultural e 

ideológica.  

Logo, ao ensinar uma língua estrangeira, como o inglês, deve-se ter o cuidado de não 

impor aos educandos acepções e valores das chamadas culturas hegemônicas de língua 

inglesa, tais como a britânica ou norte-americana, como de costume, já que a língua inglesa é 

hoje concebida como uma língua internacional ou língua franca global. Por isso, não cabe 

mais aos professores de língua inglesa uma “atitude colonizada” (MOITA LOPES, 2006). Isto 

é, deve-se evitar, sobretudo, uma subjugação cultural e linguística, através da desvalorização 

da língua e cultura maternas do aluno, pois estas são imprescindíveis para a formação de 

cidadãos mais críticos e integrados num mundo globalizado. Sob tal prisma é sempre 
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importante lembrar que a linguagem precisa ser entendida como uma prática social, que 

dialogicamente constitui o sujeito e promove suas relações com o outro (BAKHTIN, 2010).  

Isso posto, vale, ainda, reforçar que já é entendido que uma língua é um instrumento  

de comunicação e poder, e, conforme Bourdieu (1977 apud KUMARAVADIVELU, 2008, p. 

141), “a linguagem pode ser usada como instrumento de comunicação e de controle, de 

coerção e de restrição, assim como de condescendência e de desprezo, [visto que] as 

variedades de sotaque, entonação e vocabulário refletem diferentes posições de poder e de 

hierarquia social”. Por consequinte, é importante repensar a prática docente, que, em muitas 

vezes, tem uma “atitude exageradamente positiva de quase adoração pela cultura de língua 

inglesa” (MOITA LOPES, 2008, p. 37) e desenvolve “uma prática de ensino que tem mais a 

ver com acomodação de que com acesso ao poder” (PENNYCOOK, 2007, p. 28).  

Indubitavelmente, refletir sobre o ensino de inglês, no Brasil, é muito desafiador, pois 

as desigualdades sociais são gritantes, a educação quase sempre beira o sofrível, e, nem todos 

têm acesso ao ensino de qualidade de uma língua estrangeira. Nesse sentido, Moita Lopes 

(2008, p. 39) enfatiza que deve haver uma preocupação constante em se pensar o ensino de 

inglês como LE em termos da realidade brasileira, já que é imprescidível de amplos estudos 

sobre como se processa o ensino e a aprendizagem de LE nas realidades locais cada vez mais 

complexas. 

Em suma, encorado nesse entendimento, Bohn (2013, p.79) faz sua contribuição 

salientando que ao falar sobre o ensino de línguas num país como o Brasil é uma tarefa 

complexa e amedrontadora, pois “exige o domínio de uma vasta literatura, frequentemente 

repleta de discursos, de (in)verdades, de compromissos teóricos, de práticas homogeneizantes 

que desestabilizam a inquieta natureza humana, sedenta de liberdade e de autonomia”. No 

entanto, apesar de todas as adversidades impostas nesse contexto de globalização, é 

imperativo que o professor de língua estrangeira tenha uma visão crítica da concepção de 

língua e que possa sempre refletir, ao longo da sua profissão, sobre essa complexa prática 

pedagógica. 

Concluída essa discussão, trataremos da abordagem metodológica utilizada nesse 

estudo. 

 

3 A ABORDAGEM METODOLÓGICA 
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Esta pesquisa seguiu os princípios da pesquisa etnográfica, essencialmente, qualitativa, 

conforme as diretrizes de André (1995) e Gil (2002). A coleta de dados ocorreu com três 

informantes e em três unidades escolares (rede particular, rede estadual e rede municipal de 

ensino). Cada participante foi identificado como P1, P2 e P3. Na fase inicial da coleta de 

dados foi aplicado um questionário que objetivou obter um conhecimento mais aprofundado 

dos professores colaboradores sobre suas concepções de língua em contexto de globalização.  

Este instrumento foi composto por vinte e uma questões e dividido em dois blocos de 

perguntas. O primeiro bloco, voltado para os dados pessoais, constou de sete perguntas, e o 

segundo bloco, enfocando perguntas específicas sobre o ensino da língua inglesa, englobou 

quatorze perguntas que serão, sumariamente, expostos a seguir. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

No primeiro bloco de perguntas obtiveram-se os seguintes resultados: dos três sujeitos 

da pesquisa, dois são do sexo feminino e um do sexo masculino. Todos têm formação em 

Letras/Inglês. O tempo de magistério varia entre 04 e 15 anos. Nenhum dos três professores 

leciona somente Língua Inglesa. A carga horária de cada um deles é dividida entre outras 

disciplinas (Artes, Redação, Oficina de Leitura). Por isso, os três colaboradores não podem 

dedicar-se somente ao ensino de inglês. Dos três informantes da pesquisa, somente um tem 

contrato temporário, sendo os outros dois do quadro permanente. 

Dando seguimento ao segundo bloco de perguntas, torna-se necessário esclarecer que 

em diversos momentos buscamos averiguar a percepção dos professores quanto à língua 

inglesa nesse contexto globalizado. O que podemos concluir é que a língua inglesa falada, 

principalmente nos países hegemônicos, como Inglaterra e Estados Unidos, até agora é vista 

por esses professores como a língua de referência, uma língua de supremacia, de poder, que 

pode levar os seus usuários a uma condição bastante privilegiada. Como pode ser visto nos 

seguintes excertos: 

 

[P1] A língua inglesa é a língua dos negócios, das viagens, do computador, é 

a língua que falamos com o mundo todo. E convivemos com inúmeras 

palavras, o que nos faz perceber a influência que ela exerce sobre a nossa 
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cultura. A língua inglesa traz possibilidades de um futuro mais promissor 

nos estudos e no trabalho. 

 

[P2] A língua inglesa hoje é uma necessidade universal, temos que aprendê-

la para melhor lidarmos com o estrangeirismo que vivenciamos no nosso 

dia-a-dia. 

 
[P3] De suma importância para qualquer área profissional. 

 

Porém, como bem sabemos, é relativamente pequeno o número de pessoas que 

utilizam com propriedade esse inglês. A grande parcela de nossa população fica à margem 

dessa situação desejada, principalmente porque encontramos, nas nossas escolas públicas, 

uma situação desfavorável para a aprendizagem dessa língua.  

Visto por este ângulo, deduzimos que um não falante da língua inglesa é estigmatizado 

socialmente e excluído das oportunidades práticas que a língua inglesa pode oferecer. Não 

obstante, é curioso salientar que, em nenhum momento, os professores registraram que essa 

língua poderia ter um caráter formador, educativo para o aprendiz, sendo capaz de “ajudar a 

aumentar sua auto percepção como ser humano e cidadão” (PCN, 1998, p. 19). 

Ademais, os professores associam o inglês ao seu poder econômico global e prestígio 

social. Visto dessa forma, observamos que muitos educadores ainda não conseguem 

empoderar os seus alunos por meio de um enriquecimento cultural, de inserir esse idioma na 

realidade dos seus educandos, que muitas vezes são socialmente excluídos.  

Em seguida, procuramos saber dos informantes qual o inglês que eles costumam 

ensinar: 

 

[P1] Americano. Sempre tento comparar com o britânico. 

 

[P2] Britânico. 

 

[P3] Americano. 

 

Os professores foram unânimes em demonstrar que ensinam um inglês americano e/ou 

britânico, o que confirma a suposição de que eles parecem crer que só existem, no máximo, 

dois padrões da língua inglesa. Tais condutas idealizam uma supremacia de um inglês 

considerado hegemônico, detendo uma posição privilegiada oriunda desses dois países, 

marcando a relação de poder que, até então, eles exercem sobre nós. Conforme Ortiz (2006, p. 
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17), “a globalização declina-se preferencialmente em inglês”. Contudo, é preciso ter 

consciência e saber resistir aos encantos do padrão da língua norte-americana e/ou britânica, 

visto que o inglês se tornou uma língua falada mundialmente por falantes de diversas nações, 

que não são, necessariamente, os falantes nativos. Como apontam várias estatísticas, dois 

terços dos usuários da língua inglesa na atualidade são não nativos. Daí podermos concluir 

que, nessa proporção, existem, do mesmo modo, mais professores da língua inglesa não 

nativos do que nativos, isto é, influenciando e sendo influenciados por essa língua.  

Há de se lembrar, na verdade, que ao falarmos a língua inglesa, seremos sempre 

falantes brasileiros de inglês. Por isso, apesar da importância do inglês neste tempo pós-

moderno, é necessário compreender que existem vários falantes da língua inglesa, ocorrendo 

muitas vezes, como afirma Rajagopalan (2009, p. 62), a mestiçagem, da qual nenhuma língua 

escapa hoje em dia. 

Embora os professores tenham predileções pelo inglês norte-americano e/ou britânico 

e acreditem que utilizam essas variações em suas aulas, é de suma importância que sejam 

informadas aos alunos as demais variantes do inglês, falado em países como a África do Sul, a 

Nigéria, a Índia, entre outros, possibilitando, dessa forma, uma maior compreensão da 

multiplicidade dos aspectos linguísticos e culturais que a língua inglesa proporciona. 

Logo após, ao indagarmos aos colaboradores se eles tratam de aspectos culturais nas 

suas aulas de inglês e de quais culturas eles costumam abordar, obtivemos as seguintes 

respostas: 

 

[P1] Sim, eu costumo mostrar a cultura dos principais países que falam a 

língua inglesa, gosto de fazer comparações com o nosso país sobre a política, 

renda, curiosidades. 

 

[P2] Acho sim importante eles aprenderem a cultura dos países que falam a 

língua inglesa, pois permite que eles ampliem o seu conhecimento e dessa 

forma promove momentos de interação e reflexão no ambiente escolar. Por 

exemplo, trabalhamos com o Halloween, por isso, procuro ampliar o 

conhecimento, diversificando a prática com outros tipos de cultura em outros 

países, como Ramadã, Festival Obom, Dia dos Mortos... etc. 

 

[P3] A cultura americana é muito rica. Mas não tenho disponibilidade 

de trabalhar essa cultura de uma forma ativa, apenas em algumas datas 

consigo trabalhar textos enfatizando o tema (a data) e em outros 

enfeitando a escola. 
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 É perceptível que para muitos professores ensinar aspectos culturais é trabalhar 

com datas comemorativas ou conteúdos informativos sobre determinados países. Contudo, 

ensinar aspectos culturais perpassa muito além dessas concepções. É através de uma 

abordagem intercultural, que se espera poder preparar os alunos para conhecerem a si 

mesmos, a desenvolverem relações com os outros, a se tornarem membros solidários, 

democráticos, cidadãos ativos e críticos nessa aldeia global.  

 Sobre tal temática, Santomé (2005, p. 166) alerta que o ensino e a aprendizagem que 

são produzidos nas salas de aulas representam uma das maneiras de “construir significados, 

reforçar e conformar interesses sociais, formas de poder, de experiência, que têm sempre um 

significado cultural e político”. Dessa forma, dificilmente se encontrará presente nas salas de 

aulas a cultura popular. As culturas consideradas importantes de serem ensinadas pelas 

escolas são aquelas de prestígio social, conforme se comprova na fala de P3: A cultura 

americana é muito rica. Isso certifica, mais uma vez, que os conteúdos culturais apresentados 

são relativos aos países que detêm o mito da superioridade. Nesse sentido, Moita Lopes 

(2006) observa que as atitudes de alguns professores de LE são de adoração pela cultura de 

língua inglesa, principalmente pela cultura estadunidense. No entanto, tais culturas são 

invariavelmente esvaziadas de significados para os nossos educandos. Desse modo, Mota 

(2010) recomenda que o professor de LE deva: 

 

[...] redimensionar seu papel profissional, distanciando-se de uma 

postura de alienação e aproximando-se de um comprometimento com 

a transformação social, tornando-se um educador intelectual, um 

agente de mudança, engajado na desconstrução de estereótipos e na 

promoção da tolerância das diferenças, da convivibilidade 

internacional (MOTA, 2010, p. 50). 

 

O ensino de uma língua estrangeira não se deve restringir apenas à descrição dos 

sistemas de signos e de estrutura linguística, mas, sim, deve ser um ensino também pautado 

em valores morais, sociais e interculturais de modo a evitar a exclusão social, as 

incompreensões, as injustiças e a intransigência. Todavia, o ensino de inglês, nas nossas 

escolas, consiste numa abordagem gramatical excessiva, descontextualizada da realidade dos 

alunos, e, quando o professor tenta desafiar o modo tradicional de ensino, procurando 
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implementar seu trabalho pedagógico baseado numa abordagem intercultural, esta é 

equivocadamente limitada à apresentação e transmissão de informações sobre um 

determinado país e de forma estereotipada, a favor, principalmente dos países hegemônicos de 

língua inglesa.  

É bom frisar que os professores que adotam essa conduta correm o risco de se 

tornarem, ainda que não seja intencionalmente, de agentes manipuladores ideológicos dessas 

culturas, perdendo a oportunidade de contribuir para o enriquecimento cultural de seus alunos. 

Além do mais, conforme afirma Mendes (2007, p. 138), é somente a partir de uma “postura 

que promova o verdadeiro diálogo, a troca entre sujeitos-mundos diferentes, entre línguas-

culturas diferentes, [que] é possível derrubar muitas barreiras, que por vezes, se interpõem nos 

processos de ensinar e aprender línguas”.  

Por isso, o ensino de uma língua estrangeira, principalmente o inglês, precisa 

contribuir para que os alunos, além de adquirirem este bem cultural de altíssimo valor e poder 

nos dias de hoje, possam se tornar pessoas mais críticas e reflexivas, reconhecendo e 

respeitando a si e ao outro.  

Enfim, busca-se novos caminhos para uma aprendizagem da língua inglesa 

preferencialmente democrática, de forma que o professor seja capaz de redimensionar o seu 

papel profissional. Em outras palavras, que o docente de língua inglesa possa se revelar um 

agente de mudança, abrindo espaços e criando o ambiente necessário para que o aprendiz se 

sinta estimulado via tal conhecimento a atuar como “cidadão do mundo” (RAJAGOPALAN, 

2009) frente à diversidade e à multiplicidade de culturas que o domínio da língua inglesa pode 

propiciar. 

  Assim, para completar essas reflexões, seguem as considerações finais desse trabalho. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através das respostas dadas ao questionário, foi possível averiguarmos o fascínio que 

a língua inglesa até então consegue exercer nos professores. O discurso propagado por eles é 

de uma língua que permite alcançar o sucesso econômico, o status social, um futuro melhor, 

possibilidades de ter um bom emprego. 



301 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

Por isso devem ser repensadas as atitudes e as práticas adotadas por determinados 

docentes, principalmente nas condições em que essa língua é ensinada, em que se verifica um 

baixo rendimento, pois é observado um ensino repetitivo e descontextualizado, que não leva 

os educandos a ter uma atitude mais crítica frente às questões sociais, econômicas, políticas, 

que possam dar-lhes condições de exercer plenamente a sua cidadania, de forma a cumprir 

com os seus direitos e os seus deveres. 

Além disso, vale questionar como fica a autoestima da grande maioria dos nossos 

alunos, geralmente provindos de escola pública que, por motivos diversos, não conseguem ter 

um ensino de qualidade e, consequentemente, não apresentam um aprendizado satisfatório do 

inglês. Possivelmente, muitos acreditarão que por não terem aprendido a falar a língua inglesa 

não terão “sucesso” profissional, como é apregoado por muitos professores. 

Portanto, o ensino de inglês como língua estrangeira, nessa perspectiva, exclui os 

nossos alunos, ao invés de inseri-los socialmente. Destarte, torna-se imperativo promover 

discussões políticas, críticas e reflexivas mais amplas acerca do inglês e de toda concepção 

que emerge dessa língua, que se estabelece nas bases ideológicas que propagam a 

superioridade dos países anglófonos e, consequentemente, a inferioridade dos aprendizes. 

Essa é uma perspectiva que, talvez, jamais tenha sido imaginada pelos docentes quando 

conferem tamanha magnitude ao inglês. Logo, a sala de aula de línguas deve ser uma “arena 

para discussões políticas para construir contradiscursos, para a produção de significados que 

desmontem valores universalizados e hegemônicos, para contar outras histórias, dar vazão a 

vozes minoritárias e silenciadas [...]” (SIQUEIRA, s/p, 2014).  

Outro aspecto relevante é quanto às identidades dos alunos que estão constantemente 

sendo formadas e transformadas. Nesse sentido, Moita Lopes (2006, p. 42) advoga que é 

preciso a “preservação da identidade cultural brasileira do aluno”, pois, muitas vezes, a forma 

como é ensinada uma língua estrangeira pode acarretar, no desejo do outro, provocando, desse 

modo, a negação do seu eu, da sua própria língua, da sua cultura ou então o “desejo de 

pertencimento a comunidades imaginadas inatingíveis” (LONGARAY, 2009, p. 236). 

Nessa linha de pensamento, Giroux (1997, p. 28-29) sugere que o professor possa 

desempenhar um papel de intelectual transformador, a fim de desenvolver pedagogias contra 

hegemônicas [...] que não apenas fortaleçam os estudantes ao dar-lhes o conhecimento e 
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habilidades sociais necessários para poderem funcionar na sociedade mais ampla como 

agentes críticos, mas também educam-nos para a ação transformadora da sociedade.  

 Essa reflexão torna-se imprescindível aos professores de língua inglesa, pois essa 

língua, além de ser de alcance global, traz em si uma gama de ideologias. Logo, o professor 

deve estar preparado para conduzir todo esse processo de ensino e aprendizagem, tendo uma 

atitude mais avaliativa, tanto no que tange aos conteúdos selecionados como à sua docência.  

 Assim sendo, verificamos a necessidade do docente assumir alguns compromissos 

essenciais para o cumprimento da sua missão nesse cenário de incertezas, conflitos e 

instabilidade. Dessa maneira, espera que esse professor seja pelo menos: “reflexivo, crítico e 

comprometido com a educação” (LEFFA, 2001, p. 334). 

 Do mesmo modo, de acordo com Leffa (2001), o professor de línguas estrangeiras, 

quando ensina uma língua a um aluno, “toca o ser humano na sua essência – tanto pela ação 

do verbo ensinar, que significa provocar uma mudança, estabelecendo, portanto, uma relação 

com a capacidade de evoluir, como pelo objeto do verbo, que é a própria língua, 

estabelecendo aí uma relação com a fala”.    

E, por fim, ainda respaldados em Leffa (2001), torna-se primordial buscar uma 

formação contínua, pois é vital que esse professor tenha uma compreensão de diferentes áreas 

de conhecimento, incluindo, necessariamente, o domínio da língua que ensina e o controle da 

ação pedagógica para que a aprendizagem da língua aconteça na sala de aula.  
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(LE): DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA INTERCULTURAL
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Tatianne Gomes de Sousa
80

 

 

Resumo: Este artigo buscou analisar o desenvolvimento de Competência Comunicativa, em 

especial a Competência Intercultural de alunos de língua inglesa em ambiente de sala de aula. 

Para verificar como professores e alunos valorizam e trabalham a promoção da 

interculturalidade em ambientes formais de ensino-aprendizagem, o percurso teórico inicia 

com algumas reflexões acerca do conceito antropológico de cultura e dos fundamentos do 

Relativismo Linguístico, com a finalidade de ampliar a discussão sobre língua/cultura. A 

partir desses embasamentos, são analisados os escopos da comunicação intercultural a partir 

da perspectiva da Etnopragmática, paradigma eleito para caracterizar as formas adequadas de 

uso da língua de acordo com as normas culturais entrelaçadas em determinada comunidade de 

fala, e estabelecer suas aplicações para o conceito de Competência Comunicativa, enfocando 

especialmente na (sub) Competência Intercultural. O cunho etnográfico foi o delineamento 

metodológico eleito para analisar o desenvolvimento de Competência Intercultural dos alunos 

em duas turmas: uma, de nível intermediário; e outra, de nível avançado. Considerando essa 

trajetória teórico-metodológica, os dados foram coletados por meio de entrevistas, 

questionários, observações de aulas, anotações de campo e registros de áudio. A análise 

desses dados demonstrou que é preciso uma abordagem mais consistente e sistemática acerca 

dos conteúdos socioculturais relevantes para o desenvolvimento de Competência Intercultural, 

cujo domínio perpassa a comunicação intercultural bem-sucedida. 

 

Palavras-chave: Competência Intercultural. Ensino de inglês como LE. Pragmática Inter-

(Trans)-Cultural. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o status da língua inglesa sofreu grandes mudanças, 

especialmente quando consideramos que a globalização e a expansão da internet tornaram 

este idioma uma qualificação básica para força de trabalho global e uma necessidade nos 

âmbitos acadêmico e científico, bem como para aqueles que desejam ter acesso a 

informações. 

No Brasil, com o advento da abordagem comunicativa e o conceito de Competência 

Comunicativa (CC) nos anos 80, o ensino de língua estrangeira (LE) ainda continua 
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fortemente pautado em aspectos estruturalistas. Na prática, os substratos socioculturais – 

naturalmente entrelaçados nas práticas sociais realizadas por meio da língua – são raramente 

enfocados em práticas pedagógicas. De fato, o aspecto cultural é tratado como informação 

complementar, como uma curiosidade a respeito de fatos típicos de alguns países de cultura 

anglo-saxã dominante. 

Para idealizar um ensino que contemple as relações globalizadas e marcadas pela 

diversidade, é imprescindível uma pedagogia que inclua a conscientização de que aprender 

línguas implica, necessariamente, ir além do próprio nível de realidade, em conhecer e aceitar 

as diversas formas de conceber, exprimir e agir em sociedade. Nesse sentido, é 

imprescindível, em primeiro lugar, entender sistematicamente como a interação comunicativa 

diverge socioculturalmente, isto é, conhecer as particularidades de realização de ações 

comunicativas em determinada comunidade. A interculturalidade, então, é um paradigma que 

compreende a aprendizagem de línguas como uma forma de conhecimento de si e do outro. 

Ao desenvolver competência intercultural (CI), o aprendiz de LE pode ter a oportunidade de 

vivenciar um processo que o torna capaz de mediar a comunicação e interagir com pessoas de 

diferentes identidades culturais, de lidar com distintas perspectivas de realidade. 

A partir dessas considerações iniciais, minha pesquisa de mestrado dedicou-se a 

analisar como professores e alunos valorizam e trabalham a promoção da interculturalidade 

em ambientes formais de ensino-aprendizagem em uma instituição de ensino de línguas. Para 

isso, foi necessário elucidar quais aspectos interculturais são evidenciados nas relações sociais 

em sala de aula, avaliar a posição do professor em relação ao trabalho da temática da 

interculturalidade, e finalmente investigar em que grau os alunos utilizam e demonstram 

conhecimento de aspectos interculturais em situações de interação na língua-alvo. 

 

1 O CONCEITO ANTROPOLÓGICO DE CULTURA E O RELATIVISMO 

LINGUÍSTICO 

 

O conceito de cultura tem sido construído e reconstruído ao longo do tempo por 

diversas áreas das ciências humanas. Considerando o contexto de aprendizagem e ensino de 

línguas (AELin), o campo da Antropologia Linguística se revela como adequado para 

compreender semelhanças e diferenças das constituições das pessoas pelo mundo e como elas 
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se agregam em comunidades e povos distintos a partir da faculdade linguística dos indivíduos. 

Nesse sentido, a linguagem configura uma prática que pressupõe formas de ser/estar no 

mundo. Enunciados, discursos e interações só fazem sentido quando o tecido cultural que os 

compõem é considerado. 

Segundo Duranti (2008), uma compreensão sobre cultura é a de que esta é estabelecida 

socialmente e, portanto, aprendida, transmitida de uma geração para a próxima, determinando 

nossos padrões de comportamento, por meio de ações, das interações linguísticas face a face, 

da observação e reprodução resultantes em acertos e erros. Isso significa que não se nasce 

com cultura, e sim com a habilidade de adquiri-la, intermédio da socialização. 

Isso também significa que cultura deve ser entendida como um sistema de 

conhecimento de mundo. Assim, membros de uma cultura devem não só ser capazes de 

(re)conhecer certos fatos, lugares, objetos e pessoas, mas, além disso, compartilhar de certos 

padrões de pensamento, de compreensão de mundo, e realizar inferências e previsões. No 

sentido linguístico, o conhecimento cultural norteia as interações comunicativas adequadas 

para uma comunidade, e é por meio de um processo recursivo que a língua possibilita que 

membros de uma cultura reflitam sobre suas realidades e transformem suas relações com 

outros membros e com o mundo (DURANTI, 2008). 

Sendo a língua um fator de identificação cultural, é válido afirmar que uma única 

língua identifica diferentes culturas. Ainda que compartilhem a mesma língua, cada cultura 

determina como a língua deve ser usada e negociada nas interações verbais e configura 

formas específicas para traduzir e revelar suas organizações sociais. O relativismo linguístico, 

como vertente teórica que tem como princípio a inter-relação entre língua, pensamento e 

cultura (realidade) e inicialmente proposto pela hipótese de Sapir-Whorf, é uma linha de 

investigação científica que se propõe a verificar como a língua influencia o modo como 

percebemos e organizamos a realidade. Apesar da teoria ainda não ter sido completamente 

comprovada, os trabalhos vêm demonstrando que as diversidades socioculturais têm 

implicações no pensamento humano, ou seja, a cultura, socialmente construída mediante a 

linguagem, tem um papel ativo na cognição humana. 

Entendendo que cada língua/cultura possui suas particularidades para construção da 

realidade, consequentemente as interações comunicativas entre falantes de línguas/culturas 

diferentes não configuram um processo homogêneo e transparente. Dessa forma, na próxima 
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seção enfocarei em estudos mais contemporâneos situados no campo da Etnopragmática, os 

quais vêm ampliando as relações entre cognição, uso da linguagem e cultura com vistas para 

uma explicação sobre como agem os sistemas na construção das nuances que compõem as 

interações comunicativas presentes em cada grupo ou comunidade (GODDARD, 2006, p.1).  

 

2 APRENDIZAGEM DE LÍNGUA E COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

INTERCULTURAL 

 

2.1. ETNOPRAGMÁTICA E A DESCRIÇÃO CULTURAL 

 

A Etnopragmática é o aporte eleito para estabelecer parâmetros que verifiquem como e 

em que grau as ações comunicativas se assemelham e se distinguem a partir de um ponto de 

vista intracultural, ou seja, sem recair em visões etnocêntricas. Um dos objetivos dessa área 

do conhecimento é “acessar” as formas de falar ou pensar dos membros típicos de uma 

cultura, a partir da perspectiva interna das culturas e de seus falantes, de forma simples e 

compreensível a qualquer pessoa estrangeira a essa cultura.  

Para isso, umas das metodologias propostas por Wierzbicka e seu programa de 

pesquisa é a Metalinguagem Semântica Natural (MSN) e a técnica dos Roteiros Culturais 

(RC) (WIERZBICKA, 2003; GODDARD, 2006; GODDARD & WIERZBICKA, 2004; 

GODDARD & ZHENGDAO YE, 2015). Essa metodologia parte da evidência de que há um 

pequeno repertório de significados básicos e universais, denominados primitivos semânticos, 

que podem ser expressos em palavras ou expressões linguísticas em todas as línguas.  

Goddard & Zhengdao Ye (2015) elucidam que utilizar a MSN permite formular 

análises claras, precisas, traduzíveis, não anglocêntricas e inteligíveis às pessoas desprovidas 

de conhecimento linguístico específico. O uso da MSN para descrições culturais torna 

possível explicar conceitos complexos a partir de um grupo de palavras simples e universais 

(primitivos semânticos), configurando uma minilíngua franca bem útil e, por isso, considerada 

culturalmente neutra (GODDARD & WIERZBICKA 2004). 

Uma das principais técnicas para descrição etnopragmática é o RC (GODDARD, 

2006; GODDARD & WIERZBICKA, 2004, WIERZBICKA, 2003). O RC se refere a uma 

afirmação que representa normas, valores e práticas culturais presentes em uma dada 
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sociedade e refletidas no uso da língua. Por deles, é possível explicar detalhadamente o 

fenômeno cultural e descrever manifestações que impactam diretamente nos estilos de 

comunicação.  

Por exemplo, um princípio muito valorizado na cultura anglo-americana é o da 

autonomia pessoal (GODDARD & WIERZBICKA, 2004, p. 156), na qual membros dessa 

cultura entendem que todos podem fazer algo conforme sua própria vontade. Nesse sentido, 

atos de fala específicos devem ser expressados por uma forma específica (não muito direta ou 

impositiva) materializando em atitudes socialmente partilhadas. Isso justifica uma preferência 

por certas construções gramaticais quando uma pessoa quer dar um comando a outra ou 

quando quer aconselhar. E.g., as estratégias discursivas de maior frequência para pedir ou dar 

conselhos se concretizam por meio de verbos modais que indicam sugestão (should/ ought to/ 

could), de orações condicionais (if I were you...) ou de verbos que expressem opiniões (I think 

that/ I feel that / in my opinion). Imbricadas nessas formas gramaticais de realizar esses atos 

de fala específicos, o princípio da autonomia pessoal pode ser sutilmente percebido, pois tais 

construções gramaticais reforçam a representação anglo-americana deste princípio ao não 

expressar diretividade ou imposição. 

Assim, é necessário pensar numa pedagogia de línguas estrangeiras que se ajuste a 

contextos interculturais possíveis e garanta aos aprendizes a segurança necessária para manter 

o fluxo interacional e negociação de interpretações necessárias, o que nos remete ao conceito 

de Competência Comunicativa, em sentido amplo, e em Competência Comunicativa 

Intercultural, em um sentido mais restrito. 

 

2.2 COMPETÊNCIA INTERCULTURAL (CI) E INTERCULTURALIDADE NA SALA DE 

AULA DE LE 

 

O conceito de CC no âmbito da AELin surgiu com Canale & Swain (1980), a partir da 

crítica de Hymes (1972) à dicotomia chomskyana Competência e Desempenho, a qual não 

considerava o contexto social da linguagem. Em sua célebre citação, Hymes (1972, p. 278) 

destaca que “existem regras de uso sem as quais as regras gramaticais seriam inúteis”. Assim, 

um falante para ser comunicativamente competente não deve apenas dominar as estruturas 

linguísticas, mas, além disso e, principalmente, saber como a língua é usada pelos membros 
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de uma comunidade de fala. Canale & Swain (1980) desenvolveram um modelo aplicado ao 

ensino de línguas e avaliação de desempenho e proficiência. Desde então, diversos autores se 

propuseram a revisitar e ampliar o conceito. 

Considerando a interação comunicativa intercultural, uma nova competência emerge 

do construto de CC: a (sub)competência intercultural. Mas em primeiro lugar, é preciso 

apontar a noção de terceiro lugar (KRAMSH, 2009), terceiro espaço ou entrelugar 

(BHABHA, 1998). É neste lugar que o eu e o outro dialogam, onde a comunicação configura 

uma prática social complexa, não linear, na qual valores e significados são construídos e 

atribuídos a partir da forma como os sujeitos, nos contextos de interação, se autoidentificam e 

identificam o outro. Nesse sentido, o terceiro espaço é também, como aponta Huelva-

Unternbäumen (2016), espaço de ninguém, uma vez que não resulta das ações individuais dos 

sujeitos, tampouco representa a soma das mesmas. 

Nesse contexto, entendo que a competência intercultural (CI) caracteriza-se como o 

confronto entre as formas automáticas de identificação e reprodução dos padrões 

comunicativos com um olhar e uma escuta mais atentos dos enunciados e dos 

comportamentos que os acompanham, para que, no terceiro lugar, os sujeitos em interação 

consigam negociar e interpretar os significados, ao mesmo tempo em que identificam e são 

identificados. 

O alcance e a construção desse terceiro lugar e, portanto, de uma CI, só é possível 

quando existe uma postura de aceitação e compreensão sobre o outro, ou, em outras palavras, 

o exercício da alteridade, essencial para a constituição do sujeito intercultural. Segundo 

Huelva-Unternbäumen (2016), ao praticar a alteridade, torna-se possível manter o fluxo 

comunicativo e avançar nesse processo, ao mesmo tempo em que questionamos e 

relativizamos o absolutismo do nosso ser. Suas palavras se tornam especiais por traduzirem o 

cerne da dimensão intercultural nas práticas comunicativas. 

Considerando o âmbito da didática de ensino de línguas estrangeiras, uma prática 

docente que contemple a competência comunicativa intercultural busca primariamente o 

desenvolvimento dos componentes sócio-trans-culturais para uma comunicação bem-sucedida 

entre falantes de origens socioculturais diferentes. 

O espaço de ensino-aprendizagem de língua estrangeira com vistas à promoção de 

consciência intercultural e que permita o desenvolvimento de competência intercultural deve, 
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então, criar uma atmosfera de abertura para o novo, para questionamentos comparativos sobre 

o conteúdo apresentado no livro didático adotado e relatos ouvidos, lidos e/ou vivenciados em 

situações interculturais. O estímulo ao uso improvisado da língua em situações não familiares 

também é interessante, pois estimula a disposição imediata para engajar comunicativamente 

em outras culturas e práticas culturais.  

Uma abordagem etnopragmática presente nas interações entre os sujeitos em sala de 

aula desde o início do processo de aquisição significa proporcionar aos aprendizes melhores 

chances de torna-los falantes interculturais, conscientes da complexidade que envolve a 

comunicação intercultural e, portanto, mais bem-sucedidos na construção de demonstração de 

CC, no sentido amplo. Um trabalho pedagógico permeado pela interculturalidade também se 

reflete quando os sujeitos envolvidos no ensino-aprendizagem são capazes de identificar e 

avaliar criticamente atitudes que afetam a qualidade e efetividade da comunicação 

intercultural. Essa é uma habilidade que é construída e consolidada por meio de uma postura 

docente que os encoraje na desconstrução de estereótipos e no exercício da alteridade. 

Ao longo do processo de aquisição de LE, o trabalho pautado pela interculturalidade 

permite que, por meio de um exercício contínuo e recursivo de contemplação e reflexão, essa 

língua se desestrangeirize paulatinamente para o aprendiz, como observa Almeida Filho 

(2015, p. 20): “A nova língua, para se desestrangeirizar, vai ser aprendida para e na 

comunicação sem se restringir apenas ao ‘domínio’ de suas formas e do seu funcionamento 

enquanto sistema”.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Um dos Centros Interescolares de Línguas do Distrito Federal (CILs-DF) foi a 

instituição escolhida para cumprir com a proposta, por se tratar de uma escola pública que 

demonstra bons resultados no ensino de LEs, devido à sua proposta pedagógica diferenciada 

do modelo vigente no nível básico de ensino. Foram selecionadas duas turmas de nível 

intermediário e avançado e professores distintos, totalizando 33 participantes (2 professores e 

31 alunos). Os dados foram coletados no período entre 01/09/2016 e 11/11/2016, por meio de 

entrevistas, questionários, observações de aulas, anotações de campo e registros de áudio. 
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O cunho etnográfico, metodologia escolhida para pesquisa, prevê a triangulação com 

um dos componentes-chave para seu desenvolvimento e validação. As perspectivas advindas 

de diversos ângulos conferem o caráter êmico e holístico, próprios da metodologia 

empregada, e podem ser usadas para corroborar, elaborar ou iluminar o problema de pesquisa.  

Bauer, Gaskell & Allum (2002) explicitam que a análise do discurso é um dos aportes 

adequados à etnografia para se analisar os corpora. Para este artigo e bem como para a 

dissertação de mestrado, lancei mão da análise do discurso tradicionalmente amparada pelas 

influências da teoria do ato de fala, etnometodologia e análise da conversação, por ser uma 

vertente que “acentua a orientação funcional que o discurso possui. (...) Ela perscruta em 

detalhe a organização da interação social” (GILL, 2002, p. 246). Nessa sequência, entende-se 

que os discursos são concebidos como prática social.  

 

4 O LOCAL DA CULTURA E AS ABORDAGENS DE APRENDER E ENSINAR 

 

Ao longo do processo de aquisição de língua estrangeira, os aprendizes passam a ter 

contato com diversos momentos nos quais a cultura da língua-alvo irá interferir e contribuir 

na constante dinâmica de desenvolvimento de CC, uma vez que língua e cultura são duas 

faces da mesma moeda. Em conversa com os participantes, o elemento cultural relacionado ao 

ensino-aprendizagem não foi evocado espontaneamente pelos professores, apenas por alguns 

dos alunos. Porém, entre os professores, ao trazer o tópico para a entrevista, imediatamente o 

livro didático (LD) foi relacionado – ou seja, a cultura é trabalhada da maneira que o LD 

apresenta o assunto.  No CIL, os conteúdos estão fortemente ancorados ao LD adotado. Em 

ambas as turmas participantes, praticamente todas as interações e mediações pedagógicas são 

feitas e formadas a partir do conteúdo apresentado pela sequência do LD, sem maiores 

suplementações ou adequações do conteúdo por meio de outros recursos didáticos, na maior 

parte do tempo.  

Sobre ensino de línguas com vistas à comunicação intercultural bem-sucedida, 

professores e alunos prezam em: 

• Primeiro lugar: momentos de interação oral entre professor-aluno e aluno-aluno. 

Esse estágio é tido como “a prática da teoria” e, portanto, essencial para a aprendizagem. É 

também nesse momento que o aprendiz sente que vai testar os seus conhecimentos, agregando 
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o que já se sabe com as novas estruturas apresentadas pelo professor, previamente, de forma a 

evoluir na proficiência e fluência.  

• Segundo lugar: o domínio das regras gramaticais. O domínio da competência 

linguística pode ser refinado por meio da constante interação oral em sala de aula, embora em 

muitas colocações os alunos tenham expressado que o conhecimento das regras são um pré-

requisito para as interações comunicativas. Provavelmente essa noção se ampare no formato 

das aulas, nas quais os professores normalmente apresentam um conteúdo de forma expositiva 

para, em seguida, haver o momento de práticas, sejam orais ou escritas. 

• Terceiro lugar: conhecimento dos RCs e de variações estilísticas. Quando levados a 

refletir, de forma abrangente, sobre as chaves para o sucesso de uma comunicação 

intercultural bem-sucedida, o reconhecimento das particularidades relacionadas à 

língua/cultura aparecem poucas vezes, e normalmente de forma imprecisa, superficial.  

É interessante frisar também que tópicos relacionados à comunicação intercultural são 

de interesse por grande parte dos alunos, como evidencia as respostas dos questionários. Seja 

por perceberem a importância do assunto para o desenvolvimento de CC, seja por 

expressarem algum interesse particular por ele, é praticamente unanimidade entre os alunos o 

desejo de compreender melhor a dinâmica da comunicação intercultural.  

Embora ainda alguns alunos reconheçam que a diversidade cultural se materializa na 

heterogeneidade das ações performativas dos atos de fala e que os preceitos da comunicação 

intercultural inserem-se dentro do ensino de línguas, a forma de abarcar tais questões em sala 

de aula não é clara para esses alunos, que inclusive relataram só ser possível atingir a CI em 

contextos de imersão. A meu ver, isso se deve ao fato de não terem tido um ensino que 

contemplasse a interação comunicativa com base nos aspectos socioculturais atrelados à 

língua inglesa. Grande parte da construção de uma consciência do que envolve a 

aprendizagem de línguas é feita ao longo do processo de aquisição, em sala de aula, nas 

mediações feitas entre professores e alunos. Será menos provável que um aprendiz 

compreenda em que consiste a interação comunicativa intercultural se o ambiente destinado à 

aprendizagem carecer de autenticidade de elementos culturais da LE.  

 

6 COMPONENTES SOCIOCULTURAIS NAS PRÁTICAS E MEDIAÇÕES 

PEDAGÓGICAS  
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De maneira geral, ambos os professores assumem um enfoque essencialmente 

comunicativo nas aulas e dão prioridade aos momentos de interação oral em sala. Como 

caraterística básica, então, os professores priorizam o significado e a interação propositada e 

provocada pela sequência didática e temáticas do LD. Os tópicos gramaticais estão sempre 

presentes nas aulas; contudo, a exploração desses tópicos não norteia as interações e 

frequentemente não ocupa tempo considerável em relação ao total da aula. 

Ao valorizar o que os alunos têm a dizer, opinar e questionar, os professores 

encorajam a livre expressão dos aprendizes e a construção de um ambiente acolhedor e, por 

isso, as correções orais explícitas de ordem gramatical não acontecem em momentos de 

interação grupal. Em vez disso, os professores tornam aceitáveis participações nas quais 

conseguem entender a mensagem que o aluno quer transmitir, além de oferecer-lhes suportes 

– e ainda estimulam seus pares a fazerem o mesmo – quando não conseguem desenvolver 

seus argumentos.  

Essas ações demonstram que a dinâmica das aulas promove o desenvolvimento de 

uma competência estratégica, por incentivar alunos a superarem dificuldades de comunicação 

juntos, com a mediação do professor. Entretanto, ainda assim são insuficientes para um bom 

desempenho da competência interacional, por não explicitar as maneiras particulares de 

realização de atos de fala em outras culturas ou fomentando a capacidade do aluno em 

reconhecer as peculiaridades de uso da língua em contextos interculturais. 

Ambos os LDs oferecem boas oportunidades para que os aspectos socioculturais sejam 

trabalhados a partir da interculturalidade, desde que o professor elabore um planejamento 

cuidadoso, prevendo a extrapolação do nível de “decodificação” do código linguístico e 

evocando os conteúdos culturais ressaltados pelos LDs e de que forma eles influenciam e 

representam, ou não, conhecimento internalizado dos alunos em relação à organização social, 

relacionando não só os valores vigentes em nossa sociedade, mas também as mudanças 

sociais pelas quais estamos passando, em níveis locais e globais. Assim, professores poderiam 

cumprir com a finalidade do ensino intercultural: a compreensão e respeito entre os povos por 

meio da alteridade. 

A proposta de provocar debates para promover a interação e fomentar a participação 

de todos é uma ótima estratégia, que ambos os professores utilizaram, cada um a seu modo, 
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em suas aulas, para trabalhar os conteúdos previstos no LD. Sempre que possível, os 

professores questionavam os alunos sobre suas vivências e opiniões acerca das situações 

contextualizadas do material didático, seja como uma forma de preparo para os exercícios/ 

apresentação de um tópico a ser exposto, ou após os mesmos, seja como forma de 

encerramento da prática e abertura de outra. Esses debates, então, revelam uma atitude 

positiva dos professores, por despertar nos alunos uma reflexão sobre a própria cultura e 

identidade e oportuniza uma maior conscientização de si e da realidade na qual estão 

inseridos. Essa compreensão é parte dos componentes da CI, mas não basta em si mesma; ela 

deve estar articulada aos pressupostos da comunicação intercultural e das implicâncias de 

como a própria cultura pode enviesar a percepção sobre como se organizam e se sustentam 

outras culturas e países para que, consequentemente, aprendizes adquiram habilidades e 

conhecimentos transformados em atitudes concretas para lidar com as diferenças que 

subjazem à comunicação culturalmente situada. 

A desvalorização dos aspectos socioculturais acaba sendo legitimada pelos testes que 

os alunos precisam fazer ao longo do semestre. Nos CILs, as provas escritas e orais já foram 

previamente elaboradas e são aplicadas a todos os alunos do nível correspondente, 

independentemente da turma. Essas avaliações privilegiam bastante os conteúdos gramaticais 

e domínio do vocabulário abordado pelo LD. Quando o sistema de avaliação não prevê os 

conteúdos socioculturais, gera um efeito retroativo na dinâmica das aulas e impede que 

professores dediquem tempo de qualidade para se trabalhar aspectos peculiares do uso da 

língua-alvo que contribuem para uma maior CCI do aluno. 

No entanto, também é importante ressaltar que a aplicação de tais testes padrões não é 

uma imposição institucional. Professores têm a liberdade de modificar e complementar os 

testes escritos e orais. A professora Helena, por exemplo, aplicou um formato de prova oral 

elaborado por ela mesma muito mais harmônico com a realidade das aulas. Contudo, 

considerando toda a abertura que os professores têm para incluir tópicos relevantes para 

aquisição, o desenvolvimento de CI não é privilegiado de forma satisfatória. 

Por fim, educar para desenvolver a CCI significa ir além do reconhecimento da 

existência das diferenças interculturais, mas principalmente no conhecimento intercultural 

sobre em que medida e de que forma a comunicação diverge culturalmente. Para isso, é 

necessário que o professor planeje cuidadosamente suas aulas e confira a interculturalidade 
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como ponto de partida para as mediações pedagógicas que contribuam para a formação de 

indivíduos capazes de, mediante o autoconhecimento e do exercício da alteridade, 

relacionarem-se melhor com pessoas de língua-cultura distintas. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Embora muito se tem falado em cultura e em interculturalidade no âmbito da AELin 

nas últimas décadas, a prática encontrada nas salas de aula pouco mudaram nos últimos 40 

anos com o advento do conceito de CC e do ensino de línguas comunicativo. A língua 

continua sendo trabalhada de maneira independente do contexto sociocultural, conferindo à 

cultura um local isolado e sem relevância, em forma de tópicos, muitas vezes abordados por 

uma visão etnocêntrica, pela noção de exotismo.  

Essa postura muitas vezes é incentivada pelos próprios livros didáticos de uma forma 

geral, que não raro apresentam um conteúdo que explicitamente secciona didaticamente a 

língua nas quatro habilidades básicas ao longo das lições, e, ao fim da unidade, traz uma seção 

denominada “cultural”, mas sem uma elaboração adequada para o exame dos valores que 

exprimem e como estão imbricados no uso da língua. 

Mais um fator que se torna um obstáculo para o desenvolvimento de CI são os 

planejamentos de cursos, os quais em muitos centros de ensino de línguas se apoiam 

fortemente na sequência dos conteúdos apresentados no LD adotado, sem maiores 

adequações, suplementações, ou revisões periódicas, sugerindo ao professor que apenas siga o 

que lá está escrito e da forma que é apresentado. Por maior liberdade que o professor tenha 

para atuar, o LD é uma ótima ferramenta para o professor – afinal, com ele, o professor não 

precisa gastar horas produzindo o próprio material, o que seria inviável tendo em vista a 

realidade de professores com muitas turmas ou vários níveis distintos.  

Também há de se observar que em muitas escolas – como também acontece nos 

CILs,– as avaliações são padrões, não sendo necessário o professor personalizá-las. 

Geralmente essas avaliações incluem questões semelhantes aos exercícios do livro – e muitos 

LDs já incluem testes prontos para serem aplicados no pack do professor – e, portanto, não 

contemplam os aspectos socioculturais. Tendo em conta que o sistema avaliativo não 
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considera essas questões e, em diversos casos, possui efeitos retroativos, naturalmente 

professores não julgarão importante tratá-las em suas aulas.  

Contudo, avalio ser ainda mais decisivo para essa realidade encontrada em grande 

parte das salas de aula de LE duas questões as quais estão conectadas uma a outra e acabam 

gerando implicações nos outros 3 fatores destacados acima: a formação de professores e as 

políticas linguísticas, que pouco contemplam (ou nem contemplam) questões relacionadas ao 

desenvolvimento da CI e das características socioculturais inerentes às línguas. Os currículos 

devem oferecer a formação intercultural não de forma eletiva ou periférica, mas 

interdisciplinar. Dessa forma, professores poderão iniciar o exercício da profissão com 

melhores condições de compreender, avaliar e responder aos desafios impostos pelo mundo 

pós-moderno e pela educação contemporânea.  

Finalizo com uma citação de Kanavilil Rajagopalan (2003, p. 70), que resume muito 

bem a finalidade de ensinar línguas estrangeiras: “...formar indivíduos capazes de interagir 

com pessoas de outras culturas e modos de pensar e agir. Significa transformar-se em 

cidadãos do mundo”. Incluamos em nossas metas permitir aos nossos alunos a chance de 

transcenderem suas realidades e conquistarem novos espaços sociais por meio da 

aprendizagem de LE, assim como contribuir por uma sociedade mais justa e inclusiva. 

Os títulos das subseções devem ser em fonte Times New Roman, tamanho 12, 

alinhados à esquerda com um espaço simples antes e depois. 
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Resumo: O presente trabalho trata-se de um relato de experiência desenvolvido no Ensino 

Médio Integrado do Campus Paraíso do Tocantins do IFTO, a Espanglish. A Espanglish é 

uma feira de idiomas que procura, de maneira diversificada, ensinar as línguas espanhola e 

inglesa. O projeto é executado pelos alunos do Ensino Médio Integrado com a colaboração de 

professores de diversas áreas, servidores técnicos e a de alunos do nível superior. Temos 

como objetivo tornar o aprendizado dessas línguas mais efetivo para que o aluno enxergue a 

aplicabilidade do seu uso na sua vida cotidiana, profissional e acadêmica. A feira busca 

motivar os alunos a pesquisarem sobre os diversos países que tem as línguas inglesa e 

espanhola como oficiais e então, após as pesquisas formais, trabalhamos a ludicidade como 

instrumento no processo de ensino e aprendizagem, pois eles precisam elaborar maneiras 

criativas de representar o país que cabe a eles. A proposta é tornar o aprendizado mais 

significativo e isso é possível porque levamos estes alunos para além da sala de aula, para 

além das pesquisas, pois eles vivenciam experiências sobre um país estrangeiro dentro do seu 

próprio país, explorando a história, a geografia, a tecnologia, os esportes, a sustentabilidade, a 

língua e outros; além disso, a interculturalidade e a interdisciplinaridade perpassam todo o 

projeto. Eles compreendem que para conhecer um idioma estrangeiro não basta somente 

aprender a gramática e interpretar textos, para que a aprendizagem  seja completa é preciso 

conhecer as culturas dos povos que são nativos desses idiomas. Para tais abordagens nos 

baseamos nos PCN´s (1997), estudiosos como Edeise Santos (2004) e Zélia Nogueira (2007).  

 

Palavras–chave: Interculturalidade. Interdisciplinaridade. Língua estrangeira. Ensino. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – campus Paraíso 

do Tocantins oferta a Língua Espanhola desde 2011 em busca do cumprimento da Lei 
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11.161/2005 que tornou obrigatória a oferta do ensino dessa língua nas escolas de ensino 

médio de todo o país. Para a maioria dos alunos desta instituição, a Língua Espanhola era algo 

totalmente desconhecido, pois nas escolas públicas de ensino fundamental a sua oferta é 

bastante escassa.  

No primeiro ano do ensino de Língua Espanhola no campus, percebemos que era 

preciso mostrar o quanto essa língua estrangeira é e será importante na vida deles e 

desejávamos que ela não se tornasse apenas mais uma disciplina de seu currículo, mas que a 

vissem como a disciplina que traria o diferencial para sua vida particular e acadêmica. O 

ensino da língua estrangeira se torna peculiar no que tange a sua metodologia. Sabemos que 

aprender uma nova língua é reaprender, de um novo jeito, o que já sabemos como: falar, 

ouvir, ler e escrever. Segundo Nogueira, devemos ainda considerar que: 

 

(...) o processo ensino/aprendizagem não é linear e sim cíclico, por 

isso os alunos não aprendem da mesma maneira e no mesmo 

momento. Eles têm diferentes maneiras de raciocínio, fazem conexões 

entre conceitos já conhecidos, inferem novos saberes. Portanto nossas 

aulas não devem ser lineares, enfadonhas e apenas reprodução de 

conhecimento. Devemos proporcionar aos alunos o desenvolvimento 

de várias estratégias de aprendizagem em sala de aula. Para que 

realmente a assimilação dos conteúdos aconteça, os alunos devem 

sentir-se motivados, com objetivos em estudar uma língua estrangeira 

e ultrapassar obstáculos que possam surgir na sua aprendizagem. 

(NOGUEIRA, p. 6) 

 

Sendo assim, observamos que era preciso dar uma atenção especial a este momento de 

implantação e, como complemento às aulas semanais, trabalhamos um projeto paralelo em 

2011, a Feira de Língua Espanhola, que devido ao sucesso, propiciou que em 2012 

realizássemos a Espanglish, uma feira que além da Língua Espanhola trouxe também a 

Língua Inglesa. 

Mesmo a Língua Inglesa, que já era conhecida dos alunos, precisava de algo que os 

incentivassem a estudarem mais. A Espanglish fez e faz até hoje com que os alunos 

pesquisem sobre cultura, gastronomia, história, biodiversidade, produção tecnológica e outros 

assuntos que nem sempre são bem explorados na sala de aula. A feira busca mostrar aos 

alunos que aprender uma língua estrangeira extrapola o aprender a falar, ler, escrever e 
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entender, mas que é preciso conhecer sobre os países que a utilizam como oficial, que é 

preciso conhecer a identidade dos falantes nativos da língua que estamos aprendendo. 

A realização dessa feira tem contribuído para o ensino-aprendizagem das Línguas 

Espanhola e Inglesa no IFTO – campus Paraíso do Tocantins.  Através dela os objetivos de 

ensino têm sido alcançados, pois temos mostrado a importância de conhecer e saber línguas 

estrangeiras, divulgando-as entre os alunos do IFTO e até entre os alunos de outras escolas, e 

principalmente, temos aproximado as culturas de povos por eles antes desconhecidos. É muito 

interessante vermos as barreiras culturais e pré-conceitos sendo derrubados quando se aprende 

de fato sobre o “outro”.  

 

1 Referencial teórico e objetivos 

 

“Contextualizar o conteúdo que se quer aprender significa, em primeiro lugar, assumir 

que todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto”. (DCNEM, 201, p.78)
 
 

O aluno só passa a estudar realmente afinco uma disciplina se ele entende o porquê que 

ela existe em seu currículo, pois sem esse entendimento surge aquela dúvida: “para que 

estudar isso se nem sei se vou usar um dia”. Por isso, o projeto Espanglish, procura 

contextualizar o ensino das línguas estrangeiras.  

Temos como objetivo principal incentivar o estudo de línguas estrangeiras no ensino 

médio do campus Paraíso do Tocantins através de um trabalho que se inicia na classe e 

culmina com o extraclasse, mostrando que não basta aprender as estruturas linguísticas de 

uma língua estrangeira, mas que é preciso conhecer as culturas estrangeiras também. 

Os objetivos foram baseados nos documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) e Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM). O 

projeto está alicerçado no seguinte texto dos PCNs (1998): “O ensino de uma língua 

estrangeira na escola tem um papel importante à medida que permite aos alunos entrar em 

contato com outras culturas, com modos diferentes de ver e interpretar a realidade”. Levá-los 

a conhecer a identidade do “outro” (o estrangeiro), mostrar para eles quem é esse “outro”, faz 

toda a diferença no ensino de línguas. Hoje eles se importam em querer saber como se 

escreve, o que estão dizendo em determinado áudio ou vídeo, e principalmente se preocupam 

em falar corretamente o idioma estrangeiro.  
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Também temos como objetivo levá-los a pesquisas para aprenderem mais sobre os 

países que falam a Língua Espanhola e a Língua Inglesa para entenderem o porquê que nós 

brasileiros precisamos aprender essas línguas; levá-los a expor oralmente o que aprenderam 

utilizando as mídias e tecnologias disponíveis; trabalhar a interdisciplinaridade; trabalhar a 

interculturalidade; mostrar à comunidade interna e externa do IFTO o trabalho que vem sendo 

desenvolvido pelos alunos. 

Dentro dos pressupostos que orientam as DCNEM (2013) para a organização curricular 

do ensino médio e os desafios para termos qualidade no ensino, destacamos apenas algumas 

que nosso projeto atende diretamente:  

 “Estimular todos os procedimentos e atividades que permitam ao aluno reconstruir ou  

“reinventar” o conhecimento didaticamente transposto para a sala de aula, entre eles a 

experimentação, a execução de projetos, o protagonismo em situações sociais” - grifo 

nosso. Visualizamos claramente no projeto a experimentação ante o novo desde quando 

iniciam as pesquisas até o momento em que confeccionam as roupas típicas, ensaiam e 

apresentam as danças e fazem as comidas. Eles podem sentir, tocar, vivenciar a cultura 

estrangeira a partir do que reproduzem. Em todo o processo eles são protagonistas 

responsáveis por repassar o que aprenderam e por tornar a identidade do outro a sua por 

um tempo;  

 “Organizar os conteúdos de ensino em estudos ou áreas interdisciplinares e projetos que 

melhor abriguem a visão orgânica do conhecimento e o diálogo permanente entre as 

diferentes áreas do saber” - grifo nosso. A interdisciplinaridade está presente em todo o 

projeto. As disciplinas de história, geografia, artes, biologia, matemática e informática 

são indispensáveis para a realização deste projeto. Os professores de tais disciplinas 

colaboram com as pesquisas e execução do trabalho, o que só tem enriquecido mais o 

projeto; 

 “Reconhecimento de que a aprendizagem mobiliza afetos, emoções e relações com seus 

pares, além das cognições e habilidades intelectuais” - grifo nosso. Em toda a produção 

do projeto é de suma importância a relação com os pares. A sala precisa se unir para um 

único objetivo, eles têm que entrar num consenso para decidir que comida fazer, que 

dança vão ensaiar, que tipo de ornamentação escolher, quem vai falar no palco, etc. 
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Essas decisões em conjunto geram conflitos que misturam afetos, emoções, mas que ao 

mesmo tempo os fazem crescer e respeitar cada vez mais seus colegas. 

Diante de todo o exposto e do engajamento do projeto às políticas de ensino que regem 

nosso país, reafirmamos com mais um trecho dos PCNs que a Espanglish não traz 

aprendizado para um momento pontual, mas que certamente será um aprendizado que torna os 

alunos mais aptos a interagirem com o mundo.  

 

A aprendizagem de uma língua estrangeira não é só um exercício 

intelectual em aprendizagem de formas e estruturas linguísticas em 

um código diferente; é sim uma experiência de vida, pois amplia as 

possibilidades de se agir discursivamente no mundo. (PCNs, 1998, 

p.38)
 
 

 

Cabe ressaltar que o projeto Espanglish tem três frentes teóricas que se cruzam ao longo 

do processo, são elas: o lúdico, a interculturalidade e a interdisciplinaridade, como pudemos 

observar nos itens dos PCNs e DCNEM que tratamos acima.  

O lúdico é uma ferramenta essencial para o ensino de línguas, pois a aprendizagem 

nesse contexto se dá de forma mais significativa, visto que, esta não está diretamente ligada 

aos conceitos de livros e sala de aula. Um ambiente que estimule o amadurecimento de forma 

natural e espontânea facilita a aprendizagem, conforme afirma SANTOS (2001), “a educação 

pela via da ludicidade propõe-se a uma nova postura existencial, cujo paradigma é um novo 

sistema de aprender brincando inspirado numa concepção de educação para além da 

instrução”.  

A feira, como dito anteriormente, busca propiciar um aprendizado significativo, pois 

uma língua estrangeira se aprende também conhecendo o território, as culturas e tradições de 

outros povos. Isso é a interculturalidade em foco. Santos define intercultural como: 

 

[...] ação integradora capaz de suscitar comportamentos e atitudes 

comprometidas com princípios orientados para o respeito ao outro, às 

diferenças, à diversidade cultural que caracteriza todo o processo de 

ensino/aprendizagem de línguas,seja ele de línguas ou de qualquer 

outro conteúdo escolar. É o esforço para a promoção da interação, da 

integração e cooperação entre os indivíduos de diferentes mundos 

culturais. É o esforço para se partilhar as experiências, antigas e 

novas, de modo a construir novos significados. (SANTOS, 2004, 

p.154) 
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A interdisciplinaridade é essencial no projeto. Temos diretamente a participação das 

disciplinas de história e geografia, em especial no primeiro momento das pesquisas para 

compreendermos a história do país estrangeiro e o espaço físico e geográfico, temos a 

informática e artes que também são de suma importância. A disciplina de artes foi trabalhada 

quando tratamos das danças culturais, trajes típicos e a influência delas na cultura de um 

povo. A informática foi importante para a organização e apresentação de slides, pontuação 

dos jurados (sistema desenvolvido e instalados nos tablets) e votação do público que se deu a 

partir de um aplicativo desenvolvido pelos alunos de Sistemas de nossa instituição. Além 

disso a matemática é trabalhada nos cálculos de custos para a confecção de roupas, 

ornamentação e outros, além da física presente no item de produções tecnológicas de cada um 

dos países. 

O educador espanhol Jurjo Torres Santomé (1998)
[5]

, da Universidade de La Coruña, 

afirma que a interdisciplinaridade dá significado ao conteúdo escolar. Ela rompe a divisão 

hermética das disciplinas. E é com a perspectiva de integração das disciplinas que o projeto 

busca dar sentido ao aprendizado, busca mostrar para o aluno a importância e a utilidade 

prática no seu cotidiano daquilo que se está aprendendo na escola.  

  

2  Descrição do trabalho 
 

O projeto se inicia com as chamadas realizadas no auditório e no pátio da escola com o 

intuito de apresentar a proposta e motivar os alunos a darem o seu melhor. A realização da 

Espanglish passa por três etapas, são elas:  

Primeira etapa: 

 Organização das chamadas antes da realização da feira; 

 Escolha da comissão executiva através de edital – o papel dessa comissão é participar 

diretamente da organização na busca de apoio, camisetas, panfletagem, material para 

divulgação, além da organização no dia do evento. Ela é formada por servidores 

técnicos e alguns alunos colaboradores; 

  Escolha da comissão adjunta através de edital – essa comissão é formada somente por 

docentes e cada um deve ter uma turma para orientação. Também compõem essa 
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comissão um professor de inglês, um de espanhol, um de artes e outro de física que 

ficam responsáveis pela orientação de todas as turmas nas suas disciplinas; 

 Apresentação do regulamento – criado para ditar os objetivos e normas que regem a 

Espanglish; 

 Sorteio de um país para cada turma.  

Segunda etapa: 

 Apresentações em sala - a turma é organizada em pequenos grupos de pesquisa para 

buscar os seguintes itens: bandeira; quantidade de habitantes e religião; extensão 

territorial, clima e relevo; parte da história mais relevante do país; comida típica; dança 

típica; roupas tradicionais; jogos de interação com os visitantes; curiosidades; produção 

tecnológica. 

 As apresentações são organizadas em slides ou semelhantes, todo em língua 

estrangeira, assim como a apresentação oral. 

 Ensaios das danças e encenações; 

 Escolha e convite de jurados – convidamos professores de Língua Inglesa e Espanhola 

de outros campus do IFTO, além de professores que atuam na rede estadual de educação 

e na faculdade local. 

Terceira etapa: 

 Realização da feira; 

 Contagem dos pontos – trata-se das notas atribuídas pelos jurados no dia da feira; 

 Divulgação do resultado. 

 

As apresentações na feira acontecem no palco e depois nas tendas para a comunidade 

escolar e para a comunidade externa. Cada turma tem 10 minutos no palco para apresentar 

slides em língua espanhola ou inglesa com: bandeira, extensão territorial, população e clima, 

prato típico, curiosidade ou personalidade. Devem apresentar também a dança típica. 

O público também pode votar e, para isso, contamos com a ajuda da informática. Para a 

feira de 2014 foi desenvolvido um programa para a votação que não permitiu que uma mesma 

pessoa votasse duas vezes. O visitante mostrava sua identidade, um dos alunos da equipe de 

organização digitava o número e em seguida mostrava autorizado ou não (no caso de ser a 
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mesma identidade). Informatizamos também as notas dos jurados e as apresentações de palco 

dos alunos, que usaram tablets. Em 2016 a votação se deu por um aplicativo que podia ser 

baixado pelo celular. Assim conseguimos um número maior de votantes através do CPF. As 

notas dos jurados também passaram a ser lançadas em um sistema que permitiu salvar 

automático e nos dar o resultado on line.  

Realizamos também o show de talentos no palco externo.  Os alunos da instituição 

podem, além de mostrar seus talentos, convidar o público para conhecer as barracas de seu 

país. 

A criação da logo, de 2012, 2103 e 2014, foi feita a cada ano por um aluno diferente. É 

mais uma forma de incentivá-los e trazê-los para a realização do projeto. Os alunos recebem 

um certificado pelo trabalho. 

 

 

Fig. 1. Logo criada pelo aluno do 3º ano de informática, Ítalo Brenun da Silva Gomes, para a feira de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Logo criada pelo aluno do 3º ano de informática, Marcos Jhones G. Souza, para a feira de 2013. 
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Fig. 3. Logo criada pelo aluno do 2º ano de informática, Vitor Amorim, para a feira de 2014. 

 

 

 

  
Fig 4. Em 2016 o professor Roberto Sales desenvolveu a arte. 

 

Seguem algumas fotos das apresentações de palco, tenda e uso do aplicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 5. Fotos das equipes vencedoras da Espanglish 2012 – Espanha à esquerda e Bolívia à direita 
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Fig. 6. Fotos das equipes vencedoras da Espanglish 2013 – Irlanda à esquerda e Espanha à direita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7. Fotos das equipes vencedoras da Espanglish 2014 – Colômbia à esquerda e Paquistão à direita. 
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Fig. 8. Fotos das equipes vencedoras da V Espanglish (2016) – EUA à esquerda e Espanha à direita. 

 

 
 

Fig. 9. Uso do aplicativo no dia da feira. 

 

 

3 Considerações finais 
 

A cada ano nos surpreendemos com os excelentes resultados do projeto Espanglish. Os 

objetivos alcançados nos mostram que a inserção do lúdico, da interdisciplinaridade e da 

interculturalidade no ensino de línguas estrangeiras são essenciais para o aprendizado. O que 

se aprende através das pesquisas e a forma que eles as colocam em prática, dificilmente será 

esquecido. 

A oralidade, que se caracteriza como um dos principais problemas para os alunos, pode 

ser, de pouco em pouco, trabalhada e melhorada. O melhor é ver que o “medo” de falar uma 

língua estrangeira vai deixando de existir quando estão num momento como esse.  

A conquista dos objetivos nos mostram a importância e o dever de continuar esse 

trabalho. Continuaremos desenvolvendo a feira anualmente e realizando produções científicas 

com os alunos e professores envolvidos. Pretendemos também agregar mais professores de 

outras disciplinas para que possamos ampliar nossos olhares para a interdisciplinaridade. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO CONTO POPULAR PARA A 

FORMAÇÃO CRÍTICA DE ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Antônio Carlos Soares Martins
83

 

Cleunice da Silva Lemos
84

 

 

 

Resumo: Este trabalho apresenta uma experiência de leitura de contos populares e produção 

de textos de opinião, realizada com alunos do 7º ano, de uma escola pública de Taiobeiras, 

Norte de Minas Gerais
85

. O objetivo foi promover o desenvolvimento de habilidades leitoras e 

a opinião crítica dos estudantes. A necessidade de dinamizar o ensino da leitura surgiu a partir 

de observações empíricas durante processos de leitura, interpretação oral e escrita de textos, 

atividades e avaliações internas, na sala de aula. Nessas atividades alguns alunos 

apresentaram dificuldades em inferir informações implícitas e refletir sobre as temáticas 

textuais. A pesquisa ancora-se em abordagens teóricas e metodológicas de autores sobre as 

especificidades dos contos, leitura literária e desenvolvimento de habilidades de leitura para a 

promoção da reflexão e pensamento crítico. São discutidos o envolvimento e desempenho dos 

alunos em leitura, interpretação e produção de textos de opinião, o que resultou em um livro 

coletivo denominado “Do conto à opinião”. Por fim, este trabalho discute a relevância da 

leitura de textos literários dentro e fora do espaço escolar para o desenvolvimento do 

pensamento crítico dos estudantes.  

Palavras-chave: Conto popular; Texto literário; Leitura crítica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A necessidade do compartilhamento da leitura nas aulas de Língua Portuguesa, com 

uma turma do 7º ano, de uma escola pública de Taiobeiras, Norte de Minas Gerais, motivou 

esta pesquisa. Dados empíricos de baixo desempenho de alguns alunos em inferir informações 

implícitas e refletir sobre os temas dos textos trabalhados em sala de aula justifica a realização 

de um trabalho dinâmico e efetivo, a partir da leitura literária, especificamente com o gênero 
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conto popular. O objetivo foi promover o desenvolvimento da leitura competente e a 

formação crítica dos estudantes. 

A turma participante é composta por 36 alunos, a maioria possui hábitos de leitura, 

mas apresenta indícios de dificuldades em inferências e elaboração de opinião crítica sobre os 

textos, conforme dados de uma “Atividades de observação”, aplicada em novembro de 2016, 

cujo texto suporte foi O caso do espelho, de Ricardo Azevedo. Por consequência disso, limita 

a participação nos debates, diminui o desenvolvimento da oralidade, expressividade 

resultando em baixo desempenho escolar. Diante de tal constatação, este texto reflete sobre a 

relevância de criar estratégias para promover o acesso constante do aluno à leitura literária 

como sugestão para o desenvolvimento das capacidades de ler, interpretar e refletir. Diante 

disso, propõe uma reflexão a partir do questionamento: Como o conto popular pode contribuir 

para o desempenho das habilidades de competência leitora e para a formação crítica de alunos 

dos anos finais do ensino fundamental?  

Ancora-se em Thiollent (1998, p. 25), que define a pesquisa-ação não como 

metodologia, mas como “um método ou uma estratégia de pesquisa agregando vários métodos 

ou técnicas de pesquisa social, com os quais se estabelece uma estrutura coletiva, participativa 

e ativa ao nível da captação da informação”. Nesse tipo de pesquisa, as ações dos sujeitos 

envolvidos devem ser colaborativas, ou seja, participativas.  

Diante do exposto, destaca-se que todos os alunos participantes desta pesquisa foram 

ativamente envolvidos na escolha dos contos, nos processos de leitura, discussões, realização 

de oficinas e na produção de textos de opinião. Para a escolha dos contos o objetivo principal 

era apresentar a eles textos que tinham o potencial de provocar reflexão.  Assim, foram 

escolhidos três: O Cego e o dinheiro enterrado de Câmara Cascudo, narrativa curta que tem 

como personagem principal um homem cego que, ao se sentir prejudicado, usou a astúcia para 

conseguir recuperar seu dinheiro que havia sido roubado pelo vizinho; O Compadre da morte, 

também de Câmara Cascudo, que aborda a luta de um homem que se torna dependente da 

morte e tenta, a todo custo, se livrar dela; e O Bisavô e a dentadura, de Sylvia Orthof, que tem 

como personagem principal um bisavô que, pelo fato de usar dentadura, vira motivo de risos e 

piadas em torno da mesa de almoço e jantar de uma fazenda. De maneira humorística, o conto 

tem um final surpreendente. Diz-se que a história se passou em Montes Claros, MG, 

conforme se inicia o texto, cidade conhecida pela maioria dos estudantes da turma pesquisada.  
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Cosson (2014, p. 32) esclarece que a seleção de textos e obras literárias na escola varia 

desde a livre escolha, em que são selecionados por catálogos para compor o acervo da 

biblioteca, pela legibilidade dos textos, que são determinados pela faixa etária dos alunos, até 

critérios “relacionados às condições oferecidas para a leitura literária na escola”. Por isso, os 

critérios de escolha dos contos para este trabalho de pesquisa coadunam com os apontamentos 

de Cosson (2014), dado o perfil dos alunos, a disponibilidade de recursos para reproduzir os 

textos, a idade escolar dos estudantes e os assuntos propícios para reflexão.                                                   

Ao destacar a relevância desta pesquisa, são tecidas algumas reflexões a respeito das 

especificidades do gênero textual conto, conforme Bakhtin (2010), Charles Kiefer (2011) e 

Terra (2014). A realização de oficinas para o compartilhamento de leitura, interpretação e 

escrita de textos de opinião, objetivaram o desenvolvimento da leitura competente e formação 

do sujeito crítico. Portanto, este trabalho fundamenta-se em pressupostos teóricos de Leahy-

Dios (2004), Cosson (2014) e Terra (2014). 

 

1. O CONTO: CONHECENDO O GÊNERO LITERÁRIO  

 

Por pertencer ao gênero literário em prosa, o conto é, conforme Terra (2014, p. 112), 

textos narrativos “já que o propósito deles é contar um fato, portanto neles predominam as 

sequências narrativas”. Denominado também por Bakhtin (2010, p. 262) como “gênero do 

discurso”, em geral são textos curtos, que possibilitam a leitura durante as aulas.                                                   

O conto, dentre suas diversas especificidades literárias, é apontado por Kiefer (2011, p. 301), 

como constituído de situações do cotidiano e, pelas suas “figuras, motivos e situações, 

extraídos da vida prática, ou do fabulário mítico, conservam um caráter pedagógico, moral e 

religioso durante séculos”.  

Diante disso, pode servir de ensinamento, embora não seja sua intencionalidade. De 

certa forma, o leitor, ao lê-lo, depreende situações que se tornam questionáveis e, portanto, 

produz reflexão e ensinamento. Na concepção de Bakhtin (2010, p. 68), “os gêneros 

discursivos são correias de transmissão entre a história da sociedade e a história da 

linguagem”. Diante dessas concepções, os contos populares são compreendidos como essas 

“correias” que perpassaram a linguagem oral, contadas de geração em geração, até a 

atualidade, adquirindo novas formas e contextualidades. Moralizantes ou não revelam 
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situações cotidianas expressadas no rosto de homens e mulheres e, muitas vezes, provocam 

humor ou crítica. 

Kiefer (2011, p. 3003) ainda afirma que o conto produz “uma reação no leitor tão mais 

intensa quanto maiores forem a sua intensidade e singularidade”. Assim sendo, este trabalho 

reflete sobre como os contos populares selecionados podem colaborar com os estudantes 

dessa etapa que antecede o ensino médio, visando ao desenvolvimento da competência da 

leitura, de maneira reflexiva e crítica. Com base em Cosson (2014, p. 23), a escola deve 

assumir o papel da promoção do letramento literário dos alunos. Para ele “o letramento 

literário é uma prática social e, como tal, responsabilidade da escola”. Nessa concepção, esta 

pesquisa pretende também oferecer ao estudante o contato com a leitura literária, para que por 

meio dela, ele sinta-se motivado para ler outros textos. É relevante destacar também a força 

que o texto literário tem, como nenhum outro texto, por possuir uma linguagem artística e 

cultural, pela organização das palavras articuladas que permitem desencadear as emoções e o 

imaginário do leitor.  

 

2. OFICINAS: ESPAÇOS PRIVILEGIADOS PARA O COMPARTILHAMENTO 

DA LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS DE OPINIÃO 

Cosson (2014, p. 120), afirma que oficina é “o caráter da atividade prática, de algo que 

requer a ação dos alunos e não a simples exposição do professor”.  Assim, apresentam-se aqui 

estratégias didáticas para a promoção do compartilhamento da leitura, interpretação e 

produção de textos. As oficinas foram realizadas durante as aulas de Língua Portuguesa, com 

36 alunos de uma turma do 7º ano, da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, 

Taiobeiras, Minas Gerais, a partir dos seguintes procedimentos: 

1. Levantamento dos conhecimentos prévios sobre as especificidades do conto popular e 

motivação para a escolha dos textos para as oficinas. Esta etapa teve a duração de uma hora/aula;  

2.  Oficinas para compartilhamento de leitura, interpretação e produção de textos com 

duração de oito horas/aulas, de 50 minutos, cada. 

 

2.1 Seleção dos contos: motivação e debate 
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Inicialmente, houve um diálogo com os alunos da turma pesquisada sobre as 

características do gênero conto e as especificidades do conto popular, com o objetivo de 

estimular a participação e os conhecimentos prévios dos alunos. No debate, todos disseram já 

ter lido e conhecer contos, no entanto poucos se lembravam dos títulos e dos assuntos tratados 

nos textos. A partir desse debate, eles demonstraram empenho e motivação para participarem 

dos trabalhos. A proposta da dinâmica teve a pretensão de integrar os alunos ao assunto da 

pesquisa e oferecer meios para que participassem de todas as discussões.  

 Foram listados 10 (dez) contos no quadro para que eles escolhessem 3 (três) para 

serem trabalhados nas oficinas de leitura e interpretação. A motivação para a escolha partiu da 

curiosidade despertada pelos títulos.  Dentre eles, foram selecionados: O Cego e o dinheiro 

enterrado, de Câmara Cascudo, que despertou a curiosidade dos alunos para inferir sobre o 

que aconteceria com o dinheiro do homem cego. A história mostra que mesmo com a 

deficiência visual ele usou da astúcia para recuperar o seu dinheiro, roubado pelo vizinho. O 

segundo texto escolhido foi O Compadre da morte, também de Câmara Cascudo. O que 

motivou a escolha desse texto foi o fato de questionarem sobre o que levaria um homem a ser 

“compadre da morte” e o que aconteceria com os personagens. Por último, escolheram O 

Bisavô e a dentadura, de Sylvia Orthof. O termo “dentadura” foi questionado por muitos 

alunos da sala. Por isso, optaram por querer descobrir os fatos e o desfecho dessa história. 

A partir desse cenário, percebe-se que os contos escolhidos ofereceram subsídios para 

promover o debate. Pretendeu, portanto, que a troca de informações sobre os textos permitisse 

que as leituras tornassem o centro das atenções nas aulas. Assim sendo, estimulou o 

imaginário dos alunos, a oralidade, iniciando-se um processo relevante para quando lessem os 

contos, tivessem a possibilidade de desenvolver as habilidades de leitura competente, que 

partem da interpretação e construção de sentidos dos textos.  Diante dessa proposta, a 

motivação, o contato frequente do leitor com os textos, as condições dos processos de leitura, 

a construção de sentidos, formadas pelo entendimento dos elementos constitutivos dos textos 

e da reflexão sobre eles, possibilitam ao aluno não somente compreender o texto, mas também 

contextualizá-lo com o meio social e, com isso, elaborar opinião crítica.  
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2.2 Oficinas: compartilhamento da leitura, interpretação e produção de textos de 

opinião  

A leitura dos textos literários foi feita em voz alta, de maneira coletiva. O primeiro 

texto a ser trabalhado foi “O cego e o dinheiro enterrado”, depois “O compadre da morte”, 

textos de Câmara Cascudo e, por fim, “O bisavô e a dentadura”, de Sylvia Orthof.  Para 

Martins (1982): 

A função do educador não seria precisamente a de ensinar a ler, mas a 

de criar condições para o educando realizar a sua própria 

aprendizagem, conforme seus próprios interesses, necessidades, 

fantasias, segundo as dúvidas e exigências que a realidade lhe 

apresenta. (MARTINS, 1982, p. 34). 

 
          1º: Após a leitura de cada um dos textos, iniciaram-se os seguintes questionamentos: 

a) O que vocês acharam do texto? 

b)  O que mais lhes chamou a atenção nesse conto? 

c) O que caracteriza esse texto como conto popular? 

d) Vocês já ouviram alguma história semelhante a essa? 

e) Qual a sua opinião a respeito das atitudes dos personagens? 

f) Que outro final vocês dariam a essa história? 

g) Que mensagem podemos ter sobre o desfecho dessa narrativa? 

2º: Em seguida, os alunos foram divididos em seis grupos para início da interpretação escrita 

de cada conto, em cartazes. Para isso, foram confeccionadas fichas sobre o que cada grupo 

deveria pesquisar, para posteriormente ser compartilhado com os colegas de sala. 

A análise dos textos parte do pressuposto de dar possibilidades aos alunos para inferir 

informações. A esse respeito, Antunes (2010, p. 56) destaca que os elementos principais a 

serem analisados nos textos devem ser “a dimensão global do texto, ou seja, sua coerência”. A 

autora destaca também que essas sugestões não implicam a impossibilidade de outras 

metodologias de análise. Com base nessas concepções, as fichas constam de:  

1.  Tema: para destacarem o tema ou o sentido central dos contos; 

2.  Progressão: para apontarem os mecanismos de encadeamento dos fatos dos textos 

para dar sentido aos textos;  

3. Informatividade: relatar as qualidades e pistas do texto que possibilitam a 

interpretação implícita.  
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4. Nuvem de palavras: destacar as palavras principais dos textos ou as que mais 

chamaram a atenção dos leitores e formar uma nuvem de palavras; 

5. Perfilar: descrever as características físicas e psicológicas dos personagens; 

6. Tipo/Gênero: informar o tipo e especificar as características do gênero conto 

popular. 

 

Figura 01. Fichas para as oficinas 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. (2017). 

Figura 02. Oficinas de leitura e interpretação dos contos 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. (2017). 

3º: Após as oficinas e apresentação dos trabalhos pelos grupos, os alunos realizaram 

atividades individuais de interpretação dos textos. 

 

Figura 03. Interpretação escrita dos textos. 
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Fonte: Arquivo da pesquisadora. (2017). 

4º: Para finalizar, os alunos foram convidados a escrever um texto falando de qual ou 

quais conto (s) mais gostaram e por quê. A seguir, a reescrita de trechos das produções dos 

alunos:  

Figura 04. Texto de opinião do aluno 01. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. (2017). 
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Aluno-01: “Dos contos que lir
86

 o que mais gostei foi do conto O bisavô e a dentadura 

[...] E também gostei porque a professora Cleunice, ela dividiu a sala em três filas que todos 

nós lemos e refletimos”. [...]  

Figura 05. Texto de opinião do aluno 02. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. (2017). 

Aluno-02: “O cego e o dinheiro enterrado. Eu gostei desse texto porque tem um 

ensinamento muito legal e interessante que podemos levar para nossa vida inteira. [...] O 

cego mostrou a todos que mesmo deficiente ele pode ser esperto”. [...] 

5º: Do conto à opinião: Com as produções dos alunos foi organizado um livro 

coletivo, feito com cartolina, encadernado e denominado “Do conto à opinião”, apresentado 

à comunidade escolar.   

 

 

Figura 05. Capa do livro coletivo (encadernado) das produções de texto de opinião dos 

alunos. 

                                                 
86 

 Transcrição conforme a escrita original do aluno 01. 



340 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. (2017). 

 

O livro “Do conto à opinião” concretizou a interpretação dos textos. Cosson (2014, p. 

64) afirma que a interpretação “parte do entendimento dos enunciados, que constituem as 

inferências, para chegar à construção de sentido do texto”. Destaca-se que neste trabalho de 

pesquisa a ampliação dos procedimentos de leitura durante as aulas de Língua Portuguesa 

inseriu ativamente os alunos no compartilhamento de informações. Esses critérios conferem o 

que se afirma em Terra (2014, p. 63) ao discutir que “para o trabalho em sala de aula com 

textos literários, o professor terá de optar por textos curtos como poemas e contos, deixando 

os textos longos, como os romances, para leitura extraclasse”. Diante do exposto, os contos 

selecionados e trabalhados, por serem curtos e narrar fatos que prendem a atenção do leitor 

podem ter contribuído para os resultados positivos alcançados pelos alunos.   

Por fim, reflete-se que, pertencentes ao campo literário, os contos populares 

estabelecem, em suas narrativas, metáforas dos valores morais e culturais. Conforme Leahy-

Dios (2004, p. 208), “Capacitar alunos através de instrumentos críticos de análise permitirá 

que entendam as forças que delineiam sua ação, articulando suas experiências e a 

compreensão de si próprios”. Em consonância com os apontamentos dessa autora, as oficinas 

apresentadas nesta pesquisa tiveram a intenção de capacitar os estudantes para analisar, de 

maneira crítica, os fatos narrados, dentro do contexto textual e relacionando-os com as 
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práticas sociais que os cercam. Dessa forma, pretendeu-se promover a reflexão sobre os textos 

e, consequentemente, o desenvolvimento da competência leitora dos estudantes.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência deste trabalho de pesquisa, embasada em perspectivas teóricas e 

metodológicas apontou a relevância do trabalho com o conto popular através do 

compartilhamento da leitura, interpretação e produção de textos. Os resultados apontaram que 

os alunos do 7º ano de uma escola pública de Taiobeiras Minas Gerais demostraram suas 

habilidades de ler, interpretar e produzir textos de opinião. Dentre os 36 alunos da turma, 

apenas seis tiveram dificuldades de produzirem por falta do domínio da linguagem escrita, por 

isso foram orientados individualmente para refacção dos textos.  

Por fim, nota-se que as estratégias deste trabalho são sugestões propositivas, com o 

intuito de desenvolver as habilidades de leitura competente, reflexão e criticidade dos 

estudantes, os quais responderam ao estímulo e motivação. Desataca-se, portanto, que a 

produção do livro coletivo elevou a autoestima dos alunos, pois se sentiram valorizados, por 

verem seus textos publicados. As diferentes abordagens para a leitura e interpretação dos 

contos promoveram a troca de informação, esclarecimento, interação e propiciou a 

participação crítica, reflexiva e ativa do sujeito leitor e escritor. 
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PIBID - INGLÊS E A FORMAÇÃO DOCENTE 

PIBID - ENGLISH AND TEACHER EDUCATION 

 

Ana Emilia Fajardo Turbin
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Resumo: O artigo tem como objetivo salientar a importância do papel do PIBID - Programa 

de Bolsas de Iniciação à Docência na formação inicial dos licenciandos em Letras-Inglês na 

Universidade de Brasília. Para tanto, configurações discursivas em depoimentos narrativos de 

licenciandos em Inglês que participam do programa serão categorizadas nos momentos em 

que eles mencionam a ação pedagógica, a escola em que atuam e sua subjetividade frente a 

esses contextos. A experiência adquirida pelos alunos promove um reconhecimento de esferas 

da vida docente vivenciadas e ressignificadas à luz das narrativas que fazem de suas ações 

dentro da escola. O licenciando constrói sua carreira inicial ao se representar, representar sua 

aula, a escola em que atua, e promove o ser sujeito-professor de Inglês na escola pública, 

entrando em contato com sua experiência didática em salas de aula variadas e heterogêneas, 

de Inglês, do Ensino Médio. A fundamentação teórica apoia-se em Nóvoa, principalmente, 

entre outros pensadores da educação, na atualidade. Os resultados obtidos revelam a 

importância desse encontro com o real da vida escolar e didática e a necessidade de um 

cuidado em se promover a ponte entre universidade e escola. As considerações finais apontam 

um caminho de co-construção do saber pedagógico em que se substitui o Master detentor do 

saber por um saber compartilhado e que a reflexão tem seu lugar privilegiado visto ser através 

dela que se renova a experiência didática e se caminha para mudanças de qualidade. 

 

Palavras-chave: PIBID. Ensino-aprendizagem. Narrativas. 

 

 

INTRODUÇÃO
88

  

 

Já faz três anos que coordeno o PIBID Inglês e me vejo na responsabilidade de pensar 

sobre o efeito do programa nos jovens formandos, alunos do curso de licenciatura Inglês. 

Como me dedico a esse programa com muita satisfação e interesse em propiciar aos alunos 

formandos uma contribuição rica para a formação da profissão docente, penso que, como 

colaborador na formação de professores, o PIBID pode ser considerado e analisado dentro de 

uma reflexão sobre a profissão docente de Inglês e me apoio em Nóvoa para empreender essa 

ação. 

                                                 
87
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O PIBID relaciona-se à formação docente no que diz respeito ao desenvolvimento 

pessoal - como o licenciando vai produzir sua vida e como vai produzir sua vida como 

professor -, ao desenvolvimento profissional e ao desenvolvimento organizacional, na medida 

em que produzirá seu conhecimento sobre a escola, pois nela entrará e estará perto de 

coordenadores, orientadores, currículo. O objetivo do programa é, sem dúvida, mostrar aos 

licenciados de Letras-Inglês como funciona uma escola da rede pública de ensino, sua 

hierarquia, seu plano pedagógico, suas especificidades. O programa PIBID visa à melhoria do 

sistema de ensino e isso é louvável, visto que toda a sociedade deve se comprometer com a 

educação pública brasileira para se pensar um país justo, um país no qual todos tenham as 

mesmas oportunidades e a mesma qualidade educacional. 

Porém, como nos diz Nóvoa (2017), é mister que as condições básicas estejam 

asseguradas, condições em que o professor se veja capacitado linguística e 

metodologicamente (refiro-me aqui especificamente ao ensino da Língua Inglesa) para atuar, 

o que não acontece de forma ampla, infelizmente. Segundo o autor, deveríamos, como 

brasileiros, nos indignar com isso! 

 

Nós temos um discurso muito gongórico, excessivo sobre a 

importância da educação, quando as condições básicas não estão 

sequer asseguradas. Portanto, a primeira coisa que a sociedade 

brasileira precisa fazer coletivamente, independentemente de partidos 

e políticos, é garantir essas condições básicas de funcionamento para 

as escolas, que incluem as condições para o exercício do trabalho dos 

professores. Se não fizer isso, todo o resto é conversa, coisas para 

ilustrar a mídia, mas que não têm nenhum impacto. Não conseguimos 

mudar a educação se isso não for um desígnio coletivo da sociedade. 

Não pode ser um problema dos professores ou dos pais ou dos 

pedagogos ou do partido A ou do partido B. No Brasil, vejo que há 

muita conversa, muito discurso, mas pouco compromisso concreto 

com a educação pública brasileira. Há pouca indignação e, se eu fosse 

brasileiro, estaria indignado com a situação da educação pública 

(NÓVOA, 2017). 

 

A seguir, aproximamo-nos da fundamentação teórico-metodológica da pesquisa 

empreendida por nós dentro do escopo do programa PIBID. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A primeira pergunta que nos vem à mente é: “Como os indivíduos se tornam 

indivíduos?” (DELORY-MOMBERGER, 2012) ou, em outras palavras, interessa-nos saber 

como se tornam sujeitos da linguagem e sujeitos professores da Língua Estrangeira. 

Procuramos em Delory-Momberger (Ibid.) algumas respostas a esse problema que envolve a 

origem e o devir dos sujeitos em seu contexto social. Segundo a autora, outros fatores dizem 

respeito a essa questão tais como a relação entre o “indivíduo e suas inscrições e entornos 

(históricos, sociais, culturais, linguísticos, econômicos, políticos” (Ibid., p.42) e também entre 

“as representações que ele faz de si próprio e das suas relações com os outros; entre o 

indivíduo e a dimensão temporal de sua experiência e de sua existência” (Ibid., p.53). Como 

observamos, a pergunta da autora se insere em um quadro antropológico, dentro de uma 

pesquisa biográfica que, segundo ela, tem como objeto a exploração dos processos de gênese 

e de devir dos indivíduos no seu espaço social. O objetivo é demonstrar  

como esses sujeitos dão forma a suas experiências, como significam 

as situações e tudo o mais que acontece em suas vidas; como os 

indivíduos – pelas linguagens culturais e sociais que atualizam nas 

operações de biografização – contribuem para dar existência, para 

reproduzir e produzir a realidade social ([o termo] “linguagens” tem 

aqui um sentido muito amplo: códigos, repertórios, figuras de 

discurso; esquemas, scripts de ação etc.) (DELORY-MOMBERGER, 

2012, p.45). 

 

Ainda segundo a autora (2012), nessa interface do individual e do social – visto que só 

existe um por meio do outro, estando ambos em um processo incessante de produção 

recíproca –, o espaço da pesquisa biográfica consistiria em perceber a relação singular que o 

indivíduo mantém, pela sua atividade biográfica, com o mundo histórico e social e em estudar 

as formas construídas que ele dá à sua experiência. Ela afirma que 

o objeto visado pela pesquisa biográfica, mediante esses processos de 

gênese socioindividual, seria o estudo dos modos de constituição do 

indivíduo enquanto ser social e singular. Essa é, então, a singularidade 

que a pesquisa biográfica se dá por tarefa apreender, mas não é uma 

singularidade solipsista, é uma singularidade atravessada, informada 

pelo social, no sentido em que o social lhe dá seu quadro e seus 

materiais (DELORY-MOMBERGER, 2012, p.38).  
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Ainda segundo a autora, as linguagens culturais e sociais tais como códigos, figuras de 

discurso, esquemas, scripts de ação, e outras, na atualização da biografia do narrador, dão 

existência à realidade social deste, a qual é reproduzida e também produzida. 

Dentro de várias correntes metodológicas, narrar a realidade e desvendá-la é, na 

verdade, uma captura de sentidos (NAKAYAMA; 2015, p.15). Estabelece-se na escrita uma 

interdependência entre o narrador e o narrado, compartilha-se o saber entre ambas as partes e, 

por essa razão, a investigação fica legitimada (Ibid., 2015, p.15). 

A partir dessa premissa, a autora se propõe a definir o que são narrativas.  Há 

inúmeros nomes para a pesquisa com histórias de vida, entre os quais podemos citar: 

autobiografia, biografia, relato oral de vida, narrativas educativas de formação. Segundo ela 

(2015, p.16),  

na pesquisa na área de educação, adota-se a história de vida, mais 

especificamente o método (auto)biográfico e as narrativas de 

formação, como movimento de investigação-formação, seja na 

formação iniciada ou continuada de professores, seja em pesquisas 

centradas nas memórias e (auto)biografias de professores 

(NAKAYAMA, 2015, p.16).  
 

Há diferenciações nas terminologias relativas ao método de contar sua vida: 

autobiografia ou história de vida. Primeiramente porque esse título se refere à posição daquele 

que pesquisa. Em uma autobiografia, por exemplo, pesquisador e narrador ocupam o mesmo 

lugar.  

No dizer de Pineau (2006), 

o modelo biográfico prolonga a relação de lugar disciplinar, separando 

nitidamente o profissional do sujeito, de acordo com uma 

epistemologia do distanciamento do sujeito, para construir um saber 

objetivo. O sujeito é um fornecedor de informações, mas o seu 

tratamento objetivo é obra quase exclusiva do profissional (PINEAU, 

2006).  
 

Ainda segundo o autor, 

O modelo autobiográfico, ao contrário, elimina, no limite, o 

profissional. A expressão e a construção de sentido são obra exclusiva 

do sujeito. O outro é reduzido a um papel de auditor ou de leitor que 

deve mostrar-se bom ouvinte. O outro é eliminado como interlocutor. 

O modelo interativo ou dialógico trabalha uma nova relação de lugar 

entre profissionais e sujeitos por uma co-construção de sentido. O 
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sentido não é redutível à consciência dos autores nem à análise dos 

pesquisadores. 

É quase supérfluo mencionar que em formação de adultos, para ligar a 

aprendizagem ao desenvolvimento, é este o modelo que mais 

desenvolve os processos de formação do sujeito, que emerge pela 

pesquisa sobre suas ações vividas (PINEAU, 2006).  

  

2 CORPUS DA PESQUISA 

 

Nosso corpus é constituído de narrativas de bolsistas PIBID do curso de Letras-Inglês 

Licenciatura UNB. 

A pesquisadora tem observado os alunos bolsistas PIBID há mais de dois anos e, em 

reuniões quinzenais, é feita a solicitação da escrita de narrativas acerca de sua experiência 

docente em escolas públicas do Distrito Federal-DF, mais especificamente da Asa Norte. A 

abordagem de análise das narrativas coincide com as já citadas de Momberger e Pineau, no 

que tange a haver uma coconstrução de sentidos entre a pesquisadora, coordenadora do 

subprojeto, e os bolsistas de Licenciatura-Inglês. Estabelece-se, assim, uma interdependência 

entre pesquisadora e licenciandos, com vistas à apreensão dos sentidos compartilhados. Ao se 

capturar esses sentidos, legitima-se a investigação (NAKAYAMA, 2015, p.15). 

Para esses alunos, o PIBID é visto como uma grande oportunidade de 

desenvolvimento das teorias aprendidas na universidade, e os professores em formação 

(licenciandos, bolsistas PIBID) têm a oportunidade de expor suas experiências de formação, 

falando, escrevendo, ouvindo sobre suas vivências. Nóvoa (2017) defende a formação de 

professores dentro da escola. Diz-nos o autor que 

 

manter-se atualizado sobre as novas metodologias de ensino e 

desenvolver práticas pedagógicas mais eficientes são alguns dos 

principais desafios da profissão de educador. Concluir o magistério ou 

a licenciatura é apenas uma das etapas do longo processo de 

capacitação que não pode ser interrompido enquanto houver jovens 

querendo aprender (NÓVOA, 2017).  

 

É importante, no entanto, pensar, refletir acerca da experiência, o que se propõe no 

PIBID Inglês UnB. Conversar sobre as diversas turmas e suas especificidades e como os 

licenciandos se desenvolvem frente a casos de indisciplina, indiferença dos alunos sobre 
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aprendizagem da língua Estrangeira, e outros. Para Nóvoa (2017), a “produção de práticas 

educativas eficazes só surge de uma reflexão da experiência pessoal partilhada entre os 

colegas”. O autor afirma, ainda, que a bagagem teórica terá pouca utilidade, se você não fizer 

uma reflexão global sobre sua vida. Como aluno e como profissional.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Na presente pesquisa, serão apontadas configurações discursivas que revelam como os 

alunos que fazem parte deste corpus representam determinadas categorias de como se veem 

como docentes. Estaremos nos apoiando em Fiorin,2007, p.24 no que diz respeito a 

temas.Temas que serão narrados pelos licenciandos  que constroem suas representações de  

escola, professor, ação docente. Para o autor, tema “ é o elemento semântico que designa um 

elemento não- presente no mundo natural, mas que exerce o papel de categoria ordenadora  

dos fatos observáveis.” (FIORIN,2007,p.24) 

As narrativas foram colhidas em reuniões do grupo subprojeto Inglês PIBID. Pedi 

autorização para pesquisa e possível publicação de suas narrativas e todos se manifestaram 

muito positivamente quanto a esse quesito. 

Os alunos escreveram sem pestanejar, o que me recorda os professores de minha 

pesquisa de doutoramento, que não sabiam de modo algum o que escrever, somente 

reclamavam muito, mas não conseguiam exprimir em palavras grafadas o que se passava nas 

aulas. Narrativas como essas são também conceituadas como relatos de história de vida, como 

nos lembra De Paula Albuquerque:  

 

os relatos de histórias de vida propiciam a abertura de uma via para 

conhecimento da pessoa, além da sua dimensão de professor e 

estudante, por exemplo. É uma via pela qual emoções, experiências, 

representações, dificuldades, acertos e percepção da própria 

potencialidade vão aparecendo de modo espontâneo, em meio às 

memórias narrativas de cada participante da pesquisa (DE PAULA 

ALBUQUERQUE, 2015, p.79).  
 

A autora prossegue afirmando que “o uso da memória narrativa leva o sujeito à 

investigação, à análise, reflexão, exige um esforço” para, rápida e simultaneamente, utilizar 
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todos estes processos a fim de explicitar representações, emoções que escapariam a todo e 

qualquer pesquisador, por mais dedicado que fosse. 

Nesse movimento, o aluno licenciando PIBID pode analisar o tradicional e o inovador, 

pois tem seu discernimento mais aguçado para criticar. E como afirma Nóvoa (2017), 

 

O equilíbrio entre inovação e tradição é difícil. A mudança na maneira 

de ensinar tem de ser feita com consistência e baseada em práticas de 

várias gerações. Digo que nesta área nada se inventa, tudo se recria. O 

resgate das experiências pessoais e coletivas é a única forma de evitar 

a tentação das modas pedagógicas. Ao mesmo tempo, é preciso 

combater a mera reprodução de práticas de ensino, sem espírito crítico 

ou esforço de mudança. É preciso estar aberto às novidades e procurar 

diferentes métodos de trabalho, mas sempre partindo de uma análise 

individual e coletiva das práticas (NÓVOA, 2017). 
 

A seguir iremos perceber como cada aluno PIBID ou licenciando em Letras 

desenvolve sua representação acerca do ser sujeito professor de Inglês no ciclo básico, em 

escola da rede pública de Brasília. Como eles tematizam a escola e seu ofício futuro: 

professor de Inglês. 

Nóvoa (2017) nos lembra que Paulo Freire escreveu que a formação é um fazer 

permanente que se refaz constantemente na ação. “Para se ser, tem que se estar sendo”, e nos 

relatos dos licenciandos, sublinhamos o estar sendo aluno e professor simultaneamente. Ainda 

segundo Nóvoa, Paulo Freire explica-nos que a aprendizagem nunca se dá por mera 

acumulação. É uma conquista feita com muitas ajudas: dos mestres, dos livros, das aulas, dos 

computadores. Mas depende sempre de um trabalho pessoal. Ninguém forma ninguém. Cada 

um forma-se a si próprio.  

  

4 NARRATIVAS 

 

A seguir, os alunos mostram, em suas narrativas, como estão se transformando em 

futuros professores de Inglês, cada um com a especificidade característica de suas 

experiências singulares. Mostram, também, como representam a escola e a universidade, bem 

como a escola pública e o sujeito professor dessa escola. Vejamos cada um deles. 

 

4.1. CAROL 
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Carol é aluna de Letras Inglês e iniciou recentemente no programa PIBID. Iremos 

apontar, em seus relatos escritos, como se processou seu desenvolvimento pessoal e 

profissional, seu desenvolvimento como professora – aluna e como ela vê a escola.  

 

Escola e currículo e realidade discente 

Nunca estudei em uma escola pública. Meu primeiro contato com o 

ensino público foi em 2015, graças a um trabalho de Fundamento do 

Desenvolvimento e Aprendizagem. Nele, buscamos ensinar os mais 

variados gêneros literários a alunos do 8º e 9º anos. Percebemos uma 

dificuldade imensa de correlacionar o conteúdo com a realidade dos 

alunos.  

 

Currículo do curso de Inglês 
O curso de graduação em Inglês traz poucos recursos e falha bastante 

em instigar os alunos ao mercado de trabalho, mesmo em licenciatura. 

Meu objetivo, portanto, é unir os conhecimentos teóricos e os 

adquiridos com a prática em docência. 

 

Professores da rede pública cansados e desinteressados 
Ao conversar com as professoras, elas demonstraram cansaço e 

desinteresse na profissão. Esta é uma questão há tempos 

problematizada, da qual todos sabemos a causa e o efeito, mas pouco 

se debate sobre ela no curso de Letras Inglês. 

 

Escolas particulares de línguas 
Não sinto que minha experiência profissional em cursos de inglês 

tenha acrescentado algo além de mostrar a triste mercantilização do 

ensino. Comecei a dar aulas de Inglês em 2014. No início eram apenas 

particulares ou em grupos muito pequenos. Um ano depois, comecei a 

ministrar aulas em turmas maiores, porém o método utilizado pela 

escola de idiomas era bastante precário. Um de seus maiores 

interesses é conseguir dar uma boa aula sem o uso da língua 

portuguesa para grupos iniciantes. 

 

4.2. DANTE 

 

Dante iniciou há aproximadamente um ano. Ele representa mais o início de sua vida 

profissional, estando ainda entre a universidade e a profissão docente. 

 

Importância do PIBID e licenciatura 
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O PIBID tem sido uma grande experiência e proporciona uma 

conexão com a sala de aula que a grade original do curso de 

licenciatura em LI não oferece. Os alunos, em sua maioria, só terão 

contato com a prática docente durante a realização do Estágio 

Supervisionado obrigatório. Durante o PIBID, tenho ganhado mais 

confiança no planejamento e execução das aulas. 
 

 

4.3. GUI 

 

Entrou há aproximadamente um ano. 

 

Universidade e PIBID 
Desde o momento em que me foi dada a ideia de participar do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, eu soube 

que seria algo totalmente diferente de tudo o que eu já tinha feito. E 

acredito que esse seja mesmo o intuito do programa, que se tornou 

mais uma das grandes vantagens de se estudar na Universidade de 

Brasília. 

 

Aulas de inglês na rede pública - especificidade 
Apesar de ministrar aulas em cursinho de inglês há algum tempo e já 

ter prévia experiência com o público adolescente, o aprendizado com 

o projeto começou de baixo. As aulas do PIBID não foram apenas 

uma reprodução ou uma continuação do que já era feito por mim 

como professor previamente. Isso se deve a muitos fatores exclusivos 

e característicos do tipo de aula que deve ser ministrada nas oficinas. 

Por exemplo, é importante para nós, “pibidianos”, colocarmos na 

cabeça desde o início que a oficina não é a aula regular do ensino 

médio e tampouco um cursinho de inglês. Os alunos estão ali para 

fazer algo prazeroso, que lhes desperte o interesse sobre o assunto e 

sobre a matéria em geral, e não para ter uma aula pesada e repetitiva, 

como normalmente são as aulas regulares. 

 

Diálogos entre licenciando e aluno da escola básica-pública 

Para muitos dos pibidianos menos experientes em sala de aula isso 

pode soar como um problema. Mas para quem já sabe (e também para 

quem realmente tem vontade de aprender, claro) como se portar com 

autoridade sendo ao mesmo tempo o “amigão” dos alunos, a aula se 

torna uma troca de experiências muito interessante, pois o diálogo 

entre alunos adolescentes e professores quase tão jovens quanto eles 

flui de forma tão natural que a oficina se torna uma atividade leve e 

descontraída.  
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Construção conjunta do saber 

Isso tudo com os alunos aprendendo muito sobre a língua inglesa e os 

professores aprendendo, mais ainda, a elaborar aulas prazerosas e a se 

relacionar com seus alunos. Pessoalmente posso dizer que a minha 

forma de dar aula e as minhas habilidades em sala de aula, tanto 

dentro quanto fora do PIBID, foram imensamente aprimoradas desde 

que comecei a participar do programa. As aulas das oficinas acabam 

nos puxando e nos fazendo querer levar algo diferente do usual para 

dentro da sala de aula, tornando a experiência da aula em si algo muito 

divertido tanto para os alunos quanto para nós, professores. 

 

4.4. DRI 

 

Dri já é professora há algum tempo, mas vê no PIBID o canal para fazer a ponte com a 

universidade. 

 

Como me vejo como professora 

Eu não sou uma professora novata: a despeito da minha (relativa) 

pouca idade, tenho grande experiência como professora. Eu já lecionei 

de todas as formas: como professora de reforço, como professora 

particular, como instrutora em escolas de inglês pequenas e grandes. 

Já fui professora voluntária em casas de recuperação. Já ensinei 

amigos e parentes não na condição de “professora”, mas na de uma 

pessoa que acontecia de dominar aquele conteúdo e podia auxiliar 

aqueles que não dominavam. Quando os papéis se invertem? E 

quando é a sua vez de estar diante (ou entre) dezenas de alunos? 

Como lidar? O que fazer? Será que eu faço uma piadinha para quebrar 

o gelo? Não, isso, talvez faça eles perderem o respeito por mim. Será 

que eu me mostro um professor severo? Não, isso vai fazer eles me 

detestarem – eu tenho um professor, fulano, ele é péssimo por causa 

disso! – e aí eles vão ficar relaxados na minha matéria, fazer tudo de 

má vontade. Essas (e tantas outras!) perguntas eu fui respondendo aos 

poucos, ao longo da minha carreira de professora, durante a qual 

também desenvolvi a minha persona como professora. Porém, eu 

sempre dei aulas em ambientes muito controlados.  

 

EU – DRI - professora da escola pública 
Na escola pública, o ambiente não tem nada de controlado e tranquilo. 

Você lida com uma sala com quarenta ou mais alunos. Faltam as 

coisas mais básicas: não tem pincel ou giz para escrever no quadro. 

Computador, projetor? Rádio, TV? Nem pensar. Às vezes nem 

biblioteca tem na escola. Na real, às vezes não tem nem merenda, 

água ou luz. Na real mesmo, às vezes não tem nem professor para 
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algumas matérias. Na real mesmo², às vezes tudo isso falta num dia 

só.  

Também não tem como controlar nenhuma variável. Às vezes falta 

papel na escola para imprimir a atividade que você queria passar. Às 

vezes você só queria dar uma aula tranquila, mas seus quarenta e 

cinco alunos estão exaustos da jornada de aula e não prestam nenhuma 

atenção em você. Às vezes há briga. Às vezes você, professor, 

também está cansado e não quer pensar em uma aula criativa para 

aquele dia. Afinal, nem vai valer a pena, não é? Ah, a teoria é linda na 

faculdade. Você estuda tanto sobre métodos de ensino e didáticas 

emancipadoras, aprende sobre diversas teorias de grandes pensadores 

que trilharam esse caminho antes de você (Paulo Freire, Vygotsky, 

Piaget), lê seus livros, faz suas resenhas e fichamentos, planeja uma 

aula extraordinária para chegar na hora  e decidir usar um exercício do 

livro didático (quando disponível) depois de ouvir uma bronca porque 

você não conseguiu reaver o controle sobre a sala de aula de nenhuma 

outra forma. É para isso que estamos nos preparando? 

 

Futuro dos licenciandos  – como eles veem sua própria vida 

Como aprendemos a sobreviver como professores de escola pública, 

sem deixar de sermos “cheios de sonhos e desejo de mudar o mundo”? 

A faculdade não ensina isso. Ela oferece uma base. É como uma 

receita de bolo online: lá, escrito, parece tudo muito fácil, lindo. Você 

até vê relatos de pessoas que seguiram a receita à risca e deu certo. 

Também há relatos de quem mudou um pouco o que estava ali e 

funcionou até melhor! E você acha aquilo incrível. Talvez você 

precise de ajuda no começo. Talvez você perceba que, dependendo da 

temperatura e da umidade, ou do tamanho do seu recipiente, você vai 

precisar alterar a quantidade de ingredientes. Talvez você precise que 

alguém lhe atente para esse fato. Mas, de qualquer forma, você só vai 

perceber e dominar essas nuances quando você estiver à frente do 

fogão. O site disse “você consegue”. A cozinha diz “hora de provar 

que consegue”. Só que a faculdade não nos oferece a chance de tentar. 

Ela nos dá toda a base, toda a receita, mas é só quando vamos a uma 

escola/cozinha e nos deparamos com os alunos/ingredientes que 

entendemos o que ser professor realmente significa, e desenvolvemos 

nossa própria estratégia de magistério 

 

A realidade fora da universidade  
Ela nos dá toda a base, toda a receita, mas é só quando vamos a uma 

escola/cozinha e nos deparamos com os alunos/ingredientes que 

entendemos o que ser professor realmente significa, e desenvolvemos 

nossa própria estratégia de magistério. 

Mas só ler a receita e os relatos não significa que você vai conseguir 

fazer seu bolo, muito menos na primeira tentativa. É preciso ir lá e 

tentar fazer você mesmo. Talvez você precise de ajuda no começo. 
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Talvez você perceba que, dependendo da temperatura e da umidade, 

ou do tamanho do seu recipiente, você vai precisar alterar a 

quantidade de ingredientes.  

 

O desenvolvimento da carreira docente 

Como professores, cabe fazer dar certo, mudar o mundo à nossa 

maneira, melhorar a nós mesmos e aumentar a qualidade das nossas 

aulas, para que nossos alunos também saiam mais preparados para 

enfrentar a vida. Mas nada disso é possível se a gente não tiver 

estrutura, se toda nossa preparação vier apenas de observações de 

aulas durante os estágios 

O ensino no Brasil nunca vai melhorar se os professores não tiverem 

capacidade de dar aula. Se eu, que tenho mais de uma década de 

experiência em sala de aula, me intimido diante de uma turma de 

quase cinquenta alunos, imagine os meus colegas que nunca 

enfrentaram uma sala de aula? Eu poderia encerrar esse texto de 

muitas formas, mas deixo aqui apenas uma frase síntese: o PIBID é 

importante porque a educação é importante.  
 

Observamos nas narrativas dos licenciandos saberes que constroem e saberes em 

construção: todos recebem conteúdos nas aulas, saberes que de certa forma tentam ser 

mobilizados para a docência. Mais especificamente, eles desenvolvem saberes aprendidos na 

Faculdade de Educação e no Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução (LET – 

Inglês) que são, de certa forma, testados em suas ações no PIBID. Quanto a saberes da 

tradição pedagógica, enfrentam desafios para proporem novas abordagens de ensino da LI em 

salas de aula acostumadas a copiar da lousa e com índices elevados de indisciplina. Gauthier 

et al (1998) sublinha que, aliado ao saber experiencial, deve estar o teórico formal que servirá 

de apoio (GAUTHIER et al, 1998). De acordo com SHULMAN (1986; 2004), os docentes 

devem trazer em sua bagagem uma base de conhecimentos docentes, denominada em inglês 

de knowledge base. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Parafraseando Nóvoa, o aprender contínuo é essencial em nossa profissão. Ele deve se 

concentrar em dois pilares: a própria pessoa do professor, como agente, e a escola, como lugar 

de crescimento profissional permanente, sem perder de vista que estamos passando de uma 

lógica que separava os diferentes tempos de formação, privilegiando claramente a inicial, para 
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outra que percebe esse desenvolvimento como um processo. Aliás, é assim que deve ser 

mesmo. A formação é um ciclo que abrange a experiência do docente como aluno (educação 

de base), como aluno-mestre (graduação), como estagiário (práticas de supervisão), como 

iniciante (nos primeiros anos da profissão) e como titular (formação continuada). Esses 

momentos só serão formadores se forem objeto de um esforço de reflexão permanente. Essa é 

a visão que compartilhamos com Nóvoa que, em entrevista, ainda ressalta a importância da 

formação inicial. Segundo o autor, os anos iniciais da profissão docente são os mais 

importantes, pois definem de forma positiva ou negativa a jornada discente. Para o autor, não 

se pode aceitar que um aluno recém-formado seja enviado a escolas em que há turmas 

difíceis, muitas vezes estando completamente só. Os anos iniciais dos novos docentes são 

exatamente o momento que mais se precisa de apoio, compreensão e ajuda. Novas teorias de 

como ensinar são importantes fontes de conhecimento, mas não somente essas fontes 

importam na carreira. A experiência influencia sobremaneira o modo de ensinar, e hoje sabe-

se que, ao lado da experiência, se espera que ocorra um saber reflexivo que, segundo o autor, 

valoriza os saberes da experiência, com seus alunos e problemas do dia a dia dentro da sala de 

aula. 

Nas palavras de Nóvoa (2017), a reflexão sobre a prática docente 

 

foi importante na reorganização das práticas de ensino e dos modelos 

de supervisão dos estágios. No entanto, sempre me recordo das 

palavras do educador americano John Dewey: “Quando se diz que um 

professor tem dez anos de experiência, será que tem mesmo? Ou tem 

um ano de experiência repetido dez vezes?”. Só uma reflexão 

sistemática e continuada é capaz de promover a dimensão formadora 

da prática (NÓVOA, 2017). 
 

Observamos que pensar na ação é imprescindível, porém esse pensar deve ser 

contínuo, pois a mudança de atitude não se realiza de forma automática. Precisa-se pensar - e 

muito - e através desta autoavaliação contínua podemos vislumbrar novos modos de agir. 

Vale ressaltar que, para Nóvoa, a pessoa do professor é central ao se pensar em escola e 

docência. Segundo o autor (2017), “sabemos também que mais importante do que formar é 

formar-se; que todo o conhecimento é autoconhecimento e que toda a formação é 

autoformação. Por isso, a prática pedagógica inclui o indivíduo, com suas singularidades e 

afetos”. 
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Como visto nos relatos dos licenciandos, a realidade escolar é muitas vezes cheia de 

percalços e vicissitudes, problemas inesperados, falta de disciplina, entre outras questões, e a 

escola, como lócus do saber, pode contribuir para o desenvolvimento docente. A escola é o 

espaço em que licenciandos aprendem e ensinam.  

A experiência de DRI nos mostra que sempre encontramos diversos tipos de 

problemas: “Ela [a universidade] nos dá toda a base, toda a receita, mas é só quando vamos a 

uma escola/cozinha e nos deparamos com os alunos/ingredientes que entendemos o que ser 

professor realmente significa e desenvolvemos nossa própria estratégia de magistério”. 

A atualização e a produção de novas práticas de ensino só surgem de uma reflexão 

partilhada entre os colegas. Essa reflexão tem lugar na escola e nasce do esforço de encontrar 

respostas para problemas educativos. Tudo isso sem cair em meras afirmações retóricas. Nada 

vai acontecer se as condições materiais, salariais e de infraestrutura não estiverem 

devidamente asseguradas. O debate sobre a formação é indissociável das políticas de melhoria 

das escolas e de definição de uma carreira docente digna e prestigiada (NÓVOA, 2005). 

Nóvoa (2017) nos lembra que a rede pública de ensino deveria oferecer as condições 

básicas, com infraestrutura e incentivos à carreira. Entretanto, só o profissional pode ser 

responsável por sua formação. É no espaço concreto de cada escola, em torno de problemas 

pedagógicos ou educativos reais, que se desenvolve a verdadeira formação, endossando, 

assim, a importância de programas de iniciação pedagógica como o PIBID. Todo esse 

conhecimento só terá eficácia se o professor conseguir inseri-lo em sua dinâmica pessoal e 

articulá-lo com seu processo de desenvolvimento. Para o autor, a responsabilidade do governo 

deve se resumir a garantir meios e condições. Para ensinar e criar novas práticas, Nóvoa 

(2017) sugere uma dimensão de grupo que rejeite o corporativismo e afirme a existência de 

um coletivo profissional: responsabilidades. As equipes de trabalho são fundamentais para 

estimular o debate e a reflexão. Para o autor é preciso, ainda, participar de movimentos 

pedagógicos que reúnam profissionais de origens diversas em torno de um mesmo programa 

de renovação do ensino. Ele insiste na importância do trabalho em grupo de professores, que 

denomina de construção de culturas de cooperação. Para o autor (2017), o esforço de pensar a 

profissão em grupo 

 



356 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

implica a existência de espaços de partilha além das fronteiras 

escolares. Trata-se da participação em movimentos pedagógicos, da 

presença em dinâmicas mais amplas de reflexão e da intervenção no 

sistema de ensino. No passado, esses movimentos tiveram um papel 

insubstituível na afirmação social da classe. Hoje, são decisivos para a 

renovação (NÓVOA, 2017). 

 

O autor nos lembra que vários programas integram essas preocupações de forma útil e 

criativa: seminários de observação mútua, espaços de prática reflexiva, laboratórios de análise 

coletiva das práticas e dispositivos de supervisão dialógica, em que os supervisores são 

parceiros e interlocutores. Para além dos aspectos teóricos ou metodológicos, essas estratégias 

sublinham o conceito de deliberação que, por sua vez, exige um espaço público de discussão. 

Nele, as práticas e as opiniões singulares adquirem visibilidade e são submetidas à opinião 

dos outros. Ao fazer isso, chama-se a atenção para o conjunto de decisões que os professores 

tomam a cada instante, no plano técnico e moral. Em outras palavras, a articulação entre 

teoria e prática só funciona se houver divisão de tarefas e se todos se sentirem responsáveis 

por facilitar a relação entre as aprendizagens teóricas e as vivências e observações práticas.  
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POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E DIVERSIDADE SOCIOLINGUÍSTICA E 

CULTURAL EM CONTEXTO DE FRONTEIRA: PROBLEMÁTICAS E 

PERSPECTIVAS 

Ilídio Macaringue
89

 

Tatiane Lima de Paiva
90

 

 

Resumo: Neste trabalho discutimos as relações intrínsecas entre políticas linguísticas, 

diversidade sociolinguística e cultural e as manifestações de “identidades performativas” 

(conf. PENNYCOOK, 2006) nas práticas discursivas, no contexto da fronteira Brasil-

Paraguai, com enfoque para Ciudad del Este (Paraguai), a partir das escritas que constam das 

placas publicitárias ou fachadas de lojas. Para o efeito, levamos em conta o princípio 

defendido por Bourdieu (2008), segundo o qual não é o espaço que determina a língua; pelo 

contrário, é a língua que define o seu espaço. Com efeito, desenvolvemos este estudo tendo 

em conta os preceitos da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006, 2012; 

RAJAGOPALAN, 2006; CAVALCANTI, 2006, entre outros) e adotamos um estudo 

qualitativo interconectado aos paradigmas interpretativistas (DENZIN e LINCOLN, 2006; 

BORTONI-RICARDO, 2008) e indiciário de Ginzburg (1989). Os resultados permitiram-nos 

constatar que à diversidade sociolinguística e cultural que caracteriza esta região permeou 

uma política linguística in vivo (CALVET 2007). Nesta acepção, os falantes participam 

diretamente no processo de política linguística, a qual perpassa as tradicionais fronteiras 

geográficas para fortalecer ou não as fronteiras sociossimbólicas e culturais, estabelecendo 

novas linguagens entre os países/povos. Essa configuração potencializa identidades 

performativas, a partir das quais os falantes se (re)posicionam nas práticas discursivas. 

 

Palavras-chave: Políticas Linguísticas. Fronteiras. Identidades Performativas. 

 

 

Resumen: En este trabajo, discutimos las relaciones intrínsecas entre políticas lingüísticas, 

diversidad sociolingüística y cultural y las manifestaciones de “identidades performáticas” en 

las prácticas discursivas, en la óptica de Pennycook (2006), en el contexto de frontera Brasil-

Paraguay con enfoque para Ciudad del Este (Paraguai), a partir de das escritas que constan de 

los anúncios publicitários o fachada de las tiendas. Para el efecto,  teniendo en cuenta el 

principio defendido por Bourdieu (2008), según el cual no es el espacio que determina la 

lengua, pero, es la lengua que define su espacio. Con efecto, desarrollamos este estudio 

teniendo en cuenta los preceptos de la Lingüística Aplicada (MOITA LOPES, 2006, 2012; 

RAJAGOPALAN, 2006; CAVALCANTI, 2006, entre otros) y adoptamos un estudio 

cualitativo interconectado a los paradigmas interpretativistas (DENZIN y LINCOLN, 2006; 

BORTONI-RICARDO, 2008) e indiciario de Ginzburg (1989), cuyos resultados nos han 

permitido constatar que la diversidad sociolingüística y cultural que caracteriza esta región 
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permeó una política lingüística “in vivo” (CALVET 2007) que defiende que en esta acepción, 

los hablantes participan directamente en el proceso de política lingüística y que ella pasa las 

tradicionales fronteras geográficas para fortalecer o no las fronteras sociosimbólicas y 

culturales y estableciendo nuevos lenguajes entre los países/pueblos, lo que potencializa 

identidades performáticas a partir de las cuales los hablantes se (re)posicionan en las prácticas 

discursivas. 

 

Palabras-clave: Políticas Lingüísticas. Fronteras. Identidades Performativas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No contexto de formação dos Estados Nacionais, cada país adota as suas políticas 

linguísticas, um complemento fundamental para o exercício da soberania e de produção e 

reprodução de semelhanças a partir das quais se deve pensar o país no mundo, razão pela qual 

existe a tendência de neutralização das diversidades linguísticas e culturais no território do 

Estado.Com isso, as identidades das pessoas também são homogeneizadas, unificadas, 

essencializadas.  

Nesse sentido, os Estados adotam políticas linguísticas in vitro (colocar aqui a citação 

dessa teoria), isto é, legislam sobre os usos e os estatutos das línguas no seu território de 

jurisdição. Porém, devido às dinâmicas sociais, culturais e econômicas, estas políticas são 

subvertidas pelos usos consuetudinários das línguas e com isso surgem as políticas 

linguísticas in vivo que, segundo o autor, são aquelas nas quais os falantes determinam os 

usos das línguas que utilizam. 

Considerando as políticas linguísticas in vitro e in vivo, nesta pesquisa temos como 

objetivo discutir as relações intrínsecas entre políticas linguísticas, diversidade 

sociolinguística e cultural e as manifestações de “identidades performativas”
91

 nas práticas 

discursivas, tendo como lócus Ciudad del Este, no Paraguai, a partir de discursos linguísticos 

presentes placas publicitárias das lojas que constam das placas publicitárias ou fachada das 

lojas. 

Esta é uma pesquisa qualitativa, pois “consiste em conjunto de práticas materiais e 

interpretativas que dão visibilidade ao mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma 

série de representações” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). A mesma é auxiliada pelos 
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São aquelas que não são fundacionalistas (PENNYCOOK, 2006). Este conceito será aprofundado na seção 4.  
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paradigmas interpretativistas de Denzin; Lincoln (2006), pelo fato de interpretarmos 

fenômenos sociais situados num contexto e também “indiciário” (conf. GINZBURG,1989, p. 

177) que estabelece que “se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, indícios 

– que permitem decifrá-la”.  

Por isso, nas placas publicitárias ou fachada das lojas que servirão de base para a 

geração dos dados, pretendemos verificar como se entrelaçam estas diversidades 

sociolinguísticas e culturais, bem como as identidades performativas e a razão da sua 

manifestação numa cidade cosmopolita e na qual vivem pessoas de todos os continentes que 

desenvolvem atividades comerciais.  

Nesse cenário, devido à potência das relações de força e de poder que as línguas e 

culturas carregam consigo, as políticas linguísticas in vitro do Estado Paraguaio estão a ser 

colocadas em risco pelas políticas in vivo que tomaram conta da cidade, o que nos permite 

reconfigurar os nossos posicionamentos sobre a diversidade linguístico-cultural e nos 

“possibilita um modo de pensar o uso da linguagem e da identidade que evita categorias 

fundacionalistas” (PENNYCOOK, 2006, p. 81). 

Assim como as sociedades não são fixas e imutáveis, os membros desta  fronteira 

também não o são e, por meio da cultura e da linguagem, (des)constroem o cotidiano nas suas 

práticas discursivas (CUCHE, 2002; CANCLINI, 2015) e emolduram as relações sociais, 

dado que a própria linguagem é uma prática social, pois linguagem e sociedade são 

indissociáveis (CÉSAR e CAVALCANTI, 2007; FAIRCLOUGH, 2008; FIORIN, 2010) e 

promovem as suas políticas linguísticas, razão pela qual ao longo do trabalho fazemos “um 

movimento permanente e incessante de estranhar o familiar e se familiarizar com o estranho” 

(VELHO, 1978; MATA, 1978, 1981 apud ALBUQUERQUE,  2014, p. 62). 

As Políticas Linguísticas não são apenas desenvolvidas pelos Estados ou pelos órgãos 

por si delegados; as denominadas políticas linguísticas in vitro (CALVET, 2007), mas 

também as pessoas socialmente instituídas podem levar a cabo de forma implícita ou explícita 

ações de política e de gestão de línguas e, por essa via, manifestarem as suas relações de 

poder exercidas e produzidas em diferentes contextos (FOCAULT, 2001; 2004), 

influenciando na produção de identidades. A configuração que caracteriza  a região em foco 

que, conforme exemplifica Calvet (2007) quando tipifica de Política Linguística in vivo,  os 

participantes agem diretamente no processo de Política Linguística que perpassa as 
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tradicionais fronteiras geográficas para fortalecer ou não as fronteiras sociossimbólicas e 

culturais, estabelecendo novas linguagens entre os países/povos, o que potencializa 

identidades performativas a partir das quais os falantes se (re)posicionam nas práticas 

discursivas.  

Este artigo organiza-se nas seguintes seções: para além da introdução onde 

apresentamos a panorâmica geral do trabalho temos a segunda seção na qual fazemos a 

descrição do campo de pesquisa que é Ciudad del Este; a terceira onde apresentamos os 

fundamentos teóricos que embasam este artigo; na quarta caracterizamos o contexto de 

fronteira onde se encontra a cidade e como são construídas estas fronteiras simbólicas no 

meio da diversidade; na quinta apresentamos os dados gerados, resultantes de fotografias 

selecionadas nas quais exploramos a questão das translinguagens que resultam do hibridismo 

linguístico-cultural presentes nas placas e por último, na conclusão, sistematizamos as linhas 

da pesquisa as quais nos permitiram constatar que em Ciudad del Este as políticas linguísticas 

do Estado, isto é, in vitro estão a ser subvertidas pelas políticas linguísticas in vivo, àquelas 

promovidas pelos usuários das línguas uma vez que o espanhol e o guarani, línguas oficias do 

Paraguai são "minorizadas" em decurso do uso das translinguagens que promovem outras 

línguas (mandarim, árabe, português e inglês).    

 

1 DESCRIÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

 

A região metropolitana de Ciudad del Este é a segunda maior do Paraguai, e comporta 

uma conurbação de 4 municípios, nomeadamente a própria Ciudad del Este, Hernandarias, 

Minga Guazú e Presidente Franco, totalizando uma área de 1017 km². Destes, Ciudad del 

Este, nosso foco de pesquisa, cobre uma área de 104 km² e tem uma população de mais de 

300.000 habitantes, e localiza-se no extremo leste do país, às margens do rio Paraná, a 327 

quilômetros de Assunção, capital do país. Esta cidade é capital do estado de Alto Paraná e faz 

parte da zona da tríplice fronteira onde estão localizadas outras duas cidades internacionais: 

Foz do Iguaçu (Brasil) e Puerto Iguazú (Argentina)
 92

.  

                                                 
92

 Dados retirados de http://www.altoparana.gov.py/v0/index.php/ciudad-del-este?limitstart=0. Acesso em: 05 de 

Abril de 2017. 
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Responsável pela metade do PIB (Produto Interno Bruto) do país, Ciudad del Este tem 

dois polos que movimentam a sua economia, nomeadamente o agronegócio e o comércio. 

Cosmopolita, nela vivem ou transitam pessoas de diferentes países e nacionalidades que 

buscam oportunidades de negócio, de emprego e de estudos e oportunizam o seu 

desenvolvimento a vários níveis. Destas, destacamos brasileiros, chineses, coreanos, 

japoneses e árabes que interagem linguisticamente em Espanhol e Guarani (línguas oficiais do 

país), Português, Inglês, Árabe, Japonês, Coreano e Mandarim. 

Um fato importante desta diversidade linguística que caracteriza esta cidade resulta na 

invisibilização do Jopará uma translinguagem de maior inserção na sociedade paraguaia e que 

nas nossas pesquisas nenhuma placa foi constatada com escritas nesta língua.  

Por essa razão, Ciudad del Este torna-se um epicentro de choque cultural, de línguas e 

de identidades e lugar no qual as linguagens determinam as relações de força e de poder na 

comunicação e nas práticas sociais quotidianas. 

Em função do que constatamos nos dados da pesquisa, podemos assegurar que Ciudad 

del Este é plurilíngue, pluricultural e multifacetada e é caracterizada pela heterogeneidade 

étnico-linguística e cultural que se entrosa devido às vivências impostas pelo seu caráter 

cosmopolita. 

  Por isso mesmo, as práticas de linguagens presentes nas escritas das placas 

publicitárias ou fachada das lojas, objeto da nossa análise, mostram-nos que o uso de idiomas 

de vários países explica a razão de nestas cidade transitarem pessoas de vários quadrantes do 

mundo, razão pela qual esta é uma das cidades mais movimentadas do Paraguai, devido ao 

intenso tráfego de pessoas, bens e de mercadorias, em parte porque Ciudad del Este é 

considerada a terceira maior zona franca de comércio do mundo, pratica preços relativamente 

baixos aos que são praticados no Brasil devido ao regime fiscal e à política de importações 

daquele país. 

 

2 POLÍTICAS LINGUÍSTICAS: BASES E FUNDAMENTOS 

 

As Políticas Linguísticas constituem o eixo fundamental desta pesquisa e, segundo 

Severo (2013), o seu conceito é complexo e polissêmico. Assim como as suas interconexões 
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também o são: as identidades, as culturas, as linguagens e as próprias sociedades nas quais 

estes elementos interpenetram-se e interconectam-se. 

Segundo Calvet (2002, p. 145), a Política Linguística é “um conjunto de escolhas 

conscientes referentes às relações entre língua(s) e vida social, e planejamento linguístico [é] 

a implementação prática de uma política linguística, em suma, a passagem ao ato”. Tendo em 

conta esta definição, pode-se constatar que existe uma relação hierárquica e organizacional 

entre Política Linguística e Planejamento Linguístico, o que equivale dizer que o 

Planejamento Linguístico subordina-se à Política Linguística, pois ela materializa as diretrizes 

que a política prescreve.     

Com isto, resultam distintos tipos de Políticas Linguísticas; as explícitas são aquelas 

que consistem em decisões e determinações explícitas oficiais e propostas por um órgão 

público ou pessoas investidas desse poder público; as implícitas consistem em práticas 

institucionais que orientam as ações sobre as línguas (WILEY, 1996 apud BERGER, 2015, p. 

48). 

As Políticas Linguísticas, tradicionalmente vistas como ações desenvolvidas pelo 

Estado para normatizar os usos das línguas, bem como estabelecer os respectivos estatutos na 

sociedade, também podem ser levadas a cabo por pessoas/pesquisadores organizados para o 

efeito.  Deste modo, entendemos que as Políticas Linguísticas não são ações isoladas. Pelo 

contrário, são sistemáticas, estruturadas e estruturantes de determinadas situações linguísticas 

e sociais e visam, essencialmente, normatizar o mercado linguístico e os usos das línguas e 

estabelecer, de forma oficial, os seus papéis no contexto do ordenamento do Estado-Nação e 

da construção da pretensa Identidade Nacional visto que, para Bourdieu (2008, p. 32), “a 

língua oficial está enredada com o Estado tanto em sua gênese, como em seus usos. É no 

processo de construção do Estado que se criam as condições de constituição de um mercado 

linguístico unificado e dominado pela língua oficial”. 

É neste contexto que, quando um Estado determina o estatuto de uma língua, tem por 

objetivo a institucionalização do seu estatuto jurídico, segundo Oliveira e Altenhofen (2011), 

o que lhe confere todo um conjunto de protecionismo do Estado e dos seus segmentos de 

exercício do poder, sem excluir as comunidades de fala, que inculcam, de forma implícita e 

explícita, na sociedade, o seu culto e sua disseminação no contexto das diferentes vertentes 

que regimentam a vida dos cidadãos, ainda que estas comunidades possam, também, 
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privilegiar outras línguas que não sejam as oficiais, como ocorre na fronteira da qual falamos 

e as translinguagens ganham maior destaque.  

Tal situação resulta do fato de a fronteira, para além de ser um lugar de convergência 

de pessoas, línguas e culturas e, por conseguinte, de manifestação de múltiplas e complexas 

identidades, também é lugar gerador de conflitos e transgressões. 

Neste sentido, enquanto os Estados preconizam as suas políticas linguísticas e as 

estratégias de gestão das línguas no contexto de diversidade, prática comum aos três países 

(Brasil, Paraguai e Argentina) a partir da demarcação das fronteiras geográficas – significa, 

em tese, que ao ultrapassar-se uma fronteira para o outro país, modifica-se a língua em uso. 

Mas, na prática, tal nem sempre ocorre, pois, as pessoas socialmente constituídas dentro dos 

contextos específicos das práticas discursivas é que determinam as práticas linguísticas com 

as quais pretendem agir no mundo, pois nem sempre as Políticas Linguísticas determinam as 

escolhas das línguas a serem usadas.  

Ainda neste contexto, Berger aponta que  

as fronteiras nacionais, desse modo, são também as 

fronteiras de jurisdição sobre as línguas escolhidas como oficiais e, 

assim, demarca-se o espaço físico e social através de estratégias, como a difusão 

dessas línguas oficiais por meio de veículos de comunicação, 

expedição e recepção de documentação governamental e educação (BERGER, 2015, 

p. 42). 

Com base nestas práticas, ocorre que tanto as Políticas Linguísticas emanadas do 

Estado quanto as do conjunto de pessoas/pesquisadores nem sempre estão em sintonia com as 

legítimas aspirações das comunidades de fala, visto que entre o legítimo e o ilegítimo existe 

também a crença dos falantes do que é legitimado pelos usos consuetudinários da língua, que 

por vezes estão desalinhados com a Política Linguística do Estado.  

É neste sentido que surgem duas formas distintas de gestão de Políticas Linguísticas 

na ótica de Calvet (2007), nomeadamente a gestão “in vivo” que se refere à forma como as 

pessoas se confrontam e resolvem os seus problemas linguísticos e a gestão “in vitro”, que 

ocorre com a intervenção de decisores ou pesquisadores para regulamentarem questões 

linguísticas. 

De acordo com Spolsky (2005; 2009), citado por Berger (2015), o estudo das Políticas 

Linguísticas fundamenta-se em três componentes: crenças, práticas linguísticas e gestão. A 

crença relaciona-se com as ideologias e as representações ao redor das línguas; as práticas 
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linguísticas relacionam-se com quais línguas e como é que elas são usadas em determinados 

contextos; e gestão consiste nas ações e estratégias para gerir as crenças e práticas 

linguísticas.   

 

3 ENTRE AS FRONTEIRAS (DES)BLINDADAS, IDENTIDADES E POLÍTICAS 

LINGUÍSTICAS 

Fronteiras, identidades e Políticas Linguísticas constituem um segmento fundamental 

nos nossos estudos, pois todos se interconectam neste trabalho, uma vez que falar de fronteira 

é falar também de pessoas, isto porque entendemos que a fronteira não é somente física e 

política, mas também ocorre em outros sistemas biossociais nos quais as pessoas determinam 

as suas próprias fronteiras, pois os territórios não são estáticos. Neste sentido, para Raffestin 

(2005, p. 13) “a fronteira é um dos elementos da comunicação biossocial que assume uma 

função reguladora. Ela é a expressão de um equilíbrio dinâmico que não se encontra somente 

no sistema territorial, mas em todos os sistemas biossociais”. 

A fronteira é vista também na óptica de Rushdie (2007, p. 342) “como uma linha 

fugida, visível e invisível, física e metafísica, amoral e moral”. Parafraseando o mesmo autor 

(op. cit), a fronteira constitui um espaço por excelência de transformação que duplamente 

molda o caráter das pessoas e testa a sua têmpera, até porque, conforme sinaliza Geertz (2008, 

p. 99), “nenhuma sociedade consiste unicamente de excêntricos anônimos que se tocam e 

ricocheteiam como bolas de bilhar”. 

Desta forma, a cultura estabelece uma relação de proximidade com a língua, pois de 

acordo com Back (1987, p. 61) “a língua revela cultura, armazena todos os elementos 

culturais. Mais ainda, é a condição para que a cultura possa existir dentro de uma 

comunidade”.Logo, a língua constitui um mecanismo por meio do qual as pessoas constroem 

as suas identidades, ressignificam as suas culturas indexadas aos hábitos e costumes, tornado-

se por excelência meio de marcação das fronteiras simbólicas, culturais e ideológicas a partir 

das quais são construídos os posicionamentos nos contextos discursivos. 

Assim, criam-se margens que originam estereótipos que, segundo Bhabha (1998), são 

uma construção social que emana de conjunturas específicas, o que propicia uma interação 

constante, pacífica e por vezes tensa porque as fronteiras legitimam esses cenários entre as 

pessoas por serem espaços por excelência multiculturais (SOUSA MARTINS, 2009) 
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Por isso, Albuquerque (2010, p. 48) defende que “as fronteiras devem ser vistas como 

um campo singular de relações sociais entrelaçadas com os atuais processos de globalização e 

de redefinição do papel dos limites entre os Estados Nacionais”, visto que com a globalização 

as fronteiras tornaram-se mais híbridas, complexas e por conta disso o poder dos Estados é 

confrontado com novos desafios decorrentes do tráfego de pessoas e de mercadorias.      

É neste sentido que a fronteira, ao mesmo tempo que é um espaço físico no qual 

transitam pessoas e bens, regidas por normas legislativas específicas emanadas dos 

respectivos Estados de trânsito ou de acolhimento, também se particulariza por ser simbólica 

pelo fato de as pessoas, ainda que não sejam as 'donas do território', já que é pertença dos 

Estados Nacionais, exercem ações que modificam as suas vidas e vivências nestes contextos, 

por meio de ressignificações dos espaços delimitados, o que em tese significa que esses 

espaços tornam-se permeáveis e fluidos por conta das relações que os povos estabelecem 

entre si, quase que legislando sobre os interesses. 

Tal situação é característica também na tríplice fronteira que estamos a focalizar neste 

trabalho, uma vez que as Políticas Linguísticas dos Estados são dinâmicas e as pessoas criam 

novas identificações por meio das linguagens que desenvolvem e, por essa via, performatizam 

identidades e novas línguas imbricam-se, condicionando ou promovendo posicionamentos.  

O conceito de posicionamento é cunhado em Davies & Harré (1990) e utilizado  por 

Cavalcanti (2006, p. 241) no sentido de que o sujeito centraliza o seu olhar do mundo em 

razão das “imagens, metáforas, linhas narrativas e conceitos particulares que são tornados 

relevantes dentro das práticas discursivas nas quais estamos posicionados”. O 

posicionamento, nas práticas  em que os sujeitos falantes participam, é ativado por meio da 

performatividade que, segundo Pennycook (2006, p. 80), é o “modo pelo qual 

desempenhamos atos de identidades como uma série contínua de performances sociais e 

culturais em vez de expressão de uma identidade anterior”.  

Na óptica ainda do autor, a discussão em torno da performatividade permite repensar 

os vários modos significativos de realização da linguagem e da manifestação das identidades, 

e com isso se “enfatiza a força produtiva da linguagem na constituição da identidade, em vez 

de a identidade ser um construto pré-dado refletido na linguagem” (PENNYCOOK, op.cit., p. 

81), e ressalta, apoiando-se em Price (1995), que o discurso deve ser “visto como prática na 

qual tanto o discurso quanto o sujeito são realizados performativamente”.  
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Com isso, “a performatividade possibilita um modo de pensar o uso da linguagem e da 

identidade que evita categorias fundacionalistas, sugerindo que as identidades são formadas 

na performance linguística em vez de serem pré-dadas” (PENNYCOOK, 2006, p. 81). 

Nesse sentido, coloca-se em causa a pretensão dos Estados Nacionais de transformar 

as pessoas em um amálgama de identidade nacional que se confunde com fronteiras jurídicas 

para a afirmação da sua integridade territorial e cultural, algo que nos remete à 

universalização da identidade e a sua consequente essencialização, como se tal fosse possível, 

a não ser numa perspectiva marcadamente ideológica.  

Portanto, a identidade, vista como uma construção simbólica através do confronto 

eu/tu, constitui-se nas e para as relações sociais e serve como uma forma de diferenciação, ou 

seja, marcação de posição entre dois segmentos opostos, mas por vezes complementares, uma 

vez que nem sempre o ser outro significa, por si, ser taxativamente diferente, isto porque a  

atualização da identidade é uma afirmação das relações de força e de poder entre as pessoas, o 

que fez Hall (2006, p. 14) configurá-la como “relacional, [na qual] a diferença é estabelecida 

por uma marcação simbólica relativamente a outras identidades”, pois elas “são construídas e 

projetadas na linguagem em uso, ou seja, nas práticas discursivas, tendo por isso uma base 

sócio-histórica e cultural. Argumentando na mesma direção, Pires-Santos (2004, p. 69) 

defende que “a articulação entre o sujeito e as práticas discursivas implica no aparecimento da 

problemática da identificação e dos processos de subjetivação que constituem esse sujeito”.  

É neste sentido que as políticas linguísticas, pela sua complexidade, ao mesmo tempo 

em que unem e tentam criar estereótipos igualitários, ou seja, homogeneízam o que por 

natureza humana é heterogêneo, também separam porque, paradoxalmente, elevam o 

sentimento de repulsa nas pessoas que veem os seus direitos linguísticos legitimados pela sua 

existência como cidadãos violados. 

Assim sendo, perecebemos a razão pela qual quer os produtores, quer os receptores, 

participam, de forma activa, consciente ou inconscientemente, na vitalização do mercado das 

trocas linguísticas o que contribui na vitalidade e hibridação das línguas no contexto do nosso 

estudo. 

 

4 REFLEXÃO EM TORNO DOS DADOS 
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Os dados da nossa pesquisa foram gerados a partir das escritas presentes nas placas 

publicitárias ou fachada das lojas de Ciudad del Este. Para o efeito, optamos por fotografar 

estas formas de linguagens e selecioná-las em grupos com características afins, de modo a 

verificarmos como se processa o mercado das trocas linguísticas nesta cidade cosmopolita, 

focalizando a análise na relação entre as políticas linguísticas e a diversidade sociolinguística 

e cultural que caracteriza o nosso cenário de pesquisa e o impacto que isso traz na 

manifestação das identidades performativas devido aos usos híbridos das linguagens. 

Na análise e interpretação dos dados buscamos, parafraseando Christians (2006) que 

se apoia em Denzin (1989), a suficiência interpretativa que consiste em acompanhar vidas que 

refletem múltiplas interpretações e entroncadas na complexidade cultural, para 

estabelecermos uma ponte de interseção com os fundamentos da performatividade, do 

posicionamento e da representação. 

Para o efeito, escolhemos captar as imagens externas aos ambientes de compras, pois 

entendemos que elas são responsáveis pelo primeiro contato dos compradores com as lojas. 

São também referências de localização, já que a quantidade de estabelecimentos deste gênero 

é grande e sua identificação externa é uma das garantias de chegada do comprista até o local.  

A seguir passamos a descrever as imagens geradas. 

Na imagem 1 e 2, temos escritos em português/espanhol, nomeadamente Auto Serviço 

(português)/ Auto Servicio (espanhol), conforme se apresenta nas fotografias abaixo, além dos 

itens que são vendidos na loja que também aparecem nos dois idiomas. Do lado esquerdo os 

itens estão escritos em espanhol (juguetes, peluches, útiles escolares, herramientas, bazar y 

otros) e do lado direito em português (brinquedos, pelúcias, material escolar, utensílios de 

cozinha, ferramentas, bazar e outros). 

Nesta imagem, que representa diversos produtos utilitários, temos translinguagem 

português e espanhol, fato que representa um posicionamento estratégico da própria loja no 

contexto de mercado concorrencial ao permitir uma tradução direta dos nomes dos produtos 

nas duas línguas. 

Com isso, assegura-se a intelegibilidade português e espanhol e facilita-se a recepção 

dos discursos por parte de quem as percepciona, no caso os potenciais clientes, fato que nos 

permite entender que os usos das línguas são legitimados pelos contextos e por interesses 

inerentes ao posicionamento dos que as usam, pois é com base na linguagem que são 
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manifestadas identidades e nesta loja manifesta-se essa marcação da diferença em relação a 

outras lojas que usam outros idiomas. 

Com isso, a Ciudade del Este consagra-se como um espaço cosmopolita no qual são 

edificadas e ressignificadas as relações sociais, culturais e económicas por meio das 

linguagens, tornando-se num lugar por excelência de práticas linguísticas costumeiras e 

concomitantes à riqueza sociolinguística e cultural que decorre do seu mosaico. 

 

  

     (Imagem 1)                             (Imagem 2)        

  Na imagem 3, com uma placa de direcionamento espacial, temos translinguagem 

decorrente do uso do português (Americana), do inglês (parking) e do espanhol 

(estacionamiento).  

Esta translinguagem revela a necessidade que a loja tem de reconhecimento da 

diversidade linguístico-cultural que caracteriza a cidade e com isso, ela capitaliza a sua 

inserção no mercado, ao atingir clientes, em tese, falantes de outras línguas.  

Esta imagem demonstram-nos o quão as identidades em contexto de diversidade 

linguístico-cultural são manifestadas e negociadas, isto é, o reconhecimento do outro implica 

no aparecimento da diferença daí que essa diferença reconhecida pelos usos de dois idiomas 

que retratam inteligibilidade reforçam a ideia de que o cosmopolitismo assegura as diferenças, 

mas também promove as semelhanças por meio das fronteiras simbólicas que permitem 

ressignificar culturas, pois a fronteira é um espaço físico e simbólico de quebra de protocolos, 

de fluidez, de exercício de poder e contra-poder paralelos. 
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             (Imagem 3) 

Outro aspecto que nos chamou a atenção é que em algumas lojas de venda de produtos 

de beleza ou de tratamento do corpo, recorrer-se bastante ao espanhol, um posicionamento 

que nos leva a cogitar que o alcance do tipo de consumidores está identificado, isto é, há uma 

preocupação especial com o mercado de consumo paraguaio, possivelmente porque os 

mercados concorrentes, sobretudo do lado brasileiro já estão consagrados e estabilizados em 

termos de confiança dos consumidores. 

A imagem 7, a seguir, ilustra este apelo de consumo performativo representado pelo 

ícone da beleza, que é a imagem da mulher, toda colorida e exuberante,  acompanhado de 

palavras de efeito tais como belleza e calidad de vida, o que significa metaforicamente 

RACCO é sinônimo de qualidade de vida e de beleza.    

    

  (Imagem 4) 

Estas constatações permitem-nos perceber que as identidades são identificações em 

curso e providenciais, transitórias e em constante deslocamento,  o que faz com que elas não 

sejam rígidas e nem sequer imutáveis pelo fato de o lugar ser um espaço simbólico de 

empoderamneto de beleza feminina e de sonho de consumo das mulheres e não só, fazendo 
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com que as identidades fragmentadas se interpenetrem e interconectem-se como forma de 

demarcação do eu diante do outro, que é tipicamente o estranho num jogo de afirmação de 

posicionamento.      

 

 CONCLUSÃO    

        

 Neste trabalho discutimos as relações intrínsecas entre políticas linguísticas, 

diversidade sociolinguística e cultural e as manifestações de “identidades performativas” nas 

práticas discursivas tendo como lócus Ciudad del Este, no Paraguai a partir dos escritos das 

placas publicitárias e das fachadas das lojas. 

Das análises feitas, percebemos que assim como este meio macrossocial (tríplice 

fronteira) se torna único pela sua localização, pela composição territorial fronteiriça, pelos 

pontos turísticos, entre outras coisas, também as muitas placas publicitárias e os informativos 

divulgados em diferentes lugares espalhados pelo microcentro de Ciudad del Este se tornam 

singulares. Eles condensam o que pertence a este meio macrossocial do qual fazem parte, 

através das referências divulgadas nos textos que os compõem, como por exemplo, os nomes 

das lojas que remetem a pontos turísticos da região, à lugares pertencentes à fronteira. Mas 

também transgridem em formas de linguagem, pois fazem uso das nomenclaturas que 

circulam em meio à globalização, seja por nomes de marcas, produtos ou modos de descrevê-

los. Além disso, pela grande quantidade de anúncios presentes nas fachadas, nas portas, nos 

postes e até mesmo nas escadas das lojas há uma inevitável hibridação entre eles e entre as 

línguas utilizadas ali.  

 Este lugar é construído pelos proprietários/locatários, pelos funcionários das lojas, 

pelos turistas e compristas que ali circulam, entre outras tantas pessoas que trafegam por este 

espaço e que são também construídas por este meio. Isto é, há um fenômeno constante em que 

o lugar é construído pelos diferentes transeuntes que ali circulam, mas também faz parte da 

construção identitária performativa dos mesmos.  Performatizam identidades híbridas, 

complexas, descentradas, globais e não locais. Portanto, esta realidade de Ciudad del Este 

permite-nos perceber que as línguas determinam o seu espaço em decorrência dos seus usos e 

por conta disso, as políticas linguísticas do Estado Paraguaio estão a ser desvirtuadas pelo 

ambiente híbrido desta fronteira porosa caracterizada pela diversidade linguística e cultural 
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que impacta na cosmovisão do mundo e no mercado das trocas linguísticas e simbólicas, bem 

como nas identidades pré-dadas.  
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POLÍTICAS LINGUÍSTICAS DE ENSINO NAS ESCOLAS: UM 

ESTUDO DE CASO COM TRÊS PROFESSORAS ATUANTES NA REDE 

PÚBLICA. 

 
Flávia Marina Moreira Ferreira

93
 

  

Resumo: Em Linguística Aplicada (LA) é possível observar o crescente número de trabalhos 

que pesquisam como as políticas linguísticas de ensino (PLE) ocorrem dentro das escolas 

(LEFFA, 2013; MACIEL, 2013; CORREA, 2014; PRADO, 2014; GIMENEZ; STEIN; 

CANAZART, 2015; dentre outros). Alguns desses trabalhos focam na compreensão de como 

as PLE são recebidas pelos professores na prática (MACIEL, 2013; PRADO, 2014), em como 

a formação de professores contribui para a utilização das PLE nas escolas (FRAGA, 2014; 

FERREIRA; COELHO, 2017) ou em como funciona o processo de interpretação por parte 

dos professores acerca das políticas ditadas pelos governantes (GIMENEZ; STEIN; 

CANAZART, 2015). Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de mestrado qualitativa que 

contou com a participação de três professoras de língua inglesa (LI) em uma cidade localizada 

na Zona da Mata Mineira que objetivou investigar as emoções das professoras em relação as 

PLE nas escolas. Neste artigo abordo as seguintes questões: As professoras relatam utilizar as 

PLE na prática? As consideram efetivas? Por quê? Foram utilizadas três entrevistas orais 

como instrumento de coleta de dados e um questionário aberto. Os dados foram analisados 

qualitativamente ao longo do processo de coleta e foram triangulados posteriormente. Os 

resultados sugerem que as professoras não acreditam que as PLE funcionam na prática devido 

a diversas barreiras enfrentadas, tais como: a indisciplina dos alunos, a falta de apoio 

pedagógico por parte da direção escolar e pelo próprio contexto desafiador da escola pública, 

o qual as professoras acreditam que oferecem obstáculos para a aplicação das PLE.  

Palavras-Chaves: Políticas Linguísticas de Ensino. Ensino de Língua Inglesa. Escola 

Pública.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Durante os últimos anos foi possível perceber um crescente aumento no número de 

trabalhos em LA que investigam as PLE sob diferentes perspectivas (GIMENEZ, 2008; 

LEFFA, 2013; MACIEL, 2013; ROJO, 2013; CORREA, 2014; PRADO, 2014; FERREIRA, 

2017, dentre outros).  Com relação às políticas voltadas para o ensino de línguas na rede 

básica de ensino, é possível perceber um maior número de trabalhos que analisam as políticas 

postuladas pelos governantes em detrimento da investigação de como os professores relatam 

utilizar as políticas na prática. De acordo com pesquisadores da LA (GIMENZEZ, 2008; 
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MACIEL, 2013, FERREIRA, 2017), existem algumas discrepâncias entre o que é proposto 

para o ensino em forma de leis e diretrizes e o que ocorre, de fato, na prática em sala de aula.  

Este artigo é um recorte de uma pesquisa de mestrado
94

 que teve por objetivo 

investigar as emoções de três professoras de LI da rede pública de ensino com relação a 

implementação das PLE postuladas pelo governo na prática docente. Por questões de espaço e 

tempo, entretanto, neste artigo, abordo somente as dificuldades relatadas pelas professoras 

para implementação das PLE. Ele esta dividido em três seções, além desta introdução. Na 

primeira, apresento o conceito teórico que utilizo para definir as PLE e discutir a respeito 

(MACIEL, 2013; ROJO, 2013; RAJAGOPALAN, 2014, dentre outros).  Na segunda, explico 

a metodologia de pesquisa (LARSEN-FREEMAN E LONG, 1991; DENZIN & LINCOLN, 

2006). E na terceira, discorro sobre as dificuldades relatadas pelas professoras para utilizar as 

PLE na prática. Por fim, teço algumas considerações finais e proponho temas de estudos 

futuros. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O conceito de PLE está baseado em autores da LA, tais como Rojo, (2013) e Gimenez, 

Stein & Canazart (2015). Entendo as políticas linguísticas de ensino como norma, lei ou 

diretriz postulada por um órgão superior que prescreva ou interfira no processo de ensino e 

aprendizagem de línguas em determinado contexto/território. Porém, corroborando Rojo 

(2013), entendo também que as PLE podem ocorrer a nível micro, ou seja, podem imergir, 

por exemplo, dentro de uma escola, por meio da direção escolar ou de grupo de professores. 

No Brasil, existem diversas PLE voltadas para o processo de ensino e aprendizagem de 

línguas estrangeiras (LE) tanto a nível regional quanto nacional, tais como os PCN (2000) e as 

OCEM (2006), a nível nacional, e o CBC (2003), por exemplo, a nível regional no estado de 

Minas Gerais, que foi o contexto em que esta pesquisa foi realizada. 

Como mencionado, alguns pesquisadores apontam problemas com relação à 

implementação das PLE. Gimenez (2006, apud Maciel, 2013) afirma que os documentos 

oficiais de ensino postulados pelo governo e seus reais contextos de aplicação sobrevivem em 

                                                 
94

 Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de mestrado (FERREIRA, 2017), orientada pela Professora Dra. 
Ana Maria Ferreira BARCELOS e financiada pela FAPEMIG. 



377 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

mundos diferentes. Segundo a autora (2008), os professores muitas vezes não consideram os 

documentos em suas práticas de ensino, o que faz com que as diretrizes sejam consideradas 

apenas como “informações mortas”. Maciel (2013) também acredita que o não sucesso das 

PLE já começa logo na sua apresentação para a sociedade, já que muitas vezes essas são 

colocadas como políticas fantasiosas e não tem seus processos de implementação 

acompanhados pelos órgãos responsáveis. Gimenez, Stein e Canazart (2015) corroboram Ball 

(1994) e afirmam que as políticas transcendem apenas as linhas escritas pelos governantes e 

vão de encontro às suas aplicações práticas e reais. Nesse sentido, os autores citam Ball, 

Maguire e Braun (2012) e afirmam que as políticas são interpretáveis e que não existe 

equivalência completa entre sua idealização e execução.  

A discrepância entre teoria e prática acerca das PLE tem sido também apontada por 

outros autores na LA, tais como Pinto (2014), Cáceres (2014), Rajagopalan (2014), Leffa 

(2013) e Costa (2012). Algumas causas para essa discrepância, segundo esses autores, 

referem-se: à macro estrutura das escolas, às interpretações que os professores fazem das leis 

e suas reais prática de ensino e à formação inicial de professores.  

Em relação à macro estrutura, Pinto (2014) afirma que ao olhar para a escola como 

uma importante instituição responsável pelo letramento, é possível perceber que existem 

conflitos entre o que vem sendo trabalhado nesse contexto e os discursos acadêmicos e/ou 

governamentais. Segundo a autora (p.60), os discursos relativos à má qualidade e ao insucesso 

do ensino são discursos fortemente engessados e hegemônicos. Esses muitas vezes funcionam 

como vetores de forças contraditórias que contribuem para o não sucesso do ensino.   

Em relação à interpretação dos professores acerca das PLE, Rajagopalan (2014) afirma 

que entre o que é proposto por órgãos maiores, tais como governos, associações e até mesmo 

a direção escolar, existe um grande caminho até a efetiva aplicação na prática de ensino. O 

autor acredita que os descompassos existentes são grandes. Leffa (2013, p.10) afirma que, 

aparentemente, leis, decretos e diretrizes não são cumpridos pelo fato de os professores não 

conhecerem ou não entenderem o que está sendo proposto. Maciel (2013, p.66) aponta, por 

meio do relato de uma professora, que os docentes não têm orientação para trabalhar com 

teorias e documentos e apenas assumem suas rotinas escolares, geralmente cansativas e 

desgastantes, o que contribui para os desencontros entre as PLE e o trabalho realizado em sala 

de aula.  
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Por fim, em relação à formação inicial e à discrepância entre teoria e prática, Costa 

(2012) explica que a mudança no sistema de ensino é necessária e aponta que, infelizmente, as 

escolas não acompanham as mudanças que ocorrem em nossa sociedade. A autora questiona 

sobre como e onde a teoria e a prática da escola e do mundo se desencontram, colocando a 

formação inicial dos professores como um possível motivo para esse descompasso. Fraga 

(2014) também alerta para o fato de que os cursos de letras não estão contribuindo para a 

formação de professores a respeito das PLE durante a graduação.  

 

3. METODOLOGIA 

 

O trabalho realizado se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, em formato de 

estudo de caso, realizado sob uma perspectiva êmica. Os participantes foram três professoras 

de LI atuantes no sistema público de ensino, Paula, Julie e Mel (pseudônimos), em uma 

cidade da Zona da Mata Mineira.  

Mel, 28 anos, graduou-se em uma universidade federal, no ano de 2011, e trabalhava 

como professora efetiva por um ano, em uma escola pública central da cidade, que atende em 

média 1300 alunos. Além disso, também já havia lecionado por três anos e meio em cursos de 

idiomas. Durante a graduação, participou por três anos de um projeto de extensão como 

professora de LI. 

Paula, 56 anos, se graduou no ano de 1984 em uma universidade federal e já acumula 

18 anos de experiência como professora no sistema público de ensino e, concomitantemente, 

28 anos em cursos de idiomas. A professora já havia participado de vários projetos de 

formação continuada (FC).  Ela lecionava em uma escola mais afastada do centro da cidade 

que tem como público alvo adolescentes de regiões periféricas e que atende cerca de 800 

alunos.  

Julie, 42 anos, graduou-se no ano de 2005 em uma universidade federal. Tinha 

experiência de nove anos no sistema público de ensino e quatro anos em escolas particulares. 

Ela participou de projetos de FC e cursou uma pós-graduação à distância. Ela atua em uma 

escola de grande porte, localizada em uma região periférica da cidade que atende cerca de 

1200 alunos. 
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Para realizar a coleta de dados deste estudo utilizei três entrevistas orais semi-

estruturadas e um questionário aberto, onde coletei os dados referentes ao perfil das 

participantes.  Patton (1990, p. 278) afirma que o objetivo da entrevista é entender os valores, 

ideologias e conceitos dos entrevistados. Neste estudo, utilizei a entrevista do tipo 

conversação informal (Patton, 1990), que trabalha com um roteiro pré-estabelecido e 

apresenta como aspectos positivos o possível controle de tempo, a determinação do tópico a 

ser discutido e é estruturada de um modo que pode ser modificado durante a entrevista. Foram 

realizadas três entrevistas no período de março a junho de 2016. Essas foram gravadas em 

áudio com a permissão das participantes. A duração das entrevistas foi em média de quarenta 

minutos. Após a realização de cada entrevista, todas foram transcritas e analisadas 

qualitativamente.  

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste trabalho, apresento os dados referentes as dificuldades enfrentadas pelas 

professoras acercada aplicação das PLE. As dificuldades mencionadas por elas foram: a 

indisciplina, a falta de apoio pedagógico/estrutural nas escolas e o próprio contexto da escola 

pública. Discorro sobre cada uma dessas categorias a seguir. 

 

4.1 Indisciplina 

A indisciplina foi mencionada pelas três participantes como um fator que atrapalha as 

aulas. Paula afirmou conseguir lidar com essa dificuldade de uma forma tranquila, porém 

Julie e Mel afirmaram que a indisciplina atrapalha as aulas, o processo de ensino e 

aprendizagem e consequentemente a aplicação das políticas propostas pelo governo, já que 

não conseguem direcionar o processo de ensino como orientado nas diretrizes oficiais. 

No primeiro excerto Mel fala sobre uma política interna criada em sua escola com o 

objetivo de diminuir o problema da indisciplina: 

 

Excerto [1] 

Pesquisadora- Mas você acha que vocês aqui na escola vocês 

conseguiriam resolver o problema da indisciplina? 



380 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

Mel- Então, o que está acontecendo agora é que a gente tem essa ficha 

aqui de acompanhamento do aluno (mostrou uma pasta com fichas dos 

alunos). Então cada aluno tem uma ficha, por exemplo, esta aqui é do 

oitavo ano, ai cada aluno tem uma ficha, está vendo? Tem a foto do 

aluno... Tem alguns alunos que estão sem foto, e tem as legendas, por 

exemplo: não faz atividade, desrespeitou o professor, e tem o mês, por 

exemplo Abril. Hoje é dia vinte e seis de Abril né? Ai tem o primeiro, 

segundo, terceiro, quarto horário, e o professor vem aqui e anota a 

legenda e depois isso aqui vai pra casa para os pais assinarem.  

Pesquisadora- Ah, que bacana. 

Mel- Aí algumas turmas não funcionam, tipo ensino médio, que já 

estão mais velhos assim na escola não funciona muito não, mas ensino 

fundamental está funcionando. Como os alunos são novos e ficam 

assim... (E2, Mel, 27/04/2016) 
 

 A professora revela ter consciência de que a política interna criada em sua escola não é 

efetiva para o ensino médio, porém, mesmo assim, a escola está utilizando-a com esse 

público. Ao longo da entrevista, Mel fala sobre o mapa de sala que também foi uma política 

de controle de disciplina sugerida pelos professores de sua escola, e que, aparentemente, 

também não funcionou muito bem. Diante do relato da professora é possível perceber que até 

mesmo as políticas internas (criadas pelos professores e direção escolar) parece não contribuir 

para a resolução do problema da indisciplina. 

No excerto abaixo Julie também se expressa a respeito da indisciplina dos alunos: 

 

Excerto [2] 
Julie- Ah o que acharia legal é assim: que o que fosse proposto deles 

fazerem, eles participarem, eles se envolverem entendeu? Deles 

questionarem, deles trazerem coisa diferente também, acrescentar na aula. 

Não ficar nesta atitude passiva que eles tem querendo só o mínimo né? “Ah 

está bom por hoje, chega!”, entendeu? Então tipo assim, eu acho que 

qualquer coisa que estivessem mais receptivos, se eles fossem mais 

receptivos, mais abertos para a aprendizagem, mas não é só inglês, é tudo, 

nossa iria ser muito mais enriquecedor tudo que a gente fizesse, qualquer 

coisa que a gente propusesse para eles fazerem seria muito mais legal, mais 

divertido, sem stress igual é, ter que gritar com o menino para você ensinar 

para ele (E2, Julie, 30/04/2016) 

 

 Neste excerto é possível observar certa irritação e frustração de Julie ao relatar o 

comportamento dos alunos. Ela acredita que eles possuem atitude passiva, que só querem o 

mínimo, e não são abertos para aprendizagem de LI ou de qualquer outra disciplina (“mas não 

é só o inglês, é tudo”). Ela acredita que se os alunos participassem ativamente, o processo de 
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ensino e aprendizagem seria mais “enriquecedor”. Durante as entrevistas realizadas foi 

possível perceber que a professora se sente frustrada por não conseguir trabalhar no formato 

sugerido pelas diretrizes de ensino e caracteriza as PLE, muitas vezes, como irreal, pelo fato 

de não dialogar com o contexto de indisciplina que ela vivencia em sala de aula. Mel também 

parece se sentir frustrada com a indisciplina dos alunos em sala de aula, como pode ser 

observado abaixo:  

 

Excerto [3] 

Mel- Ás vezes, igual teve um trabalho que eu dei que era para os 

alunos apresentarem. Aí chegou na hora da apresentação e os alunos 

começaram aquela confusão e eu acabei só olhando mesmo... 
Pesquisadora- Era um trabalho sobre o que? 

Mel- Era sobre... Que eles estavam estudando países e nacionalidades aí eu 

pedi para cada um falar, mas não falar o nome do país, para o pessoal tentar 

adivinhar qual país eles estavam descrevendo, tipo assim: cores da bandeira, 

símbolo do país, e não deu justamente por causa de conversa...  

Pesquisadora- Aí você só pegou o trabalho? 

Mel- É, e dei visto. (E2, Mel, 27/04/2016) 
 

Através deste excerto é possível observar que Mel não conseguiu conduzir a atividade 

do jeito que gostaria. Ela explica que deixou de desenvolver o trabalho proposto e não 

conseguiu prosseguir com sua aula por causa do comportamento dos alunos.  

 Julie, por sua vez, acredita que a indisciplina muitas vezes transcende o espaço da 

sala de aula e atrapalha a efetivação das políticas na prática: 

Excerto [4] 
Julie- Mas é complicado né, igual aconteceu com ela (se referindo ao caso 

de uma professora ameaçada verbalmente por um aluno), já aconteceu este 

ano de menino me ameaçar porque eu cheguei perto dele e falei que era para 

desligar o celular e fazer atividade, aí ele continuou e eu falei de novo e ele 

falou: “Você está falando por que duas vezes? Eu não sou surdo não”,e falou 

em um tom muito agressivo e eu não aceitei e nós começamos a discutir e 

ele me peitando, e assim, foi uma situação que teve um desgaste né? que foi 

ruim... E aí ele foi chamado para fora da sala e ele foi me ameaçando se eu 

queria que acertasse as contas comigo do lado de fora, aí o vice-diretor falou 

assim que aí ele tinha que ver né porque do lado de fora tinha polícia, que eu 

tinha marido, tinha família, né? Mas aí não deu continuidade não, sabe? Foi 

só este episódio mais assim. Aí eu fui saber um pouco mais da vida dele e vi 

que é um menino agressivo que apanha em casa do pai, a mãe separada que 

largou o menino sem saber, mora com o pai que é alcoólatra, então tipo 

assim, uma situação toda esquisita (...). Eu vou ficar lá olhando para ele, 

deixando ele fazer, dentro do limite também, porque se não né?  É falta de 

respeito, mas se ele tiver quietinho lá, fingindo que está fazendo alguma 
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coisa, mas quietinho na dele, igual ele ficou assim mexendo no celular na 

última aula, “Está fazendo?” “Estou”, beleza, falei mais nada, sabe? É umas 

coisas assim que a gente tem que aprender também que não tem que 

extrapolar, se matar assim não porque não vale a pena não.  (E2, Julie, 

30/04/2016) 
 

 Neste excerto é possível observar que se trata de uma situação que se configura como 

um problema social que está além do alcance da escola. Por meio da fala da participante é 

possível inferir que ela não teve o apoio pedagógico necessário para lidar com esta situação, 

já que, provavelmente, não utilizar o celular dentro de sala de aula é uma política interna da 

escola que a professora estava tentando cumprir. Julie afirma estar constantemente 

reproduzindo práticas fantasiosas em seu trabalho e, ao longo das entrevistas, afirmou que isto 

ocorre com as PLE propostas pelo governo também. 

 

4.2 Falta de apoio pedagógico/estrutural nas escolas 

 

Todas as participantes apresentam queixas sobre o apoio pedagógico e estrutural nas 

escolas, o que segundo elas interfere na não aplicação das PLE na prática. Paula, por exemplo, 

relata sobre um possível momento de estudo/reflexão a respeito das PLE na escola em que 

trabalha: 

 

Excerto [5] 

Pesquisadora- (...) e durante algum momento, ou na sua formação 

acadêmica ou aqui na escola, você já estudou as diretrizes de ensino 

propostas pelo governo?   

Paula- Estudar, estudar, não. Nós temos um livro que a gente tem, 

mas assim, na Universidade não tinha na minha época, né? E aqui a 

gente não estuda não, tem como guia mesmo.  

Pesquisadora- Dá uma olhadinha, vê mais ou menos o que que é...? 

Então tá... 

Paula- Mas acaba não funcionando. Uma olhadinha não é (risos)... 

uma olhadinha não é o que eles escreveram para isso, entendeu? 

(E2/II, Paula, 06/05/2016) 
 

Neste excerto, Paula menciona dois momentos em que poderia ter tido a oportunidade 

de estudo das PLE: na formação inicial e na escola em que trabalha. Ela demonstra reflexão 

crítica ao afirmar que sabe que o documento (no caso, uma diretriz de ensino) não foi feito 

apenas para “dar uma olhadinha”. A professora deixa claro que nem na graduação ou na 
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escola em que trabalha há discussões sobre as PLE, revelando a pouca formação oferecida e a 

falta de apoio pedagógico aos professores acerca do tema nas escolas.  

A situação relatada por Paula também se evidencia por meio da fala de Mel sobre a 

BNCC, que é uma diretriz de ensino que deveria ter sido discutida nas escolas e contado com 

a colaboração dos professores:  

 

Excerto [6] 

Pesquisadora- Tá. Então atualmente nós estamos vivenciando um 

momento muito interessante em nosso sistema de ensino brasileiro 

que é a proposta de uma nova diretriz de ensino, que é a Base 

Nacional Curricular Comum, a BNCC. Aqui na escola teve alguma 

discussão a respeito disso?  

Mel- Não, eu não estava nem sabendo.  

Pesquisadora- Não passaram nada para vocês? 

Mel- Não, ainda não. 

Pesquisadora- Tá, e você também não viu nada disso? 

Mel- Não, eu não estava sabendo.  (E3, Mel, 16/06/2016) 
 

Como pode ser observado neste excerto, Mel afirmou não ter conhecimento sobre essa 

diretriz e não ter recebido nenhuma informação na escola, apesar de ter sido previsto no 

calendário de implementação desta política um período para que os professores das escolas 

públicas conhecessem e dessem sugestões sobre o assunto. As fortes negativas da professora 

sobre seu conhecimento acerca da BNCC (grifadas em itálico no excerto) sugerem que essa 

discussão realmente não foi feita na escola, revelando a falta de apoio pedagógico acerca das 

PLE nesse contexto.  

Julie também apresenta insatisfações com relação à falta de suporte pedagógico 

oferecido pela escola, como por exemplo: o não incentivo e a falta de elogios por parte da 

direção escolar com relação ao trabalho que realiza; a falta de ajuda e explicação para a 

realização de trabalhos interdisciplinares e a falta de apoio em situações vivenciadas em sala 

de aula, como pode ser percebido no excerto retirado de sua entrevista:  

 

Excerto [7] 

Julie- A supervisora, nunca que eu saiba, chamou alguém para 

conversar para saber como é que é, e isso é sério hein? Nunca vi ela 

chamando ninguém para saber que pé está a matéria, mas eu já fui 
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chamada a atenção na escola quando eu entrei aqui, que eu comecei a 

dar aula de Inglês, teve pai que veio aqui  reclamar que eu estava 

falando muito inglês com os meninos, então a supervisora me chamou 

para perguntar se era verdade, porque eu não deveria falar tanto assim 

inglês na sala. Então assim, ao invés de me apoiar e falar: “é assim 

mesmo, é assim que tem que ser, os meninos tem que prestar atenção 

e fazer silêncio porque eles têm que entender, que é assim que tem que 

ser”. O pai veio aqui reclamar e eu fui chamada na minha sala, fui 

tirada da sala pra poder confirmar se isso estava sendo verdade ou 

não. Ai eu disse: “Uai, não sei né? Não é aula de Inglês não? Vou 

falar só em português? Como é que funciona?” Entendeu? Então 

assim, ao invés de ficar do meu lado, me apoiar, eles me chamaram 

ainda, entendeu? (E1, Julie, 17/03/2016) 

Julie relata uma situação vivenciada em que esperava o apoio da supervisão 

pedagógica e acabou sendo reprimida por estar lecionando em inglês, que é uma das 

recomendações que pode ser observada nos trabalhos teóricos realizados na área de ensino e 

aprendizagem de línguas, e até mesmo nas diretrizes de ensino, tal como o CBC (MINAS 

GERAIS, 2003, p.27), que incentiva o ensino sob uma perspectiva comunicativa, de uso real 

da língua alvo.  

Com relação à falta de recursos estruturais, Julie ressalta a situação que vivencia em 

sua escola:  

Excerto [8] 

Julie-. Tenho que ficar correndo atrás de folha porque a escola não 

fornece folha também pra gente fazer coisa extra. Se a gente quiser 

fazer uma coisa diferente, não oferece folha. Então a gente tem que 

rebolar para fazer isso. E às vezes a gente acha mais conveniente 

seguir o livro que é ruim, mas já está ali, todo mundo tem né? (E1, 

Julie, 17/03/2016) 

Julie expõe a falta de estrutura da escola em que ela trabalha, afirmando ao longo da 

entrevista que tem que resumir as suas aulas a “cuspe e giz”, já que nem folha possui para 

realizar alguma atividade extra. A falta de recurso estrutural parece fazer com que o professor 

se prenda ao livro didático, mesmo que não o considere ideal. A professora utiliza expressões 

fortes como ter que “rebolar” para fazer alguma atividade extra, e julga o livro didático como 
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“ruim”. No excerto abaixo Julie fala sobre a falta de apoio dos próprios colegas de trabalho 

que também parece influenciar sua prática de ensino:  

 

Excerto [9] 

Julie- Enfeitei a escola por minha conta, fiz uma confusão, e ninguém 

elogia, ninguém fala nada, ninguém elogia, mas assim, pra falar mal, 

eu fiquei sabendo que teve gente que falou, criticou, então é muito 

desanimador mesmo. Você faz um trabalho solitário, faz o que acha 

que tem que fazer, ninguém sabe o que você está fazendo ou deixando 

de fazer, ninguém sabe o que está sendo ensinado, sabe? É você 

mesmo e a sua consciência do que faz. Se você achar que deve, você 

faz. É assim que funciona, aqui é. (E1, Julie, 17/03/2016) 
 

 Percebe-se a frustração e o desânimo de Julie ao ter enfeitado a escola por ocasião de 

uma data comemorativa e não ter tido a contribuição dos colegas, e ainda ter recebido críticas 

pelo trabalho realizado. Para ela, essa situação é desanimadora porque acredita que cada 

professor acaba agindo do modo que acredita ser certo e percebe que não existe trabalho em 

conjunto na escola em que leciona. Isso pode ser observado, por exemplo, quando ela afirma 

durante a terceira entrevista que ficou com muita vontade de convidar a professora de 

educação física da sua escola para realizar um trabalho interdisciplinar (que é uma das 

recomendações presente nas diretrizes de ensino oficiais e até mesmo por parte da escola em 

que trabalha), porém não teve coragem de se dirigir a professora e decidiu por realizar a 

atividade sozinha, com os seus alunos. 

  

4.3 O próprio contexto da escola pública 

As participantes parecem acreditar que o próprio contexto de ensino da escola pública 

não é propicio para a implementação de algumas PLE. Paula e Mel afirmam acreditar que as 

diretrizes de ensino, no caso em questão, o CBC, não funcionam no sistema de ensino em 

geral e não apenas em escolas públicas, como pode ser observado no relato abaixo: 

 

Excerto [10] 

Pesquisadora- como você mencionou também na primeira entrevista, 

você acredita que as diretrizes de ensino propostas pelo Governo são 

irreais e não dialogam com a realidade da escola pública? 



386 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

Paula- Eu acho que não dialoga nem com as escolas particulares, eu 

vou ser sincera. Porque na escola particular o público alvo é outro, um 

número bem grande faz cursinho de idiomas fora que eu sei porque eu 

já tive bilhões de alunos aí do E
95

, da escola normal mas dentro de 

sala de aula, eu tenho amigos que dão aula em escola particular e, às 

vezes, conseguem muito menos do que a gente.   (E2/I, Paula, 

20/04/2016) 
 

Ao comentar sobre as dificuldades em trabalhar com o CBC, Paula afirma não 

acreditar no funcionamento das políticas no sistema educacional como um todo, e não apenas 

nas escolas públicas. É possível observar o descrédito com relação ao sistema, como colocado 

por Pinto (2014), principalmente quando ela afirma que os professores atuantes em escolas 

particulares “conseguem muito menos” do que os professores da rede pública, reafirmando o 

discurso do ensino de má qualidade. De acordo com Pinto (2014), esses discursos contribuem 

para o não sucesso das PLE na prática, como foi verificado ao longo das entrevistas com as 

três professoras. 

As participantes afirmam que a não aplicação das diretrizes de ensino, no caso o CBC, 

nas salas de aula é justificável. Elas relataram vários problemas que vivenciam, além dos já 

mencionados, tais como: o número de alunos em sala de aula, a carga horária semanal da 

disciplina e a dificuldade dos alunos em acompanhar o que é proposto e o desnivelamento 

linguístico, conforme pode ser observado no excerto de Paula: 

 

 

Excerto [11] 
Paula- você trabalha quatro habilidades, uma sala com quarenta e um 

alunos, nível zero, eles estão no primeiro ano. Então você tem que ir ao 

encontro, não de encontro das necessidades e das condições que ele tem de 

aprender, né? Eu falo em inglês dentro de sala com eles, exploro as pictures, 

faço perguntas em inglês, mas o feedback de quarenta e um é yesor no, e 

pronto. Você entendeu? Como é que em cinquenta minutos... e é 

impressionante, eu acho que eles tem uma tecla delete que o que foi 

aprendido parece que não existiu ou eles apagaram, né? (E2/I, Paula, 

20/04/2016) 

 

Paula evidencia a dificuldade em trabalhar as quatro habilidades linguísticas, como 

sugerido pelo CBC, em uma sala de aula com, em média, quarenta alunos com dificuldades de 

                                                 
95

 Inicial do nome de um colégio particular, alocado na cidade onde esta pesquisa foi realizada.  
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aprendizagem. A participante diz se empenhar no processo de ensino, mas parece que as 

dificuldades dos alunos se sobressaem. Paula também relata a falta de estrutura da escola 

pública para realizar projetos com os alunos: 

Excerto [12] 

Pesquisadora- É, eu estou pensando aqui, porque no CBC, agora 

estou na dúvida se é no CBC ou nas OCEM, eu vou verificar, fala 

dessa questão desse projeto de oferecer o Inglês a contra turno, em um 

estilo de cursinho.. não de cursinho, porque o ensino de inglês na 

escola ele tem um outro objetivo né? Que é a formação social, a 

educação em si, mas fala disso, que existem escolas que fazem isso 

também. Mas no caso aqui, para você então, por exemplo, esse é um 

projeto que te interessaria e falta uma estrutura?   

Paula- É, total. Falta a estrutura, não é uma. Falta total estrutura. 

Porque no contra turno nós não temos salas aqui para o inglês e eu não 

poderia trabalhar só como voluntária, né? A manhã como professora 

regular e a tarde como professora no contra turno. Eu não poderia 

fazer isso porque eu tenho outras necessidades, mas se colocasse no 

contra turno: “Na parte da tarde você vai dar aula no cursinho, você 

vai vir todo dia, trabalhar no seu horário ou até mais...” (E2/I, Paula, 

20/04/2016) 
 

Paula afirma novamente não ter estrutura para realizar algo diferente em seu contexto 

de trabalho, até mesmo para trabalhar dentro das variações mencionadas pelas diretrizes de 

ensino, como é o caso do ensino de Inglês em contra turno, mencionado nas OCEM. No 

próximo excerto é possível verificar a opinião de Julie acerca dos motivos pelos quais as PLE 

não se efetivam na prática em sala de aula: 

 

Excerto [13] 

Pesquisadora- Quais são os empecilhos e dificuldades que você 

encontra para aplicar as diretrizes de ensino na sua prática.  

Julie- A dificuldade é que a gente tem uma realidade bem... de sala 

cheia, de meninos desmotivados, de um sistema que joga tudo de cima 

pra baixo, não ouve nossa opinião, entendeu? Não sabe o que está 

acontecendo aqui. Aprova aluno mesmo sem saber e no final tem que 

passar menino de todo maneira e eles já sabem disso. É tudo uma 

coisa irreal, entendeu? Que na prática mesmo, no dia a dia não é nada 

daquilo... a gente finge porque se não passar a superintendência vem 

cá e vai ver que não pode ter tantas reprovações, entendeu? Aí não 

pode porque cai a nota da escola, vem menos dinheiro para escola, 

uma confusão danada... Então não pode ter. A pressão delas também 

para com a escola é muito grande né? Porque elas também podem ser 
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advertidas por isso porque elas tem que olhar as escolas, né? Então 

todo mundo meio que faz de mentira assim. Os meninos passam sem 

saber nada e vai passando, passando. Tem muita coisa que é irreal; 

está lá no papel mas não funciona na prática. (E2, Julie, 30/04/2016) 
 

Apesar de tentar cumprir o que é colocado pelo governo, Julie desacredita no que é 

proposto. Ela menciona a questão do sistema hierárquico, de um governo que dita ordens sem 

conhecer o contexto da escola pública e da superintendência de ensino que exige a aprovação 

dos estudantes sem saber o que realmente ocorre nas salas de aula, afirmando que “finge” 

aprovar os alunos por que senão “a superintendência vem cá e vai ver que não pode ter tantas 

reprovações”. A professora sente que apesar de conhecer a sua realidade, ela não tem voz na 

escola e apenas executa regras impostas, afirmando que existem muitas políticas “no papel” 

que “não funcionam na prática”. Em seu discurso nota-se construções como: “todo mundo 

meio que faz de mentira”, o governo “não ouve nossa opinião”, sugerindo o descontentamento 

e indiferença existentes em seu contexto de trabalho.  

Foi possível perceber nas três seções apresentadas algumas dificuldades que as 

professoras relatam enfrentar nas escolas e que, de acordo com as mesmas, as impossibilitam 

de guiarem o processo de ensino e aprendizagem conforme as diretrizes de ensino, ou até 

mesmo cumprirem as políticas internas de suas escolas. Essas experiências fazem com que 

elas, em algumas situações, fiquem desacreditadas em relação ao sistema de ensino e parece 

não contribuir para que as professoras desenvolvam boas práticas de ensino. Destaca-se 

também o difícil diálogo entre o governo e os professores, que teoricamente, deveria ocorrer 

por meio das PLE.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Foi possível perceber por meio dos dados que as PLE não se efetivam na prática 

devido a diversos fatores que vão desde a formação inicial e continuada das professoras até o 

próprio contexto da escola pública, como sugerido na revisão bibliográfica (COSTA, 2012; 

MACIEL, 2013; FRAGA, 2014) e nos dados apresentados. Dentre essas diversas 

dificuldades, foi possível notar que a indisciplina e a falta de apoio pedagógico se apresentam 

como questões que dificultam consideravelmente a aplicação das PLE na prática. Mesmo 
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sendo professoras de diferentes idades e experiências profissionais, os relatos, as queixas e 

dificuldades se assemelham muito. O contexto de ensino parece contribuir para que as 

professoras se desmotivem e não consigam entender e/ou trabalhar com as políticas propostas 

pelos governantes. 

 Ao pensarmos o próprio contexto da escola pública, citado pelas participantes, como 

um fator que impossibilita a aplicação das políticas propostas pelo governo, é importante e 

refletirmos sobre o tipo de diálogo que estamos travando entre o sistema de ensino, as escolas, 

os professores e os alunos. Sinto, talvez de um modo exaltado, que estamos travando um 

diálogo mudo, onde o sistema não está em consonância com os professores e vice e versa, os 

professores e as direções escolares parecem estar em mundos diferentes, onde um não 

trabalha em conjunto com outro, e os alunos, aparentemente, estão perdidos, se rebelando por 

meio da indisciplina.  

 Como profissionais da área de formação de professores, acredito ser necessária a 

reflexão sobre a formação que estamos oferecendo aos nossos alunos (futuro professores) e 

questionarmos se estamos propiciando o suporte necessário para que eles conheçam, estudem 

e sejam capazes de criticar e modificar localmente as políticas propostas pelos governantes 

em seus ambientes de trabalhos. 

 Pesquisas futuras poderiam ter como tema trabalhos intervencionistas que incentivem 

e dêem suporte aos professores das escolas públicas a modificar e recriar as PLE voltadas para 

o ensino de LI, e, além disso, provoquem reflexões críticas e emancipadoras sobre as políticas 

já existentes em nosso sistema de ensino.  
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“SOU SURDO/A, BRASILEIRO/A E ESTUDO ESPANHOL”: Letramento 

Crítico e ensino de espanhol para surdos/as 

Rayssa Oliveira Sousa
96

 

 

Resumo: Este estudo investiga aulas de língua espanhola como língua estrangeira em uma 

turma composta somente por alunos/as surdos/as. A primeira língua desses estudantes é a 

Libras, sendo o português a segunda, dessa forma, a pesquisa considera as atividades 

realizadas – que envolvem a leitura de textos em língua espanhola e discussões em Libras. O 

referencial teórico abarca estudos sobre o letramento, principalmente, o letramento crítico, 

contempla ainda, os estudos sobre identidade e sua relação com os sujeitos surdos. O objetivo 

principal deste trabalho é investigar o processo de ensino/aprendizagem de espanhol como 

língua estrangeira para alunos/as surdos/as. Foi elaborado e aplicado um minicurso de língua 

espanhola, com duração de aproximadamente 25 horas, na Escola Bilíngue Libras e Português 

escrito de Taguatinga. Este trabalho é desenvolvido por meio de um estudo de caso. As aulas 

são organizadas em torno de diferentes temáticas, com foco na promoção do letramento 

crítico. Os/as alunos/as são jovens entre 18 e 22 anos, em níveis iniciais de aprendizagem de 

espanhol, cursando o terceiro ano do ensino médio.  

Palavras-chave: Letramento Crítico. Identidade. Surdos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Há muitos estudos que analisam e investigam a surdez sob a perspectiva da deficiência 

auditiva, restringindo-a à natureza patológica e dando ênfase às fragilidades e não às 

potencialidades das pessoas com surdez. Entretanto, o recorte da pesquisa que aqui apresento 

está direcionada a análise e investigação do processo de ensino e aprendizagem de língua 

espanhola como língua estrangeira para surdos/as, enfocando as experiências, capacidades e 

as identidades dos/as estudantes surdos/as ao aprenderem uma língua estrangeira, perpassando 

pelos estudos de letramentos e identidade. 

                                                 
96
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Em um contexto de globalização, cada vez mais está se estreitando o contato com 

outros países, outras culturas e consequentemente com outras línguas. Com o advento da 

internet, o acesso a outras línguas e culturas se dá com muito mais frequência e facilidade. 

Nessa perspectiva, aprender pelo menos uma língua estrangeira não é mais uma questão de 

prestígio social, mas sim uma necessidade.  

Isso pode ser visto mais claramente, por exemplo, no Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM, que é um exame no qual os/as estudantes se inscrevem no final do ensino 

médio, e que também é um instrumento para o ingresso desses/as estudantes no ensino 

superior. Neste exame há cinco questões de língua estrangeira e os candidatos podem escolher 

entre inglês e espanhol. Nesse sentido, é perceptível que aprender pelo menos uma língua 

estrangeira não é uma necessidade apenas dos/as ouvintes, pois os/as surdos/as estão 

inseridos/as no mesmo contexto e, como tal, não devem ser privados/as desse processo de 

aprendizagem de uma outra língua.  

Os/as surdos/as assim como as outras pessoas com alguma deficiência sempre 

estiveram à margem de várias atividades sociais. O preconceito e a discriminação levaram 

muitas dessas pessoas a se recolherem em suas casas. Por muito tempo, elas entendiam que 

suas fragilidades jamais as tornariam capazes de atuarem e participarem ativamente de 

eventos sociais, sejam culturais ou acadêmicos.  

Contudo, essa realidade vem sendo mudada, sobretudo, no caso dos/as surdos/as, que 

por meio de federações, associações e movimentos têm mostrado à sociedade brasileira suas 

potencialidades e aos poucos conquistado seu espaço. Em relação ao ensino de línguas 

estrangeiras não foi muito diferente, afinal as perguntas sempre surgem:  para que se deve 

ensinar línguas para os/as surdos/as se eles/as não falam oralmente?  

Esse tipo de questionamento parece tomar como pressuposto o fato de que língua só se 

manifesta e só existe em função da oralidade. Esta parece ser uma crença baseada fortemente 

na experiência de falantes ouvintes, desprezando, assim, outras experiências e vivências com 

as línguas que nos constituem. Este estudo surge motivado por várias razões, uma das 

principais, é o desejo de que os/as surdos/as também se sintam pertencentes às práticas de 

aprendizagem e ensino de línguas. 

O objetivo geral deste estudo é investigar o processo de ensino e aprendizagem de 

espanhol como língua estrangeira para alunos/as surdos/as. Como objetivos específicos, esta 
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pesquisa procura analisar de que maneira o processo de aprendizagem de língua espanhola 

como língua estrangeira para surdos/as, seguindo a proposta do letramento crítico, pode 

contribuir para a inclusão social dos/as estudantes surdos/as. Assim como, pretende provocar 

reflexões acerca da construção de identidade de aprender línguas dos/as estudantes surdos/as. 

 

1- ABORDAGEM METODOLÓGICA  

 

Este artigo é um recorte de uma pesquisa maior, para fins de mestrado. A referida 

pesquisa se insere no campo da Linguística Aplicada e desenvolve um estudo de caso com um 

grupo de estudantes surdos/as que têm como primeira língua (L1) a língua de sinais brasileira, 

mais conhecida como Libras e como segunda (L2), a língua portuguesa na modalidade escrita, 

aprendendo e estudando espanhol língua estrangeira. Para tanto, escolho como metodologia a 

pesquisa qualitativa, a qual Flick (2009, p. 23) define como pesquisa que “tem como aspectos 

essenciais a escolha adequada de métodos e teorias convenientes; o reconhecimento e análise 

de diferentes perspectivas; as reflexões dos pesquisadores a respeito de suas pesquisas; e a 

variedade de abordagens e métodos”. 

Sob a perspectiva da pesquisa qualitativa, realizei um estudo de caso. O estudo de caso 

costuma ser um estudo intensivo, sistemático, exaustivo e profundo sobre um indivíduo, 

evento, instituição ou comunidade visando um conhecimento amplo e detalhado do fenômeno 

estudado. A pesquisa foi desenvolvida em uma unidade escolar do Distrito Federal, 

denominada Escola Bilíngue Libras e Português-Escrito de Taguatinga, escola pública 

especializada na educação bilíngue em Libras e Português-Escrito, com oferta de educação 

integral.  

Participaram desta pesquisa, sete estudantes surdos/as, com faixa etária variando entre 

18 e 22 anos, sendo seis do sexo feminino e um do sexo masculino, todos têm como primeira 

língua a Libras. Como as aulas têm o objetivo de aperfeiçoar os conhecimentos dos/as 

estudantes surdos/as relacionados à aprendizagem da língua espanhola sob a perspectiva do 

Letramento Crítico, os critérios básicos para a seleção dos estudantes eram: serem surdos/as, 

serem fluentes em Libras e estarem cursando o terceiro ano do ensino médio.  

A escolha do terceiro ano do ensino médio se deu pelo fato de que além de ser o 

último ano da vida escolar é no final desse ano que os/as estudantes normalmente realizam 
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avaliações de larga escala como o ENEM e os vestibulares tradicionais para ingresso nas 

universidades. Caso os/as estudantes escolham, a língua espanhola é um dos componentes 

curriculares presentes nesses exames. 

Considerando as teorias que compõem as metodologias de pesquisa qualitativa e o 

estudo de caso, direcionei meu olhar aos instrumentos utilizados para a geração de dados 

desta pesquisa, são eles: notas de campo, entrevista, questionário e gravação em vídeo. 

 

2- ABORDAGEM TEÓRICA  

 

 2.1. LETRAMENTO CRÍTICO 

 

Nos últimos anos, muitos trabalhos e pesquisas na área do ensino de línguas 

estrangeiras têm tido como base teórica o letramento crítico. O fato das línguas estrangeiras 

portarem uma função interdisciplinar no currículo, possibilita assim, o estudo de outras áreas 

do conhecimento, tais como: Arte, História, Geografia, Ciências, Sociologia, entre outras. 

Sendo assim, nas práticas pedagógicas de sala de aula é possível viabilizar a relação entre as 

línguas estrangeiras e as questões que envolvem a sociedade. Além de propiciar e promover 

discussões em torno do mundo social, a aprendizagem de línguas estrangeiras, pode ainda 

oportunizar a inclusão social dos/das estudantes no mundo globalizado. (TÍLIO, 2015). 

Na perspectiva do letramento crítico, no ensino de línguas estrangeiras é possível 

trazer para a sala de aula os temas transversais que têm como foco questões de interesse 

social, como: cidadania, direitos humanos, meio ambiente, diversidade, etnicidade, raças entre 

muitos outros. Dessa forma, essas aulas de línguas estrangeiras devem propor reflexões, 

discussões, problematizações e até mesmo críticas, tanto de professores/as como de 

estudantes. Segundo Tílio (2015, p. 57) essas discussões e problematizações não são 

julgamentos ou comparações, mas sim uma forma de “pensar criticamente diferenças; é 

preciso propor uma reflexão com base em diferentes contextos”. Para Tílio (2015), na 

perspectiva do LC: 

O ensino de línguas estrangeiras é um espaço privilegiado para a 

discussão de tais questões, pois trata do ensino de linguagem através 
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do seu próprio uso. Já que o “conteúdo programático” da disciplina é a 

linguagem, e que na abordagem sociointeracional esse ensino 

acontece em práticas de linguagem, a própria disciplina já propicia um 

espaço para discussões – cabe ao professor saber selecionar temas 

apropriados. (TÍLIO, 2015, p.57-58). 

 O autor chama atenção para o fato de que as aulas de línguas estrangeiras podem 

oportunizar não apenas a formação acadêmica dos/das alunos/as, mas também a construção da 

cidadania, o que pode promover a inclusão social. Dessa maneira, o ensino de línguas 

estrangeiras não deve estar restrito apenas aos aspectos linguísticos, pois pode incluir 

temáticas que se aproximam da realidade dos/das alunos/as, isto é, temas que sejam relevantes 

aos seus contextos sociais, históricos e culturais. Assim sendo, essas aulas oferecem 

oportunidades concretas para que os/as estudantes se envolvam “sociodiscursivamente no 

processo de ensino e aprendizagem, o que propicia a construção de uma base de 

conhecimento sólida na língua estrangeira”. (TÍLIO, 2015, p. 59). 

É importante destacar que, o ensino de línguas estrangeiras na perspectiva do 

letramento crítico não desconsidera as habilidades linguísticas e lexicogramaticais, mas o 

expande às leituras, interpretações e “à transposição social de forma a tornar a experiência de 

aprendizagem realmente uma prática social”. (TÍLIO, 2015, p. 63).  Por meio do letramento 

crítico, é possível contextualizar o processo de aprendizagem com o propósito de fomentar o 

desenvolvimento crítico dos/as alunos/as.  

 

2.2. IDENTIDADE E SURDEZ 

  

No que se refere ao estudo de identidades, esta pesquisa teve como base os estudos 

realizados por Hall (2015), Silva (2000) e Woodward (2000) que apresentam teorias que 

fundamentam os estudos sobre identidades. E no que se refere aos estudos prévios 

relacionados às identidades surdas, filiei-me às pesquisas e estudos de Skliar (2005), Perlin 

(1998) e Strobel (2007). 

Silva (2000) afirma que a identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, 

permanente e tampouco homogênea, definitiva, acabada, idêntica, transcendental. Muito pelo 

contrário, segundo o autor, a identidade é instável, contraditória, fragmentada, inconsciente e 
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inacabada. Silva (2000) reitera que ainda que haja uma tendência de querer fixar e estabilizar 

a identidade, isso é uma impossibilidade, pois não há como fixar algo que está em processo 

contínuo de construção. 

Os estudos de Woodward (2000) e Silva (2000) apresentam as concepções de 

identidades, mostrando as perspectivas tanto essencialistas, como as pós-modernas. Os 

autores traçam um conceito acerca das identidades com o fim de construir uma discussão de 

que, na pós-modernidade, o sujeito não tem uma identidade fixa. 

Nesse sentido, Hall (2015) apresenta o sujeito pós-moderno caracterizado pela sua 

instabilidade. Nessa concepção, a identidade não é mais determinada por uma visão 

essencialista, isto é, as identidades dos sujeitos não são concebidas como sendo determinadas 

pela biologia ou pelo meio, mas sim são definidas sociohistoricamente.  

O sujeito pós-moderno apresenta uma identidade móvel, cambiante, contraditória e 

pluralizada. Sob essa perspectiva, as identidades são continuamente deslocadas. Conforme 

nos aponta Hall (2015, p.11) “o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade 

unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas”. Nessa dinamicidade, o sujeito 

assume várias identidades de acordo com cada contexto. 

Baseando-se nos referidos estudos apresentados por Hall (2015), destaca-se a pesquisa 

realizada por Perlin (1998), que é uma das primeiras surdas que se dedicou à investigação das 

identidades surdas. Suas pesquisas, tanto no mestrado como no doutorado, enfocaram a 

identificação dos traços das identidades surdas, assim como essa identidade se constrói 

levando em consideração a língua de sinais. 

Perlin (1998) estuda as identidades surdas a partir das concepções de identidade 

apresentadas por Hall (2015). Para a autora, em relação à concepção do sujeito do iluminismo, 

os surdos não tinham espaço, não eram notados, tampouco suas singularidades, pois sob essa 

perspectiva não havia reconhecimento “para o sujeito plural e cultural, visto que as 

identidades se moldavam dentro de uma representação única”. (PERLIN, 1998, p. 8).  

Sob a ótica do sujeito pós-moderno apresentada por Hall, na qual a identidade não é 

fixa, essencial ou permanente. Perlin (1998) coaduna com o posicionamento do autor e 

destaca que “a identidade surda é uma luta instável e nunca será fixa”. (PERLIN, 1998, p. 16). 

Nesse sentido, a autora defende que as identidades além de serem múltiplas, surgem em 
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diferentes contextos e discursos, podendo ser questionadas e rearticuladas. Para Perlin (1998), 

a diversidade de posições e representações permitem a transitoriedade de novas identidades 

surdas que são fundamentadas por meio das diferenças.  

Sob esta mesma concepção, Skliar (2005) destaca em seus estudos o fato de que os/as 

surdos/as precisam ser vistos sob a perspectiva multicultural, o autor afirma que:  

Seria um equívoco conceber os surdos como um grupo homogêneo, 

uniforme dentro do qual sempre se estabelecem sólidos processos de 

identificação. Também fazem parte dessa configuração que 

denominamos “surdos”, os surdos das classes populares, os surdos que 

não sabem que são surdos, as mulheres surdas, os surdos negros, os 

surdos meninos de rua, entre outros, e, ainda, os receios, as assimetrias 

de poder entre surdos, os privilégios, a falta de compromisso com as 

reivindicações sociais, etc. (SKLIAR, 2005, p. 14).  

Embora Skliar (2005) entenda que a identidade surda é construída por meio da 

diferença, o autor reitera que essa diferença precisa ser vista como uma construção 

multicultural e não isolada.  

 

 

3. DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

As aulas foram organizadas em temas, sendo eles: países hispano-falantes, língua 

majoritárias e minoritárias, padrões de beleza, bullying, racismo e significados de ser mulher. 

As aulas foram ministradas em Libras, a metodologia utilizada foi voltada para os estudantes 

surdos, isto é, contemplando a percepção visual dos surdos. Dessa forma, procurei 

contextualizar as aulas, apoiando-as em vídeos, textos com imagens, discussão em língua de 

sinais, de modo a tornar a aprendizagem mais significativa. Cabe destacar, que para contribuir 

com o processo de ensino e aprendizagem dos alunos surdos, não basta apenas usar a Libras, 

além do uso dessa língua é necessário utilizar a potencialidade visual advinda dessa língua. 
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Figura 01 – Imagens usadas nas aulas dos países 

hispanos. 

Figura 02 – Aulas com uso de slides.  

 

Ao longo da pesquisa foram realizadas entrevistas, destaco para este artigo alguns 

excertos para serem apresentados e discutidos. Ao perguntar aos/às estudantes se eles/as 

consideraram importante ter aulas de Espanhol em Libras, responderam: 

 

Eduarda
97

: Sim, é importante sim, porque se o professor não sabe Libras, ele vai usar a 

escrita. Se as aulas de espanhol não são em Libras, vamos lutar para que isso aconteça.   

Eloá: Sim, porque aproveita para entender espanhol em Libras porque se for viajar vai 

entender o idioma.  

Emília: Sim, é importante sim. Porque é para saber as diferenças da libras, para entender e 

para fazer coisas diferentes.  

Givaldo: Sim. 

Larissa: É importante sim, porque o surdo é visual e ele precisa ver. Ele precisa ver em 

Libras. Então, em Libras ele consegue aprender.  

Laura: Sim, porque você ensina Espanhol em Libras e os surdos te ensinam Libras 

Mara: Sim, porque vai aprendendo as palavras por causa do ensino do espanhol em Libras. 

Se o surdo não souber o espanhol, como ele vai viajar. É importante para saber Libras para 

comunicar com os surdos.  

É interessante observar que todos/as os/as estudantes consideraram importante o uso 

da Libras como língua de mediação no processo de ensino e aprendizagem. Esses dados 

reiteram o que Quadros e Schmiedt (2006) afirmam acerca do processo de letramento para 

alunos/as surdos/as. Para as referidas autoras qualquer proposta de letramento para estudantes 

                                                 
97

 Para preservar a identidade dos/das participantes deste estudo, todos os nomes foram substituídos por 

pseudônimos escolhidos por eles/as. 
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surdos/as será bem-sucedida se tiver como língua de mediação, a língua de sinais brasileira, 

dessa forma é fundamental que a Libras seja usada para a aquisição de outras línguas e de 

conhecimentos de outras áreas.  

Para Strobel (2016), a importância da língua de sinais transcende a comunicação, pois 

também contribui para a construção da identidade surda. Nesse sentido, a identidade surda 

está diretamente relacionada ao uso da Libras. Cabe lembrar ainda que, a Libras é reconhecida 

como língua oficial no Brasil. Esse reconhecimento é fruto de muita luta da comunidade surda 

e representa uma conquista do engajamento dos movimentos nacionais dos surdos. A Libras é 

reconhecida formalmente pela Lei Federal nº 10.436, de 24 de abril de 2002.  

As aulas foram organizadas em temas, no final do desenvolvimento da pesquisa 

perguntei aos/às estudantes se eles/as gostaram das temáticas que foram discutidas ao longo 

das aulas e se tinham alguma sugestão de outro tema que poderia ser trazido para a sala de 

aula, responderam:  

 

Eduarda: Sim, eu gostei. Eu gostei mais de alguns do que outros. Eu gostei mais do tema sobre 

ser mulher, do bullying e do racismo. Faltou sim. Falar sobre governo, sobre corrupção, sobre a 

proclamação de República.  

          Eloá: Sim. Pode discutir sobre governo.  

          Emília: Sim, eu gostei. Gostei mais do tema sobre bullying. Nenhum.  

          Givaldo: Sim. Não sei. 

          Larissa: Sim. Eu não sei. 

          Laura: Sim. 

Mara: Sim. Tecnologias, problemas com o governo, questões financeiras, corrupção.  

 

 

Como pode ser visto, todos/as os/as estudantes que participaram da pesquisa e da 

entrevista afirmaram ter gostado da organização das aulas em temas. Embora eu tivesse a 

expectativa de que todos/as sugerissem temas, apenas Eduarda, Eloá e Mara que apontaram 

alguns temas que poderiam ser trazidos para as aulas. Como a proposta do curso foi baseada 

em temáticas e em discussões que fomentassem o desenvolvimento crítico dos/as estudantes, 

gostaria de saber que impressão eles/as tinham tido.  

Embora o objetivo não fosse saber como havia sido estudar espanhol com outra 

proposta diferente do Letramento Crítico, em umas das perguntas que fiz na entrevista pedi 

que os/as estudantes fizessem uma comparação entre as propostas metodológicas e 

explicassem as diferenças percebidas. As respostas seguem: 
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Eduarda: Não, era diferente. Porque a professora explicava de maneira simples, era palavra 

por palavra, não tinha texto. Agora você chegou é diferente, mostrou textos, vídeos e fez 

comparações, por isso entendi melhor.  

Eloá: Era diferente porque a professora explicava, mas você é mais pesado (explica mais do 

que ela). Aprendi mais com você. Ano passado a gente estudava menos, desenvolvia pouco.  

Emília: Não é igual. No outro era só escrito no quadro. Não tinha Libras. Agora foi diferente 

tinha o uso de imagens, explicações e contextualizações. E tinha opiniões. Na minha outra 

experiência com o espanhol, a professora pedia para fazer tradução de música.  

Givaldo: As diferenças? Então, a outra professora ensinava palavra por palavra, você levou 

textos e explicou muito. 

Laura: No passado era diferente, aprendia vocabulário de vestuário, algumas coisas, agora é 

diferente. Na sua aula você explicou mais sobre bullying, sobre racismo, e eu gostei mais da 

sua aula do que da dela.  

Mara: A sua é um pouco diferente. A outra eu só aprendia verbos, palavras, na sua tem texto 

como no ENEM. Com você a gente aprendeu palavras e aprendeu mais. A outra professora 

usava tradução de música, a sua tem textos para o ENEM. Você ensinou a treinar como fazer 

a prova do ENEM. A professora do ano passado usava palavras e verbos, palavras para 

tradução.  

  

 

As respostas apresentadas pelos/as estudantes Eduarda, Givaldo e Mara apontam para 

o uso de textos nas aulas e para a apresentação do conteúdo de maneira contextualizada: 

Eduarda: “Porque a professora explicava de maneira simples, era palavra por palavra, não 

tinha texto. Agora você chegou é diferente, mostrou textos, vídeos e fez comparações, por 

isso entendi melhor” / Givaldo: “As diferenças? Então, a outra professora ensinava palavra 

por palavra, você levou textos e explicou muito” / Mara: “A sua é um pouco diferente. A 

outra eu só aprendia verbos, palavras, na sua tem texto como no ENEM. Com você a gente 

aprendeu palavras e aprendeu mais. A outra professora usava tradução de música, a sua tem 

textos para o ENEM. Você ensinou a treinar como fazer a prova do ENEM. A professora do 

ano passado usava palavras e verbos, palavras para tradução”. 

Para Eduarda, as aulas foram contextualizadas não apenas pelo uso de textos e por 

contemplar temas relacionados ao cotidiano, mas também por haver atividades diferenciadas 

como textos, imagens e vídeos. Givaldo e Mara destacam que as aulas não apresentavam 

palavras soltas, mas contextualizadas por meio dos textos. Para cada tema apresentado, havia 

uma discussão relacionada, assim como textos e atividades de interpretação de textos que 

foram elaborados com base nas provas do ENEM. A estudante Mara aponta o fato que as 
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aulas estavam “treinando” para o ENEM, de fato era um dos objetivos que eu tinha enquanto 

preparava as aulas. 

As alunas Emília e Larissa destacam os recursos metodológicos visuais utilizados pela 

professora que vão ao encontro da singularidade dos/as surdos/as, como o uso da Libras e uso 

de imagens: Emília: Não é igual. No outro era só escrito no quadro. Não tinha Libras. Agora 

foi diferente tinha o uso de imagens, explicações e contextualizações. E tinha opiniões. Na 

minha outra experiência com o espanhol, a professora pedia para fazer tradução de 

música/Larissa: São diferentes. Você ensinou em Libras e eu entendia claramente. Então é 

bom. Quando não tinha Libras eu entendia menos, não entendia nada. Agora com você é 

melhor. Entendo melhor espanhol com você.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os dados analisados levantam alguns questionamentos que apontam para muitas 

discussões. Entretanto, serão analisadas aqui apenas dois deles, enfocando os objetivos 

apresentados na introdução deste trabalho.  

O primeiro questionamento se refere à análise de como o processo de aprendizagem de 

língua espanhola como língua estrangeira para surdos/as, seguindo a proposta do letramento 

crítico, pode contribuir para a inclusão social dos/as estudantes surdos/as. Considerando que a 

sociedade abrange os ambientes escolares e os não-escolares, todos eles são valorizados nessa 

proposta, como ressalta Jordão (2016) os/as alunos/as são multifacetados, isto é, assumem 

posições distintas na sociedade e essas experiências não podem desconsideradas no trabalho 

pedagógico de sala de aula. Como professora buscava oportunizar momentos em que os/as 

estudantes trouxessem para a discussão as experiências vivenciadas dentro e fora da sala de 

aula. Percebi que as temáticas escolhidas para nortearem as aulas favoreceram esse 

compartilhamento de vivências ao longo das aulas.  

 Dar vozes aos/às estudantes, isto é, proporcionar espaços para que os/as estudantes 

pudessem se manifestar e trocar experiências, não centralizando às aulas na minha fala como 

se fosse detentora do conhecimento, fizeram muita diferença nesse processo de ensino e 

aprendizagem. Ao planejar as aulas, já pensava nos momentos em que poderia abrir espaços 

para que os/as alunos/as pudessem apresentar suas opiniões e compartilhar suas experiências.  
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Como professora procurava enxergar espaços, momentos e oportunidades para contribuir com 

o desenvolvimento crítico dos/as alunos/as. 

O fato de ter planejado as aulas envolvendo diferentes temáticas que estão presentes 

na realidade cotidiana dos/as estudantes proporcionou momentos para que eles/as pudessem 

discutir a respeito dos temas escolhidos. Observei que isso contribuiu significativamente para 

a participação dos/as alunos/as nas aulas, eles/as não ficavam passivos, nem apenas copiando 

o conteúdo do quadro. Entendo que aulas que são centralizadas nos professores e não abrem 

espaço para que os/as alunos/as expressem sua opinião, nem o seu posicionamento crítico não 

contribuem para a inclusão social desses.  

Compreendo que para que os/as estudantes exerçam cidadania é necessário que eles/as 

tenham oportunidade de se posicionarem criticamente. Nesse sentido, em aulas cujo foco está 

na forma, isto é, apenas nos conhecimentos linguístico-gramaticais, nas quais os/as alunos/as 

apenas copiam sem entender o que é copiado, e, tampouco são chamados para expressar sua 

opinião, não há como promover inclusão social dos/as estudantes, sobretudo, dos surdos. 

O segundo questionamento a ser discutido está relacionado a como o processo de 

ensino de espanhol para alunos/as surdos/as na perspectiva do letramento crítico promove a 

identidade surda. Considerando as especificidades dos estudantes surdos, isto é, a 

metodologia e os recursos pedagógicos utilizados ao longo das aulas foram pensados em 

torno das especificidades desses/as estudantes, tais como: a apresentação de imagens para 

ilustrar as aulas, o uso da Libras como língua de mediação na sala de aula e uso frequente de 

vídeos.  

Segundo Perlin (1998) a identidade surda se constrói dentro de uma cultura visual, 

diante disso as aulas foram planejadas de forma que considerassem essa singularidades dos/as 

estudantes surdos/as, o letramento crítico favorece a participação desses e a expressão de seu 

posicionamento crítico por meio da língua de sinais.  

Entendo que o ensino de língua espanhola para os surdos sob a perspectiva do 

letramento crítico promove a identidade surda de forma significativa, pois não é um método 

organizado em regras e modelos a serem seguidos, o que favorece a participação ativa dos 

estudantes e valoriza os conhecimentos locais trazidos pelos/as alunos/as e pelos/as 

professores/as com o fim de construir um processo de ensino e aprendizagem baseado no 

respeito às diferenças e no reconhecimento crítico do próprio contexto e o do outro, essa 
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abordagem se mostra como uma proposta oportuna para orientar o processo de 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras para os/as surdos/as.  
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ENSINO E APRENDIZAGEM DE LIBRAS COMO L2 NAS 

LICENCIATURAS: DISCUSSÕES ATUAIS NA PERSSPECTIVA DOS 

ACADÊMICOS 

 

Milene Galvão Bueno 

Andréa dos Guimarães de Carvalho 

 

 

Resumo: Esta pesquisa investiga a percepção de acadêmicos em formação, nas licenciaturas, 

que concluíram a disciplina de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, oferecida por um 

semestre e regulamentada pelo Decreto 5.626/2004. O referencial teórico parte das discussões 

sobre aprendizado de Libras como L2, bem como, formação acadêmica destacando-se como 

principais autores Gesser (2009), Quadros (2008), Almeida & Vitaliano (2012), Strobel 

(2013) dentre outros. Os eixos metodológicos organizam-se em pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de campo, analisando as percepções e contribuições elencadas pelos discentes em 

formação. Foi utilizado como instrumento da pesquisa um questionário com o intuito de saber 

o relato dos acadêmicos acerca de questões de aprendizado de LIBRAS e suas experiências 

como discente. Os resultados indicam que a disciplina de Língua Brasileira de Sinais, 

obrigatória, oferecida durante os cursos de licenciaturas ocorrem em um prazo curto para a 

efetivação básica de comunicação em uma língua tão importante como a LIBRAS. Para isso, 

em concordância com os autores observados, refletiu-se a necessidade de propormos uma 

extensão do prazo de um para dois semestres, contribuindo assim para uma visão crítica sobre 

o sujeito surdo e a comunicação elementar entre professores e alunos surdos. Dessa forma, 

este trabalho contribui para possíveis mudanças a serem pensadas por instancias educacionais 

responsáveis pela organização de um plano curricular acadêmico, visando que o professor 

tenha uma flexibilidade melhor para adequar conteúdos elementares para essa efetiva 

formação, e assim os acadêmicos poderão agregar maiores conhecimentos sobre essa língua 

multifacetada e necessária. 

 

Palavras-chave: Ensino. Libras. Licenciaturas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Busca-se como objeto de estudo deste artigo, o próprio discente das Licenciaturas. O 

foco principal é apresentar as contribuições pontuadas por acadêmicos como docentes em 

formação relatadas ao cursar a disciplina de Língua Brasileira de Sinais – Libras, obrigatória 

para os cursos de Licenciatura, com base no cumprimento da Lei nº 10.436 de 24 de Abril de 

2002.   

A fundamentação teórica se baseará no estudo de profissionais e teóricos da 

atualidade, principalmente na área da educação para surdos, nesse sentido se destacam Gesser 
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(2009); Martins (2008); Pereira (2011); Quadros (2008); Silva (2003); Strobel (2013); 

Almeida & Vitaliano (2012), além da legislação pátria concernente a este assunto.  

Serão abordados aspectos históricos da implementação da Libras como língua oficial 

no Brasil e da sua inclusão como disciplina obrigatória nos cursos de licenciaturas oferecidas 

pelas Instituições de Ensino Superior, buscando incluir o panorama social e cultural que 

convergiram para estes avanços. 

O presente artigo tem como foco discutir a implementação da obrigatoriedade da 

disciplina de Libras nos cursos de licenciatura oferecidas por Instituições de Ensino Superior, 

para tanto se propõe a análise de dados coletados de graduandos de variados cursos de 

licenciatura. Nesse sentido, busca-se trazer reflexões acerca de como e até onde ela os afeta 

enquanto futuros profissionais.  

O tema abordado é de enorme importância, uma vez que a inclusão desta disciplina 

demonstra um avanço social e de inclusão do sujeito surdo, cada vez mais reconhecido como 

cidadão atuante socialmente, a quem deve ser garantido educação de qualidade. Ademais, se 

buscará entender os pontos positivos e negativos da inclusão desta disciplina a partir do ponto 

de vista dos graduandos, fator que só enriquece a presente pesquisa.   

 

1. LIBRAS: SUJEITO SURDO E SUAS ESPECIFICIDADES 

 

Entende-se que a finalidade da disciplina de Libras nas licenciaturas é propiciar uma 

comunicação básica na Libras, introduzindo aspectos de educação dos surdos e sua cultura, a 

fim de que, este acadêmico esteja preparado para oferecer e investir em estratégias de ensino 

que atendam alunos surdos presentes nas escolas de ensino básico.  

Deste modo, o desenvolver dessa pesquisa constitui-se a partir de bases teóricas e 

práticas encontradas no decorrer da disciplina, que envolvem temas como: O que é Libras; 

Quem é o sujeito surdo; História da educação dos surdos; Legislações que norteiam essa 

língua; Artefatos culturais da comunidade surda; Aspectos linguísticos e gramaticais 

elementares; e Introdução às práticas de conversação em Libras; Haja vista que, são contextos 

implicativos que o docente precisa ter conhecimento para compreender e tentar ao máximo 

atender alunos surdos no processo de ensino em suas áreas específicas, partilhando de uma 

responsabilidade que não se resume apenas para o intérprete educacional. Por fim, dentre os 
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temas citados acima, vamos nos ater aos principais que são: o sujeito surdo e a Libras; e a 

importância da disciplina de Libras nas licenciaturas. Dessa forma, esperamos que estas 

observações e constatações vêm inquietar e motivar a busca por novas perspectivas teóricas e 

práticas na construção desse profissional em relação ao surdo. 

Conforme o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, Art. 2º, entende-se por 

pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por 

meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Libras.  

Segundo a LEI Nº10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002, 

 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras 

a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de 

natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um 

sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 

comunidades de pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002) 

  

A Língua Brasileira de Sinais tem lutado por um espaço, em meio a essa sociedade 

majoritária ouvinte, sendo extremamente importante ressaltar que essa comunidade busca a 

“construção da identidade dos surdos passa pela mudança de paradigma da deficiência para o 

de minoria linguística e cultural.” (SILVA, 2003, p. 58), tendo a oportunidade de inserir seu 

“jeito visual de ser” com características que atendam suas necessidades linguísticas passa a 

ser uma importante chance de interação social em formas distintas e diversas. “A língua de 

sinais permitem aos surdos se identificarem como sujeitos capazes, participantes de uma 

cultura própria, cuja característica principal é ser visual.” (PEREIRA, 2011, p. 55)  

Baseando-nos nisso, reforçamos a ideia de que o surdo tem sua própria língua
98

 e 

cultura
99

 e que existe a necessidade de que o professor envolvido nesse processo de ensino em 

áreas específicas tenha formação mínima ao menos, para lidar com seu aluno surdo. 

A língua de sinais é uma das principais marcas da identidade de um 

povo surdo, pois é uma das peculiaridades da cultura surda, é uma 

forma de comunicação que capta as experiências visuais dos sujeitos 

                                                 
98

 A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é utilizada pelos surdos como meio de comunicação e interação: social, 

política, pedagógica e cultural. 
99

 Entre a comunidade surda existem características específicas que envolvem a “cultura surda”, que são 

utilizadas por membros surdos ou ouvintes utentes da Libras como meio de comunicação e interação social. 

Sobre esse assunto ler Strobel (2008) As imagens do outro sobre a cultura surda. 
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surdos, e que vai levar o surdo a transmitir e proporcionar-lhe a 

aquisição de conhecimento universal. (STROBEL, 2013, p. 53)  

 

Dessa forma, vimos que no decorrer da disciplina de Libras, apresenta-se de forma 

elementar o sujeito surdo. Segundo, Perlin (1998, p. 20), “[...] ser surdo é, antes de tudo, uma 

experiência num mundo visual”. Logo, “[...] os sujeitos surdos, com a sua ausência de audição 

e do som, percebem o mundo através de seus olhos e de tudo o que ocorre ao redor” 

(STROBEL, 2013, p. 45).  

Sendo assim, busca-se esclarecer a visão linguística e cultural na qual o surdo está 

inserido.  

Baseando-se nisso, reforçamos a ideia de que o surdo tem sua própria língua e 

cultura e que existe a necessidade de investir na formação de professores capacitados a 

atenderem esse aluno. Ainda sob essa perspectiva, sabe-se da existência de obstáculos que 

interferem e dificultam esse processo e um dos fatores implicativos é a Língua Portuguesa não 

ser a Língua natural do surdo. Enquanto o professor preparar e planejar suas aulas com a visão 

oralista, ou seja, que atenda a maioria ouvinte, não alcançará o aluno surdo em situações de 

aprendizado. Por exemplo, se pararmos para pensar em quais recursos metodológicos/ visuais/ 

técnicas que são ou podem ser utilizadas nas “aulas” para atender e/ou alcançar o aprendizado 

desse aluno? São usados ou ao menos pensados para eles? Dentre outros.  

Há também, fatores marcantes que precisam ser analisados anteriores a esse 

processo, sob como aconteceu a preparação desse docente, enquanto acadêmico, ao 

aprendizado da Língua Brasileira de Sinais, como disciplina no curso superior. Para isso, 

refletimos em como é a visão sociocultural que o surdo vivencia, a fim de, propor novas 

estratégias de ensino que aproxime o docente do seu aluno surdo em questão. Esta iniciativa 

pode partir por parte do profissional como mediador do conhecimento, em aprender a Língua 

(Libras) do surdo, o que, mesmo assim, não sanaria todos os empasses que permeiam sobre a 

educação de surdos. 

Botelho (2002) deixa claro que 

 

Todavia, mesmo que os professores sejam bem preparados, mesmo 

que conheçam a cultura surda e a língua de sinais, ainda assim não é 

suficiente, pois não existe uma mesma língua, compartilhada, 
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circulando na sala de aula e na escola, condição indispensável para 

que os surdos tornem-se letrados. (BOTELHO, 2002, p.16) 

 

A realidade do contexto educacional dos surdos apresenta dificuldades latentes. Tem-

se, por um lado, pesquisas que auxiliam e podem despertar nos profissionais da educação uma 

motivação e direcionamento mais correto, criativo e espontâneo do relacionamento entre 

docente ouvinte e discente surdo, visto ser um direito desse aluno surdo contar com a ajuda do 

professor que conhece a Libras e trabalha como sua L1 (Primeira Língua) e do Português 

como sua L2 (Segunda Língua). Esta oportunidade de acesso a uma escola e professores 

capacitados que reconheçam as diferenças linguísticas promovendo o acesso à língua ideal 

para o aluno surdo – a Libras. 

 

 

2. FORMAÇÃO BÁSICA DE ACADÊMICOS EM LIBRAS NAS LICENCIATURAS  

 

Cronologicamente, a primeira Lei Federal Brasileira a abordar a temática de Libras foi 

a Lei n.10.098 de 2000, lei que estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção de 

acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Assim, em 

seu art.2º determina que as pessoas com deficiência tenham acesso à comunicação, forma de 

interação dos cidadãos, inclusive através da Língua Brasileira de Sinais.  

Posteriormente, a Lei 10.436 de 2002, conhecida como Lei de Libras, reconhece a 

Libras como língua oficial das comunidades de surdos e mais, em seu art.4º determina a 

inclusão do ensino de Libras como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

nos sistemas educacionais federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal nos cursos de 

formação de educação especial, de fonoaudiologia e de magistério, nos níveis médio e 

superior. Com a aprovação do Decreto n. 5.626 em 2005 há a regulamentação da Lei 10.436 

de 2002 e o art. 18 da Lei 10.098 de 2000. Reconhecido o direito dos alunos surdos terem 

uma educação bilíngue, invariavelmente, faz-se necessário que os professores e equipe 

pedagógica sejam preparados para tanto, nesse sentido é a importância do art. 3º deste 

Decreto, que estabelece: 
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CAPÍTULO II- DA INCLUSÃO DA LIBRAS COMO DISCIPLINA 

CURRICULAR 

Art. 3
o
 A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos 

cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível 

médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, 

públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

§ 1
o
 Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o 

curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e 

o curso de Educação Especial são considerados cursos de formação de 

professores e profissionais da educação para o exercício do magistério. 

§ 2
o
 A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais 

cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da 

publicação deste Decreto. (BRASIL, 2005) 

 

 Instituído o direito de comunicação por meio da língua de sinais, abre-se um leque de 

recursos linguísticos que favorecem o desenvolvimento e valorização da educação dos surdos 

como cidadãos, bem como a formação de professores para compor esse processo. Contudo, 

chegamos ao principal questionamento desta pesquisa que é sobre a questão de que o Decreto 

não estabelece uma carga horária, não é proposto adequações necessárias para o entendimento 

de quem é o sujeito surdo, nem o nível de proficiência que deverá ser alcançado pelo 

acadêmico em formação, de modo que, proporciona-se apenas de um contato inicial com a 

disciplina, apenas para cumprimento de uma lei – em todas as instituições pesquisadas a 

disciplina é aplicada em apenas um semestre, considerado pouco tempo pelos entrevistados. 

Diante disso, Martins (2008), esclarece de que forma a inclusão desta disciplina está sendo 

tratada. 

 

O intuito é de pensar a dupla articulação da inclusão da disciplina de 

Libras na instituição superior: como promotora de visibilidade 

linguística às diferenças surdas, de um lado, mas de outro possível 

agenciadora do discurso de uma hostil inclusão que mascara 

politicamente as mudanças que seriam, de fato, necessárias na sala de 

aula e no currículo, mantendo e contribuindo com um discurso e apelo 

de atos “politicamente corretos”. (MARTINS, 2008 p. 194) 

 

 

O que buscamos com a reflexão desse tema, não é apenas o cumprimento 

politicamente correto de uma lei, mas que estes profissionais, permeiem pelo entendimento 

que vai além de um contato em apenas um semestre, para um “conhecimento da Libras (...) 
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quanto à sua estrutura lexical, sintática e semântica, seria fundamental ao professor, no 

sentido de buscar formas de explicar um conteúdo de modo mais claro e sucinto, facilitando o 

trabalho do tradutor-intérprete, bem como possibilitar uma melhor interação entre professor e 

aluno.” (ALMEIDA & VITALIANO, 2012, p. 4)  

Espera-se que o professor de um aluno surdo na educação básica, deva ter uma 

comunicação básica em Libras, deve adaptar suas atividades de maneira que fique mais 

acessível ao seu aluno à participação, propor atividades que sejam comuns à todos os alunos 

fazendo assim com que todas as outras crianças interajam com o surdo. A maioria dos 

professores se sente confortáveis pela presença de um intérprete dentro de sala quando se tem 

um aluno surdo, entende-se que é o essencial. Entretanto, vamos refletir, mas será que só isso 

basta para que o aluno entenda e aprenda? Sabe-se que não. Além do intérprete, é 

extremamente necessário que o professor tenha um conhecimento mínimo de Libras para 

poder ao menos estabelecer comunicação com o seu aluno.  

 

O direito da língua de sinais deve exceder ao reconhecimento legal: 

deve impulsionar as escolas às mudanças; os currículos escolares à 

alterações e descentramentos; não apenas com o movimento de uma 

disciplina que mostra as relíquias de uma língua, mas afetando e 

minando mudanças estruturais na educação e na construção de um 

ensino verdadeiramente bilíngue. (MARTINS, 2008 p. 201) 
 

 

Nesse momento nos deparamos com uma etapa do processo educacional em que se 

deve propor melhorias pensando em como isso poderá servir ao aluno surdo futuramente. A 

partir disso, no próximo tópico discutiremos na perspectiva dos próprios acadêmicos da 

disciplina de Libras, as contribuições e mudanças necessárias para a efetivação desse 

aprendizado. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada neste artigo foi uma pesquisa de campo, de cunho qualitativa. 

A finalidade da pesquisa de campo, segundo Marconi & Lakatos (2003, p. 186) é (...) 

“conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura 

uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos 
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fenômenos ou as relações entre eles”. Então, para essa pesquisa buscamos coletar informações 

acerca de contribuições e melhorias da disciplina de Libras, oferecida nas licenciaturas sob a 

perspectiva dos próprios acadêmicos que cursam a mesma. Com a finalidade de investigar 

como é apresentada essa disciplina de Libras como L2 e se dessa forma atende as 

expectativas, tanto dos alunos, quanto perante o que é exigido por lei. Partiu-se do uso da 

técnica de questionário entre acadêmicos de instituições públicas e privadas do ensino 

superior no estado de  Goiás, o que permitiu o acesso a organização relativa ao tempo de 

duração dessa disciplina com base na visão dos alunos. O objetivo deste trabalho é coletar 

dados sobre como acontece à oferta dessa língua – a Libras - e propor meios e maneiras de 

melhorar os aspectos negativos e enfatizar sua importância para a formação desse professor 

em formação.  

A partir da aplicação de um questionário, os entrevistados puderam responder sobre 

temas relacionados, a Libras e, principalmente sobre as experiências e sugestões enquanto 

alunos desta disciplina. Baseada nas respostas concedidas estruturou-se uma análise, na qual, 

extrai-se a perspectiva dos futuros profissionais que atuarão como mediadores do 

conhecimento em diversas áreas como: Letras, História, Educação Física e Sociologia. Dessa 

forma, ficam estabelecidos os critérios metodológicos para esta pesquisa. 

 

4. RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS 

 

O presente questionário/relato teve por finalidade aprofundar questões que permeiam 

acerca das contribuições e melhorias na disciplina de Libras oferecidas pelas licenciaturas, 

com o objetivo de avaliar na perspectiva dos próprios acadêmicos a qualidade e sugestões 

para a efetivação dessa disciplina. Logo, as principais ideias serão expostas a seguir. 

Quando perguntado sobre as contribuições da disciplina, foram relatadas as seguintes 

respostas, 

 

ACADEMICO A: Após essa primeira experiência, tendo aprendido um vocabulário básico, 

iniciamos a problematização de algumas temáticas concernentes à LIBRAS, dentre as quais 

eu destacaria a reflexão acerca de quem é o sujeito surdo e sua cultura, o preconceito e 

também a legislação pátria que rege os direitos dos surdos, dentre os quais, destaco a 
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inclusão da disciplina de LIBRAS como componente curricular obrigatório nos cursos de 

licenciaturas. Mais conscientes das múltiplas questões históricas, sociais e culturais que 

permeiam o ensino de LIBRAS, continuamos aprendendo a língua, sua gramática, 

vocabulário, etc. Ressalto que para além do conhecimento construído, o qual me guiará 

profissionalmente, minha percepção sobre as pessoas surdas tornou-se outra, saio mais 

enriquecida enquanto ser humano, mais consciente do outro, que assim como eu, tem suas 

limitações e capacidades.     

ACADEMICO B: Cursei a disciplina em questão no primeiro semestre do curso 

Letras/português. A professora do início até o final da disciplina enfatizou bastante a 

importância da Libras e a necessidade de adequar o conteúdo que lecionaremos quando 

tivermos um aluno surdo, para melhorar compreensão do mesmo, já que sua percepção é 

muito visual. Compreendemos aspectos fundamentais sobre a Libras, sobre o sujeito surdo e 

sua cultura, o que nos ajudará bastante a entender e ter uma melhor relação com um futuro 

aluno surdo. 

ACADEMICO C: Ao cursar a disciplina de Libras, que é a língua de sinais dos surdos 

brasileiros, entendemos que não é a adequação do português em gestos, mas sim uma língua 

independente com gramática própria e mutável, como as outras línguas, a Libras também 

sofre alterações de acordo com o tempo e espaço em que é utilizada. Nosso primeiro contato 

real com essa língua foi apenas na disciplina proposta pelo curso, antes dela, pouco foi 

aprendido ou falado para nós. 

Como futuras professoras, conhecer melhor a cultura dos surdos e aprender como nos 

comunicar, nos prepara melhor para enfrentar o desafio de lecionar para alguém que tenha 

um jeito diferente de viver, acreditamos que graças a essas aulas, poderemos ser professoras 

melhores para nossos alunos, sem excluir ou negligenciar alguém. 

 

Investigou-se o tempo de duração da disciplina era suficiente, dentre os relatos vemos 

que, 

 

ACADEMICO A: A duração de apenas um semestre da disciplina, em minha opinião, é 

muito curta, mesmo que não objetive a proficiência na língua, acredito que dois semestres 

seria o tempo ideal para que se alcançassem os objetivos do curso com mais tranquilidade. 
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Isto porque acredito que com mais tempo teríamos mais tempo para, por exemplo, 

desenvolvermos planos de aulas para uma sala de aula com alunos surdos, ou seja, teríamos 

mais tempo para a refletirmos sobre a nossa prática. 

ACADEMICO B: Por mais que tivemos interesse na Língua e a mesma ser lecionada da 

melhor forma possível para contribuir em nossa formação, consideramos o tempo insuficiente 

para o domínio da língua. 

ACADEMICO C: O maior ponto negativo dessas aulas foi o tempo. Apenas um semestre é 

muito pouco para aprender sobre outra cultura, uma diferente língua, as leis. Sendo quase 

que impossível obter a um nível de fluência elementar e bom o bastante para conversar 

tranquilamente com outros usuários da língua. 

 

De acordo com as respostas analisadas nos questionários/relatos respondidos, 

evidenciou que a carga horária oferecida pela grade curricular dos cursos, na opinião dos 

acadêmicos, não é suficiente para uma formação efetiva e de qualidade em Libras. 

Reafirmando, a ideia já colocada em nossa teoria, de que há falhas nessa qualificação perante 

as leis pátrias que norteiam a Libras.  

A não existência de uma carga horária mínima que realmente seja efetiva, regida pela 

grade curricular dos cursos, subentende que qualquer quantidade é suficiente, o que já 

ressaltamos que isso não deve continuar assim. Ainda sim, apesar da maior queixa de 

qualidade ser a carga horária insuficiente, o interesse dos alunos é notável no desejo de 

aprendê-la e dar continuidade a essa formação. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo aponta a necessidade de repensar em uma carga horária mais extensa na 

duração da disciplina, pois com maior tempo a disciplina pode ser mais bem adaptada e 

aprofundada em questão de conteúdos e conhecimentos da língua. Para isso, é importante que 

haja pesquisas que ressaltem essa temática, a fim de desenvolvimentos de projetos que 

venham a reformular o regimento dessa disciplina, com o objetivo de agregar conhecimentos 

teóricos e práticos suficientes para a formação desse futuro professor. 
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A ESTILÍSTICA BAKHTINIANA E A LINGUÍSTICA APLICADA 

CRÍTICA: RUPTURAS TÉORICO-EPISTÊMICAS E CRIAÇÃO 

LÉXICAL 

Cristiane Dominiqui Vieira Burlamaqui
100

 

 

Resumo: Ao retomar conceitos-chave presentes nos estudos de Bakhtin e do Círculo (2015; 

2012; 1996; 1981 etc.) sobre o estilo romanesco, o presente ensaio, além de pretender 

contribuir com o debate no campo da análise dialógica do discurso, destaca como as rupturas 

nos paradigmas da ciência positivista (colonialista, modernista, cartesiana etc.) – que os 

estudos bakhtinianos e os estudos críticos vêm apontando como imprescindíveis para forjar 

uma ciência (ou um campo) capaz de abranger a dinâmica e a complexidade das relações 

sociais em que a linguagem tem papel central – incidem sobre a criação lexical, 

proporcionando uma interessante reflexão sobre contextos discursivos de rupturas teórico-

epistemológicas e mudanças de paradigmas. 

 

Palavras-chave: Teoria dialógica do discurso. Linguística aplicada crítica. Léxico. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao retomar conceitos-chave presentes nos estudos de Bakhtin e do Círculo (2015; 

2012; 1996; 1981 etc.) sobre o estilo romanesco, o presente ensaio, além de pretender 

contribuir com o debate no campo da análise dialógica do discurso, destaca como as rupturas 

nos paradigmas da ciência positivista (colonialista, modernista, cartesiana etc.) – que os 

estudos bakhtinianos e os estudos críticos vêm apontando como imprescindíveis para forjar 

uma ciência (ou um campo) capaz de abranger a dinâmica e a complexidade das relações 

sociais em que a linguagem tem papel central – incidem sobre a criação lexical
101

, 

proporcionando uma interessante reflexão sobre contextos discursivos de rupturas teórico-

epistemológicas e mudanças de paradigmas. 

Esse debate ocorre, na conjuntura das reflexões de Bakhtin e do Círculo, no contexto 

da prosa romanesca, na crítica à estilística tradicional, ao positivismo e ao idealismo 

subjetivista, problematizando o imperativo de alcançar as peculiaridades basilares da 

                                                 
100

 Doutoranda em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo, professora assistente do 

Departamento de Línguas e Literaturas da Universidade do Estado do Pará – UEPA. crisburla@usp.br  
101

 Como referência ao produtivo debate sobre criação lexical ver, por exemplo, Cardoso (2013), em seu trabalho 

sobre a criação neológica estilística nas obras de Carlos Drummond de Andrade, Alves (2007) e Barbosa (1981), 

sobre neologismos ou, ainda, Basílio (2010), sobre fusão vocabular.   

mailto:crisburla@usp.br
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estilística romanesca: o heterodiscurso social e sua dialogização. Segundo Machado (1995, p. 

81), 

Além de impedir a classificação do romance como gênero poético, o 

sincretismo e a orientação dialógica da prosa romanesca não deixaram 

que o romance se caracterizasse por um único estilo. A combinação de 

várias vozes e de vários estilos dinamizaram a estrutura interna, 

tornando a composição romanesca um híbrido de várias linguagens e 

estilos.   

 

 A observância ao estilo dinâmico e ao hibridismo discursivo na prosa romanesca 

colocou em cheque as bases da estilística tradicional. Para Bakhtin, a tradição dos estudos 

estilísticos limitava o discurso da prosa literária ao discurso poético, centrado na doutrina dos 

tropos, como fundamento, e alternando-se “em vazias apreciações valorativas da linguagem 

como ‘expressividade’, ‘figuração’, ‘força’, ‘clareza’ etc., sem que se introduzisse nesses 

conceitos nenhum sentido estilístico minimamente claro e elaborado.” (BAKHTIN, 2015, p. 

24). 

   

A estilística fecha cada fenômeno estilístico no contexto monológico 

de um dado enunciado autossuficiente e fechado, como se o 

encerrasse na prisão de um contexto; tal enunciado não pode 

responder a outros enunciados, não pode realizar seu sentido estilístico 

em interação com eles, deve esgotar-se apenas no seu contexto 

fechado. (BAKHTIN, 2015, p. 44) 

 

O tipo de crítica feita aos paradigmas teóricos, que apontaram na estilística tradicional 

seu caráter limitador, espraiou-se para outros campos dos estudos da linguagem, e apontou 

caminhos para ampliar o seu escopo.  

No âmbito da Linguística Aplicada (LA), as rupturas aos paradigmas
102

 positivistas 

tornaram-se mister diante do contexto da modernidade recente
103

, em que a necessidade por 

outro modelo teórico-epistemológico (MOITA LOPES, 2006, 2013; KLEIMAN, 2013; 

RAMPTON, 2006; RAJAGOPALAN, 2003; PENNYCOOK, 2006; FABRÍCIO, 2006 etc.) 

solicitou ao campo um diálogo com outras áreas.  

                                                 
102

 Segundo Moita Lopes (2013) e Freire e Leffa (2013), “os paradigmas respondem ao espírito intelectual de 

uma época.” (MOITA LOPES, 2013, p. 23). 
103

 Segundo Moita Lopes (2015, p. 18), “A denominação ‘modernidade recente’ é usada em referência ao 

período da história contemporânea que engloba as últimas décadas do século XX e os tempos em que vivemos, 

marcando um novo período da modernidade”.  
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É nesse âmbito que o diálogo da LA com os estudos dialógicos do discurso e, 

evidentemente, com a crítica, de Bakhtin e do Círculo, ao objetivismo abstrato e ao idealismo 

subjetivista, ofereceram ao campo promissoras ponderações sobre a linguagem.  

No que diz respeito ao léxico usado nas áreas, observamos peculiaridades nas 

terminologias empregadas pelos campos que, discursivamente, respondem às 

problematizações e postulados teórico-metodológicos. Por sua vez, o que pretendemos 

mostrar aqui é como o léxico usado no âmbito de diferentes, mas intercambiáveis, campos dos 

estudos da linguagem estão indissoluvelmente relacionados aos paradigmas que pretendem 

romper: uma relação eminentemente dialógica. 

No contexto da LA crítica, tem-se um campo que se propõe romper teórico-

epistemologicamente com os paradigmas da ciência moderna, no intuito de responder ao 

espírito intelectual da modernidade recente. Observa-se então que, ao definir suas roturas, há 

no vocabulário utilizado na área uma grande produtividade no uso dos afixos (de origem 

grega e latina), de forma que o processo de formação de palavras, nesse contexto teórico-

discursivo, responde à cisão com os paradigmas da ciência positivista, e, por sua vez, garante 

o elo que promove tal cisão – Ex.: pós-colonial, pós-modernista, anti-positivista, anti-

hegemônicas, descolonialidade, desaprendizagem. 

Diante de tais problematizações, sistematizamos as reflexões a posteriori em duas 

seções: “A estilística tradicional versus a estilística discursiva bakhtiniana”, e “O discurso 

pós-colonial e a criação lexical: ruptura e responsividade teórico-epistemológica”; ambas 

apresentam como questões adjacentes as rupturas teóricas e a necessidade em definir a 

realidade ideológica dos campos como imanente às relações sociais, e não como elemento 

isolado, isto é, um objeto autônomo.  

 

1. A ESTILÍSTICA TRADICIONAL VERSUS A ESTILÍSTICA DISCURSIVA 

BAKHTINIANA  

 

Para iniciar nossas reflexões, partiremos de um paradigma central presente nas obras 

de Bakhtin e do Círculo: a indissolubilidade entre a palavra e a vida social.  

Já nas páginas iniciais de Marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas 

fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem, Bakhhtin/ Volochínov são 

pontuais ao aproximar os problemas da filosofia aos problemas da criação ideológica. 
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Um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) 

como todo corpo físico, instrumento de produção ou produto de 

consumo; mas, ao contrário destes, ele também reflete e refrata uma 

outra realidade, que lhe é exterior. Tudo que é ideológico possui um 

significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros 

termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe 

ideologia. Um corpo físico vale por si próprio: não significa nada e 

coincide inteiramente com sua própria natureza. Neste caso, não se 

trata de ideologia (BAKHTIN/ VOLOCHÍNOV, 2010, p. 31). 

 

Nesse âmbito, ao distinguir o corpo físico que vale por si só – pois objetectualizado –, 

das potenciais formas de significar que à materialidade são conferidas quando esta integra 

uma realidade social – o signo ideológico –, os autores iniciam uma jornada que tem como 

objetivo redefinir um campo (a filosofia da linguagem) que até aquele momento mantinha-se 

em diálogo com duas abordagens teóricas: (1) o objetivismo abstrato, que mantem seus 

fundamentos nos postulados estruturalista definidos por Saussure – a língua como um sistema 

abstrato fechado em si mesmo; (2) e o subjetivismo idealista, pautado nos fundamentos de 

Wilhelm Humboldt – o psiquismo individualista como fonte da língua – e, ainda, de Potebniá 

e Vossler, seus representantes na linguística russa e alemã, respectivamente. 

O diálogo que Bakhtin/Volochínov (2010) mantém com essas duas abordagens é 

imprescindível para definir os paradigmas de uma filosofia da linguagem sociológica e, ainda, 

para apontar as limitações das duas abordagens que apartam (ou não consideram) a linguagem 

da atividade social limitando o processo de produção de significado ao funcionamento do 

sistema ou às particularidades do indivíduo. 

Em O método formal nos estudos literários: introdução crítica a uma poética 

sociológica, obra que tem a sua primeira edição russa publicada ainda nos anos 20 (anterior à 

produção de Marxismo e filosofia da linguagem), Medviédev (2012, p. 49) também pontua a 

importância da instância social na criação ideológica e afirma que “Todos os atos individuais 

participantes da criação ideológica são apenas os momentos inseparáveis dessa comunicação e 

são seus componentes dependentes, e, por isso, não podem ser estudados fora do processo 

social que os compreende como um todo.” 

Em seus estudos sobre a estilística na prosa romanesca, Bakhtin apontou para aspectos 

da estilística tradicional que, para ele, limitavam qualquer reflexão sobre o estilo no discurso 
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literário, pois se tratava de uma tradição galgada na análise do estilo poético: unidade da 

individualidade – o estilo é apartado do gênero e examinado como uma unidade de certa 

linguagem individual; e unidade da língua – o estilo individualizado do autor é concebido 

como um sistema de normas gerais.     

 

A estilística não operava com a palavra viva, mas com seu preparado 

histológico, com a palavra abstrata da linguística a serviço da maestria 

individual do escritor. Mas até esses tons harmônicos individuais e 

tendenciais do estilo, desligados das principais vias sociais da vida da 

palavra, receberam inevitavelmente um tratamento superficial e 

abstrato e não puderam ser estudados em unidade orgânica com as 

esferas semânticas e ideológicas da obra (BAKTHIN, 2015, p. 21-22). 

 

 Por sua vez, segundo Bakhtin, a riqueza e a originalidade estilística da prosa 

romanesca estão na combinação harmônica das várias unidades estilísticas heterogêneas, e 

que por ser um todo verbalizado, “é um fenômeno pluriestlístico, heterodiscursivo, 

heterovocal.” (idem). É no enunciado concreto, na aplicação das forças centrípetas (processo 

histórico de centralização, de categorização de uma língua única) e das forças centrífugas (de 

descentralização), que se materializa o heterodiscurso dialogizado. 

 

se cruzam os processos de centralização e descentralização, unificação 

e separação, um basta não só a sua língua como materialização 

discursiva individual como também basta ao heterodiscurso, é seu 

participante ativo. E essa comunhão ativa de cada enunciado no 

heterodiscurso vivo determina a feição linguística e o estilo do 

enunciado em grau não inferior à sua pertença ao sistema normativo-

centralizador da língua única (BAKHTIN, 2015, p. 42). 

 

 Para o pensador, a riqueza da prosa romanesca de Dostoiévski e de Rabelais encontra-

se no interstício: na manutenção do heterodiscurso dialogizado como fonte para a criação 

literária e na centralização sociopolítica e cultural. 

 

A multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis e 

a autêntica polifonia de vozes plenivalentes constituem, de fato, a 

peculiaridade fundamental dos romances de Dostoiévski (BAKHTIN, 

1981, p. 2, grifos do autor). 

  

Rabelais influiu poderosamente não nos destinos da literatura e da 

língua literária francesas, mas também na literatura mundial 
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(provavelmente no mesmo grau que Cervantes). É também indubitável 

que foi o mais democrático dos modernos mestres da literatura. Para 

nós, entretanto, sua principal qualidade é de estar ligado mais 

profunda e estreitamente que outros às fontes populares, fontes 

específicas (...); essas fontes determinaram o conjunto de seu sistema 

de imagens, assim como sua concepção artística (BAKHTIN, 1996, p. 

2, grifos do autor).  

 

 Arriscamo-nos a afirmar que, para Bakhtin e o Círculo, a fonte estilística de um 

romance, quando da produção do conjunto de seu sistema de imagens, está na capacidade de 

povoar a obra literária com a diversidade de vozes imanentes à vida ordinária. 

 

um universo discursivo povoado por uma diversidade de linguagens e 

vozes sociais, que são pontos de vista específicos sobre o mundo, 

formas de sua compreensão verbalizada, horizontes semânticos e 

axiológicos. Aí, segundo a concepção de Bakhtin, os discursos do 

autor, dos gêneros intercalados e dos heróis são apenas unidades 

basilares de composição através das quais o heterodiscurso se introduz 

no romance e o faz representar não apenas o homem e sua vida, mas, 

essencialmente, o homem falante e a vida que fala pelo 

heterodiscurso. Esse heterodiscurso social fecunda as diferenças, 

divergências e contradições individuais, cria a natureza dialógica ou 

dialogicidade interna como força geradora da forma romanesca e, em 

conjunto com a dissonância individual como produto da subjetividade 

criadora, sedimenta no romance um harmonioso sistema literário que 

vem a ser a peculiaridade basilar do gênero romanesco (BEZERRA 

In: BAKHTIN, 2015, p. 13). 

 A sedimentação das vozes sociais na prosaica romanesca aproxima a obra literária da 

vida e da cultura popular, estas situadas no tempo e no espaço. O heterodiscurso social, 

dialogicamente estabelecido no gênero romanesco, promove a sua ubiquidade e, por sua vez, 

a sua localização no grande tempo
104

.  

Nesse interim, entendemos que a criação lexical, como um processo criativo e responsivo 

às necessidades de nomear e/ou significar em contexto discursivo heteróclito, diz mais do 

momento histórico, das instâncias ideológicas, do gênero discursivo e do ethos discursivo, do 

                                                 
104

 “As obras dissolvem as fronteiras da sua época, vivem nos séculos, isto é, no grande tempo, e além disso 

levam frequentemente (as grandes obras, sempre) uma vida mais intensiva e plena que em sua atualidade” 

(BAKHTIN, 2011, p. 362). 
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que do funcionamento de um sistema que condiciona a criação lexical às regras de produção e 

uso da língua
105

. 

 

2. O DISCURSO PÓS-COLONIAL E A CRIAÇÃO LEXICAL: RUPTURA E 

RESPONSIVIDADE TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA 

 

Sendo o heterodiscurso social a emergência das diversas vozes sociais na produção 

literária romanesca – um imperativo no gênero do discurso secundário em diálogo com os 

gêneros primários –, e a criação lexical um fenômeno linguístico imanente a dinâmica da vida 

social, aqui havemos de concebê-los como um lugar circunstanciadamente produtivo para 

problematizações sobre as contingências discursivas na formação teórico, metodológica, 

epistemológica – e, porque não, afirmar verboideológica?
106

 – da LA crítica, 

quando os modos de produzir conhecimento se defrontam com novos 

posicionamentos que abalaram os alicerces da pesquisa nas ciências sociais e 

humanas, tanto do ponto de vista teóricos como metodológico por meio da 

crítica que passou a ser feita às formas modernistas de produção de 

conhecimento e por meio das chamadas viradas pós-estruturalistas, 

discursiva, icônica, cibernética, somática, pós-colonial, feminista, queer, 

antirracista etc., que atravessaram e atravessam essas áreas, 

problematizando, entre outros aspectos, o sujeito social, que passa a ocupar o 

foco central de atenção (MOITA LOPES, 2013, p. 16). 

 

Ao instaurar uma perspectiva ética, ideológica e atenta às relações de poder, tornou-se 

indispensável, ainda nos anos 80, considerar a autonomia epistemológica, a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade da LA (CELANI, 1998) em desajuste aos 

postulados centralizadores da Linguística Teórica (pautada nos paradigmas estruturalistas – 

no objetivismo abstrato). É a partir desse movimento de inflexões com a Linguística Pura, que 

a LA passa a se autodefinir como crítica, transgressiva e indisciplinar, refutando os 

paradigmas postulados na ciência positivista, modernista, cartesiana e colonialista.  

A necessidade de considerar as diversas vozes sociais – a que tanto se ocuparam 

Bakhtin e o Círculo, ainda na primeira metade do século XX, na tarefa de elaborar um escopo 

                                                 
105

 Sobre o condicionamento normativo para o uso da língua como sistema conferir Martinet (1967), Coseriu 

(1967), Hjelmslev (1966) etc. 
106

 Bakhtin (2015) faz referência a uma tendência centralizadora por meio de premissas restritivas de considerar 

o discurso romanesco como sendo um discurso poético, no intuito de estabilizá-lo a partir de gêneros “oficiais”, 

dessa maneira foram “Esses destinos e tarefas [que] determinaram tanto certas variedades de gênero do discurso 

ideológico quantos certas correntes verboideológicas e, enfim, uma determinada concepção filosófica de 

discurso, sobretudo de discurso poético, a qual serviu de base a todas as correntes estilísticas” (BAKHTIN, 2015, 

p. 39). 
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teórico capaz de tornar a filosofia da linguagem e os estudos literários uma abordagem 

imanentemente sociológica – promoveu nos debates no campo LA no Brasil, a emergência de 

abordagens sobre a linguagem que respondessem às questões postas pelos sujeitos sócio-

historicamente situados e, por sua vez, marginalizados. 

 

O modo em que a pesquisa em Linguística Aplicada vem se 

desenvolvendo no Brasil se destaca e diferencia da pesquisa ocidental 

do hemisfério Norte, onde o próprio paradigma crítico é questionado e 

rejeitado por linguistas aplicados de renome (cf. Pennycook, 2006: 

68). No Brasil, pelo contrário, desde a década de 1990, diálogos muito 

frutíferos vêm se desenvolvendo entre a Linguística Aplicada e outras 

ciências sociais e humanas – i.e., com teorias críticas da Análise do 

Discurso, com a Crítica Literária, os Estudos Culturais, a 

Antropologia, a Sociologia – perseguindo respostas para as 

investigações que se ocupam de questões em que a linguagem tem um 

papel constitutivo nos saberes, nas configurações identitárias e nas 

relações – feministas, étnico-raciais, sociais – que formam, 

conformam, deformam, informam, transformam as realidades 

que construímos (KLEIMAN, 2013, p. 42-43, destaque nosso). 

 

 Nesse contexto teórico de rupturas, as epistemologias intituladas de hegemônicas (ou 

eurocêntricas) passaram a ser identificadas a partir de sua localização geo-espacial: no 

hemisfério norte encontram-se as epistemologias do norte – os modelos hegemônicos de 

produzir conhecimento no Ocidente.  

Mas seria interessante entender em que momento a LA, no Brasil, acolhe a perspectiva 

crítica. Em sua obra intitula Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e a questão 

ética, Rajagopalan (2003) aponta para uma retração, ainda nos anos 80, dos investimentos nas 

pesquisas na área da LA, que até então obtinha significativo financiamento militar, 

principalmente nos EUA, e passa a se tornar um peso morto para o Estado no período pós-

Guerra. O autor pontua: 

 

Quem confessa estranhar tais relações entre o progresso da ciência e 

os interesses do Estado está apenas se revelando um tanto ingênuo a 

respeito do trabalho científico e dos motivos que levam os órgãos 

financiadores de pesquisa a apoiarem este e não aquele projeto. 

(RAJAGOPALAN, 2003, p. 78). 
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 Com esse chamamento para as questões políticas que envolvem a pesquisa acadêmica, 

Rajagopalan anuncia a urgência das pesquisas em LA aproximarem-se dos problemas sociais, 

e considerarem as ideologias e as relações de poder como mola propulsora para repensar a 

relação entre teoria e prática a partir de uma perspectiva ética.  

 

A grande inovação, com a chegada da postura crítica no campo da 

linguística aplicada, tem a ver com a percepção crescente de que é 

preciso repensar a própria relação ‘teoria/prática’. Aliás, é isso que 

torna uma postura genuinamente crítica. A postura crítica tem como 

ponto de partida a recusa do binômio tal qual ele se encontra posto 

desde a época dos filósofos da Grécia Antiga. A teoria crítica, tal qual 

foi concebida e articulada pelos teóricos da Escola de Frankfurt, 

começa com um questionamento do preceito socrático
107

, segundo o 

qual tudo tem que começar por uma definição. A procura de 

definições como pré-condição para desencadear qualquer tipo de 

explicação posterior é típico da tradição racionalista que também 

prega que a prática tem que suceder a teoria, jamais podendo ser 

conduzida de forma paralela ou independente (RAJAGOPALAN, 

2003, 80). 

 

Como se pode observar, as rupturas que a LA crítica propõe reflete a rejeição que se 

espraiam da origem do pensamento ocidental, na antiguidade clássica, até os postulados da 

ciência modernista, esta pautada nas contingências teórico-epistemológicas do pensamento 

cartesiano. 

A matemática fornece à ciência moderna, não só o instrumento 

privilegiado de análise, como também a lógica da investigação, como 

ainda o modelo de representação da própria estrutura da matéria. (...) 

Deste lugar central da matemática na ciência moderna derivam duas 

consequências principais. Em primeiro lugar, conhecer significa 

quantificar. O rigor científico afere-se pelo rigor das medições. As 

qualidades intrínsecas do obcjeto são, por assim, desqualificadas e em 

seu lugar passam a imperar as quantidades em que eventualmente se 

podem traduzir. O que não é quantificável é cientificamente 

irrelevante. Em segundo lugar, o método científico assenta na redução 

da complexidade. O mundo é complicado e a mente humana não o 

pode compreender completamente. Conhecer significa dividir e 

                                                 
107

 Sem pretender aprofundar tal problematização, uma questão nos veio à mente: como definir um preceito 

socrático, se os filósofos originários do pensamento ocidental, que se dedicavam à questão do ser atravessado 

pelo tempo, não se preocupavam em apresentar conceituações ou gnosiologias, mas, pelo contrário, a partir do 

diálogo se estabelecia a dialética sobre as questões do ser.  (Cf. O Banquete e Fedro, obras de Platão). 
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classificar para depois poder determinar relações sistemáticas entre o 

que se separou (SOUSA SANTOS, 2010, p. 27-26). 

 

A natureza teórica do conhecimento científico decorre dos 

pressupostos epistemológicos e das regras metodológicas já referidas. 

E um conhecimento causal que aspira à formulação de leis, à luz de 

regularidades observadas, com vista a prever o comportamento futuro 

dos fenômenos (Idem, p. 29). 

 

A refutação desse modelo e a sua necessária superação têm fomentado posições 

antipositivistas, com orientações filosóficas, postulados teórico-metodológicos, e paradigmas 

epistemológicos bastante promissores. Antes de dar continuidade a essa reflexão, paramos 

para uma ressalva: as posições filosóficas antipositivistas repousam suas refutações no modo 

de pensamento radicalmente novo inaugurado por Edmund Husserl no começo do século XX, 

o método fenomenológico.  

Posicionando-se marcadamente como antipositivista e anticolonialista, os estudos no 

campo da LA crítica têm estado atentos à dinâmica, à complexidade da vida social e, ainda, 

aos jogos de poder que ali se forjam, pois é lá que a vida material da linguagem se realiza (em 

diálogo com os pressupostos Bakhtinianos).  

Sobre a necessidade da descolonização da produção acadêmica, Kleiman (2013, p. 46) 

pontua que “o problema central do pensamento descolonial é a relação entre a periferia e o 

poder, e especificamente com o saber como forma de poder”, a crítica repousa na necessidade 

de subverter a ordem hegemônica da produção de conhecimento e conferir status epistêmico 

às histórias locais, fomentando, assim, o questionamento ao eurocentrismo. 

 

Toda teoria crítica é histórica, no sentido de que entende que os 

sujeitos de pesquisa e reflexão são sujeitos que trazem marcas de sua 

própria situação histórica. Porém, na teoria crítica da cultura do PM/D 

[Programa Modernidade/ Descolonialidade] reivindica-se a inclusão 

de todas as histórias que marcam um sujeito, inclusive as histórias 

locais dos atores sociais agindo na periferia e a partir da periferia. 

(KLEIMAN, 2013, p. 46, destaque da autora). 

 Se a questão principal é conferir centralidade às histórias locais do hemisfério Sul, isto 

é, às vozes do sul – aquelas que até então foram deixadas à margem do processo epistêmico – 

o que se põe em voga é a mudança de direção, do centro para a periferia e da periferia para o 

centro.  
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  Nesse viés, parece-nos que a ruptura está voltada ao restabelecimento da dinâmica das 

relações de poder que se instauraram no ir e vir da produção de conhecimento de um 

hemisfério a outro: o pensamento eurocêntrico e positivista é uma borda, e as histórias locais 

e as epistemologias do sul, a outra borda.  

Nesse contexto teórico-discursivo, o processo de formação de palavras incide à 

primeira vista sobre o conceito gerativista de produtividade, isto é, a relativa liberdade com 

que usuários nativos formam novas palavras, tendo em vista as possibilidades que a língua 

dispõe (BASÍLIO, 2010). Neste caso, o processo morfológico de afixação para a formação de 

palavras, como em pós-colonial, descolonialismo, antiposivismo, entre outros termos 

comumente empregados nos debates da área, converge para a necessidade do campo de 

estabelecer um marco às rupturas que propõe. Por sua vez, discursivamente explicamos esse 

processo como sendo imanentemente dialógico: a manutenção dos lexemas das teorias 

interpeladas serve de fronteira e marco para a problematização de antigos paradigmas e a 

emergência de outras epistemologias para o estudo sobre a linguagem que dialoguem as 

formas de produzir conhecimento na modernidade recente.  

O mesmo ocorre com a formação de palavras por justaposição de lexemas, como em 

eurocentrismo, em que a justaposição dos lexemas de europeu e centro e mais a inclusão do 

prefixo ismo de origem grega com grande produtividade semântica (exprimindo sistema 

político, religião, doença, esporte, ideologia etc.), pontua, como efeito de sentido, a ideia de 

processo político-ideológico centralizador, no continente europeu, da produção de 

conhecimento no Ocidente. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tais destaques, pode-se afirmar que aqui conferimos especial atenção à 

produção lexical como fenômeno que, muito além de integrar a dinâmica do sistema da 

língua, responde às questões externas a ele: às contingências sociodiscursivas da linguagem. 

 

Nós, de bom grado, imaginamos a criação ideológica como um 

processo interior de entendimento, de compressão, de penetração e 

não nos damos conta de que, na realidade, ela está completamente 

manifesta exteriormente – para os olhos, para os ouvidos, para as 
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mãos –, que ela não se situa dentro de nós, mas entre nós. 

(MEDVIÉDEV, 2012, p. 49)  

 

 É lugar comum afirmar que os estudos de Bakhtin e do Círculo inauguraram uma 

maneira peculiar de enxergar o fenômeno da linguagem: como um fenômeno imanentemente 

social. Nesse contexto teórico discursivo, o processo metodológico usado para introduzir os 

paradigmas de uma filosofia da linguagem sociológica, deu-se por meio do permanente 

diálogo com os paradigmas que pretendia refutar, isto é, os estudos dialógicos do discurso não 

só apontam caminhos como delineiam seus fundamentados em uma dialética do 

conhecimento: “Cada enunciado concreto do sujeito é um ponto de aplicação tanto das forças 

centrípetas quanto das centrífugas.” (BAKHTIN, 2015, p. 42). 

É nessa correlação de forças que o enunciado, enquanto acontecimento da linguagem e 

componente do discurso, reúne peculiaridades estilísticas, temáticas, composicionais – 

elementos que caracterizam o gênero – e, também, ideológicas, que o mantem em 

indissociável relação com os contextos de produção (que Bakhtin chama de esferas) e com o 

outro do discurso.  

Desta maneira, observamos que no âmbito das reflexões que vêm sendo desenvolvida 

no campo da LA crítica, como, também, nos contextos das teorias críticas e pós-coloniais, o 

exercício dialógico com os paradigmas que refuta se dão a partir de um processo dialético 

para constituição de conhecimento. As contradições próprias do sistema servem de força 

propulsora para a redefinição dos paradigmas que passarão a engendrar a produção de 

conhecimentos na área, dinâmica que podemos ver impressos na constituição do léxico ali 

usado. A grande produtividade do processo de afixação na produção vocabular reflete a 

dinâmica das forças opositivas que se encontram em diálogo na área dos estudos críticos e 

pós-coloniais – Ex.: antipositivista e pós-colonial.  
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FORMAÇÃO DOCENTE: PARÂMETROS E DESAFIOS NO 

CONTEXTO DA SOCIEDADE ATUAL 

Heliud Luis Maia Moura
108

 

 

Resumo: O objetivo desta comunicação é discutir do ponto de vista teórico-metodológico a 

formação docente no contexto atual da universidade pública, considerando as formas nas 

quais essa formação tem acontecido e os desafios decorrentes da complexidade da sociedade 

contemporânea. Não é possível compreender a formação de professores sem a presença da 

atividade leitora/escritora, que, segundo Gramsci, torna o educador intelectual orgânico, o 

condutor de um conjunto de saberes, com os quais indivíduos tornam-se cidadãos 

corresponsáveis e coparticipantes nas decisões políticas. Tomo como referencial teórico as 

proposições de Bakhtin (2010a, 2010b, 2016), Nascimento (2014), Moura (2009, 2014, 2016), 

para os quais a formação docente requer desafios e objetivos coadunados com a complexidade 

da sociedade pós-moderna. Tomo como corpus de investigação, relatos de professores no 

Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa, discutindo formas de pensar e agir de 

professores em sua formação inicial. Os resultados obtidos apontam ainda para perspectivas 

de ensino atreladas às concepções tradicionais, requerendo-se uma reversão no que diz 

respeito à inserção ou mobilização de tais práticas no âmbito da educação básica. 

 

Palavras-chave: Formação docente. Contexto atual. Perspectivas críticas. 
  

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é discutir alguns parâmetros pelos quais se dar a formação 

docente no contexto atual da Universidade Pública. Nesse âmbito, considera-se o modo como 

ocorre essa formação no contexto da sociedade contemporânea, mais especificamente na 

Hipermodernidade. Dado esse contexto, é necessário construirmos instrumentos pelos quais 

os docentes tenham acesso à informação, aqui compreendida, de acordo com Moura (2014) 

“como uma ampla e significativa informação teórica, no sentido mais profundo desta 

palavra”, o que requer a apropriação de diferentes saberes, que, por sua vez, capacitam tais 

profissionais a compreender e intervir n(a) realidade, construída em diferentes ações de 

linguagem, caracterizadas como dinâmicas heterogêneas e instáveis. Nesse sentido, a 
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formação docente requer o entendimento das formas de funcionamento da sociedade, em seus 

diferentes espaços, instâncias e contextos. 

Segundo Telles (2004), a educação de professores com enfoque na competência volta-

se para os conteúdos, habilidades e desempenho destes no âmbito do espaço escolar. Para o 

autor (idem), esta abordagem está alicerçada em modelos empírico-analíticos e está ligada a 

arquivos ou inventários que explicitam os conteúdos e as habilidades necessárias para que o 

professor cumpra determinadas tarefas seguindo determinados conjuntos de estratégias, 

considerados como adequados e suficientes a um bom desempenho profissional. 

Por outro lado, há de se pensar uma formação que possa ir além da apropriação de 

conhecimentos já reificados ou consolidados, assim como uma formação baseada na aquisição 

de habilidades técnico-pedagógicas e pseudocientíficas. Assim, é necessário pensar tal 

formação, que possa romper com a perspectiva da racionalidade técnica, o que, segundo 

Telles (2004), está alicerçada na ideia de que os professores precisam aprender um conjunto 

de técnicas e comportamentos apropriados ao seu “bom” desempenho em sala de aula. 

A partir das reflexões acima realizadas, discuto o espaço de formação docente como 

um lugar de intervenção reflexiva e engajada na sociedade. Por essa perspectiva, a educação 

dos professores, numa ótica transformadora, requer destes novas concepções epistemológicas 

acerca do que é ensinar e aprender, o que vai muito além do domínio de conteúdos e técnicas, 

mas volta-se, primordialmente, para uma concepção reflexiva acerca da realidade. 

 

1 BASES TEÓRICAS 

 

No âmbito da temática aqui discutida, considero a formação docente como um espaço 

de reflexão acerca das formas de compreensão do mundo, as quais têm chegado até nós, não 

só pelos manuais didáticos – via espaço escolar – mas, acima de tudo, pelas diversas mídias 

em circulação na sociedade atual, em que subsiste uma compreensão ou entendimento 

congelados de sentidos em mobilização pelas diferentes mídias, sentidos estes oriundos de 

concepções hegemônicas e eurocêntricas acerca da realidade não só local, como também da 

realidade em nível macropolítico mundial. Dadas essas concepções em circulação, 

observamos a forma como determinados sentidos circulam socialmente e como a escola, 

espaço também constitutivo da sociedade, faz circular sentidos ou significações atreladas a 



433 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

grupos de poder legalmente instituídos, cujas visões perpassam uma ideia universalista e 

generalizante de homem e de sociedade, fazendo-se crer que tais ideias e suas práticas são 

válidas para todas as classes, segmentos e grupos sociais, e não que estas ideias referendam 

interesses de grupos majoritários historicamente dominantes, a serviço do capital 

internacional, regido pelas forças neoliberais no contexto da Hipermodernidade, cujos 

objetivos é a acumulação cada vez mais crescente do lucro e dos benefícios advindos de tal 

acumulação. Dada essa conjuntura, urge pensar a formação docente como atrelada a visões de 

sociedade e de grupos, as quais são reafirmadas nos espaços institucionais onde acontece essa 

formação, sem nenhuma clareza das consequências práticas resultantes de uma apropriação 

automática e alienada de sentidos perpassados por esses grupos dominantes, mormente nos 

espaços mais comuns de interação social, via ideologia da massificação da informação. 

Em vista do exposto, proponho-me, a partir das formulações de Bakhtin (2010b), a 

analisar determinadas concepções em circulação na formação docente, mormente na formação 

inicial, e o contributo insuficiente e lacunar de tal formação para as práticas de ensino de 

língua, especificamente de língua materna, nas escolas da Educação Básica. Logo, dado esse 

contexto, é necessário uma reflexão questionadora acerca dessas práticas, das crenças que as 

subsidiam e dos resultados que dessas ações em termos de ensino e aprendizagem, alicerçados 

estes no cumprimento de conteúdos e currículos e, por outro lado, não compromissados com o 

conhecimento, com uma perspectiva reflexiva acerca das relações sociais. 

De acordo com Bakhtin (2006, p. 42),  

 

As características da palavra enquanto signo ideológico [...], fazem 

dela um dos mais adequados materiais para orientar o problema no 

plano dos princípios. Não é tanto a pureza semiótica da palavra que 

nos interessa na relação em questão, mas sua ubiquidade social. Tanto 

é verdade que a palavra penetra literalmente em todas as relações entre 

indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos 

encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter político, 

etc. As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios 

ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os 

domínios. É portanto claro que a palavra será sempre o indicador mais 

sensível de todas as transformações sociais, mesmo daquelas que 

apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não 

abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem-

formados. A palavra constitui o meio no qual se produzem lentas 

acumulações quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo 
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de adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda não tiveram 

tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A palavra 

é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras 

das mudanças sociais. (BAKHTIN, 2006, p. 42). 

 

As postulações de Bakhtin nos fazem compreender a natureza político-ideológica de 

que se investe a formação do professor, principalmente enquanto permeada, segundo Moura 

(2017), por contradições, conflitos e instabilidades. Mas estando cerceada pelas constrições 

ideológicas, também se caracteriza como atravessada pela estaticidade e pela ausência de um 

agenciamento interventivo no que tange às práticas e aos paradigmas tradicionais, os quais 

ainda se apresentam como modelos a serem seguidos por aqueles “que se aventuram na tarefa 

de ensinar a língua”, tendo em conta, nesse contexto, a falta de perspectivas e parâmetros, que 

efetivamente se constituam como reversões e avanços em relação a tais modelos. 

Para Bakhtin (2010a, p. 348),  

 

Natureza dialógica da consciência, natureza dialógica da própria vida 

humana. A única forma adequada de expressão verbal da autêntica 

vida do homem é o diálogo inconcluso. A vida é dialógica por 

natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, 

responder, concordar, etc. Nesse diálogo o homem participa inteiro e 

com toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, 

todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra 

entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio universal. 

As imagens reificadas (coisificadas, objetificadas) para a vida e para a 

palavra são profundamente inadequadas. O modelo reificado de 

mundo é substituído pelo modelo dialógico. Cada pensamento e cada 

vida se fundem no diálogo inconclusível. É igualmente inadmissível a 

reificação da palavra: sua natureza também é dialógica. 

A dialética é o produto abstrato do diálogo. (BAKHTIN, 2010a, p. 

348) 

 

As concepções de Bakhtin ajudam-nos a compreender a formação docente, aqui 

especificamente voltada para o ensino de Língua Portuguesa, como espaço de contínuo 

dialogismo em perene construção, numa dinâmica que deve rejeitar as noções congeladas e as 

práticas obsoletas, dissociadas das transformações cada vez mais rápidas por que passa a 

sociedade da Hipermodernidade, não só em razão do aparato tecnológico digital existente, 

mas, principalmente, em função de uma lógica de mercado acumuladora, que beneficia os 

grandes grupos econômicos transnacionais ou supranacionais. Dado esse contexto, é preciso 
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entender a formação docente, no âmbito do ensino de língua, como suscetível de 

questionamentos, dúvidas e interrogações, ao mesmo que pressupondo intervenções em 

modelos já estabelecidos ou reificados. 

Para Nascimento (2014, p. 121),  

 

Uma proposta de formação em serviço, contínua e continuada, deve 

configurar um espaço em que os profissionais aí envolvidos possam 

refletir sobre o seu agir. E isso significa (re)pensar o papel da 

linguagem na tomada da consciência sobre si e sobre a forma como o 

agir constrói, avalia e reformula seus próprios atos à procura de 

melhores dimensões para planejar e melhorar as ações profissionais... 

(NASCIMENTO, 2014, p. 121). 

 

É necessário observar, nesse contexto de formação, o agir desses profissionais e, 

consequentemente, detectar diferentes formas ou patamares pelos quais esse agir se dá, para, a 

partir daí, construírem-se propostas de ação mais concretas para esses profissionais em 

serviço, de modo que, refletindo sobre os seus próprios gestos de ensinar, possam 

vislumbrar/criar outras possibilidades de ensino e aprendizagem.  

Os encaminhamentos teórico-metodológicos, aqui propostos, direcionam-se para uma 

observação mais atenta do trabalho docente dos professores da Educação Básica, 

precisamente para o acompanhamento de suas ações quando ensino da leitura e da escrita 

dentro da sala de aula. A primeira fase desta pesquisa propõe-se a observar essas ações, no 

modo como são descritas/analisadas pelos alunos da Licenciatura em Letras do Instituto de 

Ciências da Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará, o que, de certa forma, 

reflete a formação inicial e/ou contínua desses docentes. As postulações de Moura (2009, 

2014, 2016), apontam para o fato de que essa formação se caracteriza por inquietações, 

inseguranças e incertezas, resultando paradoxalmente em acomodações e enrijecimentos, em 

modelos reificados/estáticos, quando, no sentido inverso, essa formação deveria promover a 

busca por transformações das ações pedagógicas no ensino de língua; evidenciando-se, aí, 

lacunas e incompletudes significativas no percurso de formação desses docentes e, por outro 

lado, levando a uma reflexão dos responsáveis por essa formação. 

Moura (2016) propõe um “(re)conhecimento” prévio das práticas de ensino de língua 

na Educação Básica. Esse “(re)conhecimento” não implica considerar algumas dessas práticas 

como não válidas ou incoerentes, mas levar em conta o fato de que elas existem, 
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correspondendo aos objetivos intencionados e/ou propostos por esses docentes em suas ações 

de ensinar, as quais referendam crenças já cristalizadas relativas ao que é ensinar e aprender 

uma língua, aqui no caso, a língua cujos aprendizes já falam ao entrar para a escola. 

Acrescente-se, de acordo com Moura (2016), que a complexidade dos contextos e 

instâncias de interação da Hipermodernidade requer múltiplas competências dos educadores, 

mormente dos professores de língua; destes se requer o domínio não só dos suportes digitais, 

mas, sobretudo, da apropriação eficiente das diferentes linguagens veiculadas por tais 

suportes.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O corpus analisado consta de 15 (quinze) relatórios do Estágio Supervisionado em 

Língua Portuguesa do Curso de Licenciatura em Letras – Instituto de Ciências da Educação 

da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Os relatórios, sob análise, foram 

produzidos pelos licenciandos do Curso de Letras a partir da observação das aulas de 

professores do Ensino Médio de escolas públicas estaduais da zona urbana de Santarém. As 

categorias sob análise são ainda provisórias e não estão nomeadas de forma específica, 

podendo ser reformuladas durante o andamento da pesquisa. Os dados são preliminares e 

podem ser acrescidos, de modo a se obter uma maior representatividade destes. As análises 

aqui feitas podem também ser ampliadas e aprofundadas no curso do processo de 

investigação. Os sujeitos são os alunos da Graduação em Letras/Português, considerando as 

atividades de estágio que devem realizar, atividades estas integrantes do currículo do 

mencionado curso. 

 

3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O objetivo das análises preliminares, aqui realizadas - tomando como dados relatos 

dos alunos de Licenciatura Plena em Letras/Português no Estágio Supervisionado 

(Observação) – é discutir as possíveis interferências da formação de professores da Educação 

Básica em suas ações de ensinar leitura e escrita em sala de aula. Assim, os dados podem não 

determinar elementos dessa formação, em sua relação mais direta com as concepções teórico-

metodológicas desses professores postas em ação nas atividades de ensinar a partir dos eixos 

supracitados, mas podem demarcar e/ou indicar elementos relativos a posturas ou atitudes 
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que, de certa forma, refletem/reconstituem o percurso de formação desses docentes nos 

espaços institucionais pelos quais transitaram/transitam. 

Os dados constam de 4 (quatro) excertos, retirados dos relatórios pesquisados, 

constituindo uma amostra da natureza qualitativa, em sua relação com o que é objeto desta 

investigação: verificar, a partir das ações docentes de professores de Língua Portuguesa, 

elementos que evidenciam os efeitos resultantes de sua formação nas instituições pelas quais 

passam ou ainda transitam. 

Excerto 1: 

Ainda neste dia 29 de novembro de 2016 (tarde) foi observado as aulas 

da professora B. o primeiro e o segundo tempos foi com a turma 2º D e a 

atividade deste dia foi continuação da explicação sobre: concordância verbal e 

nominal. Essa turma é bem agitada e vez ou outra a docente acaba perdendo o 

domínio da turma. A turma é meio aérea, somente alguns alunos estão 

prestando atenção na atividade que a docente os apresenta. 

Exemplos usados na explicação: 

 Faz dois meses que ele partiu. (tempo) 

 Há muitos alunos nessa sala. (sentido de existir) 

 Houve manifestações na praça. (sentido de acontecer) 

 Faz verões terríveis aqui. (temperatura) 

 Há dias que espero... (tempo) 

 Choveu papeis picados do alto do pódio. (fenômeno natural, sentido 

conotativo). 

 Choveu muito ontem. (fenômeno natural) 

Após a explicação desses exemplos, a professora dez a chamada e chamou 

a atenção para o fato deles (os alunos) estarem dando mais prioridades para os 

jogos internos da escola do que para a aula em sim. Em seguida, continuou a 

explicação sobre concordância nominal. 

Exemplos usados na explicação: 

 Dedicava todo seu tempo ao comércio
(M)

 e a navegação
(F)

 costeira
 (adj. S)

. 

 Nunca vi tamanho
 (adj. adn.)

 despeito
(M)

 e ingratidão
(F)

. 
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 Permaneceu fechada
(pred. do suj.)

 a porta
(F)

 e o portão
(M)

. 

Não muito distante da professora A, a professora B, também adota o 

método de ensino por frases soltas no ensino de gramática.  

O terceiro tempo foi na turma 2º E. Foi iniciada a aula com a chamada e 

conseguinte foi dado visto nos exercícios de literatura. Foi notório que nessa 

turma muitos alunos não fazem os exercícios e como a professora deixou para 

receber ate os dois últimos dias de aula dela, muitos (maioria) começaram a 

fazer nesta aula as atividades. E essa foi a aula do dia. Somente resolução de 

exercícios e vistos. 

O quarto tempo foi na turma 2º G. Nessa turma também foi somente para 

vistos. Observou-se que a maioria dos alunos não faz a atividade solicitada e 

tiram fotos do caderno de quem faz para fazer em seu caderno para ganhar os 

vistos. E a professora se convence de que eles fazem a atividade por si só. 

Os dois últimos tempos foram novamente na turma 2º E com os vistos na 

atividade de língua portuguesa. Enquanto a professora estava em seus 

aposentos, recebendo vez ou outra os cadernos dos alunos, a sala ficou uma 

bagunça, formou-se grupo nas salas, e a conversa, celular e maquiagem 

rolaram soltos. 

 

Neste excerto, observamos, conforme o relato da licencianda, que a professora tem 

uma concepção essencialmente normativa de ensino de língua. Tópicos de gramática, como 

concordância verbal e nominal – cuja unidade de análise é a frase – constitui um dos cernes 

das atividades desenvolvidas em sala de aula. Há uma ênfase muito grande nos exercícios pré-

fabricados, já disponibilizados no livro didático. Esse tipo de abordagem, ratifica uma 

concepção de língua como um artefato pronto, simplificado, desvinculado de ações autênticas 

de linguagem em mobilização nos espaços sociais. 

Por outro lado, evidencia elementos da formação docente, voltada, a partir do contexto 

do Estágio e dos relatórios analisados, para a crença de que ensinar língua é ensinar a forma 

ou a estrutura; mais ainda, direcionada para uma noção de língua recortada, no modo como 

são apresentados os exercícios propostos pela professora. 
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Embora que esse tipo de abordagem possa não refletir diretamente a formação do(a) 

docente, traz elementos indiciadores de uma concepção de ensino oriunda de uma formação 

válida para um determinado tempo no passado, mas incoerente ou insuficiente para as 

exigências das práticas sociais da sociedade atual, nas quais os sujeitos precisam tomar uma 

posição avaliativo-argumentativa acerca do que ouvem, leem e escrevem. 

Excerto 2: 

No dia 22 de dezembro de 2016, o estágio continuou na escola Rio 

Tapajós na turma 2º D. Como já citado, os alunos se atrasam pelo menos 30 

min e com isso o conteúdo atrasa. Na tentativa de adiantar o assunto, nessa 

aula, o professor copia no quadro todo o assunto que será ministrado, no caso, 

figuras de linguagem. Quando os alunos chegam na sala, o quadro branco já 

está cheio de informações. 

Entendo a preocupação do professor em relação ao atraso dos alunos, pois 

o mesmo poderá ser cobrado pela secretaria caso não apresente notas. Porém, 

só existe aula se tiver alunos, a interação entre professor e aluno só pode ser 

feita com a presença dos alunos e por mais que cheguem atrasados, que sentido 

faz o professor copiar um assunto para uma sala vazia? E depois os alunos 

simplesmente copiarem o assunto? É preciso ter a sensibilidade e entender que 

por mais que seja um adiantamento de conteúdo em busca de notas bimestrais 

o que está em jogo é o aprendizado do aluno. 

Os exemplos colocados no quadro foram: 

Catacrese. EX: A perna da mesa está quebrada. 

Metonímia. EX: Tocar Legião Urbana 

EX: O caminhão matou 8 pessoas e 50 ficaram feridas. 

EX: No alto da torre, o bronze soava melancólico. 

Quando vi os exemplos no quadro, fiquei a refletir que, o ensino de língua 

portuguesa está totalmente desvinculado com a prática da leitura, do 

pensamento crítico. A potencialidade que a língua tem para ser estudada está 

sendo ignorada por meros exercícios que cansam o aluno e que muitas vezes 

não contribuirá para sua vida pessoal e muito menos profissional. Os PCNs de 
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Língua Portuguesa, pág. 30, falam da importância dos textos na vida de um 

aluno, vejamos: 

Toda educação verdadeiramente comprometida com o exercício da 

cidadania precisa criar condições para o desenvolvimento da capacidade de 

uso eficaz de linguagem que satisfaça necessidades pessoais que podem 

estar relacionadas às ações efetivas do cotidiano, à transmissão e busca de 

informações, ao exercício da reflexão [...] são os textos que favorecem a 

reflexão crítica e imaginativa, o exercício de forma de pensamento mais 

elaboradas e abstratas, os mais vitais a plena participação numa sociedade 

letrada. 

  

No excerto 2, verifica-se com base nos relatos feitos pela licencianda, que a 

temática/conteúdo - objeto de ensino da professora – constituem-se como obsoletos e 

defasados, pelo menos na forma como são apresentados e ensinados. Os exemplos são dados 

em frases, com uma extrema simplificação no que concerne aos usos de processos 

metafóricos e metonímicos, nos vários gêneros discursivos em mobilização nas atividades 

sociais.  

Como a licenciada mesmo afirma, “o ensino de língua está totalmente desvinculado 

com das práticas da leitura, do pensamento crítico”; conforme também corroborado pelos 

PCNs, em um dos recortes mostrados pela estagiária. O excerto também traz a presença das 

atividades de copiação, as quais se constituem como monótonas, cansativas e ineficientes, 

mesmo que, no caso, se prestem à colocação do conteúdo no quadro. No entanto, tais 

atividades não evidenciam um engajamento efetivo dos alunos em relação à temática, 

reduzindo-se à mera identificação (nomenclatura) das chamadas figuras de linguagem.  

De acordo com o dado, observamos uma concepção de ensino desapartada das 

experiências sociais e culturais dos alunos. Tendo em conta o dado em exemplo, verificamos 

que a ação de ensinar realizada pela professora reconstitui, direta ou indiretamente, o contexto 

em que se deu a sua formação, ainda permeada por uma visão de língua fragmentada, 

desvinculada dos seus modos de realização, nos quais se considera e se experiencia conflitos, 

contradições e instabilidades, nem sempre fáceis de enfrentar, mas que requer dos indivíduos 

uma multiproficiência linguístico-discursiva, à altura das exigências desses contextos de 

interação. 
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Excerto 3: 

Ainda no dia 19/12/16 as aulas seguiram na turma do 3º A, a disciplina 

ministrada foi Língua Portuguesa II. o assunto ministrado foi: produção de 

texto dissertativo (redação). 

A aula mostrava os procedimentos básicos de como fazer uma redação 

dissertativa – argumentativa. A professora distribuiu uma folha com os 

principais erros cometidos nas redações do ENEM e dicas para como evitá-los. 

Enquanto os alunos liam ela corrigia outras redações em sua mesa, passados 

alguns minutos a professora interrompeu a leitura e seguiu a explicação dos 

seguintes tópicos: Interpretação de tema. Antes de começar a escrever tem que 

entender o tema que está sendo pedido; Construção do rascunho, para fazer 

qualquer texto, antes tem que escrever um rascunho para que não ocorra erros; 

Revisão e acabamento e Elaboração do título. 

Segundo a professora, era ministrada aula de redação toda semana, e 

mesmo assim, os alunos sentem muitas dificuldades e continuam cometendo 

muitos erros no desenvolvimento dos textos. Para Antunes, isso acontece 

porque: 

Elaborar um texto escrito é uma tarefa cujo sucesso não se completa, 

simplesmente, pela codificação das ideias ou das informações, através dos 

sinais gráficos, ou seja, produzir um texto escrito não é uma tarefa que 

implica apenas o ato de escrever. (ANTUNES, 2003, p. 54). 

Talvez esses alunos não tiveram a oportunidade de praticar a leitura e 

escrita no ensino fundamental e agora na última etapa da educação básica, o 

Ensino Médio, sentem a necessidade de aprender de forma urgente, pois sabem 

que uma excelente nota na redação pode abrir portas para o ensino superior. 

Para promover o desenvolvimento do aluno o professor é pela 

determinante para que essa evolução aconteça, e percebi que o método da 

docente, não e tão eficaz como deveria. Quem sabe se a mesma utilizasse 

temas mais atuais de forma dinâmica, assim despertaria o interesse maior dos 

alunos. 
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Conforme os relatos, a professora distribui uma folha com os principais erros 

cometidos nas redações do ENEM e dicas de como evitá-los. Continuando as suas 

orientações, a docente propõe alguns procedimentos mais gerais e superficiais sobre a forma 

de condução da atividade. No entanto, verificamos, com base no relato, a ausência de uma 

sequência metodológica mais detalhada com vistas à realização da produção textual. Não se 

observa, aí, uma preparação relativa aos temas a serem tratados na dissertação escolar, nem 

uma espécie de contextualização oral prévia, que possa servir de base para os textos a serem 

lidos e produzidos. Aliás, a professora não disponibiliza esses textos que embasarão a 

produção dos alunos. É tudo feito no vazio, colocado de maneira impositiva, privilegiando-se 

os erros e não estimulando o desenvolvimento da competência discursiva dos aprendizes. 

Como descrito no relato, a professora tem pressa em mostrar os “erros” das redações, 

tanto do ENEM quanto dos alunos, mas não experimenta/cria uma metodologia, na qual os 

alunos possam colocar-se como locutores/agentes de seus próprios dizeres, em que sejam 

capazes de contar sobre as suas experiências, assim como tornarem-se aptos a discursivizar 

sobre a realidade sociohistóricas, na qual estão imersos. 

Como afirmei, a metodologia esta pautada numa perspectiva um tanto conservadora, 

atrelada a posturas autoritárias, nas quais se impõe uma atividade de escrever desprovida de 

qualquer significado social e sem motivações autênticas, que levem a um ato de ler e escrever 

significativo para aqueles para os quais se propõe essa tarefa. Acrescente-se que os temas são 

impostos, sem nenhuma discussão sobre estes. Nesse tipo de ação pedagógica, os temas caem 

de paraquedas e os alunos têm que fazer milagres para conseguir dizer o mínimo acerca do 

que veiculam. 

Logo, o tipo de ação pedagógica relatado pela estagiária, aponta para uma formação 

docente lacunar, dissociada das experiências sociais e aquém do que se espera em termos de 

ações de linguagem coadunadas com a complexidade de uma sociedade tecnológica 

competitiva, excludente e segregadora. 

Excerto 4: 

A melhora da compreensão de Língua Portuguesa é proporcionada através 

do bom entendimento da fala, seja escrita ou oral, além da inserção no 

agradável campo de análise linguística. Os textos lidos não eram discutidos 

largamente e pouco requisitavam um entendimento avançado de Língua 
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Portuguesa do alunado. Havia um momento de leitura, mas o debate sobre as 

poesias lias era inexistente ou unilateral porque apenas a professora falava. Os 

assuntos eram explicitados de uma forma mecânica. Sempre o mesmo passar 

de matérias, sempre a mera revisão para a prova, sem nenhuma inovação. 

Propiciar a leitura, permitir meios de debate no campo da escrita e 

redirecionar a atenção ao cerne dos textos usados ajudará um melhor ler e 

escrever. E as turmas não reformulavam textos didáticos e nem retratavam 

diálogos gramaticais com uma excelente performance. Era imperceptível o 

envolvimento dos alunos com textos, contextos e contextualização. Além da 

abordagem utilizada para as atividades de gêneros textuais ser de certa forma 

inadequada, apesar de arrojada. O entendimento e a capacidade de produção 

textual não estão apenas relacionados à decodificação de palavras. 

Por meio da observação é possível refletir sobre a capacitação de futuras 

ações didáticas. A produção de discussões pedagógicas, permitindo uma 

reflexão crítica e edificando a identidade como professor, estudando a 

instituição e desenvolvendo ações importantes para o processo de ensino e de 

aprendizagem. Todas as ações realizadas foram consideradas como ações 

pedagógicas de uma Escola com ensino de qualidade. Porém, é enfadonho o 

não inovar e apenas a correção do suposto errado. O estágio é vivência, 

experimentação e insistência em compreender os tramites escolares. E o obtido 

não superará e nem será equivalente ao esperado. 

 

Quanto a este excerto, observamos, com base nos relatos, que há um silêncio em sala 

de aula, os alunos leem ou fazem que leem, mas mesmo pressupondo que conseguem 

entender o que os textos dizem, não falam acerca dos sentidos aí veiculados. Desse modo, a 

leitura constitui um mero cumprimento de uma atividade prevista no plano de unidade, sem 

nenhuma finalidade ou razão, tornando-se algo improdutivo e destituído de valor 

sociodidático. 

O relato da licencianda é relevante porque dá destaque a uma atmosfera fria e 

silenciosa nas atividades de leitura. Segundo ela, “havia um momento de leitura, mas o debate 

sobre as poesias lidas era inexistente ou unilateral porque apenas a professora falava”. Esse 
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tipo de postura apresenta-se como um entrave para o que se espera de um educador de 

qualquer área do conhecimento. Em se tratando do professor de língua, ações pedagógicas 

como essa andam na contramão das expectativas sociais dos cidadãos que frequentam a 

escola, espaço no qual se deve propiciar o debate, a exposição livre de ideias, a argumentação. 

O relato também dá destaque ao mecanicismo ou automatismo das aulas, com a 

exposição de conteúdos enfadonhos e desprovidos de objetivos que se constituam como 

significativos para experiências individuais e sociais dos alunos. 

Dado o exposto, constata-se que a formação docente, na forma como as ações 

pedagógicas são realizadas, é desprovida de sentido, pois atua à margem dos contextos sociais 

de interlocução, como que operando num mundo à parte, no qual os alunos são tratados como 

“peças automáticas/autômatas”, espécies de depósitos de conteúdos, e não cidadãos 

integrantes de uma sociedade complexa, exigente, elitista e exclusora de grandes parcelas da 

população, precisamente grupos e segmentos historicamente impedidos do acesso aos bens 

culturais. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados aqui apresentados e discutidos, fruto da observação dos licenciados no 

Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa, levam-nos a compreender as lacunas 

existentes na formação docente do professor de língua. Se as ações desses professores 

observados não refletem ou reconstituem diretamente sua formação inicial e/ou contínua, 

apontam, no mínimo, para alguns itens ou intervenientes integrantes dessa formação. 

Entendendo que esta se deu para um determinado momento da História e correspondeu às 

demandas próprias de determinados contextos, não faz mais sentido para os contextos e 

demandas da sociedade atual, que se constitui como complexa, altamente tecnologizada, 

requerendo dos educadores e professores de língua uma formação continua em constante 

revisão e/ou reconstrução, com acesso a novas estratégias de ensino, especificamente nos 

eixos de leitura/escrita, que possam se colocar à altura da complexidade das interações em 

mobilização nos contextos da Hipermodernidade. 
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NOÇÕES DE ARGUMENTAÇÃO: O QUE OS PROFESSORES DE 

LÍNGUA PORTUGUESA ARGUMENTAM NOS RELATÓRIOS DE 

ESTÁGIOS? 

 

Julio Ferreira Neto
109

 

 

 

Resumo: Esta pesquisa atrelada ao projeto “A escrita sobre as práticas de ensino em 

licenciaturas do Brasil, Costa Rica e de Honduras: registro, análise e produção de 

conhecimento” (UFPA/CNPQ), tem como objetivo investigar quais os elementos 

argumentativos que estão presentes nos discursos dos professores de português em formação 

inicial ao escrevem sobre as aulas observadas e regidas durante o Estágio no Ensino 

Fundamental. Para realização desta pesquisa adoto os seguintes tipos de investigação: a 

pesquisa bibliográfica e a documental. Assim, analiso uma amostra de dois relatórios de 

estágio elaborados na disciplina “Estágio no Ensino fundamental” do Curso de Licenciatura 

em Letras da Universidade Federal do Pará, Campus Castanhal com o intuito de averiguar a 

argumentação que os graduandos constroem em sua escrita e de que forma esta contribui para 

a produção de conhecimento. Para análise dos dados utilizo noções argumentativas elencadas 

por Pécora (1999) e Abreu (2006). Por meio dos resultados, constatei que nos discursos 

produzidos há dois problemas de argumentação recorrentes: a presença de noções confusas e a 

noção de retorsão. E a partir disso, percebi que  a presença desses elementos argumentativos 

implica diretamente no auditório ( a quem o discurso se dirige), pois os estagiários moldam 

seus argumentos com a finalidade apenas de convencer/persuadir os professores formadores 

(auditório). 

 

Palavras-chave: Escrita. Noções argumentativas. Relatório de estágio. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste texto, discorro a respeito de uma pesquisa sobre a escrita acadêmica de 

estudantes do curso de Letras da Universidade Federal do Pará, Campus Castanhal. Pretende-

se, com a pesquisa, analisar as noções de argumentação e os usos de elementos linguísticos 

que contribuem para a tessitura da argumentação nos discursos produzidos pelos graduandos, 

com o intuito de investigar como os alunos do Curso de Letras- Língua Portuguesa, 

posicionam-se diante da escrita sobre as práticas de ensino realizadas durante o Estágio 

Supervisionado no Ensino Fundamental. 

                                                 
109

  Mestrando em Linguística do Programa de Pós Graduação em Letras da Universidade Federal do Pará.  
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A escrita acadêmica desses estudantes de graduação, em formação inicial, na 

Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa, fez com que me instigasse a analisar esses textos 

produzidos em contextos determinados. Para realizar esta investigação, os procedimentos 

metodológicos foram os seguintes: primeiramente, foi realizada uma a pesquisa bibliográfica 

e em seguida uma pesquisa documental. Assim, analisei uma amostra de dois relatórios de 

estágio elaborados na disciplina “Estágio no Ensino fundamental” do Curso de Licenciatura 

em Letras da Universidade Federal do Pará, Campus Castanhal com o intuito de averiguar a 

argumentação que os graduandos constroem em sua escrita e de que forma esta contribui para 

a produção de conhecimento.  

Este texto encontra-se organizado da seguinte forma: esta introdução, em seguida 

pressupostos teóricos; um breve histórico sobre a argumentação; noções argumentativas; as 

noções argumentativas nos relatórios de estágios e por fim as considerações finais.  

 

 

 

  

1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

 

Como é de conhecimento popular a argumentação é entendida com dedução, 

conclusão, razão, discussão e questionamento. Mesmo com o termo sendo polivalente, sempre 

admitimos que a definição de argumentar é polissêmica e está, de certa forma, subjugada às 

práticas linguageiras exercidas nos diversos segmentos das esferas sociais, e será entendido de 

acordo com a cultura e o nível de conhecimento atrelado a cada comunidade. Desse modo, 

isso acaba ganhando significado de que o tipo de argumento utilizado dependerá do tipo de 

auditório (interlocutor) a quem o discurso estará se dirigindo.   

O significado do termo argumentar, discordando da maioria do que se pensa no senso 

comum, não seria vencer o outro ou forçá-lo a agir de acordo com a nossa vontade, mas sim 

de “convencer, vencer junto com o outro, caminhando ao seu lado, utilizando, com ética, as 

técnicas argumentativas, para promover os obstáculos que impedem o consenso” (ABREU, 

2006, p. 93). Ainda nesse sentido, o autor além de afirmar que argumentar é a arte de de 

convencer e persuadir, ele defende que  
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Argumentar é, pois, em última análise, a arte de, gerenciando 

informação, convencer o outro de alguma coisa no plano das ideias e 

de, gerenciando relação, persuadi-lo, no plano das emoções, a fazer 

alguma coisa que nós desejamos que ele faça (p. 26). 

 

2 BREVE HISTÓRICO SOBRE OS ESTUDOS DA ARGUMENTAÇÃO 

 

Os estudos da argumentação sejam em textos escritos ou orais perpassam por uma 

grande complexidade, pois esses estudos são caracterizados por uma visão interdisciplinar. Os 

estudos mais antigos a respeito da argumentação se iniciam em Atenas, na Grécia Antiga, por 

volta de 427 a.C., através dos ensinamentos da disciplina Retórica que era destinada à 

preparação dos cidadãos para bem utilizarem os discursos públicos. Esta diciplina era muito 

importante para que os cidadãos conseguissem dominar a arte de bem falar e de argumentar 

com as pessoas, nas assembleias populares e nos tribunais (ABREU, 2006, p. 27). Ademais, a 

Retórica, desde a antiga tradição greco-latina, sempre teve vinculação com a lógica e a 

dialética, e dessa forma ela também se relaciona com ao raciocínio lógico, cuja regras 

tradicionalmente seguem a teoria do silogismo.  

Entendemos que argumentar também é dialogar. Nesse sentido, Plantin (2008, p. 8-9 

apud CAVALCANTI, 2010) que, do ponto de vista da organização clássica das disciplinas, a 

argumentação está vinculada à lógica, “a arte de pensar corretamente”; a Retórica, “a arte do 

bem falar” e à dialética, “arte de bem dialogar”.  

A Retórica com o passar dos anos de ensino e a tradição escolar sofreu uma espécie de 

deslegitimação devido ao pensamento cientifico positivista no século XIX. Porém, em 

meados do século XX, a Retórica voltou a fazer parte de trabalhos como de alguns estudiosos 

como “Tratado da argumentação” de Perelman & Tyteca (1958) e “Os usos do argumento” de 

Toulmin (1958), em que o caráter retórico da argumentação foi retomado (CAVALCANTI, 

2010). 

Nesse mesmo período, a argumentação despertou interesse em alguns linguistas, por 

exemplo a obra “L’argumentation dans la langue” de  Ascombre & Ducrot (1983). Para esses 

autores, a argumentação é uma atividade própria da linguagem humana e, no Brasil, a noção 

de operadores argumentativos é bem recorrente em trabalhos da linguística textual passaram a 

adentar e circular em trabalhos que estão ligados à escrita.   
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2.1 NOÇÕES DE ARGUMENTAÇÃO  

 

A partir deste contexto histórico Pécora (1999) compreende a noção de argumentação 

advinda dos conhecimentos aristotélicos. Nesse sentido, para visão aristotélica a 

argumentação “faz referência ao conjunto dos procedimentos linguísticos (as provas técnicas, 

no dizer do filósofo) mediante aos quais o orador é capaz de persuadir ou convencer o seu 

público, obter a sua adesão (passional ou intelectual – se se quiser manter algumas das 

dicotomias prezadas pelo pensamento aristotélico)” (p. 87). 

Partindo dessa noção aristotélica, Pécora (1999) inclui algumas complementações sob 

o viés da teoria do discurso, pois acredita que seja necessário considerá-las mais 

detalhadamente para que se possa dar conta da análise das ocorrências problemáticas de 

argumentação encontradas na escrita. Dessa forma, ele considera a dimensão do uso 

linguístico que é posto em evidência pela noção de argumentação no momento em que ela se 

vincula à noção de discurso (PÉCORA, 1999, p. 88).  

O sentido da argumentação se amplia em dois momentos: primeiramente, o termo 

argumentação não se refere apenas a um tipo particular de emprego verbal, mas ela é 

considera como, sobretudo, uma propriedade fundamental para caracterização da linguagem 

com o discurso. Nas palavras do autor,  

 

os problemas de argumentação não devem ser entendidos tão somente 

como de determinados artifícios ou instrumentos à disposição de um 

determinado usuário, mas sim como problemas que afetam as próprias 

condições de produção de discurso (p. 88). 

 

E no segundo momento, a linguagem é evidenciada pela noção de argumentação no 

momento em que é necessário considerar qualquer produção linguística que para recobrir um 

valor discursivo na estratégia da interlocução, vale dizer, na medida em que o reconhecimento 

do sentido de produção implique o reconhecimento de uma ação entre sujeitos da linguagem.  

Pécora (1999) em seu livro Problemas de Redação faz uma análise da produção 

textual de vestibulandos e explicita sobre uma apresentação de um diagnóstico problemático, 

isto é, problemas redacionais que englobam também as argumentações encontradas na escrita 

desses estudantes. Nesse sentido, essa noção argumentativa é percebida na escrita dos alunos 

na qual se tratava de muitas produções ‘falsas’ do processo ativo de elaboração de um 
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discurso capaz de preservar a individualidade de seu sujeito e de renová-la, desdobrá-la, na 

leitura de seus possíveis interlocutores. 

Segundo Pécora (1999) para efeito de entendimento da caracterização da linguagem 

e da produção escrita, o discurso é entendido como a prática social da produção de textos, ele 

é reverberado por uma construção social e que pode ser analisado considerando 

seu contexto histórico-social e suas condições de produção. Ele reflete uma visão de mundo 

determinado, necessariamente, vinculada à do seu autor e à sociedade em que vive. 

Sob este viés, o autor mencionado anteriormente elucida que para a teoria do 

discurso a argumentação é o conjunto dos procedimentos linguísticos mediante os quais o 

orador é capaz de persuadir ou convencer o seu público. Portanto, qualquer uso de linguagem 

e que desenvolva um vínculo intersubjetivo e que possua um efeito de sentido pode 

demonstrar uma argumentação. 

Sendo assim, o que se tem evidenciado é que muitas produções escritas são 

tipologicamente dissertativas, tanto nas escolas quanto nos cursos preparatórios, sendo uma 

exigência em muitas faculdades e seus processos seletivos de vestibulares pelo país. A 

produção escrita dissertativa se manifesta tipicamente nesses meios com o propósito do 

escritor produzir um texto que seja constituído por argumentos válidos e provas cabíveis de 

ser avaliado positivamente, o que pode estimular o interesse dos possíveis interlocutores e 

convencendo-los a partir do tema exposto. Desta feita,  

 
A argumentação diz respeito diretamente a uma concepção da natureza da 

linguagem, e, desse modo, pretende revelar uma dimensão essencial do uso 

linguístico. Em outras palavras, ela representa uma questão suficientemente 

abrangente para impor-se à análise de quaisquer ocorrências particulares de 

linguagem (PÉCORA, 1999, p. 89-90). 

 

Podemos compreender, de um modo geral, esses problemas de argumentação 

partindo de quatro noções percebidas através da escrita de alunos: noção confusa, noção de 

totalidade indeterminada e semi-formalizada e lugar-comum. A primeira, noção confusa, 

consiste numa escrita em que o usuário cita um conceito vago e contraditório, que comporta 

vários significados, que Pécora denomina de “vácuo semântico”.
110

 

                                                 
110

 É importante destacar que essas três noções argumentativas são primeiramente idealizadas por Charles 

Perelman que foi um filósofo que viveu e ensinou durante a maior parte de sua vida na Bélgica. É um dos mais 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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 A segunda, noção de totalidade indeterminada, é entendida a partir do momento em 

que o orador se utiliza para estender “o processo inicial ao longo de uma sequência de 

‘relações-balão’ que vão enchendo de ar a sua argumentação e sem nenhuma referência 

particular que possa esclarecer o que é dito” (PÉCORA, 1999, p.102). A terceira noção 

nomeada como semi-formalizada consiste numa escrita sofisticada, há um emprego técnico 

por parte dos usuários ligados a norma padrão da língua. De acordo com Pécora, o usuário  

 

[...] não faz mais do que evidenciar uma variante da tentativa de 

responder à tarefa da escrita tal como ela é concebida historicamente 

no interior da escola. Ou seja, como espaço exclusivo do tipo de 

linguagem que é privilegiado e elevado à categoria padrão pela 

instituição escolar (p, 103). 

 

A última noção, o lugar-comum, pode ser compreendida a partir da imagem de 

sentidos que o produtor terá do seu interlocutor. O autor ainda explica que o produtor 

simplesmente utiliza de um discurso pronto que teve simplesmente o trabalho de reescrevê-lo 

afim de completar a ausência de sentido no texto.  

Portanto, os problemas de argumentação relacionados com a escrita muitas das vezes 

são advindas da educação básica, porém, na universidade não será capaz de sanar tais 

dificuldades ou problemas da educação brasileira e posteriores solidificações que vierem a 

desenvolver nos seus usuários. Algumas coisas poderão ser estimuladas pelos cursos da 

universidade para tentar ajudar este usuário e recuperar o tempo perdido, mas nada poderá 

recuperar uma experiência que deixou de haver (PÉCORA, 1999). 

Acredito que a universidade tem um papel importante na tentativa de diminuir a 

problemática da escrita de alunos ingressos e que não poderá se ausentar ou deixar de 

perceber seu público. Este, porventura, é o que a constitui e torna-se sua responsabilidade na 

formação de alunos que serão profissionais e estarão atuando na sociedade futuramente e 

saber lidar com tais problemas solidificados requer um trabalho de forma reflexiva e 

superativa. 

 

                                                                                                                                                         
importantes teóricos da Retórica no século XX.  A maior parte de sua teoria encontra-se em sua obra principal 

intitulada como  Traité de l'argumentation - la nouvelle rhétorique que teve sua tradução para o português como 

Tratado da argumentação - a nova retórica"), de 1958, escrito em conjunto com Lucie Olbrechts-Tyteca. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucie_Olbrechts-Tyteca&action=edit&redlink=1
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3 AS NOÇÕES ARGUMENTATIVAS NOS RELATÓRIOS DE ESTÁGIOS DE 

ESTUDANTES DE LETRAS 

 

Para esta análise, meu corpus é composto por excertos de dois relatórios de estágios do 

ensino fundamental. 

  

RELATÓRIO A 

 

 Excerto I 

“Ela iniciou a aula chamando a atenção de uma aluna que estava em pé na sala de aula. Em 

seguida, a professora cobrou as atividades do livro didático que havia deixado na aula 

anterior. A maioria dos alunos não havia respondido, por não terem entendido as questões 

diante disso, a professora leu junto com os alunos e explicou como a desenvolvê-las e 

permitiu que aqueles que ainda não haviam realizado a tarefa a fizesse. 

Enquanto isso, a professora atendeu ao pedido da funcionária da biblioteca para entregar aos 

alunos, os livros de história, geografia e matemática. Depois da entrega dos livros, ela 

explicou e respondeu as questões da aula anterior junto com os alunos sobre a significação das 

palavras de acordo com o verbete”. 

 

Nesse excerto, percebo que o orador constrói sua argumentação com base em um 

discurso cristalizado para tentar convencer o seu auditório de que as aulas da professora não 

possuem uma sequência/ordem ou que não são planejadas, afim de que seu auditório acredite 

em seu argumento. Porém, a própria construção do discurso traz uma noção argumentativa 

confusa, pois as expressões como “a professora leu junto com os alunos e explicou como a 

desenvolvê-las e permitiu que aqueles que ainda não haviam realizado a tarefa a fizesse” e 

“ela explicou e respondeu as questões da aula anterior junto com os alunos sobre a 

significação das palavras de acordo com o verbete” explicitam que a docente tentou ajudar 

seus alunos explicando e dando oportunidades para fazerem a atividade em sala. 

 Verifico também que nesse fragmento o estudante escreve detalhadamente as práticas 

de ensino da professora repetindo seu discurso pelas retomadas dos momento da aula, porém 

traz noções confusas já que não atenta que a professora  estava apenas terminando a atividade 

da aula passada que ficou pendente, e isso se torna um problema para ele, e mesmo assim 
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insiste na expressão “explicou” que se  repete duas vezes como podemos ver e desse modo faz 

com que seu auditório perceba que a professora está ajudando os alunos a desenvolverem suas 

atividades. 

 

Excerto II  

“A aula continuou com mais atividades do livro didático, que contemplavam assuntos 

como: derivação metonímia, substantivo e sinonímia. A professora explicou a evolução da 

palavra retrato para fotografia e esta para foto, pois essas palavras estavam presentes nas 

questões. A professora prosseguia sua aula explicando as questões para que os alunos 

respondessem, eles apresentaram dificuldades para entendê-la. Durante suas explicações, 

ela dava as respostas para os alunos, sem escrever no quadro, cabia aos alunos escrevê-las nos 

seus cadernos. Após as correções, a professora passou o visto nos cadernos e liberou a turma. 

A professora usou apenas o livro didático como recurso para desenvolver sua aula.” 

    

Nesse excerto, percebi que o orador repete várias vezes termos ligados ao verbo 

explicar, porém há um vácuo semântico, pois na escrita ele não tece uma argumentação sobre 

as explicações que a professora dá aos alunos, deixando um espaço a ser preenchido, é como 

se o interlocutor pudesse gerar sentidos a partir desses enunciados que ele produziu para 

preencher esses vazios. Ainda nesse fragmento, a expressão “eles apresentaram dificuldades 

para entendê-la” tem uma noção argumentativa confusa, no sentido de que não sabemos se o 

estagiário se refere aos alunos que tiverem dificuldades para entender as questões ou para 

entender a professora. Já na expressão “ela dava as respostas para os alunos, sem escrever no 

quadro” parece-me que o espaço da sala de aula torna-se confuso, pois para o estagiário é 

preciso que legitime uma aula com o registro no quadro. Já na expressão “ A professora usou 

apenas o livro didático como recurso para desenvolver sua aula” percebo que “apenas” é uma 

noção argumentativa de totalidade indeterminada, pois o livro didático é tido como 

instrumento de ensino e que para o orador o vê como o único recurso para o desenvolvimento 

da aula, objetivando fazer com que o interlocutor entenda que isso não é uma boa prática.  

 

RELATÓRIO B 

 

Excerto I  
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 “A maioria das aulas observadas enquadravam-se nas concepções de linguagem como 

expressão do pensamento e como instrumento de comunicação, pois os exercícios eram de 

classificar, identificar, reescrever e seguir o modelo e as atividades eram pautadas, 

basicamente, no livro didático. Em todas as atividades prevaleceu a gramática descritiva, já 

que a prioridade era descrever as normas de língua, por exemplo, foi trabalhado sujeito 

indeterminado, artigo, adjetivo, substantivo, pronomes, numerais e advérbios em frase soltas, 

fora de um contexto.” 

 

A partir da leitura desse fragmento averiguei que a tessitura que constitui essa 

argumentação é a noção semi-formalizada, visto que não há problemas de coesão e nem outro 

de nível gramatical da língua, mas há emprego de termos técnicos, uma escrita sofisticada 

ligada a norma padrão da língua. O que me chama atenção é falta de argumento para que 

realmente o estagiário caracterize tal concepção de linguagem por ele diagnosticada, sendo 

que ele caracteriza duas concepções, porém não argumenta para que possa persuadir, 

convencer o seu auditório. Parece-me que ele direciona esse discurso apenas para um 

interlocutor como se já conhecessem e soubessem sobre tal assunto.  

 

Excerto II  

“Notamos que as aulas, de maneira geral, são apenas transmitidas pelos professores, 

sem estabelecer interação com os educandos. São poucos os momentos que o professor tenta 

fazer com que os alunos falem e interajam na aula, mas quando isso acontece, os alunos 

sempre se recusam, dizendo que se sentem envergonhados e que não gostam de falar, o 

educador, por sua vez, não cria estratégias para prender atenção dos estudantes e fazer com 

que eles participem da aula.”  

“Percebemos que os materiais didáticos utilizados pelos educadores  são repetitivos e 

não contribuem muito para um bom andamento das aulas. Em todas as aulas que 

acompanhamos foram utilizados basicamente o quadro e livro didático, sem auxilio de 

recursos audiovisuais, apesar de a escola ter data show.”  

 

Nesse primeiro fragmento, analisei que a noção presente na argumentação é a 

confusa, visto que o estagiário critica a aulas dos professores como sem interação, porém 
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quando o professor planeja uma aula com interação os alunos se recusam a participar, mesmo 

assim, o estagiário continua seu argumento dizendo que o educador não cria estratégias, 

formulando um contra argumento de seu argumento, pois pela lógica os professores mesmo 

criando outras estratégias os alunos não participam o que deviam fazer eles então? 

  No segundo excerto, o discurso produzido é que os materiais didáticos utilizados 

pelos professores são repetitivos devido utilizar o quadro e o livro didático frequentemente 

nas aulas, aqui a noção argumentativa que constitui tal argumento é a de totalidade 

indeterminada devido a expressão “Percebemos que os materiais didáticos utilizados pelos 

educadores são repetitivos e não contribuem muito para um bom andamento das aulas”. 

Notei aqui que essa totalidade indeterminada se dá pelo fato de que de alguma forma esses 

materiais contribuem para a aprendizagem dos alunos, porém (talvez) não de forma 

satisfatória.  Além dessa noção, a noção argumentativa confusa se faz presente através da 

expressão ‘repetitivos’, pois esse termo possui um vácuo semântico no sentido de que de uma 

forma outra ou outra, por mais que as aulas sejam bem planejadas e executadas alguns 

materiais ou recursos didáticos serão repetidos em determinado contexto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A análise aqui apresentada propiciou o entendimento de que o estudante do curso de 

Letras- Língua Portuguesa ainda possui uma dificuldade de tecer sua argumentação para que 

possa ter um dialogo entre orador e auditório. Por meio dos resultados, constatei que nos 

discursos produzidos há dois problemas de argumentação recorrentes: a presença de noções 

confusas, noção de totalidade indeterminada e semi-formailizada.  

E a partir disso, percebi que a presença desses elementos argumentativos implica 

diretamente no auditório (a quem o discurso se dirige), pois os estagiários moldam seus 

argumentos com a finalidade apenas de convencer/persuadir os professores formadores 

(auditório). 

Nesse sentido, considero que a pesquisa realizada cumpriu com o objetivo proposto 

inicialmente, na medida em que seus resultados contribuíram efetivamente para perceber 

como os professores de língua portuguesa, em formação inicial, tecem seus argumentos nos 

relatórios de estágios. 
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PARTIR E REINVENTAR A LÍNGUA: ARTICULAÇÕES ENTRE 

MODERNIDADE, LINGUA E NAÇÃO 

 

Diego Goulart Machado Silva
111

 

 

Resumo: Este trabalho discute algumas articulações entre língua, Estado e nação e busca 

evidenciar alguns dos efeitos que políticas linguísticas tiveram/tem sobre as vidas das 

pessoas. Debate-se como o projeto de Modernidade foi usado como referência e como 

objetivo a ser alcançado por grupos minoritários, colocados sob uma narrativa de transição – 

de passagem do ‘primitivo’ ao moderno (DUSSEL, 1994; MIGNOLO, 2003; SOUZA, 2007). 

Nesse sentido, com o suporte de autores contemporâneos (BAUGH, 2003; IRVINE & GAL, 

2000; PINTO, 2013; PRATT, 2012), são dados alguns exemplos de como a linguística pôde 

ser usada em diferentes contextos para (re)produzir desigualdades sociais. Além disso, 

argumenta-se que, ao mesmo tempo em que o projeto moderno impôs sua história local como 

um projeto global, deu meios a grupos marginalizados de pegarem pedaços partidos das 

línguas hegemônicas e fazerem deles uma contralíngua (hooks, 2008). Assim, grupos 

marginalizados, que poucas vezes têm controle sobre suas próprias representações (STAM; 

SHOHAT, 2006), têm a chance de passar da representação à agência através de um processo 

de predação e domesticalização (SOUZA, 2007). Finalmente, o trabalho propõe a reflexão 

acerca do conceito de bilinguajamento apresentado por Mignolo (2003) como a retomada e a 

levada em consideração das histórias e práticas apagadas pelo colonialismo, sob a égide de 

um projeto moderno, bem como o terreno móvel no qual podemos questionar a hegemonia 

das línguas nacionais. Defende-se, portanto, a abertura a novas epistemologias, novos olhares 

e novos paradigmas de interpretação do uso da língua.  

 

Palavras-chave: Modernidade, Linguística, Bilinguajamento 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: O PROJETO MODERNO E A NARRATIVA DE 

TRANSIÇÃO 

 

Este trabalho discute algumas articulações entre língua, território, nação e raça e busca 

evidenciar alguns dos efeitos que políticas linguísticas têm sobre as vidas das pessoas. Para 

isso, discuto como a centralidade da história europeia em relação às outras histórias eleva este 

continente ao símbolo de Modernidade, Capitalismo, progresso, civilização e de Ocidente. 

Neste contexto, analiso alguns aspectos do projeto moderno e como este estabelece uma 

                                                 
111
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narrativa de transição para, em seguida, melhor compreender como isso se articula aos 

conceitos primeiramente mencionados. 

Dussel (1994) discorre sobre os diversos sentidos das palavras ‘Europa’, ‘Ocidente’, 

‘Modernidade’ e ‘Capitalismo tardio’ e sobre os deslocamentos e mudanças a que esses 

conceitos foram submetidos ao longo do tempo. Após a definição do que seria o Ocidente e o 

Oriente e com o enfrentamento desses dois ‘polos’ pelo Atlântico em 1492, a Europa passaria 

a ser denominada como o ‘centro’. Uma vez que a Europa já se definia, adiciona-se aí uma 

quarta parte, as Américas, além de Ásia e África. É desta forma que, segundo este autor, estes 

últimos três continentes começam sua história de periferia para finalmente consolidar, no 

século 18, a fusão entre Ocidente, Helenidade e Europa. Com o colonialismo, a noção de 

Ocidente passa a ser não mais exclusiva da Europa, que se torna uma parte dessa cultura. 

Incluindo-se a América do Norte, o conceito de Ocidental passa a excluir o hemisfério sul – 

África e América Latina – e agrega a ele os valores do Cristianismo: Cultura (como sinônimo 

de civilização) Ocidental e Cristã (DUSSEL, 1994). Mas a América latina entra na 

Modernidade como a face explorada e dominada bem antes da América do Norte. (DUSSEL, 

2005; MIGNOLO, 2003) 

Dussel (2005) argumenta que se a Modernidade por um lado realiza essa história 

eurocêntrica - da racionalidade como saída humanista –, por outro ela realiza um processo 

irracional que se oculta sob seus próprios olhos. A civilização moderna se compreende como 

a mais desenvolvida, mas sê-lo tem o custo de dar aos outros o título de bárbaros e primitivos 

ao presumir que o caminho para o desenvolvimento deveria ser inspirado no caminho trilhado 

pela Europa (DUSSEL, 2005; MIGNOLO, 2003).  Assim, o entendimento é de que aqueles 

que não seguiram os mesmos passos simplesmente lhe faltariam civilização, progresso, 

cultura... Segundo Souza (2007) isso é decorrente de uma concepção linear de tempo que 

coloca a Europa como local e origem da Modernidade, assumindo que todas as diferenças em 

relação à Europa remetem a um passado e passando a considerar que tais culturas são 

primitivas, ou pré-modernas. Isto é, como se elas ainda estivessem em fase de transição à 

Modernidade. Desta forma, estabelece-se uma narrativa de transição, pois ela é tomada como 

a referência e o objetivo a ser alcançado, sendo que o mesmo caminho deve ser percorrido 

pelos Outros. 
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Em relação à lingua, no século 19, com uma participação fundamental da linguística 

descritiva deste período, o projeto de Modernidade teve grande sucesso em vincular Estado, 

nação e língua. Com a ‘descoberta’ do Outro, a Europa pôde fazer de seu modelo de 

civilização e progresso um projeto global, inserindo estes Outros numa narrativa de transição 

(MIGNOLO, 2003; SOUZA, 2007). Inventam desta forma a sua própria história e as dos 

Outros – sua própria língua e as dos Outros – pois a superação desse estágio de pré-

modernidade estaria nas bases do próprio modelo Europeu (MIGNOLO, 2003; DUSSEL, 

2005). E eles estavam dispostos a ‘ajudar’ essas pessoas a saírem da barbaridade para 

perseguirem a civilidade, assim como os jesuítas no Brasil (SOUZA, 2007) no século 16 e a 

linguística descritiva no Senegal (IRVINE & GAL, 2000) no século 19. Isso serviria tanto 

para o colonizador dar uma unidade imaginária ao seu território, como também serviria para 

delimitar as suas colônias, jogando todo um cenário de multilinguismo sob o apagamento ou 

controlando-o. (IRVINE & GAL, 2000) 

Makoni e Pennycook (2007) argumentam que estas invenções – tais como línguas e 

seus regimes metadiscursivos – tiveram e ainda têm profundos efeitos materiais e reais pois 

influenciam a maneira como as linguas são entendidas, como as políticas linguísticas têm sido 

construídas, como a educação tem sido pensada, etc. Assim, os efeitos dessas invenções não 

atingem somente as concepções que temos de línguas, na verdade seus efeitos para as pessoas 

são bem reais. A ideologia das identidades nacionais teve muito sucesso na inscrição de uma 

língua em um território, do conceito de uma língua pura que influenciou todo um tipo de 

ciência e o pensamento ocidental (MIGNOLO, 2003). Dessa forma, percebe-se que a 

linguística e as políticas linguísticas podem ser usadas de formas perversas. 

 

2. NOÇÕES INVENTADAS MAS DE EFEITOS REAIS 

 

Pinto (2013) afirma que a invenção do português no Brasil, fortemente influenciada 

pela linguística descritiva do século 19, se dá num projeto colonial de uma cultura letrada que 

naturaliza o uso culto da língua como se dicionários e gramáticas apenas refletissem esse uso, 

reforçando a separação entre popular-culto, letrado-iletrado. “A descrição da chamada norma 

culta pressupõe que ela corresponda a esses dois suportes da metalinguagem normativa 

ocidental, a escrita e a gramática.” (PINTO, 2013, p. 127). Além disso, esta norma culta 

naturaliza as desigualdades entre grupos socioeconômicos fazendo com que as hibridizações 
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sequer sejam visibilizadas “pela metodologia homogeneizante e estabilizante.” (PINTO, 2013, 

p.131). Ela é, como a história europeia, a referência e o objetivo: 

 

De maneira nada incidental, a ‘norma culta’ é utilizada como 

parâmetro para definir a ‘norma popular’ como dialeto, e suas 

interseções regionais, raciais, sexuais como ‘variedades’ ou ‘dialetos 

menores’ da norma principal, esta sim considerada como ‘língua’ 

(PINTO, 2013, p.133). 

 

Nota-se portanto que a norma culta, definida como língua, é o modelo a ser alcançado 

pelos dialetos, variedades e normas populares que estariam em tal estágio de transição. 

Usando o conhecido ditado em linguística de que uma língua é um dialeto com um exército e 

uma marinha e a afirmação de que assim como um exército pressupõe uma força exterior, 

Irvine e Gal (2000) afirmam que identificar uma língua significaria então delimitar suas 

fronteiras ou opô-la à alguma outra língua. Assim, essa noção de língua se impõe também 

como lealdade a uma única coisa, no caso a nação. E essa lealdade pode ser usada pelo Estado 

para estabelecer os direitos, obrigações e privilégios de uma pessoa. 

Pratt (2012) traz uma carta de Teddy Roosevelt de 1919 escrita à Sociedade de Defesa 

(Defense Society) onde Roosevelt associa claramente ideias nacionalistas ao uso do Inglês nos 

EUA como condição de ‘americanidade’. Para o autor da carta, pouco importa o lugar de 

nascimento de uma pessoa, não deve-se discriminar alguém por isso. Mas isso sob o fato de 

que essa pessoa se tornou Americano e nada além de Americano. Pratt (2012) mostra como, a 

partir das afirmações de Roosevelt, bi- ou multilinguismo se tornam sinônimos de uma 

lealdade dividida que, para Roosevelt, não é lealdade nenhuma. “Essa lealdade monolíngue é 

o pré-requisito do direito à igualdade [nos EUA]. Sem ela, discriminação para de ser um 

ultraje” (PRATT, 2012, p.15, tradução minha). Concordo com Pratt (2012) ao afirmar que 

Roosevelt responde de forma perversa à uma realidade fundamental dos Estados Unidos, pois 

este país cresce sua economia capitalista através da importação de mão-de-obra e 

conhecimento de outras partes do mundo. Assim como a Europa, que pôde crescer através da 

colonização de outras nações (DUSSEL, 2005).  

Tal associação é reafirmada pelas autoras Irvine & Gal (2000) quando analisam o caso 

senegalês já mencionado. As tentativas de indexicalização que supunham uma só língua para 
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uma só nação – tendo a primeira como o indicador mais autêntico da identidade sociopolítica 

de um falante – gerou a crença de que duas línguas significariam duas lealdades, o que é por 

conseguinte visto como uma falta de confiança, ou nenhuma lealdade. Segundo Irvine e Gal 

(2000) a linguística do século 19 descreveu as línguas senegalesas sob uma perspectiva que 

associava um território, uma nação e uma língua como se fossem equivalentes entre si. 

Hutton (1999) diz que a noção de língua-mãe combinada com um organicismo 

estrutural implicava em dizer que se não conhecemos as fronteiras/ os limites, não podemos 

identificar o centro. Quer dizer, se não reconhecemos aquilo que é estranho/ de fora, não 

poderemos reconhecer o que é nacional/ de dentro. É por isso que  

 

Identity becomes dependent on the state-building capacities of the 

group, for in order to secure its boundary, the mother-tongue had to be 

protected by political power and force if necessary. In other words, 

mother-tongue requires the protection offered by a powerful 

fatherland. (HUTTON, 1999, p.298) 

 

Assim, foi dada uma especial importância a uma ciência que traçava as origens e 

contava os desvios de uma origem comum, o que ofereceu um nível de idealização no qual tal 

afirmação – de que a língua-mãe deve ser protegida por uma pátria poderosa – pôde ser dada 

como um fato científico estabelecido, transformando política em ciência, e onde o estado 

idealizado das coisas se tornou natural (HUTTON, 1999). 

Pratt (2012) sugere que o circuit de la parole em Saussure fundou uma linguística em 

princípios liberais que pressupõe igualdade entre os falantes. Eles usam a mesma língua, são 

de mesma classe e ambos caucasianos. A mensagem sai de A e vai para B perfeitamente, sem 

nenhum tipo de interferência ou ruído. A mensagem de B vai para A da mesma forma. Em 

contrapartida a essa visão homogeneizante e estabilizante de Saussure, Pratt (2012) vai sugerir 

uma imagem de Guaman Poma de 1613 que mostra uma relação completamente diferente 

daquela proposta por Saussure. Primeiramente porque ela não esconde os corpos; em segundo 

lugar porque ela mostra uma relação assimétrica – de poder, de gênero, de raça, de língua e de 

cultura – entre uma mulher indígena – que, de joelhos, pede para confessar e ser absolvida – e 

um padre – que, sentado na cadeira, nega-se a confessar a mulher, empurrando-a com os pés, 

mas que foi na verdade quem cometera o dito pecado e a engravidara. Assim, o conceito de 
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Saussure não tem nada a ver com o modo como as línguas operam no mundo e no cérebro. Na 

verdade, tirar os corpos de cena ajuda a manter a hierarquia, o desejo e a contestação de forças 

fora do enquadramento, enquanto naturaliza as relações de equidade e reciprocidade que são o 

ideal social liberal (PRATT, 2012).  

Ao se colocar os corpos em cena, percebe-se um outro efeito perverso desta forma de 

pensar os usos da língua, culminando em experiências sociais pós-coloniais particulares, 

como no estabelecimento de perfis linguísticos dos e pelos falantes. Baugh (2003) afirma que 

o estabelecimento de tais perfis – linguistic profiling – é feito através de pistas linguísticas 

que podem identificar grupos raciais, bem como outros grupos de uma comunidade de fala. 

Nesse sentido, o seu relato e o de Anita Henderson evidenciam como os perfis linguísticos 

operam e podem ser usados de forma perversa. 

Ao comprar (ou alugar) imóveis nos EUA, Baugh (2013) – que dada a sua formação 

tem à sua disposição recursos de uma linguagem padrão – afirma que por falar ‘branco’ – isto 

é, a norma culta padrão – o foi ofertada a oportunidade de ver várias casas. Mas no momento 

em que os corretores o viam, a visita à casa lhe era negada por ser Afro-Americano. Já no 

caso de Anita Henderson, Baugh (2013) relata que a utilização do inglês padrão limitou a 

oferta de casas disponíveis para ela a um preço acessível, mas que, ao usar um inglês não-

padrão, a oferta de casas mais em conta mudara. É por isso que, nos Estados Unidos, é 

necessário que haja campanhas para venda e aluguel de imóveis de forma justa e sem 

discriminações de qualquer tipo (BAUGH, 2013).  

Um exemplo que nos remete a este é o de Anderson (2008) que analisou diferentes 

formas de race talk. A autora afirma que o comportamento linguístico é associado ao 

comportamento esperado socialmente, o que ajuda a (re)produzir categorias sociais. “My goal 

[...] is to problematize the social construction of race as a (supposedly) legitimate category of 

social distinction” (ANDERSON, 2008, p.109). Assim, esse tipo de categoria diferencia os 

membros em grupos raciais e assegura-se seus direitos, privilégios e obrigações baseado no 

seu comportamento linguístico.  

Recentemente, com a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e 

sua promessa de campanha de construir um muro na fronteira mexicana, o que levantou o 

debate de pertencimento de uma raça a um território, a uma nacionalidade fixa, definida e 

estável (lembrar da questão da lealdade já mencionada), deparei-me com uma reportagem da 
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France Presse, publicada pelo site www.g1.com.br em julho de 2016 que começa narrando a 

deportação de 12 mexicanos. O trecho abaixo deixa claro como a língua é usada como fator 

de identificação de nacionalidade. 

 

Um agente mexicano abre o cadeado da porta e, da linha fronteiriça, 

verifica com várias perguntas se os deportados são realmente 

mexicanos. 

Para ele fica mais fácil descobrir, pois consegue fazer alusões com 

‘armadilhas’ usando palavras como ‘pisto’ ou ‘patojos’, que somente 

na América Central significam dinheiro ou filhos. (France Presse, 

2016) 

 

 Percebe-se portanto que a língua é usada para definir a raça, a nacionalidade e um dos 

fatores para alegar direitos às pessoas. Assim como Baugh (2013) acredito que enquanto 

houver linguagem humana haverão perfis linguísticos. “The challenge to Americans and our 

fellow citizens elsewhere is to have wisdom, patience, and sufficient tolerance of others 

whose linguistic backgrounds differ substantially from our own.” (BAUGH, 2013, p.166). 

 

We are arguing therefore for an understanding of the relationships 

between what people believe about their language (or other people’s 

language), the situated forms of talk that they deploy, and the material 

effects – social, economic, environmental – of such views and uses. 

(MAKONI & PENNYCOOK, 2007, p.22). 

 

Segundo Makoni & Pennycook (2007) línguas, concepções de linguagem e as 

metalinguagens usadas para descrevê-las – dicionários e gramáticas por exemplo – são 

recursos inventados. O termo inventado é defendido por esses autores no lugar de imaginado 

pois implica o processo real criado por tal invenção e suas consequências efetivas no 

cotidiano das pessoas. Os autores salientam que essas invenções sempre foram co-construídas 

e produzidas no processo. Assim, não somente a língua dos colonizados foram inventadas, 

mas também as línguas dos colonizadores (MAKONI & PENNYCOOK, 2007). 

 

3. DESINVENÇÃO E REINVENÇÃO 

 

Vimos portanto que essas categorias inventadas, como língua e seus regimes 

metadiscursivos, podem ser compreendidas como categorias prontas e sem necessidade de 

http://www.g1.com.br/
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questionamento, o que naturaliza relações de desigualdade e de diferenças sociais. Devemos 

por conseguinte deslocar o nosso olhar e abrirmo-nos para novas epistemologias através de 

uma ruptura com a Modernidade e o projeto colonial. 

Desta forma, reconhecer a invenção desta história europeia e o apagamento que ela 

efetuara sobre outras histórias, resgata estas outras histórias e formas de pensar e de fazer 

diversos. Isso nos leva abrir o olhar para outras direções, buscando novas e diferentes 

epistemologias e rejeitando os velhos esquemas, prontamente dispostos a assimilarem tudo 

aquilo com que entrarem em contato. 

 

The past and its legacy in South Africa, as in other societies in 

transition, cannot be changed by using the same modes of thought 

which produced it. Change requires new thought and new ways, 

linguistically, of conceptualizing the problem (MAKONI, 2003, 

p.149). 

 

No entanto, mesmo que o projeto colonial tenha tentado marginalizar o negro e o 

colonizado de sua história, estes também se apropriaram da história e esquemas eurocêntricos 

e fizeram deles algo de novo ou de diferente, deslocando as percepções que temos deste 

‘centro’. Ao mesmo tempo em que a Modernidade relegou às margens as histórias dos Outros 

– como se antes nada houvesse – ela produziu um paradoxo. Ao impor a sua história, deu 

recursos aos grupos que foram marginalizados para que lutassem contra essa hegemonia 

através do próprio poder hegemônico. Colonizadores e opressores podem até ter tentado 

manter sua língua e cultura puras, “Só que é um pouco tarde né? A rasteira já está dada” 

(GONZALES, 1984, p.236) 

 

3.1. PARTIR A LÍNGUA E FAZER DE SEUS PEDAÇOS UMA CONTRALÍNGUA 

 

A apropriação da língua(gem) do opressor por esses grupos minorizados produzem, no 

paradoxo desta Modernidade que impôs sua história e outros aspectos da vida social e moral 

aos colonizados, sua própria possibilidade de resistência ao colonizador/ opressor. 

Considerando que grupos “historicamente marginalizados não têm controle sobre sua própria 

representação” (STAM & SHOHAT, 2006, p.270), eles podem, com o domínio desses 

recursos, passar da representação à agência.  
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Segundo Baugh (2003), as pessoas tendem a adaptar o seu discurso/ a sua fala ao 

contexto em que está falando, funcionando como uma ferramenta de ocupação dos espaços 

antes exclusivos a certos grupos por outros indivíduos que antes não poderiam fazê-lo. 

Portanto, proponho, em acordo com outros autores, que nós pesquisadores adotemos uma 

estratégia de desinvenção das línguas (MAKONI, 2003; MAKONI & PENNYCOOK, 2007; 

PINTO, 2013; SOUZA, 2007) onde não mais consideremos a língua como um sistema puro, 

objetivo, fechado e neutro. 

Para vários autores como Bucholtz e Hall (2008), Makoni e Pennycook (2007), 

Mignolo (2003) e Pinto (2013), nossa inspiração deve vir daquilo que ficou de fora do nosso 

olhar, das linguagens provisórias, das transgressões criativas da linguagem, das apropriações 

persistentes e das reinvenções do letramento. O argumento aqui não é que consideremos todos 

os crioulos, dialetos, variedades ou normas populares como língua. Mas ao contrário, que não 

se espere uma língua pura nem um uso monolíngue. Que as línguas, estas sim, é que sejam 

entendidas como crioulos, dialetos, variedades ou normas populares. Misturar é essencial para 

sua dinâmica e revela o grande leque de variedades e modalidades possíveis para a expressão 

linguística. 

hooks (2008, p.857) propõe uma “ressignificação dos usos linguísticos para a 

emancipação dos oprimidos”. Segundo a autora, a linguagem nos escapa sem querer, as 

palavras se intrometem no nosso pensamento e na nossa fala e nos escapam ao controle. Ao 

discorrer especificamente sobre o inglês padrão e seu uso nos Estados Unidos, diz que essa 

língua não é só a língua do exílio, mas também a língua da conquista e da dominação. Não é a 

língua em si que é ruim, são os opressores que fazem um uso de tal forma que pode colonizar, 

envergonhar, humilhar e torna-la um território que limita e que define (hooks, 2008).  

O argumento então é que a língua do opressor deve ser tomada pelo colonizado, 

podendo se formar uma cultura de resistência e contra hegemônica através do uso do inglês 

padrão – ou de línguas que exerçam caráter hegemônico – mas com características de outros 

grupos e reinventada “de tal modo que ela falaria além das fronteiras da conquista e da 

dominação.” (hooks, 2008, p. 859). “O povo negro escravizado pegou pedaços partidos do 

inglês e fez deles uma contralíngua.” (hooks, 2008, p. 859). 

Assim, o inglês não seria somente o inglês do dominador, mas o inglês do colonizado, 

que o próprio colonizador já não consegue mais entender. Além de operar como uma 
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resistência à dominação branca, essa fala permite “fabricar um espaço para produção cultural 

e epistemologias alternativas”. (hooks, 2008, p. 860).  Assim, hooks (2008) defende o uso 

dessas línguas em outros contextos formais, por exemplo o meio acadêmico, mas deixa seu 

depoimento da dificuldade de se conseguir publicar em periódicos acadêmicos usando um 

vernáculo negro. Um depoimento parecido com o de hooks é o de Clarissa Jordão, 

participante da segunda roda de conversas da Jornada Internacional de Linguística Aplicada 

Crítica (JILAC) que publicou em 2015 um artigo que discorre sobre como certas publicações 

são rejeitadas por revistas tendo como base um uso particular de discurso acadêmico. “This 

text is a response to some European-oriented journals in the field of English language 

teaching who reject submissions on the basis of their particular use of academic discourse.” 

(JORDÃO, 2015, p.422) 

Segundos hooks (2008, p.862) devemos ouvir e compreender parcialmente pois isso 

“altera a maneira como nós sabemos o que nós sabemos”. Devemos “romper com este 

imperialismo cultural que sugere que alguém só é digno de ser ouvido se fala em inglês 

padrão” (hooks, 2008, p. 863). 

 

Devemos mudar as maneiras convencionais de pensar sobre a língua, 

criando espaços onde vozes diferentes podem falar em outras palavras 

além do inglês ou em fala vernácula, imperfeita. (hooks, 2008, p.862) 

 

De acordo com Fanon (2008) o negro fala e, na verdade, ele quer falar o francês. Isso 

porque falar a língua hegemônica pode ser a chave que lhe abrirá portas, fazendo com que 

tenha a chance de ocupar o mundo branco. “Falar uma língua é assumir um mundo, uma 

cultura.” (FANON, 2008, p.50).  

Notemos o caso citado por Pratt (2012) da coluna de Aldo Mariategui, um colunista 

que, após ter roubado notas de Hilaria Supa, – uma mulher do Congresso Peruano – a acusa 

de escrever espanhol em desacordo com a norma padrão o que, segundo ele, seria lamentável 

para alguém naquela posição. Mariategui sugere em sua coluna que deveriam haver requisitos 

extras, como nível superior completo, para se exercer o cargo de congressista e que “no se 

puede pagar más de S/. 20 mil al mes y darle tanto poder y responsabilidades a quienes no 

están mínimamente iluminados por las luces de la cultura” (MARIATEGUI, 2009)  
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Isso repercutiu diferentemente do que Mariategui esperava, tendo sua coluna 

repudiada pelo congresso e condenada pela The Linguistics Faculty of the Catholic 

University. Supa respondeu ferozmente no congresso e a partir daquele momento passou a 

fazer todas as suas falas em Quéchua. Algum tempo depois Supa voltou a usar o Espanhol no 

congresso, porém ela não o fez como língua de dominação. Ela usou o Espanhol como língua 

franca para falar aos Peruanos e às outras pessoas que não compreendem Quéchua sobre as 

demandas desses grupos (PRATT, 2012). 

Segundo Pratt (2012), as línguas imperiais tendem a se tornarem as línguas francas dos 

dominados, através das quais eles pedem por justiça e pela morte do império. “Where there is 

empire, the imperial power quickly ceases to own the imperial language, as English stopped 

belonging to England, and Spanish to Spain” (PRATT, 2012, p.27), assim como Português 

deixou de pertencer à Portugal e o Francês à França. Colônias e/ou oprimidos por estes se 

apropriaram dessa ‘língua’ presunçosamente fechada, objetiva e neutra, a partiram, juntaram 

seus pedaços partidos e a reinventaram. 

 

3.2. AS MARGENS E AS FRONTEIRAS 

 

Assim, linguagens nas interseções, nas margens e nas fronteiras; hibridizações e 

crioulizações, são muito mais do que ‘dialetos misturados’ no sentido negativo que muitas das 

vezes lhes são atribuídos. Esta forma de pensar supõe uma língua que era pura mas que os 

‘sem as luzes da cultura’, nas palavras de Mariategui, supostamente teriam estragado. Mas 

argumento que as diferenças e as margens é que devem ser colocadas como enquadramento, 

isto é, justamente a diferença é que seria a ‘universalidade’.  

Os grupos marginalizados predarão e domesticalizarão – conceitos que podemos 

encontrar em Souza (2007) – as imposições hegemônicas pois vivem numa sociedade onde os 

usos e as regras de uso desses recursos linguísticos têm um alto valor para a concessão de 

direitos, deveres, privilégios e obrigações. Predar porque se apropriarão de tal recurso – 

porque o quiseram, ou porque lhes foi imposto; domesticalizar porque farão desse(s) 

recurso(s) os usos que lhes forem convenientes e/ou necessários – não coincidindo 

necessariamente com os usos estabelecidos pelos grupos hegemônicos. 

Notemos o conceito de bilinguajamento de Mignolo (2003), uma perspectiva 

interessante para compreendermos o uso das línguas pelos falantes: Bilinguajamento é a 
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retomada e a levada em consideração das histórias e práticas apagadas pelo colonialismo, bem 

como o terreno móvel no qual podemos questionar a hegemonia das línguas nacionais e 

situarmos os projetos educacionais e a descolonização do conhecimento. Portanto, o autor 

defende o bilinguajamento como forma de abrir caminho para uma transformação 

epistemológica radical. O bilinguajamento e as nações serão moldadas pelo lugar que ocupam 

em relação às estruturas coloniais e imperiais. 

Mignolo (2003) alega que as histórias locais de uso do crioulo se relacionam umas 

com as outras de forma global podendo nos ajudar a entender melhor as ‘universalidades’. 

Segundo este autor, enquanto a língua for associada à produção e à distribuição do 

conhecimento, mudar as cartografias linguísticas implica um reordenamento epistemológico. 

Nossas histórias locais, provocadas pelo colonialismo e pela globalização (que se realizam 

dentro de um projeto de Modernidade), pedem uma ‘nova história’ e uma ‘nova língua(gem)’ 

baseada na diferença colonial e não em territórios nacionais imperiais. Makoni & Pennycook 

(2007, p.3) propõem um projeto de reconstituição das linguas 

 

[as] a process that may involve both becoming aware of the history of 

the construction of languages, and rethinking the ways we look at 

languages and their relation to identity and geographical location, so 

that we move beyond notions of linguistic territorrialization in which 

language is linked to geographical space. 

 

Para Dussel (2005) a ‘realização’ agora seria “a passagem transcendente, nas quais a 

Modernidade e sua Alteridade negada (as vítimas), se co-realizarão por mútua fecundidade 

criadora” (DUSSEL, 2005, p.48). Desta maneira poderemos fazer como Bucholtz & Hall 

(2008) e relançar um outro olhar sobre nossas próprias pesquisas à partir de outras 

perspectivas e outras epistemologias. Talvez assim descobriremos que “Even ‘bad’ data can 

be put to good use, if researchers are open to looking at it from a fresh vantage point” 

(Bucholtz & Hall, 2008, p. 411). Depende então que as linguísticas e nós linguistas, estejamos 

dispostos a mudar nossos olhares e, assim como proposto por Kanavillil Rajagopalan na roda 

de conversas de encerramento da JILAC, colocarmos a sociedade como o pano de fundo onde 

acontece a linguagem. 

 

4. CONCLUSÃO 
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Este artigo discutiu a forma com que a Europa se tornou sinônimo de Modernidade e 

Civilização e como tal projeto moderno conseguiu vincular Estado, nação, língua e terriório 

tão intrinsecamente, como se pudéssemos encontrar um no outro. Assim, debateu-se em 

seguida como essas noções inventadas afetam de forma real as vidas das pessoas e a forma 

como entendemos a língua(gem). Argumentou-se portanto que a linguística – e a ciência – 

podem ser usadas de formas perversas, apagando outras linguagens e relegando-as às 

margens, considerando-as pré-modernas, não evoluídas e em transição. Assim, o projeto de 

Modernidade se impôs como referência e objetivo da história a ser traçada pelos grupos 

marginalizados, colocando-os numa condição de subalternidade. 

No entanto, essa mesma Modernidade que realizou o apagamento desses grupos 

também lhes deu meios para lutar contra essa opressão dos grupos hegemônicos. A língua que 

foi imposta aos oprimidos e colonizados se tornou o próprio meio através do qual esses 

grupos passaram a lutar por justiça social (PRATT, 2012). Assim, eles pegaram pedaços 

partidos dessa língua e fizeram deles uma contralíngua que os próprios opressores/ 

colonizadores já não podiam mais entender, ao mesmo tempo em que ocuparam lugares antes 

reservados aos grupos hegemônicos. (hooks, 2008) 

Inspirado em autores como Fanon (2008) hooks (2008), Makoni (2003), Makoni & 

Pennycook (2007), Mignolo (2003) e Pinto (2013) se concluiu com a proposta de adoção de 

uma estratégia de desinvenção e reinvenção das línguas onde sugere-se uma abertura para 

novas epistemologias e novas maneiras de olharmos não só para a língua como esse sistema 

fechado e objetivo, mas também para a linguagem em si, sempre atento aos efeitos reais que 

os usos de invenções como língua e seus regimes metadiscursivos têm na vida prática das 

pessoas. Assim, propôs-se aqui o conceito de bilinguajamento de Mignolo (2003) como a 

retomada e a levada em consideração das histórias e práticas apagadas pelo colonialismo, sob 

a égide de um projeto moderno, bem como o terreno móvel no qual podemos questionar a 

hegemonia das línguas nacionais e situarmos os projetos educacionais e a descolonização do 

conhecimento (MIGNOLO, 2003). 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar de que maneira a Teoria da Variação e da 

Mudança Linguística podem contribuir no processo de formação de professores em 

comunidades rurais e ribeirinhas do Baixo Amazonas. Os resultados apresentados são produto 

da disciplina Sociolinguística, carga horária 60h, ministrada no PARFOR sediado no Centro 

de Estudos Superiores de Parintins da Universidade do Estado do Amazonas em janeiro de 

2016 para 25 professores das comunidades rurais e ribeirinhas do Baixo Amazonas que atuam 

na educação básica como professores de Língua Portuguesa ou em ensino multisseriado. A 

disciplina abordou conceitos fundamentais da Sociolinguística, destacando a diversidade 

linguística (HYMES, 1974; BORTONI-RICARDO, 2011), variação e mudança linguística 

(LABOV, 2008), norma culta (FARACO, 2008) e preconceito linguístico (BAGNO, 2011). 

Desse modo, este trabalho é orientado pela pesquisa participante e colaborativa em que os 

problemas e desafios enfrentados na educação básica quanto ao ensino da variação linguística 

e do preconceito linguístico são refletidos na dialética entre teorias e práticas pedagógicas que 

contribuem para a revisão dos conceitos da Sociolinguística em sua aplicabilidade, bem como 

norteiam os educadores na reflexão de seus métodos de ensino. O resultado da disciplina 

apresentou que os professores se apropriaram das categorias principais da Sociolinguística 

relacionando-os com seu contexto de comunidades de fala historicamente discriminadas e 

marginalizadas socialmente, além de proporem atividades pedagógicas que podem ser 

desenvolvidas em sala de aula levando em consideração a relação entre língua, cultura e 

sociedade. Portanto ao promover diálogos entre os professores de Língua Portuguesa sobre as 

categorias sociolinguísticas verificamos o impacto social e político da abordagem 

sociolinguística na vida cotidiana dos indivíduos. 

 

Palavras-chave: Sociolinguística; Formação de professores; Baixo Amazonas. 

 

APRESENTAÇÃO 

 De que maneira as pesquisas em Sociolinguística podem contribuir na formação de 

professores em comunidades rurais e ribeirinhas do Amazonas? Com esta indagação 

procuramos neste trabalho indicar algumas ações desenvolvidas pelos professores da 

Educação Básica que atuam nos municípios de Parintins e Barreirinha no Estado do 

Amazonas. Desse modo, afirmamos que a Sociolinguística traz contribuições concretas para o 

ensino da língua materna. Nosso argumento central é que a práxis sociolinguística transforma 

a práxis pedagógica. Mostraremos ao longo do texto ao que denominamos práxis 
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sociolinguística e depois apresentaremos como a formação dos professores em 

Sociolinguística contribui significativamente para a sua práxis pedagógica.  

 A pesquisa em Sociolinguística se justifica por investigar as relações entre língua e 

sociedade (LABOV, 2008) de maneira sistemática e interdisciplinar. A Sociolinguística 

questiona o poder antes inquebrantável e absoluto das classes altas a partir de uma nova 

ordem do discurso (FOUCAULT, 2012), que compreende a língua como interação social 

verbal e produto sociocultural de uma determinada comunidade de falantes (BAKHTIN, 

1981; WEINREICH, 2006). Portanto, esta nova abordagem supera a visão abstrata e 

normativa da língua (SAUSSURE, 2012), e a torna viva e presente no cotidiano dos 

interlocutores que por sua vez estão localizados em uma cultura, classe social, faixa etária, 

gênero e outros fatores extralinguísticos.  

Muitos trabalhos sociolinguísticos desenvolvidos na universidade estão preocupados 

nas contribuições que a Sociolinguística traz para o ensino de línguas; e uma vez que os 

cursos de Letras na Amazônia são predominantemente em licenciaturas, este interesse é mais 

acentuado. Neste sentido o futuro professor de português constantemente se indaga sobre que 

língua vai ensinar, quais os desafios e que saberes deve conhecer a fim de realizar sua tarefa 

na educação linguística (GUEDES, 2006). Este profissional deve estar atento à diversidade 

linguística no Brasil, além do entendimento sobre as variações de estilo e atos de fala nos 

diferentes contextos comunicativos (BORTONI-RICARDO, 2011). Conceitos como variação 

linguística, preconceito linguístico, dialetos e diversidade sociocultural (CALVET, 2002) 

apontam para um novo ensino de língua materna, em que se reconhece o espaço escolar como 

lugar de encontro das diversidades e uma instituição que promove o pensamento crítico e a 

cidadania. As aulas de língua portuguesa, sob a abordagem sociolinguística focam na 

competência comunicativa dos alunos (BORTONI-RICARDO, 2005), tornando o 

aprendizado significativo e político-pedagógico. 

Desse modo, a ausência de uma educação sociolinguística inicial ou continuada dos 

professores de língua materna, poderiam supostamente alimentar atitudes de preconceito e 

discriminação a partir do uso da língua; tendência que sugerimos a ser superada através de 

uma formação mais crítica e autônoma dos professores (FREIRE, 2011). Por fim sinalizamos 

que o estudante de Letras ao longo de sua vida acadêmica deveria ser incentivado a adotar 

uma postura de professor pesquisador a fim de entender o espaço escolar em sua constante 
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transformação e pluralidades (BORTONI-RICARDO, 2008), e desse modo realizar uma 

práxis pedagógica como prática da liberdade dos menos favorecidos (FREIRE, 2005). 

1 PORTOS DA METODOLOGIA  

Em Parintins e Barreirinha a situação de multiliguismo (SEMPRINI, 1999) e 

hibridismo cultural (CANCLINI, 2013) é um fato empírico observável pelo senso comum, 

uma vez que a cidade de Parintins se constitui como uma área de fronteira cultural no meio da 

floresta amazônica, pois em seu entorno estão duas grandes etnias do Baixo-Amazonas, os 

Sateré-Mawé e os Hixkaryanas. As populações destas etnias se deslocam de suas 

comunidades para os espaços urbanos constituindo uma miscigenação cultural que impulsiona 

novos modos de se perceber como indígena e favorece o surgimento de discursos 

preconceituosos e excludentes face às alteridades indígenas. Além destas duas grandes etnias 

indígenas percebemos a variação da Língua Portuguesa em seu contínuo rural e urbano, o que 

nos leva a afirmar a grande diversidade linguística nesta microrregião do Estado do 

Amazonas. 

Diante desta constatação surge uma pergunta prática: Como ensinar Língua 

Portuguesa neste contexto de diversidade linguística? Neste sentido a Universidade do Estado 

do Amazonas (UEA) oferece o curso de Licenciatura em Letras. Todavia, há muitos 

professores que já atuam nas comunidades rurais e ribeirinhas do Estado, e por isto não 

podem frequentar a universidade em período regular. Para atender a esta demanda há o 

Programa Nacional de Formação de Professores (PARFOR) com educadores do ensino básico 

dos diversos municípios do Estado do Amazonas. O Centro de Estudos Superiores de 

Parintins (CESP) é uma das unidades com o curso de Letras/PARFOR.  

1.1 Professores das florestas e rios 

Quem são os professores em formação no curso de Letras/PARFOR? São homens e 

mulheres dos rios e florestas da Amazônia, pessoas simples com sua variação linguística 

predominantemente rural e ribeirinha, marcada por um léxico que traz as experiências e o 

cotidiano de quem vive afastado dos grandes centros urbanos; mas com saberes e práticas 

tradicionais que significam o mundo em sua relação íntima com a natureza.  

Estes professores se deslocam de suas comunidades duas vezes ao ano para 

participarem nos meses de janeiro e julho das aulas do PARFOR em Parintins. Alguns se 
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hospedam na casa de familiares e outros alugam um quarto e dividem o aluguel juntos durante 

aquele período de aulas.  

Em um período de trinta dias os professores das florestas participam de aulas que vão 

desde às 7:30h da manhã às 17h da tarde com intervalos para o almoço e o famoso cafezinho. 

Nossas aulas abandonam a visão tradicional de que o professor está ali para ensinar, para se 

tornar um encontro de partilhas de saberes e conhecimentos, pois como já dizia Freire (2005, 

p. 78): “ninguém educa ninguém, ninguém educa a sim mesmo, os homens se educam entre 

si, mediados pelo mundo.” Esta lição aprendi no primeiro dia em que estive com estas 

mulheres e homens dos rios, quando fui apresentar a disciplina de Linguística I. A ideia de 

que estar em uma posição de professor universitário me dava maiores privilégios em relação 

aos saberes e conhecimentos caíra por terra ao me deslocar do meu lugar de “professor 

bancário” que vai para transmitir e repassar conhecimentos para uma posição de um professor 

mediador que está para facilitar e problematizar as questões e as relações. Foi assim que 

deixei de estar na relação professor – aluno, para a relação professor – professores.  

Seguindo o Projeto Político Pedagógico e a matriz curricular do Curso de Letras ainda 

nos encontramos nas disciplinas Linguística II, Gramática da Língua Portuguesa, Morfologia 

da Língua Portuguesa e por fim em Sociolinguística no mês de janeiro de 2016. Conforme a 

ementa da disciplina com carga horária de 90h, sendo 60h teóricas e 30h práticas, fomos 

discutindo temas como diversidade linguística, preconceito linguístico, competência 

comunicativa, variação linguística entre outros objetos de estudo da Sociolinguística. A 

finalidade maior não era formar pesquisadores em Sociolinguística, mas perceber e construir 

metodologias e recursos a partir desta disciplina de estudo.  

Durante dezoito dias pela manhã e tarde, eu e mais vinte seis professores, dezesseis 

homens (um indígena da etnia Sateré  Mawé e um remanescente de comunidade quilombola) 

e dez mulheres refletimos sobre as nossas práxis pedagógicas a partir do arcabouço teórico e 

epistemológico da Sociolinguística. Lemos textos, discutimos, criticamos, produzimos 

cartazes, fizemos aulas simuladas e assistimos a documentários e filmes que abordavam a 

relação língua e sociedade. Esta experiência singular me levou a crer que a práxis 

sociolinguística transforma a práxis pedagógica.  
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2. A PRÁXIS – DO CONHECIMENTO SOCIOLINGUÍSTICO PARA A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA. 

 

 Quais as contribuições da Sociolinguística para a formação de professores? Esta 

pergunta antecipa nosso posicionamento epistemológico de que a Ciência é política 

(RAJAGOPALAN, 2003) na medida em que não há neutralidade em suas proposições e 

objetos de investigação. O discurso científico, embora com roupagens de neutralidade, incide 

diretamente na vida das pessoas na medida em que constrói uma visão de mundo e um modo 

de como nos relacionamos com ele. Nesta perspectiva, não há uma separação entre Ciência e 

educação, e muito menos entre Sociolinguística e Ensino.  

 A questão não é perguntar de que modo os conhecimentos da Sociolinguística podem 

ser aplicados ao ensino, mas saber qual a relação dos saberes da sociolinguística com a nossa 

vida cotidiana. Não é a Ciência que vem primeiro, mas a nossa vida prática, social e cultural. 

Caso contrário, a Linguística estará fazendo abstrações e rupturas com a vida humana 

pulsante. Assim, nosso olhar para a epistemologia linguística é crítico e reflexivo a fim de que 

ela esteja em profunda comunhão com nossos problemas e questões do dia a dia.  

 A dicotomia entre Ciências e vida é rompida quando as pessoas mais simples 

começam a perceber que as palavras que usam para falar de seu mundo possuem o mesmo 

sentido dos discursos científicos. Isto foi observado quando pedimos aos professores que 

fizessem cartazes sobre a linguagem falada em suas comunidades onde atuam. Mesmo antes 

de lerem os textos básicos da Sociolinguística, como, “Sociolinguística: uma introdução” de 

Calvet (2002), chegaram a uma mesma constatação: vivemos em uma sociedade diversa.  

 Vejamos alguns cartazes produzidos pelos professores ressaltando a diversidade 

linguística de suas comunidades rurais e ribeirinhas.  

 

Figura 1- Diversidade Linguística 
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Fonte: CASTRO (2017) 

 

 A figura 1 sinaliza desde a variação lexical como em “buião” e “garrafa pet” à 

variação morfossintática como no exemplo “Os curumizada estão me aporrinhando” em que 

há o apagamento da maraca de plural no segundo termo do sintagma nominal que funciona 

como sujeito da oração. Embora não haja estudos aprofundados sobre a variação linguística 

no Baixo Amazonas, nossas observações indicam que predomina uma forte variação lexical 

para topônimos, flora e fauna da região. Caberia um estudo dialetológico para comprovar 

estas hipóteses. Todavia, a variação morfossintática na concordância nominal já discutida 

amplamente no Brasil, também aparece na fala amazonense, como visto no exemplo acima.  

 Questões como variação morfossintática são vistas pelo ensino tradicional de 

gramática como erro e deficiência linguísticas. Estes mesmos professores em formação 

apresentam em seus textos cotidianos elaborados em sala de aula estas marcas dialetais de 

suas comunidades de origem. Falam e escrevem suprimido a maraca de plural em termos do 

sintagma nominal e trazem em seus enunciados palavras que somente os moradores da sua 

comunidade conhecem. Em diversas situações perguntei-lhes qual o significado de uma 

determinada palavra. Diante deste quadro em que os professores ainda não se apropriaram da 
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língua culta portuguesa, indagamos: Como estes educadores vão ensinar Português aos seus 

alunos, se estão quase no mesmo nível de competência linguística?  

 

Figura 2 – diversidade linguística 

 

Fonte: CASTRO (2017) 

 

 A figura 2 destaca a variação morfofonológica como em “fessora” e “cê” em que há o 

apagamento de elementos constituintes dos morfemas; variação fonológica como o rotacismo 

em “carça” e “galça” e expressões lexicais em “olha já” e “discunforme”. O fenômeno do 

apagamento de fonemas e morfemas, o rotacismo e levantamento semântico-lexical já se 

constituíram enquanto campo de estudos no Brasil através do Projeto ALIB (Atlas Linguístico 

Brasileiro). Contudo, a última frase é peculiar pelo uso do vocábulo “discunforme” que na 

explicação dos professores significa “muito”. Assim temos um caso de modificador na função 

de advérbio.  
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 Novamente aparece a pergunta como ensinar Português, se os professores são falantes 

de uma variação linguística que é estigmatizada e desprestigiada pelas Políticas Públicas 

Educacionais? As variantes estigmatizadas são em especial o apagamento dos fonemas, a não 

concordância nominal e verbal e o uso semântico-lexical dos ribeirinhos.  

 Ao olharmos para a conjuntura sociocultural das comunidades rurais e ribeirinhas do 

Baixo Amazonas, percebemos que historicamente houve uma ausência do Estado com 

Políticas Públicas nas diversas esferas da vida destas populações, sobretudo em saúde e 

educação. Ainda observamos o quanto as comunidades rurais e mais longínquas são 

desprovidas de escolas de ensino básico; e as que existem, em grande parte estão sucateadas e 

ao descaso dos prefeitos. Falta material escolar, livros na biblioteca, quando esta existe, 

merenda escolar e professores em formação continuada.  

 Os vinte e seis professores que estudam no curso de Letras/PARFOR/CESP/UEA 

atuam nas escolas rurais sem ter o nível superior. Ministram aulas de Língua Portuguesa sem 

nenhuma assistência formativa de seus munícipios. Esta defasagem formativa incide 

diretamente na qualidade do ensino e das aulas ministradas. Isto é observado nos desvios 

ortográficos e nos problemas de coesão e coerência textuais. Todavia, verificamos o grande 

esforço destas mulheres e homens dos rios em buscar uma capacitação docente que é movida 

pelo querer bem aos educandos, pela curiosidade, pela alegria, pela esperança e pela 

consciência de inacabamento (FREIRE, 2011), saberes necessários e até esquecidos na prática 

educativa.  

 Após a constatação destes desafios enfrentados pelos educadores em formação e ter 

lido e discutido o livro “Educação em Língua Materna” (BORTONI-RICARDO, 2004), cada 

dupla de professores realizou uma aula para os outros colegas de turma mostrando como as 

questões, temas e conceitos trabalhados na disciplina de Sociolinguística poderiam ser 

também desenvolvidos em suas escolas.  

 Todas as aulas destacaram a diversidade linguística e a crítica ao preconceito 

linguístico, a primeira como forma de conhecimento de valorização da sua identidade 

linguística e cultural; e a segunda enquanto atitude de respeito e diálogo frente às 

diversidades. Significativo foi perceber que a postura de professores em situação de 

invisibilidade política e marginalização sociocultural foi invertida para uma consciência 

empoderada de seus saberes e tradições locais. As mulheres e homens das florestas se deram 
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conta que a sua variação linguística é marca da diversidade cultural do Brasil; que não 

precisam se envergonhar de falar “olha já”, “pitiú” ou “os curumizada estão me 

aporrinhando”; pois estas práticas linguísticas constroem suas subjetividades e suas histórias 

sociais marcadas pelo descaso do Estado e discriminação ante os grandes centros urbanos 

desenvolvidos. Deram-se conta de que as suas variações linguísticas são produtos de um 

processo histórico, social, cultural e sobretudo político.  

 Todavia, quando indagados sobre o que farão com os saberes e conhecimentos 

discutidos na disciplina de Sociolinguística, não se fecham a um pessimismo, nem se 

enclausuram em sua comunidade local; mas avançam para outros portos de linguagem, como 

os padrões da norma culta (FARACO, 2008) e a consciência da competência comunicativa 

(HYMES, 1975). Assim, nossa última atividade da disciplina foi perguntar como aplicariam 

os conhecimentos da Sociolinguística em sua sala de aula.  

A disciplina Sociolinguística troxe para mim informações que eu não 

o conhecia, mas que eu pretendo aplicar em sala de aula. As teorias 

estudadas foram muito importante para o meu aprendizado, sei que 

não existe o certo e o errado, mas a diferença por isto vou 

compreender o meu aluno poder orientá-lo nas informações que eu 

tinha dúvidas. (depoimento de Sumaúma, 11/01/2017) 

 Apesar das dificuldades textuais, Sumaúma
113

, reconhece uma categoria fundamental 

da Sociolinguística, as diferenças linguísticas. A compreensão da diversidade a motiva a 

também a entender os seus alunos, como também a orientá-los no reconhecimento e no uso 

das variáveis linguísticas.  

 Sintetizamos as falas dos professores em cinco categorias básicas que incidirão 

conforme seus depoimentos em sua prática pedagógica:  

a. Sensibilização: o professor precisa sensibilizar os alunos sobre a diversidade linguística 

de sua comunidade e alertar sobre o problema do preconceito linguístico que discrimina 

e inferioriza o outro não pela motivação linguística, mas devido à condição social do 

falante (BAGNO, 2011). 

b. Observação dos usos: atividades escolares que mostrem a diversidade e a complexidade 

dos usos linguísticos através de encenações teatrais que mostrem contextos de fala real 

de diferentes falantes, como o pescador, a criança, o professor, o político, o pastor. Além 

                                                 
113

 Nome fictício dado a uma das professoras. Samaúma é a maior árvore da floresta amazônica e é considerada 

sagrada pelos povos indígenas.  



481 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

da encenação da vida cotidiana, os professores mencionaram a observação no modo 

como as pessoas da comunidade falam através de pesquisas como alunos e visitas a 

lugares públicos onde se pode observar as pessoas interagindo, como igrejas, praças e 

mercados. Estas atividades exploram a relação da variação linguística com a identidade 

social do falante, como também ajuda os alunos a perceberem a diferença entre 

linguagem adequada e inadequada a partir do conceito de competência comunicativa 

(BORTONI-RICARDO, 2004). Embora o conceito de cena enunciativa não tenha sido 

apresentado e discutido na disciplina, as atividades escolares que privilegiam os usos 

estão próximas desta categoria.  

c. Gêneros Textuais: através da apresentação dos gêneros textuais os alunos podem 

perceber a relação entre língua e contexto comunicativo. Assim muitos professores já 

sinalizam desenvolver atividades com gêneros textuais básicos, tais como a receita de 

bolo, a parlenda, o poema, a notícia, mostrando os elementos textuais e as diferenças 

entre a linguagem monitorada e não monitorada. Além disso os gêneros textuais 

promovem o conhecimento e a apropriação da linguagem culta (FARACO, 2008). 

d. Reconhecimento das práticas sociolinguísticas locais: ações em que os alunos observam 

e pesquisam sobre o modo como a sua comunidade local interagem por meio da 

linguagem. Estas atividades envolvem pesquisas, encenações e reflexão sobre as marcas 

linguísticas da identidade cultural dos alunos e seus familiares.  

e. Envolvimento da comunidade local: esta categoria procura estabelecer maiores parcerias 

entre a escola e a comunidade, através de rodas de conversas com pessoas da 

comunidade que falem sobre suas experiências, atividades colaborativas com 

profissionais de outras áreas.  

Estas cinco categorias: sensibilização, observação dos usos, gêneros textuais, 

reconhecimento das práticas sociolinguísticas locais e envolvimento da comunidade local 

revelam o quanto os conhecimentos da Sociolinguística podem transformar a prática 

educativa dos professores em sala de aula. As vivências durante a disciplina, ao que 

chamamos de práxis sociolinguística, fomentaram uma reflexão crítica sobre conceitos como 

diversidade linguística, preconceito linguístico, competência comunicativa, variação 

linguística, etc. Desse modo, uma teoria é significativa quando transforma o modo de ver e 

agir no mundo, ou seja, quando não teme a sua dimensão ética e política. “[...] Em outras 
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palavras, toma-se consciência que trabalhar com a linguagem é necessariamente agir 

politicamente, com toda a responsabilidade ética que isso acarreta” (RAJAGOPALAN, 2003, 

p. 125). 

 

3. PARA NÃO CONCLUIR – O AMANHÃ DA LINGUAGEM 

 

 Este trabalho procurou mostrar de que maneira os conceitos da sociolinguística podem 

contribuir na formação de professores, homens e mulheres dos rios e florestas da Amazônia, 

em suas atividades escolares. Sustentamos a afirmação de que a práxis sociolinguística 

transforma a práxis pedagógica dos educadores, ou seja, através das nossas vivências e 

experiências durante a disciplina ministrada no curso de Letras PARFOR/UEA, nós 

professores em contínua formação discutimos conceitos fundamentais da sociolinguística, 

como a competência linguística, o preconceito linguístico, a norma culta e a diversidade 

linguística. Percebemos que as ciências da linguagem deveriam estar mais próximas da vida 

das pessoas para desloca-las de situações de opressão e marginalização. Assim é este um dos 

papéis da sociolinguística ao problematizar e correlacionar língua e sociedade.  

 Em breve os professores-alunos do PARFOR em Letras voltarão para as suas 

comunidades onde ensinarão Língua Portuguesa. Depois concluirão o seu curso. Será que de 

fato transformarão ou problematizarão as suas realidades? Os dezoito dias de encontros 

sociolinguísticos ficarão em uma memória longínqua? 

 Para não concluir vejo amanhã estes homens e mulheres dos rios e florestas acordando 

às 5h da manhã, tomando seu café preto com tapioca e tucumã. Depois pegando uma 

bicicleta, uma rabeta, um barco ou simplesmente indo caminhando para a sua pequena escola. 

Ao longe já escutam os risos das crianças misturados com os gritos.  

 O prédio continua o mesmo. A tinta das paredes descascando, as cadeiras faltando 

peças e o quadro negro rachado. Antes de entrar pensam quando sairá o pagamento do mês, se 

sairá, o que vai dar para pagar de contas e se desta vez tem giz para todos os professores.  

 Depois entram na escola e percebem que já não estão sozinhos, há crianças, há jovens, 

há outros professores nesta mesma viagem. Amanhã eles e elas falarão da beleza da 

linguagem que nos faz tão diferentes e únicos. Conversarão com seus alunos sobre o respeito 
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e o imaginável que podemos fazer com a língua. Hoje pensamos no amanhã, pois somente a 

linguagem nos dá a capacidade para sonhar um mundo melhor.  
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AS REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS NÃO CONVENCIONAIS DAS 

SIBILANTES ALVEOLARES NAS PRODUÇÕES ESCRITAS 

 

Jucinete Dias dos Santos
114

 

Liliane Pereira Barbosa
115

 
 

Resumo: Este estudo, inserido na grande área de concentração linguagens e letramento, 

desenvolveu-se com o intuito de investigar as representações gráficas não convencionais em 

textos escritos por alunos do 7º ano do ensino fundamental. Apresenta como objetivo geral 

analisar, através de investigação teórico-prática, as representações gráficas não convencionais 

das sibilantes alveolares nas produções escritas dos alunos participantes, bem como o 

desenvolvimento de intervenção pedagógica a fim de minimizar os desvios ortográficos 

identificados. E como objetivos específicos: a) pesquisar e estudar autores que abordem 

conhecimentos referentes à alfabetização, o letramento, a ortografia, a escrita e o ensino da 

Língua portuguesa; b) desenvolver atividades didático-pedagógicas para coleta de material 

para análise; c) avaliar os desvios ortográficos referentes ao emprego de letras não 

convencionais na representação gráfica dos fonemas /s/ e /z/; d) elaborar plano de ação a ser 

desenvolvido na turma participante da pesquisa; e) promover a intervenção pedagógica, 

objetivando minimizar os desvios ortográficos quanto ao uso não convencional de letras na 

representação gráfica dos fonemas /s/ e /z/ no Português Brasileiro (PB); f) comparar os 

resultados da fase diagnóstica com os da fase pós-intervenção para avaliação; e por fim, g) 

contribuir satisfatoriamente para o alcance de melhor proficiência dos alunos no ensino da 

escrita, especificamente, no que se refere à ortografia. Para a realização deste estudo, buscou-

se fundamentação em autores como: Soares (2004), Morais (2010), Oliveira (2005), Silva 

(2001) entre outros. Do tipo etnográfico, esta pesquisa foi desenvolvida numa abordagem 

quanti-qualitativa tendo como método científico adotado a pesquisa-ação. Quanto à sua 

natureza, classifica-se como exploratória. Quase ao final da pesquisa, verificamos que os 

textos produzidos pelos alunos participantes apresentaram menor incidência de registros não 

convencionais da língua, especialmente quanto à representação gráfica dos fonemas /s/ e /z/.   

 

Palavras-chave: Ortografia. Sibilantes /s/ e /z/. Representações gráficas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino da Língua Portuguesa, nos últimos anos, vem apresentando um quadro de 

insucesso frequente quanto ao alcance de seus objetivos os quais envolvem o 

desenvolvimento das habilidades de ler com fluência, interpretar e escrever com autonomia. 

Esta realidade do ensino da língua portuguesa tem, atualmente, sido apresentada, por meio 

dos resultados das avaliações externas estaduais como, por exemplo, o Sistema Mineiro de 

                                                 
114
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Avaliação e Equidade da Educação Pública (SIMAVE), e nacionais, o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), que visam medir o desempenho dos alunos no ensino 

público brasileiro.  

O uso de métodos tradicionais e ineficientes, baixa qualificação e desvalorização dos 

profissionais da educação, salas superlotadas, falta de infraestrutura entre outros são muitos 

dos fatores que contribuem para o baixo desempenho dos alunos ao longo de sua vida 

estudantil, e esse quadro de insucesso tem início nas séries iniciais ainda no período da 

alfabetização e se estende ao longo de todo o Ensino Fundamental e Médio. 

Diante desse quadro de insucesso na educação básica, o ensino tradicional da língua 

tem sido alvo de muitos questionamentos.  Por outro lado, ensinar a Língua Portuguesa na 

atualidade requer dos profissionais, novos olhares e métodos de ensino na busca de resultados 

proficientes em todas as subáreas dos conhecimentos linguísticos sejam fonológico, 

morfológico, sintático e semântico-pragmático da linguagem, os quais requerem estratégias 

diferentes no processo de ensino e de aprendizagem.  

Em meio aos problemas que envolvem o ensino da Língua Portuguesa, este estudo 

apresenta como objeto de investigação as representações gráficas não convencionais
116

 dos 

fonemas /s/ e /z/ identificados nos textos escritos de alunos do 7º ano do Ensino 

Fundamental
117

.  

Partindo da análise de atividades diagnósticas aplicadas aos participantes da pesquisa, 

formulamos o seguinte problema: é possível, a partir de reflexões metalinguísticas e de 

atividades de intervenção, minorar a ocorrência das representações gráficas não convencionais 

dos fonemas /s/ e /z/ nas produções escritas de alunos dos 7º ano do Ensino Fundamental da 

Escola Municipal Joana Porto, localizada em Januária (MG)? 

O presente estudo se justificou por ter em vista (I) a busca de subsídios para o ensino 

da Língua Portuguesa escrita, possibilitando aos educandos, bem como à instituição escolar, 

melhores resultados; (II) e a necessidade de se interferir nos problemas identificados a fim de 

                                                 
116

A expressão “não convencional”, nesse estudo, refere-se à representação gráfica desses fonemas 

diferentemente da forma convencionada pela ortografia. 
117

 Esta pesquisa encontra-se em fase quase final de desenvolvimento e será apresentada ao Programa de Pós-

Graduação Mestrado Profissional em Letras (Profletras) na Universidade Estadual de Montes Claros, como 

requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Letras, com a previsão de defesa para março de 2018. 
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minimizá-los, especificamente no caso das representações gráficas não convencionais dos 

fonemas /s/ e /z/.  

Apresenta como objetivo geral analisar, por meio de investigação teórico-prática, as 

representações gráficas não convencionais das sibilantes alveolares nas produções escritas dos 

alunos participantes, bem como o desenvolvimento de intervenção pedagógica, a fim de 

minimizar os desvios ortográficos identificados. E como objetivos específicos os seguintes: 

(I) pesquisar e estudar autores que abordem conhecimentos referentes à teoria ortográfica do 

português brasileiro (PB); (II) desenvolver atividades didático-pedagógicas para coleta de 

material para análise; (III) avaliar os desvios ortográficos referentes ao emprego de letras não 

convencionais na representação gráfica dos fonemas /s/ e /z/; (IV) elaborar plano de ação a ser 

desenvolvido nas turmas participantes da pesquisa; (V) promover a intervenção pedagógica, 

objetivando minimizar os desvios ortográficos quanto ao uso não convencional de letras na 

representação gráfica dos fonemas /s/ e /z/ no PB; (VI) comparar os resultados da fase 

diagnóstica com os da fase pós-intervenção para avaliação; e por fim, (VII) contribuir 

satisfatoriamente para o alcance de melhor proficiência dos alunos no ensino da escrita, 

especificamente, no que se refere à ortografia.  

Com o intuito de responder ao problema de pesquisa, levantamos as seguintes 

hipóteses: (I) a partir de estratégias e da prática de intervenção pedagógica, os problemas 

detectados relativos ao emprego gráfico não convencional dos fonemas /s/ e /z/ nas produções 

escritas dos alunos serão amenizados, de modo que a escrita será aprimorada; (II) os textos 

dos alunos, após a intervenção, apresentarão maior percentual de uso das normas ortográficas 

convencionais abordadas, no que se refere à representação ortográfica dos fonemas /s/ e /z/ no 

PB. A seguir o esboço das teorias que fundamentaram teoricamente esta pesquisa.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 Esta seção abarca aspectos do referencial teórico consultado para o desenvolvimento 

da pesquisa. Por o nosso objeto de estudo tratar das representações gráficas não convencionais 

das sibilantes alveolares nas produções escritas de alunos do Ensino Fundamental II, 

esclarecemos aqui os conceitos dos vocábulos “sibilante” e “alveolar”.  

O termo sibilante é utilizado “[...] na classificação fonética com base [no] modo de 

articulação [do som da fala]. Refere-se a uma fricativa produzida por um obstáculo estreito 
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[...] entre a ponta da língua e a parte posterior do alvéolo [...]” (CRYSTAL, 2000, p. 236) – 

obstrução parcial da corrente de ar. Por sua vez, o vocábulo alveolar, conforme Silva (2001), 

refere-se ao ponto (lugar) de articulação do som produzido. Os fonemas /s/ e /z/, embora 

sejam sibilantes alveolares, distinguem-se quanto ao estado da glote: o /s/ é desvozeado e o 

/z/, vozeado. Na sequência, considerando o nosso objeto de estudo, abordamos noções sobre a 

alfabetização, o letramento, a escrita, a ortografia e o ensino da língua portuguesa. 

 

2.1 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

Muitos dos problemas ortográficos identificados nas produções escritas dos alunos são 

oriundos do período da alfabetização, considerando que o ensino-aprendizagem da escrita é 

um desafio para o aluno que aprende e também para o professor que ensina. Desse viés não 

fogem as representações gráficas dos fonemas /s/ e /z/ que por tratar-se de casos arbitrários da 

língua, requer dos estudantes a memorização da escrita de palavras com ocorrências de tais 

fonemas, desde as séries iniciais nos momentos de aprendizagem do registro das palavras.   

O período da alfabetização é, conforme Cagliari (2001), o mais importante durante a 

vida estudantil de uma pessoa e é uma fase que requer atenção especial, pois os problemas 

advindos dessa fase são difíceis de serem superados em outras. Para tanto na literatura 

acadêmica, é comum a abordagem das concepções da alfabetização relacionadas às do 

letramento. Diante disso, temos que a alfabetização consiste em assegurar aos alunos a 

apropriação dos sistemas de leitura e de escrita da língua, enquanto o letramento consiste em 

desenvolver o domínio de uso das práticas sociais da leitura e da escrita. Conforme afirmam 

Castanheira, Maciel e Martins (2009, p. 15-16), o ensino da alfabetização, na perspectiva do 

letramento, “potencializa as possibilidades de refletir criticamente as relações que se 

estabelecem entre as pessoas em nossa sociedade” desde o início do ensino sistemático da 

língua. 

Diante do atual quadro de insucesso no rendimento do ensino da Língua Portuguesa, 

como já mencionado, Soares (2004) aponta uma provável perda da especificidade da 

alfabetização para a prática do letramento. Conforme esta autora, a alfabetização e o 

letramento  
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Não são processos independentes, mas interdependentes, e 

indissociáveis: a alfabetização desenvolve-se no contexto de e por 

meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de 

atividades de letramento, e este, por sua vez, só se pode desenvolver 

no contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonema–

grafema, isto é, em dependência da alfabetização. (SOARES, 2004, p. 

14). 

 

Diante disso, importante ressaltar que a alfabetização deve centrar-se no 

desenvolvimento das habilidades de ler e escrever, nas “relações fonema-grafema” enquanto 

o letrar deve ultrapassar as barreiras do período da alfabetização e permanecer na vida social 

do aluno. Para tanto, Castanheira, Maciel e Martins (2009) defendem que o professor, ciente 

da complexidade do alfabetizar e do letrar, deve assumir uma postura política considerando 

o conhecimento e o domínio do que se ensina.  Assim, é esperado que os alunos consigam 

desenvolver competências e habilidades no uso da linguagem nas modalidades oral e escrita, 

tornando-se proativos, críticos, participativos e capazes de resolver os problemas cotidianos. 

Na sequência, expomos algumas considerações acerca da escrita e da ortografia.  

 

2.2ORTOGRAFIA E ESCRITA 

 

A escrita surgiu pela necessidade do registro com o desenvolvimento da sociedade e 

da economia. É inquestionável, pois a importância da escrita na sociedade contemporânea, 

haja vista a valorização que se dá ao registro escrito nas relações sociais em nosso dia a dia.  

Para Massini-Cagliari e Cagliari (1999, p. 64), “[...] a escrita é uma representação da 

linguagem oral e tem por finalidade a leitura [...]”, e a “[...] ortografia significa escolher uma 

única forma para as palavras de uma língua, independente de quantas pronúncias diferentes 

possam estar ligadas a elas [...]” (MASSINI-CAGLIARI; CAGLIARI, 1999, p. 30). Esses 

autores abordam que a variedade escrita da língua é apenas uma representação gráfica da 

linguagem oral, um uso sofisticado da linguagem cristalizado graficamente. 

Morais (2010) estabelece as normas ortográficas da língua que o aluno pode 

compreender e as que o aluno precisa memorizar, subdividindo-as em (I) regras irregulares, 

em que não há correspondências entre letra-som, exigindo-se a memorização do aprendiz, 

como nas palavras “hoje” e “cidade”; nesse caso se enquadra todas as representações gráficas 

dos fonemas /s/ e /z/ objeto de estudo desta pesquisa, e (II) regras regulares, em que ocorre 
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correspondência entre letra-som, por exemplo, nas palavras “cachorro” e “honrado”. 

Conforme esse autor,  

 

No primeiro caso, o uso de uma letra (ou dígrafo) é justificado apenas pela 

tradição de uso ou pela origem (etimologia) da palavra. Como não existe 

uma regra, o aprendiz vai ter que memorizar a forma correta, como acontece 

com C e com o H nas palavras “cidade” e “hoje”. 

Já no segundo caso, o das dificuldades regulares, podemos prever a forma 

correta sem nunca ter visto a palavra antes. Inferimos a forma correta porque 

existe um “princípio gerativo”, uma regra que se aplica a várias (ou todas) as 

palavras da língua nas quais aparece a dificuldade em questão. É, por 

exemplo, o que ocorre com o emprego de R o RR em palavras como “honra” 

e “cachorro”.  (MORAIS, 2010, p. 35-36). 

 

Nessa perspectiva, o professor precisa ter ciência e estar atento para orientar os alunos 

na aquisição dos conhecimentos fonético-ortográficos e no registro da língua escrita. Esse 

mesmo autor afirma que o entendimento do que é regular e irregular parece ser fundamental 

para o professor organizar o ensino dos aspectos ortográficos da língua. 

Sobre a ortografia, Simões (2006, p. 16) afirma que “[...] ninguém escreve como fala 

nem fala como escreve [...]”, em função de nem sempre haver, na língua, correspondência 

biunívoca entre letra e som. Conforme se observa nos exemplos a seguir, em PB, há as 

seguintes correspondências entre letras e sons: 

a) Um só fonema pode ser representado por diferentes letras, como ocorre em 

“portuguesa” e “tristeza”, em que o fonema /z/ é representado pelas letras “-s” 

e “-z”, respectivamente. 

b) Uma mesma letra pode representar diferentes fonemas. É o ocorre em palavras 

como “explicar”, “esporte”, e “cidade”, em que o fonema /s/ é representado 

pelas letras “-x”, “-s” e “-c”, respectivamente. 

c) Um só fonema pode ser representado por duas letras: é o que ocorre nos 

vocábulos “osso” e “carro”, em que os fonemas /s/ e /r/ são representados pelos 

dígrafos “-ss” e “-rr”, respectivamente. 

d) Uma letra pode não representar fonema nenhum: é o caso da letra “-h” que, na 

Língua Portuguesa, por aspectos etimológicos, não representa nenhum som. Na 

pronúncia da palavra “hoje”, ouve-se apenas três sons /oʒi/. 
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 Ocorrências como essas, na língua, é que fazem o domínio do sistema alfabético-

ortográfico ser considerado tão complexo pelos falantes, principalmente por aqueles que estão 

em fase de alfabetização. Como muitas crianças não conseguem perceber as complexas 

relações entre o registro oral e o escrito, acabam por transferir para a escrita usos não 

convencionais, por não dominar o sistema ortográfico da língua. Na sequência, abordaremos a 

classificação dos problemas ortográficos proposta por Oliveira (2005). 

 

2.3 “ERROS” ORTOGRÁFICOS 

 

Oliveira (2005) afirma que a categorização dos problemas de escrita identificáveis nas 

produções dos alunos é uma técnica necessária e justificável, pelos seguintes motivos: 

orientação do trabalho do professor na análise dos problemas que constarem nos textos e, 

sobretudo, facilitação do delineamento de estratégias pedagógicas a serem desenvolvidas, no 

intuito de resolver ou de minimizar os problemas identificados. 

Diante disso, Oliveira (2005), propõe três categorias de “erros” que possuem 

subcategorias, conforme as informações esboçadas a seguir. 

- Grupo 1: categoria que considera os problemas que infringem a escrita alfabética. 

Essa categoria subdivide-se em três subcategorias. 

- G1A: envolve os problemas de escrita pré-alfabética; por exemplo, “amnaeboa/ = a 

minha mãe é boa”
118

;  

- G1B: nessa subcategoria, estão os casos de escrita alfabética com correspondência 

trocada por semelhança de traçado, por haver semelhanças na grafia das letras; por 

exemplo,“m e n, p e q, b e d”. 

- G1C: subcategoria da escrita alfabética com correspondência trocada pela mudança 

de sons; por exemplo, “as palavras ‘cheito’ por jeito, ‘cato’ por gato, ‘papa’ por baba”. 

- Grupo 2: categoria em que são abordados casos de violações das relações som-letra 

e de formas dicionarizadas, sendo subdividida em quatro subcategorias.  

- G2A: subcategoria que considera as violações das relações biunívocas entre os sons e 

os grafemas; por exemplo, “a grafia de fava como mola”. 

                                                 
118

 Os trechos em que constam os exemplos apresentados nas subcategorias de “erros” ortográficos propostas por 

Oliveira foram extraídos da obra do próprio autor (OLIVEIRA, 2005, p. 49-53). 
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- G2B: subcategoria em que estão contidos os casos de violações das regras 

invariantes que controlam a representação de alguns sons; por exemplo, “grafar ‘gera’ para 

guerra”. 

- G2C: subcategoria que contém os casos de violações da relação entre os sons e os 

grafemas por interferência das características estruturais do dialeto do aprendiz; por exemplo, 

a grafia “O sou brilha!”, ao invés de “O sol brilha!”. 

- G2D: subcategoria que envolve os casos de violação de formas dicionarizadas; por 

exemplo, “cinto (sinto) muito, jelo= gelo”. 

- Grupo 3: essa categoria inclui os casos de violações além da relações som-letra e de 

formas dicionarizadas, em que a ortografia exige o controle de fatores que ultrapassam a 

relação entre sons e letras. Essa categoria subdivide-se em duas subcategorias:  

- G3A: subcategoria dos casos de violações na escrita de sequências de palavras, por 

não haver correspondência entre os limites das palavras escritas e os limites das palavras 

faladas; por exemplo, “opatu (‘o pato’); mileva (‘me leva’); javai (‘já vai’)”. 

-G3B: nessa subcategoria, estão inseridos os casos de violações que não se encaixam 

em nenhum outro mencionado; por exemplo, “pegol, abril e jogol, ao invés de pegou, abriu 

e jogou”– casos de hipercorreção. 

Como nosso objeto de estudo está relacionado aos problemas de escrita descritos no 

G2D, aprofundamos um pouco mais na análise dessa subcategoria. De acordo com Oliveira 

(2005), nessa subcategoria, concentram-se os “erros” ortográficos de natureza totalmente 

arbitrária, cuja ortografia não é controlada pelo som e nem por regra.  “[...] Esses casos são, 

na verdade, aprendidos um a um, e somente a consulta ao dicionário ou a familiaridade da 

palavra podem resolver a questão da grafia.” (OLIVEIRA, 2005, p. 52). 

No caso dos fonemas objetos de estudo desta pesquisa, são considerados dificuldades 

ortográficas em função do emprego gráfico dos fonemas /s/ e /z/ admitirem várias 

possibilidades diferentes: o /s/ pode ser representado pelas letras: “-c”, “-ç”, “-s”, “-ss”, “-sc”, 

“-sç”, “-x”, “-xc”, “-z” e “-xs” e o fonema /z/, pelos grafemas “-z”, “-x” e “-s” como mostram 

os exemplos do quadro a seguir. 
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Quadro 1– Fonemas /s/ e /z/ e sua representação 

ortográfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

onte: 

Elaborado pela pesquisadora. 

 

Diante de tantas possibilidades diferentes de representação gráfica de /s/ e /z/, durante 

a alfabetização, o que ocorre é que as crianças não conseguem vencê-las, e chegam às séries 

finais do Ensino Fundamental apresentando muitas dificuldades ainda a serem vencidas. Na 

próxima seção, delineamos informações referentes à metodologia adotada neste estudo. 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Em relação à metodologia, o estudo foi desenvolvido numa abordagem de pesquisa do 

tipo etnográfica e quanti-qualitativa, tendo como método científico adotado a pesquisa-ação. 

Quanto à natureza, classifica-se como exploratória, por utilizar-se de técnicas diretas e 

indiretas para obtenção de dados. Quanto ao referencial teórico adotado, trata-se de estudos 

relacionados à alfabetização, ao letramento, à escrita, à ortografia e ao ensino da Língua 

Portuguesa; e o método científico adotado foi a pesquisa-ação. 

Fonemas Grafemas Exemplos 

 

 

 

 

 

/s/ 

“-c” “cerâmica” 

“-ç” “indiferença” 

“-s” “sola” 

“-ss” “interessado” 

“-sc” “piscina” 

“-sç” “desça” 

“-x” “exportar” 

“-xc” “excesso” 

“-z” “veloz” 

-xs “exsurgir” 

 

/z/  

“-z” “zebra” 

“-s” “casa” 

“-x” “exato” 
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Nesta pesquisa, tivemos dois momentos distintos: a fase diagnóstica e a fase da 

intervenção. Na fase diagnóstica, aplicamos uma atividade de produção textual, em que 

identificamos a dificuldade dos alunos no registro ortográfico dos fonemas /s/ e /z/, e outra 

atividade de identificação, recorte de palavras com ocorrências dos fonemas /s/ e /z/ para 

confecção de cartazes com as palavras recortadas. A partir da análise dos textos produzidos, 

identificamos os “erros” ortográficos presentes e os categorizamos conforme proposta de 

Oliveira (2005). 

Com base na análise dos materiais da fase diagnóstica, elaboramos e implementamos 

um plano de intervenção pedagógica que julgamos pertinentes à natureza do nosso problema 

de pesquisa. O plano de intervenção foi composto por uma sequência de atividades que 

envolvia a leitura, compreensão e interpretação textual, momentos coletivos de reflexão 

acerca das representações gráficas dos fonemas /s/ e /z/, jogos pedagógicos explorando a 

representação gráfica desses fonemas, fundamentada em Morais (2010), e produção de texto 

final. Por fim, realizamos a tabulação e comparação dos dados considerando a fase 

diagnóstica e a pós-intervenção. Na sequência, a descrição dos resultados deste estudo. 

 

4 RESULTADOS 

 

A tabulação dos dados foi realizada com base na classificação proposta por Oliveira 

(2005). As atividades, em consonância com a teoria em que a pesquisa se fundamentou, 

oportunizou aos alunos participantes da pesquisa momentos de reflexões coletivas e do 

contato deles com a forma ortográfica de palavras que apresentam ocorrências do fenômeno 

em estudo, de modo que tais atividades ativassem a memória visual. De forma lúdica, essas 

atividades oportunizaram a eles a memorização das formas ortográficas das sibilantes nas 

palavras estudadas e, consequentemente, minimizassem a ocorrência das representações não 

convencionais dos fonemas /s/ e /z/ em seus textos escritos. Após análise dos dados, 

chegamos aos seguintes resultados esboçados na Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1 – Esboço dos resultados antes e pós-intervenção 

Categorizaçã

o dos “erros” 

ortográficos 

Subcategorizaçã

o 

dos“erros” 

ortográficos 

Exemplos Resultados 

pré-

intervenção 

Resultados 

pós-

intervenção 

“Erro” Forma n.º % n.º  
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

Legenda: 

G1A - Escrita pré-alfabética 

G1B - Escrita alfabética com correspondência trocada por semelhança de traçado 
G1C - Escrita alfabética com correspondência trocada pela mudança de sons 

G2A - Violações das relações biunívocas entre os sons e os grafemas 

G2B - Violações das regras invariantes que controlam a representação de alguns sons 

G2C -Violações da relação entre os sons e os grafemas por interferência das características estruturais 

do dialeto do aprendiz 

G2D - Violação de formas dicionarizadas 

G3A - Violação na escrita de sequências de palavras 

G3B - Outros casos 

% Percentual 

 

Nesta Tabela 1, temos, na primeira coluna, os três grandes grupos (G1), (G2) e (G3) 

propostos por Oliveira (2005). Na segunda coluna, os subgrupos pertencentes a cada grupo 

(G1A, G1B, G1C, G2A, G2B, G2C, G2D, G3A e G3B) sendo um total de nove subgrupos.Na 

terceira coluna, os dados quantificados da fase diagnóstica seguidos do porcentual de cada 

subgrupo e, por fim, os dados da fase de intervenção. Abaixo da tabela temos a legenda com a 

descrição de cada subgrupo. 

ortográfic

o 

ortográfica 

G1- 

“Erros” que 

violam a 

natureza da 

escrita 

alfabética 

G1A - - - - - - 

G1B Linpa, 

nundo 

Limpa, 

mudou 

33 19,42 33 33 

G1C - - 01 0,58 - - 

G2- 

Violação das 

relações som-

letra e de 

formas 

dicionarizada

s 

G2A - - - - - - 

G2B Queredo, 

ajunda 

Querendo, 

ajuda  

36 21,18 33 33 

G2C Mulhe, 

imboram 

Mulher, 

Embora  

45 26,48 10 10 

G2D Condisão, 

manção 

Condição, 

mansão 

20 11,76 13 13 

G3- 

casos de 

violação além 

das relações 

som-letra e de 

formas 

dicionarizada

s  

G3A porisso 

Ladentro, 

adona 

Por isso 

Lá dentro, 

A dona 

5 2,94 8 8 

G3B Vil (verbo 

ver) 

Viu 30 17,64 3 3 
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Nos dados da fase diagnóstica, temos com maior percentual de ocorrências os 

subgrupos G2C - violações da relação entre os sons e os grafemas por interferência das 

características estruturais do dialeto do aprendiz - com 26,48% dos casos de “erros” 

ortográficos, em seguida aparece o subgrupo G2B - violações das regras invariantes que 

controlam a representação de alguns sons- com 21,18% das ocorrências. Em terceiro lugar, 

temos o subgrupo G1B - escrita alfabética com correspondência trocada por semelhança de 

traçado - com 19,42% seguido do subgrupo G3B, que Oliveira (2005) denominou de outros 

casos, com 17,64%. Nesse subgrupo, estão inseridos, por exemplo, os casos denominados de 

hipercorreção. Em quinto lugar, na classificação, com 11,76% dos casos apareceo subgrupo 

G2D - violação de formas dicionarizadas. Nesse subgrupo, está inserido o objeto de pesquisa 

deste estudo. Na sequência, aparecem os subgrupos G3A - violação na escrita de sequências 

de palavras- com 2,94% e o subgrupo G1C - escrita alfabética com correspondência trocada 

pela mudança de sons- com apenas 0,58% de ocorrências. Os subgrupos G1A - escrita pré-

alfabética - e G2A - violações das relações biunívocas entre os sons e os grafemas- não 

apresentaram nenhuma ocorrência. 

Já na fase pós-intervenção, obtiveram os maiores percentuais de “erros” os subgrupos 

G1B e G2B que aparecem com 33% dos casos cada. O subgrupo G2D com 13% aparece em 

terceiro lugar seguido do subgrupo G2C, com 10% das ocorrências. Por fim, temos o 

subgrupo G3A, que aumentou o número de casos para 8%, e o subgrupo G3B, que baixou 

para 3%. Os subgrupos G1A, G1C e G2A não apresentaram ocorrências. Da análise dos dados 

da tabela e considerando os subgrupos que apresentaram ocorrências, pode-se afirmar que, 

excetuando os subgrupos G1B, que teve a mesma quantidade de ocorrências nas duas fases, e 

o grupo G3A, que apresentou um número maior de ocorrências após a intervenção, todos os 

outros subgrupos apresentaram redução na ocorrência de desvios ortográficos após a execução 

do plano de intervenção pedagógica. Ressaltamos, no entanto que, embora nesta Tabela 

1tenham sido expostos os resultados de todos os subgrupos propostos por Oliveira (2005), 

evidenciamos o subgrupo G2D violação de formas dicionarizadas por este subgrupo tratar da 

representação gráfica não convencional das sibilantes, objeto de estudo desta pesquisa. Este 

subgrupo ainda não foi recategorizado a fim de obtermos os resultados finais sobre a 

representação gráfica das sibilantes /s/ e /z/ para concluirmos a pesquisa. Apenas 
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visualizamos, nos textos produzidos após a intervenção, uma menor incidência de registros 

não convencionais na representação gráfica dos fonemas /s/ e /z/. 

 

5 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 
 

A realização deste estudo oportunizou-nos significativos conhecimentos relativos ao 

ensino da ortografia e da Língua Portuguesa como um todo. Partindo da leitura de autores 

diversos, pudemos relacionar a teoria com a prática o que nos possibilitou melhor 

entendimento do objeto de estudo desta pesquisa contribuindo para o alcance do objetivo 

geral delineado. Para tanto, analisamos as realizações gráficas não convencionais das 

sibilantes alveolares nas produções escritas dos alunos participantes; implementamos a 

intervenção pedagógica, com o intuito de minimizar os “erros” ortográficos quanto ao uso não 

convencional de letras na representação gráfica dos fonemas /s/ e /z/ no PB; comparamos os 

resultados da fase diagnóstica com os da fase de pós-intervenção. Ainda não avaliamos se a 

intervenção contribuiu para a melhora e o aprimoramento da escrita ortográfica, 

especialmente quanto aos fonemas em estudo, nos textos produzidos pelos participantes ao 

final das atividades desenvolvidas, em razão de a pesquisa não estar concluída. 

Quase no seu final, estamos conscientes de que esta pesquisa representa apenas uma 

pequena parcela dos aspectos ortográficos que devem ser contemplados no ensino da Língua 

Portuguesa e de que muitos outros estudos relacionados ao ensino da ortografia precisam ser 

implementados. Acreditamos que esse trabalho contribuirá de modo significativo no ensino da 

ortografia do português. 
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Resumo: O ato de argumentar, que constrói discursos por meio das formas de dizer, é um 

recurso básico da linguagem, de acordo com Koch (1984). Este trabalho investiga os recursos 

argumentativos subjacentes às escolhas léxico-gramaticais na construção de uma notícia cujo 

título é “Gorila é assassinado a tiros em zoo após criança invadir recinto”, veiculada por uma 

agência de notícias da Internet. Aspectos como texto e gênero são discutidos. A análise revela 

que mesmo um texto cuja intenção é passar uma informação apresenta características 

argumentativas discursivas, por meio das escolhas léxico-gramaticais na construção do texto. 

A análise se dá principalmente por meio do sistema da TRANSITIVIDADE, da metafunção 

Ideacional, buscando-se, assim, os construtos teóricos da Linguística Sistêmico-Funcional. 

Além disso, cria-se um diálogo com outras teorias como a Linguística Textual e a Análise do 

Discurso Crítica, para a construção do aparato teórico e para a análise.  

 

Palavras-chave: Argumentatividade. Transitividade. Discurso. 

 
INTRODUÇÃO 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998), o estudo da 

língua no Brasil deve ter como base o texto, com foco nos gêneros textuais. Os PCNs do 

Ensino Médio (2000) orientam um estudo da língua que busque o desenvolvimento da 

competência do aluno de analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos da linguagem.  

 No período do Ensino Médio, espera-se do aluno maior capacidade de abstração para 

não só fazer novas leituras como também aguçar seu olhar para o que os textos revelam 

explícita e implicitamente. Assim, o texto argumentativo, introduzido como objeto de estudo 

nos anos finais do Ensino Fundamental, é retomado no Ensino Médio em trabalhos, provas, 

leituras e produções textuais.  

 Entretanto o texto ainda tem sido usado como pretexto para a análise linguística, que a 

permanece como o centro da aula de língua portuguesa. Além disso, o texto argumentativo 

                                                 
119
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120
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tem servido, muitas vezes, como mero modelo de “um tipo de texto” que o aluno deve ser 

capaz de reproduzir nos diversos processos seletivos: ENEM, vestibulares, PAS, entre outros.  

 O que muitas vezes não está claro para o aluno é que o ato de argumentar não é uma 

prerrogativa apenas dos textos chamados de “dissertativos argumentativos”. ‘Argumentar’ é 

um recurso encontrado em diversos gêneros, mesmo aqueles que não têm tal intenção.  

          Este estudo se propõe a analisar aspectos linguístico-textuais como recursos 

argumentativos de um texto do gênero Notícia (Rose e Martin, 2012). Toma-se como base 

para este estudo a Linguística Sistêmico-Funcional, apropriando-se de outras teorias como 

apoio. Pretende-se fazer uma análise das escolhas léxico-gramaticais para compor a 

argumentação do texto, de acordo com o sistema da TRANSITIVIDADE da metafunção 

Ideacional, proposta por Halliday e Matthiessen (2004). Ressaltam-se, também, os estudos de 

discurso e argumentação feitos por Koch (1984). A partir desses recursos e de contribuições 

da Análise do Discurso Crítica (ADC), serão exploradas ações, crenças e valores subjacentes 

no texto, uma vez que esses elementos são representados no discurso, por meio da linguagem. 

 As teorias citadas estão preocupadas com aspectos linguísticos e sociais, isto é, como 

linguagem e sociedade se relacionam. Como a linguagem está inserida em contexto, a análise 

linguística está vinculada ao caráter social dos textos.  

 

1.  Referencial Teórico 

1.1. Texto 

    A Linguística Sistêmico-Funcional volta-se para o estudo da língua em uso. Segundo 

Halliday (Apud Koch, 1984), o texto é visto como “realização verbal entendida como uma 

organização de sentido, que tem como valor de uma mensagem completa e válida num 

contexto dado”. 

 Koch (1984) afirma que, para que haja texto, tudo o que o envolve, como ideias, 

intenções e unidades linguísticas, deve estar em uma “rede de relações”, conectadas por 

encadeamento de enunciados. 

          Vale ressaltar que, para Fairclough, (2003) os textos se realizam por meio de gêneros e 

se reproduzem conforme o meio social. Para ele, práticas sociais movem as ações humanas.  

 
  

1.2. Gênero 
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 As primeiras concepções de gêneros se encontram na Retórica de Aristóteles, com 

funções que os textos podem trazer, como “aconselhar” (deliberativo), “jugar” – 

acusar/defender – (judiciário), “refletir” (epidítico), e os aspectos relacionados ao poder. Ao 

longo dos anos, muitas concepções de gênero surgiram, mas a visão de Bakhtin (1992) de 

linguagem influencia teóricos nos diversos conceitos de gênero. Para ele, “cada esfera de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 

chamamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 1977, 292). 

 Na década de 80, os estudos sobre organização textual se voltavam para a 

macroestrutura do texto, buscando identificar regularidades no discurso em termos de 

estruturas textuais básicas, estruturas retóricas ou esquemáticas (MOTTA-ROTH, 2008). 

 No final dos anos 90, o foco passa a ser os gêneros discursivos, em especial, da 

Análise do Discurso Crítica (ADC). O interesse está na contextualização do discurso e nos 

aspectos externos da construção dos gêneros (BHATIA, 2004 apud MOTTA-ROTH, 2008). 

Há, a partir daí uma expansão quanto as concepções de gênero, levando as análises a 

considerarem as condições de ‘produção, distribuição e consumo do texto’, e a olharem os 

textos sob a perspectiva do momento histórico.  Para Fairclough (2003), os textos, realizados 

por meio de gêneros, são mediados pela prática social por se constituírem de identidades 

sociais, relações sociais, crenças e a própria linguagem (discurso), elementos da sociedade.  

 Toma-se, como base para este estudo, a visão de gênero proposta por Martin: 

 

“Gênero textual é ―um sistema estruturado em partes, com meios 

específicos para fins específicos. [...] ―um gênero é composto de 

estágios os quais podem ser definidos como elementos 

componenciais responsáveis pelo desenvolvimento e pela 

realização de uma interação. Cada um desses elementos tem uma 

função dentro do gênero e contribui com parte de seu propósito.” 

(MARTIN, 1993, p. 503)  

 

 Com base na teoria desenvolvida por Halliday e, portanto, pertencente à LSF, Rose e 

Martin (2012) desenvolveram uma pedagogia de estudo de gêneros na Austrália, chamada de 

Escola de Sidney. 



502 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

 Rose e Martin (2012) reconheceram três propósitos comunicativos dos gêneros: 

envolver, informar e avaliar. Categorias mais abstratas, chamadas por Fairclough (2003) de 

pré-gêneros, agrupam-se a cada um desses propósitos. Assim, por exemplo, ao propósito de 

“envolver”, temos as “estórias” ou, como Rose e Martin chamam, “a família das Estórias”. Ao 

propósito de “informar”, temos, por exemplo, “a família das Histórias”. Quanto ao “avaliar”, 

encontra-se “a família dos Argumentos”. A cada família, a partir desse ponto, agrupam-se os 

gêneros. ‘Notícia’, torna-se gênero da’ família das Estórias’; ‘biografia’, da família das 

Histórias; e ‘exposição’, da ‘família dos Argumentos’. ‘ 

 O texto a ser trabalhado neste artigo tem a intenção de “envolver” e ele faz parte da 

família das Estórias, pertencendo ao gênero notícia, por seu propósito social de ”relatar 

eventos significativos”. De acordo com Martin e Rose (2008), a partir do momento em que as 

notícias se voltaram para as “grandes massas”, elas passaram apresentar um ponto de vista 

(ângulo) ou vários. Por esse motivo, os autores percebem que esse tipo de texto possui dois 

grandes blocos de estruturas recorrentes chamados etapas: “lead” e “ângulo”. Além disso, 

acrescentam que há partes menores com propósitos específicos, cuja ocorrência não é 

obrigatória, denominadas de fases.  

 Muniz da Silva (2015) apresenta fases, conforme a Escola de Sidney, encontradas nos 

gêneros da família da Estória. Entretanto, outras fases podem surgir, dependendo da intenção 

comunicativa, segundo.  

Quadro 1 

 
 

  

1.3. Contexto de Cultura (Gênero) e Contexto de Situação (Registro) 
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 Os gêneros estão diretamente ligados com a vida social e cultural de um povo. Por 

isso, Matthiessen e Halliday (2009), consideram o contexto como elemento essencial para a 

configuração dos gêneros. Eles observam dois tipos de contexto que influenciam a língua, 

mas que também são influenciados por ela: contexto de cultura e contexto de situação. O 

contexto de cultura está ligado diretamente à ideia de gênero e o de situação ao de registro.  
 

Contexto é um sistema semiótico de mais alto nível no qual a 

linguagem está “encaixada”. Mais especificamente, a linguagem está 

encaixada em um contexto de cultura ou sistema social. Qualquer 

instanciação de linguagem como texto é encaixada no seu próprio 

contexto de situação. Contexto é (...) é realizado por meio da 

linguagem; e sendo realizado pela linguagem por meio da linguagem 

significa que ele cria e é criado pela linguagem. (MATTHIESSEn e 

HALLIDAY, 2009, p.88) 

  

 

 De acordo com Halliday (1985), a cultura é um conjunto de sistemas conectados. O 

contexto de cultura é um sistema de experiências sociais, bem como do uso da língua, de 

forma que faça sentido em uma cultura. Por isso, é possível que aspectos de uma cultura 

sejam revelados por meio da linguagem, como ideologias que se configura por meio da 

cultura.  

 O contexto de situação, que caracteriza o registro, é o contexto imediato em que o 

texto se manifesta, o momento da prática social propriamente dita, o momento da interação. É 

nessa interação que os significados são construídos e negociados. O registro, portanto, é visto 

como resultado da combinação entre a o contexto de situação em que se dá o texto e o 

significado deste nesse momento. Halliday (1985) afirma que o registro é determinado pela 

finalidade do uso da língua em dada situação. 

Halliday (1985) percebe o contexto de situação em três categorias: campo, relação e 

modo, que se referem, respectivamente, ao acontecimento, à natureza da prática social, à 

representação do mundo; à natureza dos participantes e papéis que desempenham e negociam 

na interação; e à organização da mensagem, à forma de veiculação desse texto.  

 

1.4 As Metafunções da Linguagem – LSF 
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 Halliday (1985) relaciona as três categorias do contexto de situação (campo, relação e 

modo) a três funções da linguagem. Para ele, a linguagem só se concretiza a partir de sua 

funcionalidade, de sua função de dar significados e observa três significados produzidos por 

seu funcionamento, as metafunções. São elas: Ideacional, que se relaciona à experiência de 

mundo, dá conta dos aspectos situacionais em que ocorre o fato; Interpessoal, que se volta 

para a interação entre os participantes do evento comunicativo, ligada à posição do sujeito 

diante dessa interação, e os papéis envolvidos; e Textual, que se refere à forma como essa 

interação é constituída como texto, considerando o contexto. As metafunções se realizam por 

sistemas gramaticais particulares, respectivamente, TRANSITIVIDADE, MODO e TEMA, 

pois é na oração que os aspectos de experiência, de interação e de configuração textual são 

aplicados, isto é, é na oração que as metafunções se realizam concretamente por meio de 

elementos léxico-gramaticais, a partir de escolhas feitas pelo sujeito no ato comunicativo. 

  

1.4.1. Ideacional 

 Segundo Halliday, a metafunção ideacional, foco de análise deste trabalho, realiza o 

significado da experiência de mundo, simboliza a maneira como representamos as nossas 

experiências no mundo, internas ou externas e vê a oração como representação, cujo 

significado é apresentado por meio do sistema de TRANSITIVIDADE da língua, que busca 

identificar a ação realizada, quem participa dessa ação e as circunstâncias envolvidas. Os 

elementos envolvidos são: processos, participantes e circunstâncias.  

Os Processos são representações linguísticas das ações que fazem parte da realidade, e 

são  formados por grupos verbais. Os Participantes apresentam os envolvidos na enunciação, 

seres animados ou inanimados, agentes da ação ou afetados por ela, e formados por grupos 

nominais. As Circunstâncias apresentam-se como grupos adverbiais ou sintagmas 

prepocionados, indicando lugar, tempo, modo, causa, entre outros. Thompson (1996) ressalta 

que, a partir dos processos, pode-se conhecer o papel dos participantes no discurso.  

 

Figura 1 – Resumo dos Sistema de TRANSITIVIDADE da Linguística Sistêmico-Funcional. 
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                                        Fonte: Halliday e Mathiessen, 2004, p.172 

 

a. Material: codificam experiências (ações e eventos) do mundo material, real, podem ser 

criativas (criam algo) ou transformativas (alteram o estado). Participantes: Ator: agente da 

ação; Meta: afetado pela ação; Extensão (ou range ou escopo): não afetado pela ação; 

Beneficiário: beneficiado pela ação; Atributo: característica atribuída a um participante. 

                           

Exemplo:  Maria    comprou   um presente   para o filho     ontem. 
                    Ator   Pr. material       Meta   Beneficiário Circunstância 

 

b. Mental: revelam experiências do mundo da consciência do emissor: “percepção” (a 

partir do cinco sentidos);  “cognição” (a partir do pensamento); “emoção” (a partir dos 

sentimentos); “desejo” (a partir da vontade).  Participantes:  Experienciador: quem 

percebe, pensa, sente ou deseja; Fenômeno: complemento do processo. 

                           

Exemplo:  O   estudante   imaginava    o futuro   desde criança. 
                        Ator   Pr. material   Meta     Circunstância 
          

c. Relacional: relaciona dois participantes de forma atributiva (classifica ou descreve) ou 

identificadora (define).  Participantes das relações atributivas: Portador (a que se atribui 

uma característica) e Atributo (característica atribuída a um participante).  Participantes 

das relações identificadoras: - ao prover identidade: Identificado (recebe identidade) e 

Identificador (fornece identidade); - ao relacionar forma e função:  Característica e Valor.   

                           

Exemplos:     - Atributiva:   O plateia     permanece    quieta     no auditório. 
                                                       Portador     Pr. relacional   Atributo    Circunstância 
 

                        - Identificadora:  -    Luís            é          o meu melhor amigo. 
                                                         Identificado   Pr. relacional     Identificador 
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                                                                         -   Este personagem         é           o vilão. 

                                                                                      Característica      Pr. relacional      Valor 
 

 

d. Verbal: engendra troca simbólica de significado (EGGINS, 1994). Apresentam os 

processos do “dizer”. Participantes:  Dizente: responsável pela ação verbal; 

Verbiagem: o que é dito; Alvo: o que é afetado pela mensagem; Receptor: a quem é 

destinada a mensagem.                           

         Exemplo:  O professor  Informou   a hora        para o aluno. 
                                Dizente Pr, verbal Verbiagem Receptor 
 

e. Comportamental: ligados aos comportamentos psicológicos e fisiológicos. 

Participantes:  Comportante: o que age; Comportamento: o próprio comportamento. 

                           

         Exemplo:              Ele         sonhou           coisas boas. 
                                  Comportante  Pr. Comportamental   Comportamento    
 

f. Existencial: referem-se ao que existe ou acontece, isto é, representa a experiência de 

existir e de acontecer. Há apenas um participante, que não é o sujeito da oração. 

Participantes:  Existente:  representado por algo material, um fenômeno ou um evento.                               

         Exemplo:    Houve     uma grande festa  no colégio ontem. 
                        Pr. existencial  Existente        Circunstância Circunstância 

 

1.5. Argumentação e Discurso 

 

 Koch (1984) afirma que a função básica da linguagem não é meramente comunicativa, 

mas, antes, argumentativa, isto é, “a interação social por intermédio da língua caracteriza-se, 

fundamentalmente, pela argumentatividade” (p.19). Argumentar, para a autora, significa 

‘persuadir’, pois busca influenciar a vontade e as emoções do interlocutor na interação. 

 Segundo a autora, o discurso só existe em um encadeamento coerente e progressivo de 

enunciados (“textualidade ou tessitura”), apresentando ideias, intenções e ideologias, 

constituindo-se em texto. Ao se argumentar a favor ou contra uma ideia, o sujeito, inserido em 

um contexto social, cultural e histórico, apresenta suas intenções a partir das influências 

recebidas e que se concretizaram em ideologias. Koch traduz essa ideia afirmando que 

 

o ato de argumentar, isto é, de orientar o discurso no sentido de 

determinadas conclusões, constitui o ato linguístico fundamental, pois 
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a todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia, na 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 subjetividade. (KOCK, 1984, p.19). 

 

2. Análise da Notícia 

Gorila é assassinado a tiros em zoo após criança invadir recinto 
 

29 de maio de 2016 às 20:06 

Redação ANDA – Agência de Notícias de Direitos Animais 

O maior portal de notícias sobre animais do mundo 
 

 

Um gorila de 17 anos foi covardemente morto a tiros após um garoto de 4 anos cair em 

sua jaula em um zoológico de Cincinatti, Ohio (EUA). 

Por descuido dos responsáveis, a criança escalou a grade e caiu dentro da jaula do 

gorila Harambe, de 17 anos. Durante 10 minutos, o gorila ficou próximo à criança tentando 

protegê-la (como pode ser verificado no vídeo abaixo), mas mesmo assim a equipe local 

decidiu atirar no animal. 

Há poucas semanas, leões foram assassinados da mesma forma após um homem 

invadir sua jaula em um zoológico chileno. 

Testemunhas relataram que o garoto permaneceu consciente durante todo o resgate. 

Apesar das alegações do zoológico, o gorila não esboçou qualquer reação agressiva ou 

ameaçadora contra a criança, pelo contrário: permaneceu calmo em sua inocência. 

Questionado sobre a possibilidade de utilizar um tranquilizante ao invés de assassinar 

o animal, o diretor do zoológico Thayne Maynard declarou que “poderia não fazer efeito”, 

demonstrando sua completa indiferença ao assassinato covarde de Harambe. 

O zoológico explora hoje onze gorilas, confinados em um espaço chamado “Gorilla 

World”. O local será interditado, mas o zoológico ainda abrirá normalmente, desrespeitando 

totalmente o luto pela morte do animal. 
 

http://www.anda.jor.br/29/05/2016/gorila-e-assassinado-a-tiros-em-zoo-apos-crianca-invadir-recinto - 

Acesso em ago/2016 
  

 O contexto que promove essa notícia é a morte de um gorila, em um zoológico dos 

Estados Unidos, causada por funcionários, após a queda de uma criança dentro do espaço em 

que se encontrava o animal.  O contexto discursivo é apresentado por uma agência de notícias 

brasileira que veicula informações pela Internet, denominada de ANDA (Agência de Notícias 

de Direitos Animais), que acrescenta a informação de que é “o maior portal de notícias sobre 

animais do mundo”.  

Mesmo sem ler a notícia ou analisar a linguagem, já é possível analisar a posição do 

jornal quanto ao fato exposto no texto, indicando que as informações apresentadas e a 

http://www.anda.jor.br/23/05/2016/leoes-sao-brutalmente-mortos-apos-homem-nu-invadir-sua-jaula-em-zoologico
http://www.anda.jor.br/29/05/2016/gorila-e-assassinado-a-tiros-em-zoo-apos-crianca-invadir-recinto
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construção do texto, por meio de escolhas léxico-gramaticais, são resultado de valores e 

ideologias da agência, que, ao se apresentar, estabelece a busca pelos direitos dos animais. 

 O autor do texto interage com um interlocutor “coletivo” que não pode se manifestar 

imediatamente e se coloca como a voz que detém as informações necessárias para “julgar” o 

fato apresentado. As vozes que traz corroboram seu ponto de vista, único apresentado no 

texto. Entendendo que a maioria dos leitores dessa agência de notícias adotam o discurso de 

proteção dos animais, o autor tem a liberdade de colocar de forma mais clara sua visão. 

A forma de transmissão da mensagem é o texto escrito, que apresenta um propósito 

comunicativo e reflete uma prática social. Para esse propósito, escolhas léxico-gramaticais são 

feitas, o que revela que linguagem e propósito comunicativo são interdependentes.  

De acordo com os estudos da Escola de Sidney sobre gêneros, o texto proposto para 

análise encontra-se na Família das Estórias, que tem como propósito comunicativo ‘envolver 

ou engajar’ e pertence ao gênero ‘Notícia’, cujo propósito social é “relatar eventos 

significativos” (MUNIZ DA SILVA, 2015), com etapas e fases dispostas a seguir: 

 

 

Etap

as 

Fases Texto 

Lead         Um gorila de 17 anos foi covardemente morto a tiros após um garoto 

de 4 anos cair em sua jaula em um zoológico de Cincinatti, Ohio (EUA). 
Ângulo evento (ou 

episódio) 

       Por descuido dos responsáveis, a criança escalou a grade e caiu 

dentro da jaula do gorila Harambe, de 17 anos. Durante 10 minutos, o 

gorila ficou próximo à criança tentando protegê-la (como pode ser 

verificado no vídeo abaixo), mas mesmo assim a equipe local decidiu 

atirar no animal.  comparação        Há poucas semanas, leões foram assassinados da mesma forma após 

um homem invadir sua jaula em um zoológico chileno. 
 depoimento       Testemunhas relataram que o garoto permaneceu consciente durante 

todo o resgate. 
 reação Apesar das alegações do zoológico, o gorila não esboçou qualquer reação 

agressiva ou ameaçadora contra a criança,  

  comentário pelo contrário: permaneceu calmo em sua inocência. 
 citação        Questionado sobre a possibilidade de utilizar um tranquilizante ao 

invés de assassinar o animal, o diretor do zoológico Thayne Maynard 

declarou que “poderia não fazer efeito”, 
 comentário demonstrando sua completa indiferença ao assassinato covarde de 

Harambe.  declaração        O zoológico explora hoje onze gorilas, confinados em um espaço 

chamado “Gorilla World”. O local será interditado, mas o zoológico 

ainda abrirá normalmente, desrespeitando totalmente o luto pela morte do 

animal. 

 
  

http://www.anda.jor.br/23/05/2016/leoes-sao-brutalmente-mortos-apos-homem-nu-invadir-sua-jaula-em-zoologico
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A fase “comentário” revela a visão do autor sobre os envolvidos ou as atividades que 

se inserem no contexto descrito. Assim, a argumentatividade começa a se delinear na própria 

maneira que o texto se apresenta. 

 A análise linguística, por meio do sistema da TRANSITIVIDADE, da metafunção 

Ideacional, isto é, pelas escolhas léxico-gramaticais, confirma as análises prévias a respeito do 

posicionamento assumido pela agência de notícia e a presença de argumentatividade. Para 

tanto, as análises se concentram nos processos e nos participantes, buscando-se os papéis que 

assumem no contexto discursivo.  

No título da notícia “Gorila é assassinado a tiros em zoo após criança invadir recinto”, 

já se percebe que o processo “é assassinado” é um processo Material, que exige, inicialmente, 

dois participantes. A escolha de “assassinar” antecipa ao leitor que o autor vê a morte do 

gorila como assassinato, portanto não legitimada por qualquer motivo. O participante “gorila” 

é Meta, isto é, afetado pelo processo. Ele surge, então, como vítima. A posição temática desse 

participante, isto é, logo no início do enunciado, revela a posição de destaque que será dada a 

ele no desenvolvimento do texto. O participante Ator, agente do processo, é omitido no título, 

o que mais uma vez revela que o mais importante, na notícia, não é autor da ação, mas a 

própria ação e quem foi afetado por ela.  

Na segunda parte do título, encontra-se “invadir”, processo material (ação). A carga 

semântica da palavra revela a posição que se tem em relação ao autor da ação, avaliando-a 

como uma ação negativa e abusiva. O participante Ator, nesse caso, é a criança, que é 

colocada em uma posição de “reprovável” e causadora da morte do gorila.  

 O texto inicia-se apresentando as mesmas ideias que o título. O “gorila” inicia o texto 

exatamente na mesma posição temática e no papel como participante Meta, que é afetado pela 

ação, que foi apresentado no título, confirmando seu papel central. O processo Material “foi 

morto”, suavizaria a ação, não fosse a presença de “covardemente”, que confere ao processo 

citado a carga semântica de “assassinar”. 

 Para corroborar a visão do jornal, o autor busca fato semelhante ocorrido em outro 

zoológico e transmite a ideia com as mesmas estruturas utilizadas e analisadas anteriormente: 
 

            Há poucas  semanas, leões   foram assassinados  da  mesma  forma   após  um homem  

                                                     Meta         Pr. Material                                                       

Ator 
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invadir   sua jaula em um zoológico chileno  

Pr. Mat.     Meta 
 

 Percebe-se já dois grupos distintos: os animais, como vítimas, e os homens e o 

zoológico, como “inimigos dos animais”. Para mostrar essa posição, as análises serão 

apresentadas a partir dos papéis, como participantes de processos, que cada grupo assume.  

 O primeiro grupo se apresenta no texto como: “gorila”, “gorilas”, “leões”, “o animal”.  

 

A. “Gorila     é assassinado  a tiros  em zoo...” 
   Meta         Pr. Material 

B. “Um gorila de 17 anos       foi  morto      covardemente    a tiros...” 
            Meta                          Pr. Material 
 

C. “Durante 10 minutos,   o gorila       ficou     próximo    à criança...” 
                                                Portador    Pr. Relacional 

 

D. “...(o gorila)     tentando protegê-la...” 
                Ator                Pr. Material 
 

E. “Há poucas semanas,   leões     foram assassinados    da mesma forma...” 
                                                     Meta             Pr. Material 
 

F. “...o gorila  não esboçou (...) reação agressiva ou ameaçadora contra a criança...” 
        Ator       Pr. Material 
 

 

G. “...pelo contrário: (o gorila)    permaneceu    calmo  em sua inocência.” 
                                 Portador      Pr. Relacional 

 

H. “...ao invés de (o diretor)   assassinar      o animal...”  
                                                    Pr. Material       Meta 
 

I. “O zoológico     explora       hoje       onze gorilas...” 

                                            Pr. Material                        Meta 

 Essas orações mostram sete orações com processos Materiais (A, B, D, E, F, H, I) e 

duas com processos Relacionais (C e G), o que revela, primeiro, que o texto foi construído 

com foco em ações, pautado em “fatos” e não em “suposições” ou “deduções”.   

 Além disso, das orações com processos Materiais, cinco delas (A, B, E, H, I) mostram 

os participantes assinalados, referentes aos animais, como Meta, isto é, como afetados pelos 

processos. São, portanto, apresentados na posição passiva, recebendo uma ação negativa.  

 Duas orações (D e F) com processos Materiais trazem participantes em posição de 

Ator, agentes da ação. Na primeira, “o gorila” é colocado como agente de uma ação positiva, 

benéfica (protegera), não se igualando aos outros agentes de ações que agiram “sobre ele” 

negativamente. Na segunda, o processo presente (esboçar), apesar de se estender a uma ideia 

http://www.anda.jor.br/23/05/2016/leoes-sao-brutalmente-mortos-apos-homem-nu-invadir-sua-jaula-em-zoologico
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negativa (reação agressiva ou ameaçadora) e se completar com ela, é apresentado na negativa, 

indicando que a ação negativa não foi assumida pelo gorila.  

 O gorila Harambe e os demais animais, então, apresentados como Meta, são vistos 

como vítimas de ações negativas. Como Ator, o gorila Harambe é colocado como agente de 

ações positivas. Como vítimas, eles são mortos/assassinados e explorados e, como agente 

positivo, o gorila protege e não age de forma agressiva ou ameaçadora. 

 As duas orações com processos Relacionais (C e G) não revelam atitude ameaçadora e 

apresentam o gorila como Portador. A primeira indica uma relação de proximidade entre o 

animal e a criança, para que ele pudesse protegê-la. A segunda oração ressalta a calma do 

gorila, o que reforça a ideia de que não havia motivo para que ele fosse “assassinado”. 

 O segundo grupo apresentado no texto é: “criança”, “equipe local”, “testemunhas”, “o 

garoto”, “o diretor” e “o zoológico”. 

1. “...após criança      invadir     recinto”  
                 Ator       Pr. Material 
 

2. “...após um garoto de 4 anos       cair      em sua jaula...” 
                          Ator                   Pr. Material 
 

3. “...a criança     escalou    a grade...” 
          Ator        Pr. Material 
 

4. “...mas mesmo assim a equipe local  decidiu atirar   no animal.” 

                                                                       Ator            Pr. Material 

5. “...após  um homem     invadir    sua jaula em um zoológico chileno.” 

                                       Ator       Pr. Material 
 

6. “Testemunhas   relataram   que o garoto permaneceu consciente...” 

                            Dizente     Pr. Verbal 
 

7. “...ao invés de (o diretor)   assassinar      o animal...”  

                                 Ator        Pr. Material         

8. “...o diretor do zoológico Thayne Maynard   declarou  que ‘poderia não fazer 

efeito’...”                   Dizente                                Pr. Verbal 
 

9.  “...(o diretor) demonstrando sua completa indiferença ao assassinato  
                     Ator         Pr. Material 

covarde de Harambe.” 
 

10. “O zoológico    explora    hoje onze gorilas...”  
        Ator          Pr. Material 
 

11. “...(o zoológico) desrespeitando totalmente o luto pela morte do animal. 

                                    Ator             Pr. Material 
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  Ao se analisarem as orações em que seres humanos e zoológico são apresentados 

como participantes, verifica-se, primeiramente, que, de onze, nove (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11) 

ressaltam o processo Material, o que confirma a análise anterior de que o texto foi construído 

com base em ações: “invadir”, “escalar”, “cair”, “atirar”, “assassinar”, “demonstrar” 

(indiferença), “explorar” e “desrespeitar”. Todas essas ações têm caráter negativo. 

 Quanto aos participantes, nesses nove trechos, todos são apresentados como Ator, isto 

é, todos são agentes de ações. Os três primeiros itens apresentam o processo que levou a 

criança a cair na jaula do gorila: “escalar”, “cair”, “invadir”, reforçando que não foi um mero 

acidente, mas um processo que demandou tempo e ‘decisão’ do Ator. Não se apresenta o ser 

humano agindo favoravelmente aos animais, mas ressalta-se a postura de desrespeito. 

 Duas orações apresentam processo Verbal, com participante o Dizente. Na primeira, o 

participante é um grupo, “testemunhas”, que aparentemente não contribui para a 

argumentação de “assassinato” do gorila, pois apenas “relataram que o garoto permaneceu 

consciente”. Porém, na sequência, percebe-se, pelo conectivo de concessão, que se esperava 

algo que não aconteceu. A criança, consciente, poderia gerar uma reação agressiva do animal, 

mas ele permaneceu calmo, contribuindo para a argumentação de que o gorila não agiria 

contra a criança e, portanto, não seria necessário abatê-lo. 

 No segundo caso de processo Verbal, o Dizente é o diretor que faz uma declaração 

ressaltada por aspas no texto. Há uma modalização da Verbiagem, de forma que o diretor não 

afirma que o uso do tranquilizante não salvaria o gorila, mas que “poderia não fazer efeito”. 

Essa modalização é vista como indiferença do diretor do zoológico em relação ao animal. 

Pelas análises, percebe-se que a agência de notícias coloca a responsabilidade da 

morte do gorila não só na criança, mas no ser humano de uma forma geral. A visão 

transmitida é a do homem como ser dominador que “invade”, “explora” e “assassina”, e a dos 

animais como dominados, à mercê da vontade do ser humano. Assim, fica claro que a notícia 

apresentada não é imparcial, não só pelos recursos utilizados no texto, mas também pelo 

contexto situacional ou pela conjuntura da produção do texto, o gênero e o propósito social do 

ato comunicativo, todos aqui analisados. 

 

3. Considerações Finais 
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A argumentatividade caracteriza-se fundamentalmente pela interação social por 

intermédio da língua (KOCH, 1984). O exercício de analisar os recursos argumentativos, nos 

diversos meios de interação social, permite a compreensão de como os discursos se constroem 

para atingirem os propósitos desejados. Assim, é importante que esse tipo de análise seja 

desenvolvido desde cedo em escolas, para que jovens consigam compreender textos, 

explorando informações e argumentos subjacentes, e entender o universo dos gêneros 

textuais, suas configurações e propósitos sociais. Dessa forma, estarão desenvolvendo não só 

a competência leitora como também de escrita. 
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O LEITOR E O PAPEL DA ESCOLA NA SUA FORMAÇÃO EM UMA ESCOLA NO 

INTERIOR DO PIAUÍ
 

 

Wellerson Sousa Leal 

Juscelino Francisco do Nascimento 

 

RESUMO: Este trabalho tem o intuito de discutir o papel da escola pública na formação de 

um leitor competente e mostrar a relevância desse agente no desenvolvimento do gosto pela 

leitura, a qual está presente em todos os lugares da sociedade. Dessa maneira, é necessário 

entendermos alguns fatores que podem interferir para a formação de leitores competentes. 

Nesse estudo, ressaltamos algumas ideias e perspectivas em relação à leitura, levando em 

consideração a necessidade de incentivá-la, para que esta deixe de ser vista, por muitos, como 

algo sem interesse e possa despertar o prazer em ler. Este estudo é uma pesquisa exploratória, 

de natureza qualitativa, caracterizada, segundo a natureza dos dados, como uma pesquisa 

bibliográfica.
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Um fato notável na educação brasileira que é consenso entre muitos dos educadores 

que estudam sobre a formação de leitores é a fragilidade que existe no processo de ensino-

aprendizagem e que já perdura por muito tempo na educação, é o de ler, posto que ele se dá 

como uma atividade mecânica, na qual simplesmente se transformam letras em sons, sem que 

aconteça compreensão, pelo simples fato de decodificar, de apenas ler por “obrigação”. O que 

podemos perceber é que, por conta disso, a escola vem formando muitos alunos que são 

apenas decodificadores, que acabam por não compreender os textos com os quais pode se 

deparar durante sua vida. Sendo assim, a escola deixa a desejar nessa questão, já que o 

objetivo principal da leitura é a compreensão, e a escola é responsável por passar para o ser 

humano essa prática e formar um leitor crítico e competente em Língua Portuguesa. 

Um dos maiores motivos, podendo até ser apontado como principal causador disso, é o 

chamado “processo de repetição de saberes”, no qual o professor e a escola acabam por não 

cuidar para que os alunos sejam exigidos e desafiados de forma alguma. Geralmente, o 
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professor impõe um único sentido na leitura de um texto, e isso faz com que o aluno, na 

maioria das vezes, saia da escola sem conseguir ser de fato um leitor crítico. Com isso, ele 

acaba por chegar à condição de leitor crítico, apenas, durante ou depois da graduação, ou 

mesmo por si só, por meio da prática da leitura, sem que a escola consiga cumprir 

inteiramente com o seu dever de colocá-lo em contato com a leitura, para que se familiarize 

com ela. Diante desse quadro, este estudo propõe analisar como a prática da leitura vem sendo 

conduzida, qual o papel da escola quanto ao seu incentivo e, ainda, propor algumas 

alternativas que possam ajudar e nortear as ações da escola e dos professores quanto ao 

trabalho com a leitura. 

A forma como a leitura vem sendo aplicada nas escolas pode não somente nos explicar 

a causa dos erros, mas também pode nos apontar soluções para que os problemas que hoje 

encontramos possam um dia ser minimizados, podendo, assim, elevar o nível da 

aprendizagem da leitura dentro das aulas de Língua Portuguesa no âmbito escolar, levando ao 

crescimento do número e da qualidade dos leitores. 

Essa investigação é necessária, pois o saber ler com criticidade importante dentro da 

realidade em que estamos inseridos, isso porque a leitura é indispensável ao desenvolvimento 

de uma pessoa capaz de interpretar e cumprir seus direitos e deveres como cidadão crítico e 

reflexivo na sociedade, vendo a prática da leitura com a sua função social. 

O trabalho foi desenvolvido por meio de bibliografias que trazem o tema em questão e 

de pesquisa de campo, na qual foi realizada a aplicação de questionários sobre os diferentes 

tipos de leitura de diferentes textos para duas professoras e seus alunos. Além disso, foi feira 

uma entrevista acerca da leitura e observação das aulas. Com base nos questionários dos 

alunos, foi analisado o que cada um está lendo, se realmente gostam de ler, como se 

relacionam com as atividades de leitura passadas pela escola, de modo que podemos avaliar se 

aquele aluno estava realmente engajado em se tornar um leitor crítico. 

Toda essa parte prática teve seu desenvolvimento em uma escola na cidade de 

Francisco Santos - PI, e foi realizada com os alunos e as professoras de Língua Portuguesa do 

7° ano do Ensino Fundamental. 

Este trabalho está dividido em duas seções. Na primeira, apresento alguns 

apontamentos teóricos acerca da leitura, com alguns conceitos e os fundamentos teóricos que 

nortearam e deram alicerce para a pesquisa. Em seguida, apresentamos o percurso 
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metodológico trilhado. Na terceira parte, apresentamos a análise e apresentação dos 

resultados, obtidos por meio de observação e aplicação de questionários. Por fim, 

apresentamos algumas considerações acerca deste estudo. 

 

 

2 A LEITURA NA ESCOLA 

 

Como já se sabe, a leitura é uma competência importante nos dias atuais, pois, além da 

questão profissional, ela é imprescindível no que diz respeito ao bom convívio dentro de uma 

sociedade de modo geral. Não há nenhuma dúvida de que ler de modo crítico se tornou 

essencial a todo ser humano, tendo se transformado em um exercício primordial à realização 

de diversas atividades do cotidiano de cada um, desde as mais simples, como ler um panfleto 

de propaganda, até as mais complexas, como a leitura de um texto científico mais elaborado. 

No tocante a esse assunto Ferrarezi Jr. e Carvalho (2017, p. 50) afirmam que  

 

O leitor de verdade sabe ler o rótulo do sabão em pó, entende o 

manual do celular novo, consegue ler um romance de Machado de 

Assis, se entretém lendo uma revista de automóveis ou moda [...]. O 

cotidiano de um leitor, em uma sociedade letrada, apresenta-lhe uma 

infinidade uma infinidade de tipos de diferentes de textos - de gêneros 

textuais os mais diversificados. A escola precisa dar conta de tudo 

isso. 

 

Como podemos perceber, a leitura, por um lado, é capaz de abrir um grande leque de 

possibilidades para aqueles que a dominam com eficiência, mas, por outro lado, o que acaba 

acontecendo é que ela também se mostra com o poder de praticamente excluir aquele que não 

faz o uso correto ou mesmo não sabe fazer, ocasionando, em alguns casos, discriminação 

social. 

Já que a escola é importante para a formação de um leitor competente, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais PCN (1998, p. 22) indicam sobre as competências da escola e 

professor: 

 

Ao professor cabe planejar, implementar e dirigir as atividades 

didáticas, com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esforço 
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de ação e reflexão do aluno, procurando garantir aprendizagem 

efetiva. Cabe também assumir o papel de informante e de interlocutor 

privilegiado, que tematiza aspectos prioritários em função das 

necessidades dos alunos e de suas possibilidades de aprendizagem. 

 

Acima, está contido o que realmente cabe ao professor quanto ao seu papel como 

agente mediador de conhecimento. Já a escola exerce sempre um papel que acaba por 

determinar aquele que é ou não um bom leitor, sem levar em conta a existência de uma leitura 

rica e diversificada de mundo e de saberes e múltiplos conhecimentos que o aluno 

previamente tem. Paulo Freire, ao longo de sua carreira educacional e, principalmente no seu 

livro Pedagogia da autonomia (2000), destaca a necessidade de se trabalhar os conhecimentos 

e a leitura prévia do aluno pela escola. Segundo o autor 

 

Por isso mesmo pensar certo coloca o professor, ou a escola, o dever 

de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os 

das classes populares, chegam a ela-saberes socialmente construídos 

na prática comunitária - mas também [...] discutir com os alunos a 

razão de alguns saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Por 

que não aproveitar a experiência que tem os alunos de viver em áreas 

da cidade discutidas pelo poder publico para discutir, por exemplo, a 

poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem- estar 

das populações, os lixões e os riscos que oferecem as saúdes das 

gentes. (FREIRE , 2000, p. 30). 

 

Diante disso, é necessário que, na escola, tais conhecimentos e experiências sejam 

desenvolvidos e valorizados a partir do histórico de leituras que esses alunos já trazem 

consigo, pois tudo que carregam é importante para que haja sempre uma interação do texto 

com o leitor e vice-versa, deixando, assim, o texto mais atrativo e de fácil compreensão. 

Acerca da leitura, Kleiman (2002, p.10) a entende como 

 

[...] uma pratica social que remete a outros textos e outras leituras. Em 

outras palavras, ao lermos um texto, qualquer texto, colocamos em 

ação todo o nosso sistema de valores, crenças e atitudes que refletem o 

grupo social em que se deu nossa sociabilização primaria, isto é, o 

grupo social em que fomos criados. 

 

Seria necessário, então, que houvesse uma substituição dos textos que são aplicados 

nos dias atuais para os alunos por textos que se aproximem mais da realidade e dos 
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conhecimentos deles, fazendo com que prática da leitura não se torne chata, enfadonha e que 

não os levará nem de longe a se tornar um leitor modelo. A prática da leitura, pelo contrário, 

tem que ser leve, instigante e chamativa, para que o discente possa ser atraído para dentro dela 

e se aprofundar mais e mais, podendo, desse modo, atingir um maior conhecimento dentro da 

literatura e, consequentemente, o domínio dela, de modo a atingir uma condição primordial 

para um leitor modelo. 

No tocante a esse assunto, Lopes (2010, p.19) afirma que 

 

[...] para que o educador possa saber quais são as melhores formas de 

trazer a leitura para dentro de sua sala de aula como algo atraente e 

interessante, talvez o critério mais eficaz seja o seguinte: agir com 

seus educando como gostaria que seus educadores tivessem agido com 

eles próprios, para ajuda-los a serem leitores interessados e dispostos a 

“enfrentar” qualquer tipo de texto. 

 

Um fato notável na estrutura que compõe o currículo das escolas, é que existe um foco 

mais voltado para o uso da gramática, deixando o texto um pouco de lado, como se ambos não 

tivessem nenhum tipo de relação. É como se o estudo nas escolas tivesse que seguir uma 

linearidade de disciplinas que são aplicadas em etapas bem definidas, que consiste em ensinar 

primeiro gramática, escrita e depois leitura, sem que, precisamente, seja na mesma ordem aqui 

apresentada. 

Isso acaba por deixar o estudo descontextualizado e da forma não contínua, como 

deveria ser de fato. A leitura deveria funcionar como um processo contínuo e contextualizado, 

com a vivência do aluno e do mundo que há ao seu redor, para que, assim, seja capaz de 

formar um indivíduo crítico. 

A escola de hoje ainda apresenta vários vestígios do ensino antigo, posto que tende a 

insistir na busca por formar alunos capazes apenas de praticar a decodificação, ou seja, leitura 

sem nenhum tipo de compreensão, sem nada mais além disso. Isso acontece por meio de 

atividades que trazem, em seu enunciado, questões que são de fácil identificação dentro do 

texto, sendo necessário para o aluno apenas encontrar e reproduzir, sem que seja preciso 

compreender a essência daquele texto. 

Nessa direção, Kleiman (1992, p. 20) diz que 
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Uma outra prática muito empobrecedora está baseada numa 

concepção de atividade como equivalente à atividade de 

decodificação. Essa concepção dá lugar a leituras dispensáveis, uma 

vez que em nada modificam a visão de mundo do aluno. A atividade 

compõe-se de uma série de automatismos de identificação e 

pareamento das palavras do texto com palavras idênticas numa 

pergunta ou comentário. Isto é, para responder a uma pergunta sobre 

alguma informação do texto, o leitor só precisa passar o olho pelo 

texto à procura de trechos que repitam o material já decodificado da 

pergunta. Por isso afirmamos que se trata de uma tarefa de 

mapeamento entre a informação gráfica da pergunta e sua forma 

repetida no texto. Essa atividade passa por leitura, quando a 

verificação da compreensão, também chamada, no livro didático, de 

“interpretação”, exige apenas que o aluno responda a perguntas sobre 

informação que esta expressa no texto. 

 

Esse tipo de leitura, fundamentalmente decodificadora, não acrescenta em nada para a 

interpretação e o conhecimento de leitura e do mundo que um leitor realmente necessita na 

sua trajetória de formação enquanto leitor. Pelo contrario, acaba por atrapalhar, uma vez que, 

sem entendimento na leitura de um livro, por exemplo, de nada adiantará apenas decifrar o 

código das palavras, pois o que importa de verdade é a compreensão do que aquele livro 

realmente quer dizer no seu conteúdo. Diante disso, o que podemos compreender é que existe 

a busca por formar apenas os leitores capazes de codificar e decodificar, ou seja, produzir e 

ler textos sem que se precise de nada que se aproxime do que é compreensão, que é de fato 

um doso objetivos da leitura. 

Evidenciamos essa pratica principalmente no nosso objeto de estudo, que são as séries 

do Ensino Fundamental. O que acontece é que, nas aulas de Língua Portuguesa, em que se 

explora a leitura, o professor exige que o aluno busque certas partes do texto e apenas as 

reproduza. Durante todo o processo da formação de leitores dentro da escola, a 

responsabilidade de mediar, de levar o aluno às práticas da leitura é o professor, por isso, a 

formação desse leitor depende muito das visões de ensino da leitura que o professor já traz 

desde sua formação.  

Ademais, os conteúdos e textos programáticos de cada série, muitas vezes, não são 

necessários para dar uma formação crítica ao aluno, sendo necessária a intervenção do 

professor para que, desse modo, seja fornecida uma melhor condição de formação. Segundo 

Lopes (2010, p. 26) 
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Mais uma vez, o papel do alfabetizador é preponderante, é necessário, 

nas intervenções que faz para levar o educando a avançar no seu 

processo de construção de conhecimento. As intervenções devem ser 

problematizadoras, ou seja, devem colocar bons problemas para serem 

resolvidos pelos educandos [...]. Um educador competente conhece 

profundamente para saber mediar as intervenções  e atividades 

necessárias a obter sucesso no processo de alfabetização. Utilizando-

se dessas estratégias em seu trabalho, sem duvida, o resultado será 

bastante compensador. 

 

Diante disso, vemos que o principal agente de transformação no processo de formar o 

leitor competente/crítico é o professor. É indispensável que ele sempre inove para que sua 

aula se torne sempre dinâmica e facilite o processo de formação. 

O docente não pode ser apenas um transmissor, mas deve ser um mediador para que o 

aluno chegue ao conhecimento. Ele precisa estar junto ao aluno na busca da interpretação das 

informações dentro da leitura e tem que ser responsável por dar todos os subsídios necessários 

para a apropriação dos conteúdos. 

Apesar de o professor ser o principal encarregado do processo de ensino da leitura 

dentro das escolas, ele não é o único, pois isso depende de uma série de fatores e agentes. É 

nesse ponto que entra o papel da biblioteca, indispensável dentro do aprendizado e 

aperfeiçoamento da leitura. 

 Sobre a importância da biblioteca, Penalosa (1961, p. 1-2) afirma que 

 

A presença do educando na biblioteca propicia um melhor 

desempenho intelectual. Para que o estudante possa render cada vez 

mais nos seus estudos, é essencial que tenha utilizado a biblioteca 

escolar. Alunos ou não, todos precisam criar a consciência de que o 

livro é a grande referência para o conhecimento e desenvolvimento da 

cidadania, e dificilmente poderá ser ultrapassado  enquanto  fonte  de 

informação. 

 

Tal afirmação nos traz uma síntese esclarecedora sobre a importância que tem a 

biblioteca na aprendizagem do aluno, pois uma biblioteca diversificada em termos de livro e 

outros recursos para as práticas de leitura e com um bom ambiente, sempre dará ao aluno 

subsídios para que ele se apaixone pela leitura ou se mantenha como um bom leitor. 
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Entretanto, infelizmente, a nossa realidade é totalmente diferente, pois como algo que, na 

maioria das vezes, funciona precariamente ou até nem existe, pode desempenhar qualquer tipo 

de papel? A respeito da situação em que se encontram as bibliotecas nas escolas brasileiras, 

Ferrarezi Jr. e Carvalho (2017, p. 54) argumentam: 

 

Biblioteca? Quase nunca existe. Há, sim, algumas prateleiras de 

madeira com livros velhos e outros livros desgastados [...]. Muitas 

vezes, ficam entulhadas na mesma sala dos professores que é a mesma 

sala da copa que é a mesma sala-depósito de material de expediente 

entre outras coisas. 

 

Infelizmente, essa é a real situação que temos nas nossas escolas, bibliotecas sem o 

espaço e a importância que lhe é devida. Tal situação empobrece o ensino de leitura, já que 

um ambiente com a biblioteca é muito favorável e tende a instigar o aluno a se aprofundar 

mais e mais no mundo dos livros e, consequentemente, na leitura, como afirmam Ferrarezi Jr 

e Carvalho (2017, p. 54) 

 

[A biblioteca] é essencial no desenvolvimento do hábito de ler! Ter o 

que ler sempre a mão, com boa qualidade e variedade (o que 

permitiria opção de escolha) e um local adequado para a leitura é a 

forma mais eficiente conhecida de desenvolver o hábito de ler nas 

crianças. 

 

O fato é que as escolas de hoje já são pensadas de uma forma a não favorecer as 

bibliotecas deixando de fora o caráter transformador deste ambiente, e como consequência, 

dificulta o trabalho da escola na formação de leitores competentes. 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o ensino de leitura e o real papel da escola 

dentro desse processo, com intuito de saber como acontece o seu ensino e a aprendizagem e, 

deste modo, apresentar considerações/possiblidades relevantes para os problemas 

encontrados, porquanto não é necessário ser um pesquisador experiente para saber que a 

leitura é bastante desprestigiada dentro da Eeducação e da própria Língua Portuguesa. Como 

um dos  o principaisl  elementos da leitura é o texto, partimos dele e o tomamos por elemento 
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de análise. Nessa direção, foi estudado se as aulas de Língua Portuguesa estão ajudando 

nossos alunos no desenvolvimento das competências como leitor e no seu aperfeiçoamento, 

ou seja, se a escola está de fato a ensinarndo  a ler para além da decodificação. Para isso, 

avaliamos como está o sendo desenvolvimentodo  do processo de ensino-aprendizagem e as 

estratégias de que as professoras estão a se apropriarndo, se as experiências adquiridas 

durante os anos de docência e as teorias aprendidas na sua formação docente ajudam e são 

postas em prática por elas. 

Diante disso, foi produzido um questionário para análise composto por cinco questões 

(ver apêndices), além de observações feitas em algumas aulas da turma escolhida para este 

estudo. Os alunos e as professoras que participaram desta pesquisa estão inseridos na rede 

pública estadual da cidade de Francisco Santos – PI. As docentes foram selecionadas a partir 

de contato feito com a escola, que selecionou as professoras de Língua Portuguesa do 7° ano. 

Para a aplicação dos questionários aos alunos, foi realizado um sorteio a partir do 

número da chamada de cada um, a fim de que 10 discentes respondessem ao questionário. 

Dentre os sorteados, todos concordaram em participar. A escolha do 7° ano se deveu ao fato 

de que essa é a "primeira" etapa em que a leitura é mais bem explorada dentro do Ensino 

Fundamental, visto que, por ser um período de familiarização com as matérias e a escola, a 

leitura no o 6° ano não é tão explorada como deveria.  

A análise dos dados coletados foi norteada com base em dois eixos de investigação: a) 

o que as professoras dizem?; e b) o que as professoras fazem?  

A primeira questão levou em conta as entrevistas realizadas e tudo aquilo que foi relatado 

pelas docentes (seus  dizeres,  as  experiências  vividas).  Já a segunda questão baseou-se nas 

observações das aulas, nos planos de aula e nas atividades realizadas na prática escolar. O 

propósito da análise foi estabelecer um paralelo entre o que é dito e o que é efetivamente 

realizado, ou seja, comparar se o que é falado realmente é feito na prática docente.  

 

4 ANALISE DE DADOS 

 

A análise do referente trabalho partiu dos questionários realizados com alunos do 7° 

ano do Ensino Fundamental e duas professoras de Língua Portuguesa. Os questionários foram 

contados com a prática observada e continham cindo questões cada (ver apêndices). Eles 
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serviram de base para nossa pesquisa, assim como a observação de ações efetivas em que os 

agentes alvo dessa pesquisa estavam inseridos, como aulas e trabalhos na biblioteca da escola. 

Por questões de ética na pesquisa, as duas participantes terão sua identidade preservada e 

serão identificadas apenas como AN e JAL. 

 

4.1 QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS PROFESSORAS 

 

Daremos início à apresentação dos resultados da análise dos questionários aplicados às 

duas professoras. 

A primeira pergunta era a respeito do tempo de atuação docente de cada uma delas. A 

professora AN já atua há 15 anos, e a professora JAL, há 21. A julgar pelo tempo de serviço, 

podemos supor que ambas têm ampla experiência na docência. Tal fato se mostrou concreto, 

pois, dentro da observação das aulas e trabalhos desenvolvidos, percebemos que, apesar do 

cansaço que demonstram, elas mostram uma boa experiência com a ação que desempenham. 

A segunda pergunta trazia a seguinte indagação: Como a leitura deve ser estimulada 

na sala de aula? A professora AN respondeu que a leitura deve ser estimulada pelo professor 

através da leitura de textos em voz alta, de atividades que envolvam a leitura de livros, e 

ressalta que a escola tem que dar suporte, tendo uma boa biblioteca e desenvolvendo projetos, 

como gincanas literárias, semanas de leitura e etc.  Já a professora JAL respondeu da seguinte 

forma: “A estimulação da leitura cabe a nós, professores, através de atividades que 

desenvolvam a leitura, com textos dentro das provas, enfim. Mas todos devem ter a 

consciência de que o professor não pode fazer nada sozinho, e é aí que deve entrar o trabalho 

da escola, família e sociedade”. 

De fato, AN e JAL estão certas no que diz respeito à participação da escola e família 

no desenvolvimento da leitura, já que, como sabemos, o professor não faz “um toque de 

mágica” e precisa sempre de um auxílio, para que possa desempenhar bem o seu papel. 

Quanto às atividades que envolvem leitura, elas servem de importante base do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Para a terceira pergunta, qual o conceito de leitura que cada uma tinha, as respostas 

foram as seguintes: AN: “A leitura, é o meio pelo qual podemos interpretar o mundo à nossa 
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volta, e se mostra muito importante dentro do estudar, da vida em sociedade". Para JAL: “A 

leitura é ato de decodificar e compreender textos". 

Ambas as respostas estão certas, porém existe uma diferença entre elas. Uma 

respondeu sobre a aplicação da leitura para o ser humano, já a outra foi bem sucinta, 

apresentando apenas o conceito. 

A quarta pergunta queria saber se elas se consideravam com formação adequada para 

desenvolver a leitura. AN respondeu da seguinte forma: "Sim, me considero. Sou formada na 

área e tenho bastante experiência dentro de sala de aula". A professora JAL disse que: "Sim, 

sou formada em letras e tenho especialização”. 

As duas tiveram respostas muito parecidas e realmente se acham preparadas para o 

trabalho com a leitura. Sabemos que quanto maior a formação melhor será o desempenho do 

professor. Todos nós que estamos inseridos na área educacional sabemos que o fato de o 

docente ter formação específica naquela área em que atua facilita muito o desenvolvimento 

das atividades, diferentemente daquele que não é formado na área em questão. 

A quinta e última pergunta tinha o intuito de saber se a escola desenvolve atividades 

de incentivo a leitura. NA disse que: "Não, a nossa escola deixa muito a desejar nesse ponto. 

Tais atividades ficam a cargo do professor dentro da própria sala de aula". A professora JAL 

afirmou: "Sim, inclusive iremos ter uma semana literária na escola depois das férias do meio 

do ano". 

Nessa quinta questão houve uma contradição, isso pode ter ocorrido pela falta de 

comunicação entre Equipe Gestoradiretoria  e professores. Porém, devido a toda experiência 

que tenho dentro da referida escola como estudante, estagiário e pesquisador, posso afirmar 

que, até os dias atuais, inserido no cotidiano da referida, nunca foi desenvolvido um projeto 

que seja na área do desenvolvimento da leitura. 

Após a análise desses questionários, vemos que os dados reunidos e aqui apresentados 

mostram o quadro em que encontramos grande parte das escolas públicas do interior do 

estado do Piauí(???) nos dias atuais: os professores utilizam a leitura como uma maneira para 

se chegar a outros objetivos, como à redação, por exemplo. Ainda que as atividades fossem 

voltadas para a própria leitura, há cobranças para que essa realmente fosse realizada. 

Foi possível observar, então, que as professoras não deixaram de lado a prática 

tradicional dentro do ensino de Língua Portuguesa, ou seja, a leitura não é trabalhada como 
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deveria, com seus fins voltados para ela mesma e não como maneira de se atingir outros 

conteúdos, no intuito de aumentar as competências enquanto leitores dos alunos. Apesar 

disso, vemos que existe certa vontade de mudança na maneira de se trabalhar a leitura, por 

parte das docentes. 

 

4.2 QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

 

A pesquisa realizada com 10 alunos do 7° ano. Nesta parte da pesquisa, o objetivo 

principal saber o que os discentes entendiam por leitura, já que tal assunto é o foco deste 

estudo. A escolha dos alunos foi feita por meio de sorteio pelo número da chamada, e todos os 

sorteados aceitaram prontamente responder o questionário. 

A primeira pergunta questionavaqueria saber  sobre o conceito que cada um tinha 

sobre leitura. 6 Alunos deram conceitos do que é leitura para eles; 3 explicaram qual o 

conceito que cada um tinha de leitura e ainda explicaram qual sua função; e 1 não respondeu 

àa pergunta. 

Ao analisar as respostas dadas, pudemos ver que, apesar de quase todos terem 

respondido ao questionamento, a maioria deles deram conceitos errôneos quanto à leitura. A 

resposta que se destacamosou  foi a seguinte: “A leitura é muito importante para nós, porque 

a gente pode saber de tudo que acontece no mundo, por causa da leitura, podemos ler 

notícias na internet, fazer os deveres, ela é muito importante”. 

A resposta do aluno está correta, pois, na nossa sociedade, a leitura se mostra cada vez 

mais presente e importante dentro das diversas atividades que desempenhamos em nosso dia a 

dia. Mas o que mais chamou atenção foi que, apesar de ser um aluno de 7° ano, a sua resposta 

tem bastante consciência crítica, o que não é muito comum nesse nível de ensino. 

Para a segunda pergunta, Vvocê gosta de ler? Por quê?,  Oobtivemos as seguintes 

respostas: 8 alunos responderam que sim e 2 declararam que não. A maioria dos alunos optou 

pelo "sim", porém, o que foi possível evidenciar dentro da realidade foi que eles se mostram 

desinteressados quando são colocados em situações que exigem ler. Acreditamos que, para, de 

certa forma, esconder o desinteresse, optaram por escolher o sim. 

A terceira pergunta tinha o interesse de saber sobre como está sendo desenvolvida a 

leitura na escola. 3 alunos falaram sobre o pouco incentivo a essa questão; 1 respondeu que 
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dependiam apenas da própria vontade; 2 não responderam ao questionamento; 2 disseram que 

só por parte da professora e outros 2 responderam que não há incentivo algum. 

Apesar da diversidade de respostas, o que fica claro é que todas levam a um só 

caminho, aquele que nos leva a entender que existe pouco ou nenhum incentivo por parte da 

escola, e que esse papel de incentivar a leitura fica a cargo apenas do professor, como é mais 

recorrente. 

A quarta pergunta era sobre a forma como os professores trabalham a leitura dentro da 

sala de aula. Assim, 5 alunos responderam que de forma positiva, através de leitura do livro 

didático e de textos que fazem parte da prova; 1 respondeu que não é trabalhada e 4 optaram 

por não responder. 

A maneira como está sendo trabalhada a leitura dentro da sala de aula se mostra 

insuficiente, visto que os alunos precisam de textos e meios diversificados que estimulem seu 

gosto por ler e, consequentemente, pela leitura, e aumentem a sua capacidade de interação 

com eles. 

A quinta pergunta era a seguinte: Na sua escola existem trabalhos que envolvam a 

todos sobre leitura? Nas respostas, 9 alunos responderam que sim, alguns destacando a 

semana literária que em breve iria acontecer. Alguns também responderam que vão uma vez 

por mês à biblioteca. Contrariamente, 1 aluno respondeu que não existe nenhum projeto. 

Apesar de a maioria responder dos alunos ter respondido de forma positiva, eles 

mesmos se mostram inseguros, e dizem não ter domínio de alguns conteúdos, sendo que a ida 

a biblioteca deve acontecer mais vezes e que não é exatamente um projeto, mas uma 

obrigação da escola colocar o aluno em contato com os livros. 

Diante desse cenário, evidenciamos que, apesar de a maioria dos alunos ter dado 

respostas positivas quanto ao seu interesse pela leitura, a realidade vista durante a observação 

das aulas é totalmente diferente, pois, dentro da sala de aula, eles se mostram desmotivados 

quanto às atividades que são aplicadas, sendo que, em alguns casos, muito não as cumprem. 

Porém, esses mesmos alunos que se mostram desmotivados apresentam um comportamento 

oposto quando as atividades são interativas e os levam a sair da monotonia. Com os resultados 

dessa pesquisa, foi possível perceber que os alunos, em sua maioria, têm consciência de que a 

leitura tem grande importância em sua vida social. 
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As professoras tentam, na medida do possível, incentivar a prática da leitura, mas, 

mesmo com essa conscientização por parte dos alunos, parece haver certo descaso com a 

leitura, o que tem feito com que os educandos tenham pouca ou nenhuma motivação para 

adquirir o gosto pela leitura, o que os deixa distantes do que realmente é ser um leitor. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após o desenvolvimento desta pesquisa, podemos destacar que, hoje em dia, as 

escolas de nível fundamental do inteior do Piauí não dão o espaço e o privilégio devido ao 

ensino de leitura. Vemos que existe muito pouco material para que seja trabalhada a leitura 

dentro das séries de Ensino Fundamental, fato que entra em total oposição ao vasto material 

que muitas vezes é oferecido para as séries iniciais, ou seja, no período em que se está 

alfabetizando o aluno. 

Outro importante ponto é que a leitura vem sendo usada como meio para se chegar e 

abordar outros tipos de atividades, como a produção de redação e tópicos gramaticais, mas, 

apesar disso, já é possível perceber certa preocupação por parte dos professores quanto ao 

desenvolvimento da leitura em sala de aula. Com esse estudo, observamos também que, 

diferentemente do que as pessoas podem pensar, nem todo aluno que se alfabetizou dentro de 

uma escola pode ser considerado um indivíduo que faz uso pleno das práticas de letramento, 

isso porque o processo de letramento é bem complexo que não envolve somente o educando, 

mas uma série de outros agentes, professor, escola, biblioteca. Quando alguns desses falham, 

tende a comprometer o aprendizado. 

Com a análise dos questionários e observações das aulas, constatamos que, apesar da 

intenção das duas proessorase uma boa parcela dos docentes  de se trabalhar atividades que 

desenvolvam a leitura, nem sempre tais exercícios são aplicados de forma correta, dado que 

sempre acabam servindo apenas como critério avaliação. Sendo assim, o real objetivo da 

leitura, que é levar o aluno à reflexão e a interagir com o mundo letrado, não está sendo 

cumprido dentro de nossas salas de aula. 

Podemos dizer que este trabalho nos levou a uma reflexão mais aprofundada a respeito 

da prática da leitura dentro do contexto escolar, nos mostrando que o lugar dedicado à pratica 

e ao desenvolvimento de uma competência leitora tem sido insuficiente, em razão de as 
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atividades propostas dentro do ensino da leitura nem sempre serem as atividades consideradas 

propícias para desenvolver essa habilidade em nossa  sociedade contemporânea. 

Por fim, podemos chegar à conclusão de que, apesar do referente trabalho não trazer 

novidades no tocante ao ensino da leitura no Ensino Fundamental, pois conhecendo a 

realidade do nosso país e do nosso ensino, isso já se mostra bastante previsível, mas, no 

entanto, nos traz algumas contribuições e inquietações importantes, pois esse é um problema 

que persiste há muito tempo dentro do ensino de Língua Portuguesa. 
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LOS PROCEDIMIENTOS DE TRADUCCIÓN PRESENTES EN UN 

FRAGMENTO DE MEMORIA DE MIS PUTAS TRISTES 

 

Laís de Sousa Nóbrega 

 

Resumen: Esta investigación tuvo por objetivo identificar, describir y analizar los 

procedimientos técnicos utilizados por el traductor para solucionar los problemas que enfrentó 

en el acto traductorio. Para ello hemos escogido aleatoriamente un fragmento de la segunda 

parte de la obra Memoria de mis putas tristes, de Gabriel García Márquez. La fundamentación 

teórica está integrada por los conceptos de traducción profesional (MAYORAL, 2001; 

STUPIELLO, 2006); traducción literaria (CASTILLO, 2008; CATENARO, 2008); 

competencia traductora (ESPINOSA, 2011); y procedimientos técnicos de la traducción 

(BARBOSA, 2004). El corpus está integrado por un fragmento de la referida obra literaria, lo 

cual fue analizado atendiendo a la propuesta de categorización y jerarquización de Barbosa 

(2004). Los resultados mostraron un uso abrumador (80%) de los procedimientos catalogados 

dentro de la traducción oblicua (incremento, equivalencia, modulación, omisión) y solo un 

(20%) dentro de la traducción directa (traducción palabra por palabra y traducción literal).  

Los datos permitieron comprobar que el traductor encontró más divergencia que convergencia 

de los sistemas lingüísticos y de los  estilos entre el par de lenguas en contacto, lo que parece 

explicar el recurso mayoritario a procedimientos que normalmente se aplicarían en la 

traducción literaria en esa magnitud. Por lo tanto, es importante comprender que, por más 

próximas que sean, las lenguas presentan diferencias que las hacen únicas y heterogéneas, de 

ahí la necesidad de entender la funcionalidad de los procedimientos de traducción para saber 

utilizarlos en el proceso traductorio de manera coherente y adecuada.            

 

Palabras-clave: Memoria de mis putas tristes. Competencia traductora. Procedimientos 

técnicos. Traducción literaria.   

 

INTRODUCCIÓN  

 

 Este trabajo está situado en el ámbito de la lingüística aplicada, especificamente los 

Estudios de la Traducción como proceso y como producto. Básicamente sigue dos ejes 

temáticos: los procedimientos técnicos de traducción y la traducción literaria y se propone 

identificar, describir y analizar los procedimientos más recurrentes en la traducción de un 

fragmento de “Memoria de mis putas tristes”, de Gabriel García Márquez, al portugués 

brasileño (PB).        

La traducción es un conocimiento procesual, una habilidad que consiste en mediar dos 

culturas distintas, es la destreza de comprender e interpretar un texto en dos lenguas diferentes 

y tener la capacidad de producir un nuevo texto en otra comunidad lingüística/cultural. Por lo 
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tanto, traducir nos remite a una tarea compleja y variable. Cuando se traduce un texto a otra 

lengua necesariamente estamos sembrando culturas y cuanto más se acerque el texto a la 

sensibilidad, a los sentimientos y a la subjetividad, más formas habrá de traducir. Así que, 

cuando el traductor va a traducir lo primero que tiene que conocer es (i) la naturaleza del texto 

(una vez que cada género textual posee unos fenómenos que mantienen unas finalidades 

específicas y unas características propias que pueden cambiar de una cultura a la otra), (ii) los 

objetivos del autor (consecuentemente del traductor) y (iii) el destinatario del texto original y 

del texto de la lengua traducida (NIDA, 1964, 1966 apud MOYA, 2004). Además, es 

importante que el traductor conozca los procedimientos técnicos, pues éstos, a pesar de no 

garantizarle la aceptabilidad de la traducción, le  permitirán usarlos deliberadamente (MOYA, 

2004).  

Por esa razón, cabe decir que los procedimientos técnicos son herramientas 

facilitadoras que auxilian el traductor a lo largo del acto traductorio, y que la traducción 

literaria se distingue de las demás (la científico-técnica, la jurada…) entre otros aspectos, por 

pertenecer a un dominio discursivo que abarca géneros textuales/discursivos muy propios en 

los que la subjetividad del traductor gana destaque.         

Como ya se dijo arriba, el objetivo general de nuestro trabajo es identificar, describir y 

analizar los procedimientos más recurrentes utilizados en la traducción de un fragmento de 

Memorias de mis putas tristes obra traducida al portugués brasileño, realizando el contraste de 

las dos lenguas/culturas de modo que se obtenga de manera interpretativa nociónes posibles 

de las dificultades que encontró el traductor en el proceso de traducción y las soluciones por 

las que optó. Eso nos confirma que toda traducción exige necesariamente una reflexión sobre 

la cuestión de la diferencia, de la semejanza y del poder, y por lo tanto, también se orienta por 

procedimientos traductorios que ayudan al traductor a desarrollar su trabajo con calidad y 

eficacia.      

El interés por ese tema se originó a causa de la necesidad y curiosidad en investigar 

cuáles son los procedimientos que sigue un traductor, bien como, las dificultades que 

encuentra al momento de traducir, puesto que la traducción no se caracteriza por el 

intercambio de signos lingüísticos aislados, sino por la función comunicativa de un texto y es 

durante el acto traductológico que se expande consecuentemente la responsabilidad y 
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autoridad del traductor. De esta manera, la elección de estrategias y procedimientos de 

traducción de un texto se vuelve un proceso creativo y variable. 

El presente trabajo está dividido en tres partes. Inicialmente presentaremos el marco 

teórico que está organizado en: 1) conceptos de la traducción profesional (MAYORAL, 2001; 

STUPIELLO, 2006); 2) traducción literaria (CASTILLO, 2008; CATENARO, 2008); 3) 

perfil del traductor profesional y la competencia traductora (ESPINOSA, 2011); 4) 

procedimientos técnicos de la traducción (BARBOSA, 2004). Enseguida es la metodología. 

Por último, la presentación y análisis del fragmento elegido en la lengua original y con su 

traducción.  

 

1. MARCO TEÓRICO  

De acuerdo con Cordeiro (2004) varios autores contemporáneos brasileños (AUBERT, 

1993; AZENHA JÚNIOR, 1999; RODRIGUES, 2000) y extranjeros (BASSNETT, 1981; 

NEWMARK, 1988; BAKER, 1992; ROBINSON, 2002; JIANG, 2002; VENUTTI, 2002) 

definen traducción como una transcodificación lingüística y cultural, que según Rodrígues 

(2000), exige necesariamente una reflexión sobre la cuestión de la diferencia, de la semejanza 

y del poder. Luego, la traducción no se caracteriza por el intercambio de signos lingüísticos 

aislados, sino por la función comunicativa de un texto. En ese sentido Aubert (1993, p.44) 

alerta que “una de las dificultades de traducción será, encontrar en la lengua de llegada, 

medios de expresión para un referente diverso de aquél que el complejo lengua/cultura de 

llegada usualmente expresa”.  

Pero lo que interesa en este trabajo es definir lo que es traducción profesional, sus 

características fundamentales y, a partir de aquí, establecer los rasgos distintivos de la 

traducción literaria, trazar el perfil del traductor profesional y describir la competencia 

traductora y el concepto de procedimientos técnicos de traducción. Es lo que intentamos hacer 

en los párrafos siguientes para luego ofrecer una visión de las investigaciones en torno de los 

procedimientos técnicos más utilizados en la traducción de textos literarios del español al 

portugués brasileño. 

 

1.1. Conceptos de la traducción profesional 
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De acuerdo con la bibliografía consultada, no parece haber una definición única, 

precisa y aceptada universalmente de lo que se entiende por traducción profesional; sin 

embargo, según Mayoral (2001) ésta es la que realizan traductores profesionales, pagan 

clientes, forma parte de los procesos comunicativos reales y tiene un rasgo elevado de calidad. 

Considerando lo que el referido autor apunta, comprendemos que no es una traducción 

gratuita, tiene el fin de comunicar y presenta una exigencia mayor en lo que se refiere a 

calidad. Para concretarla, es necesario que el traductor actúe como un mediador entre dos 

comunidades lingüístico-culturales distintas, que su trabajo sea de buena calidad y que 

posibilite a su cliente comprender lo traducido de una manera satisfactoria, sin que encuentre 

dificultades o le provoque extrañeza cuando vaya a leer. 

Desde la perspectiva del escritor posmodernista Stupiello (2006) la traducción es una 

producción y no una reproducción de significados, reflexionando sobre la imposibilidad de 

transferencia de significados intactos. Por lo tanto, podemos inferir que la traducción supone 

entender, comprender e interpretar el texto original recreándolo en una lengua/cultura 

diferente. 

 

1.2. Traducción Literaria 

 

La traducción de textos literarios escritos trae consigo una gran responsabilidad, 

puesto que el traductor deberá ingeniársela para mantener el significado del texto original; 

preservar la forma, el estilo y la voz del autor y producir un texto adecuado a la índole de la 

lengua del texto de llegada y la realidad cultural de sus lectores. Requiere del traductor un alto 

nivel de creatividad y recursividad, así como de excelentes habilidades de escritura.            

En este mismo sentido, para Catenaro (2008) la traducción literaria ha de considerar  

un conjunto de elementos sentimentales, emocionales, sensuales, críticos, dentro de una 

estructura verbal sostenida por una cultura determinada.  

Así podemos decir que la traducción literaria tiene algunas peculiaridades que la hacen 

diferente de los otros tipos de traducciones.  

De acuerdo con Castillo (2008), algunas de las características de la traducción literaria 

son: (i) la originalidad de estilo; (ii) el intento de comunicar lo abstracto y lo inefable; (iii) la 

creación de una realidad no vivida; (iv) la invención de hechos y situaciones; (v) el uso de 

jerga para crear un ambiente, acentos y  personajes; (vi) la utilización de modismos  y 
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recursos exóticos; (vi) la realización de rodeos, descripciones extensas, exclamaciones; (vii) la 

facilidad de modificar los puntos de vista según los personajes o emociones del autor; (viii) la 

posibilidad de mezclar hechos con opiniones;(ix) invitación a la introspección y al goce 

interior  de  imágenes, ideas y sensaciones; (x) la preferencia por lo arbitrario; (xi) la no 

obligatoriedad de seguir un orden especial; (xii) la posibilidad de violentar el concepto lineal 

de tiempo y espacio; y (xiii) la explicación queda en manos del lector. 

 

1.3. El perfil del traductor profesional 

 

De las características de la traducción profesional general y de los rasgos distintivos de 

la traducción literaria se desprende que este acto de mediación comunicativa supone que el 

perfil del traductor está integrado por un conjunto de conocimientos y habilidades específicos.  

Para Schäffner y Adab (2000 apud ESPINOSA, 2011) la competencia traductora (CT) 

está integrada por varias subcompetencias interrelacionadas (lingüística, cultural, textual, de 

asunto y de transferencia). Para esas autoras, esa definición  es esencial para que se pueda 

intentar identificar los principios teóricos que servirían  de base sólida al diseño de programas 

realistas que garanticen la adquisición y el desarrollo de los conocimientos y habilidades 

necesarios al traductor.  

En este sentido, Espinosa (2011) comenta que Pym (2008, p. 22 apud ESPINOSA, 

2011, p.17) enfatiza que “no hay ninguna definición clara de todas las cosas que los 

traductores necesitan saber ni de aquéllas para las cuales serán llamados a hacer”; eso nos 

hace inferir que traducir es un trabajo arduo, exige del traductor bastante tiempo, dedicación, 

conocimientos, técnicas y habilidades para que sepa identificar el nivel de complejidad del 

texto y haga uso de los procedimientos técnicos adecuados con el fin de alcanzar su objetivo 

final que es lograr comunicarse en otra cultura.      

En el estudio de Espinosa se observa que el PACTE (2001, p.39-42 apud ESPINOSA, 

2011, p.19-20) parte de los supuestos de que la CT (i) es un sistema  subyacente de 

conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para traducir; (ii) es cualitativamente 

distinta de la competencia bilingüe; (iii) como todo conocimiento especializado, posee 

componentes declarativos y operativos, aunque sea un conocimiento básicamente operativo y 

(iv) está formada por un conjunto de subcompetencias en la cual existen relaciones, 

jerárquicas y variaciones. Las seis  subcompetencias de la CT descriptas por Pacte (2001 apud 
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ESPINOSA, 2011) son semejantes a las que propone  Hurtado (1996) y funcionan de manera 

imbricada para constituir la CT.    

Por lo tanto, de acuerdo con (ESPINOSA, 2011, p.19), la CT estaría integrada por la 

competencia (i) comunicativa en las dos lenguas (conocimientos y habilidades necesarios para 

la comunicación lingüística en la forma de comprensión en la lengua de partida (LP)  y de 

producción en la de llegada (LL), (ii) la extralingüística (conocimientos acerca de la  

organización del mundo en general y de ámbitos particulares), (iii) la instrumental/profesional 

(conocimientos y habilidades relacionadas con el  ejercicio de la  traducción profesional), (iv) 

la de transferencia (capacidad de investigar  el  proceso de transferencia desde el texto 

original hasta la elaboración del texto final), (v) la estratégica (procedimientos individuales 

utilizados para resolver los problemas encontrados en el desarrollo  del proceso traductorio) y 

(vi) la psicofisiológica (habilidad para aplicar de recursos psicomotores, cognitivos y 

actitudinales). 

En resumidas cuentas, la competencia traductora en términos muy básicos, consiste en 

un conjunto de conocimientos y habilidades que le entregan al traductor la capacidad de 

comprender e interpretar significados y sentidos en una lengua de partida (LP) y producir un 

nuevo texto con esos significados y sentidos en una lengua de llegada (LL), respetando el 

estilo de la lengua y la realidad lingüística y cultural de la lengua en cuestión.  

En esta investigación se asume que el perfil del traductor profesional está integrado 

por una consistente competencia traductora en los moldes descritos por el Grupo Pacte (2001 

apud ESPINOSA, 2011) y una sólida conducta profesional ética. Es un profesional 

responsable por  transfigurar, reescribir un texto adaptándolo a otra realidad cultural, a otra 

lengua.  Tiene la función de crear y recrear sentidos y significados respetando los límites de la 

otra lengua/cultura. Esa competencia se manifiesta en la solución de los múltiples problemas 

que supone el acto de traducir. Para ello el traductor  recurre a lo que los estudiosos llaman 

“procedimientos técnicos de traducción”, un término que abordamos en las siguientes líneas.    

1.4. Procedimientos técnicos de traducción  

 

Según Barbosa (2004), el término “procedimiento técnico de traducción” fue acuñado 

por Vinay y Darbelnet (1958) quienes lo entienden como procesos que se utilizan al pasar de 

una lengua a otra, o sea, hacen referencia a una totalidad de procesos de transferencia 



535 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

lingüística que participan en el acto traductorio. En este sentido, tales procedimientos se 

fundamentan en tres planos lingüísticos: el léxico, el morfosintáctico y el semántico. Por lo 

tanto, podemos entenderlos como herramientas lingüísticas que facilitan el trabajo del 

traductor. Sin embargo, de acuerdo con Vázquez Ayora (1968, p.251 apud BARBOSA, 

2004), consideran que  solo la práctica metódica puede proporcionar al traductor el dominio 

de estos procedimientos con los cuales logrará seguridad, facilidad y rapidez. 

Como resumen de su propuesta Barbosa (2004, p.100-101) categoriza los 

procedimientos en un orden que va de los más simples a los más complejos, de los que 

envuelven unidades menores para los que envuelven unidades mayores, y, primordialmente, 

en el orden de los que su intuición revela ser más usados (más frecuentes) para aquellos 

menos usados (menos frecuentes), aunque no haya encontrado en la literatura subsidios para 

comprobar esta frecuencia.  

En su propuesta de categorización, intentó eliminar la dicotomía entre traducción libre 

y traducción literal. Distribuyó los procedimientos a lo largo de cuatro ejes, aquellos donde 

sería generada la necesidad de cada procedimiento a fin de preservar el sentido, que es lo que 

prioriza en su propuesta sin imponer una división rígida. 

Una vez descriptos los conceptos fundamentales que guiaron esta investigación, a 

continuación intentaremos establecer los avances de estudios anteriores sobre el tema que nos 

ocupa.  

 

2. METODOLOGÍA 

 

Este estudio pretendía identificar, describir y analizar los procedimientos traductorios 

utilizados por el traductor en la obra Memoria de mis putas tristes traducida al portugués 

brasileño, intentando percibir cuales fueron los procedimientos más recurrentes sin hacer 

juicios a sus criterios de traducción, pues sabemos lo subjetivo que es la traducción literaria. 

Así, el corpus de los textos comparados (español-portugués) está integrado por un fragmento 

escogido aleatoriamente de la segunda parte de la obra.       

Como parámetro para el análisis del fragmento nos apoyamos en el trabajo de Barbosa 

(2004) que busca eliminar inconsistencias detectadas en su estudio y sugiere  una nueva 

categorización. Nuestra investigación toma como base metodológica y referencia esta nueva 

categorización por considerarla más clara y operativa que las propuestas por otros autores.  
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En su obra - Procedimentos Técnicos da Tradução -, Barbosa (2004) agrupa algunas 

de las reflexiones que considera pertinentes sobre los diferentes conceptos de traducción y del 

acto traductorio. Reúne perspectivas de diferentes teóricos como Vinay y Darbelnet, Nida, 

Catford, entre muchos otros. La profesora presenta su propuesta de caracterización  de los  

procedimientos técnicos de traducción combinando los conceptos y definiciones, eliminando 

algunos de los procedimientos y adecuando las terminologías. 

La otra posibilidad de categorización de los procedimientos técnicos de traducción que 

defiende Barbosa (2004, p.91) se relaciona con el grado de divergencia entre la LO y la LT. 

Utilizó como base a su propuesta de categorización la constatación hecha por Vinay y 

Darbelnet (1977, p.46-48 apud BARBOSA, 2004)  de que: 1) la traducción directa es posible 

cuando hay un paralelismo estructural y paralelismo extralingüístico entre la LO y la LT, y 2) 

los ejemplos más numerosos de traducción literal son encontrados ente lenguas de la misma 

familia y sobretodo de la misma cultura. Esas dos afirmaciones permiten concluir que una 

divergencia lingüística y extralingüística mínima, la cual la denomina “convergencia”, 

permitirá el uso más frecuente de la traducción literal como procedimiento de traducción, al 

paso que una divergencia mayor entre esos factores obligaría el traductor a buscar recursos 

traductorios más complejos.  

Otro aspecto que sirve de base para su propuesta de categorización son las dificultades 

que se encuentran en el acto de transponer de una lengua para otra, tal como presentadas por 

Mounin (1963): 1) las diferencias de las realidades extralingüísticas que cercan los pueblos 

hablantes de las varias lenguas; 2) las diversas maneras como cada sistema lingüístico divide 

y analiza las experiencias de la realidad extralingüística; 3) las organizaciones diversas de los 

sistemas lingüísticos, sea al nivel morfológico o sintáctico; y 4) las divergencias estilísticas, 

que se pueden en su trabajo como diferencias de registro, de la probabilidad de ocurrencia de 

un enunciado y del grado de adecuación de un enunciado a una situación (cf. HYMES, 1979, 

p.22-23).    

Así que, en la propuesta de categorización de Barbosa (2004, p.91-92) los 

procedimientos técnicos de la traducción se distribuyeron a lo largo de cuatro ejes: 1) 

convergencia del sistema lingüístico, de la realidad extralingüística y del estilo; 2) divergencia 

del sistema lingüístico; 3) divergencia del estilo y 4) divergencia de la realidad 

extralingüística. 
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Esta investigación sobre los procedimientos técnicos de traducción en Memoria de mis 

putas tristes también habrá de comprobar hipótesis/criterios aplicados por esta autora para su 

propuesta de categorización. Es lo que intentaremos lograr en el análisis de un fragmento de 

esta obra literaria, que constituye el corpus de esta investigación y que abordamos a 

continuación. 

   

3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL FRAGMENTO 

 

La obra Memoria de mis putas tristes está organizada en cinco partes. Sin embargo, 

escogimos aleatoriamente un fragmento de la segunda parte para formar el corpus de esta 

investigación en busca de los procedimientos técnicos más frecuentes en esta traducción 

literaria. A continuación, presentaremos el fragmento escogido y el análisis en función de los 

objetivos que se proponía nuestro estudio. 

 

PARTE 2: 

Fragmento: 

“A la izquierda del escritorio mantengo siempre las cinco fojas de papel de hilo 

tamaño oficio para mi nota dominical, y el cuerno con polvo de carta que prefiero a la 

moderna almohadilla de papel secante. A la derecha están el calamaio y el palillero de balso 

liviano con la péndola de oro, pues todavía manuscribo con la letra romántica que me enseñó 

Florina de Dios para que no me hiciera a la caligrafía oficial de su esposo, que fue notario 

público y contador juramentado hasta su último aliento.” (GARCÍA MÁRQUEZ, 2004, p.36). 

 

Traducción: 

“Á esquerda da escrivaninha mantenho sempre as cinco folhas de papel de linho 

tamanho oficio para minha crônica dominical, e o chifre com pó que prefiro á moderna 

almofadinha de mata-borrão. Á direita estão o tinteiro e o porta-caneta de madeira de lei com 

a pena de bico de ouro, pois ainda escrevo com a letra romântica que me ensinou Florina de 

Dios para que eu não me desse á caligrafia oficial de seu esposo, que foi notário público e 

contador juramentado até seu último suspiro.” (GARCÍA MÁRQUEZ, 2005, p.38-39). 
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En el segundo fragmento es notorio que, por haber convergencia máxima, el traductor 

pudo aplicar en algunas partes la traducción palabra por palabra, pero también optó por otros 

procedimientos para solucionar los problemas, veámoslos en la tabla abajo:  

 

Tabla 1 – Fragmento 

ESPAÑOL PORTUGUÉS PROCEDIMIENTOS 

“[…] el cuerno con polvo de 

carta que prefiero a la moderna 

almohadilla de papel secante”. 

“[…] o chifre com pó que 

prefiro á moderna almofadinha 

de mata-borrão”. 

Omisión 

 

“[...] el palillero de balso liviano 

con la péndola de oro […]”.  

“[…] o porta-caneta de madeira 

de lei com a pena de bico de 

ouro [...]”. 

Equivalencia, Modulación e 

incremento  

“[…] todavía manuscribo […]”.  “[…] ainda escrevo [...]”.  Palabra por palabra  

“[…] no me hiciera a la caligrafía 

oficial […]”.  

“[…] não me desse á caligrafia 

oficial [...]”.   

Traducción literal 

Fuente: elaboración de la autora. 

En este fragmento, identificamos varios procedimientos utilizados en la traducción que 

sirven para reforzar la idea de que por más que el español/portugués sean un par de lenguas 

próximas, tienen índoles y estilos diferentes. En relación a “[…] el cuerno con polvo de carta 

que prefiero a la moderna almohadilla de papel secante”, la traducción al portugués “[…] 

o chifre com pó que prefiro á moderna almofadinha de mata-borrão”, el traductor omitió el 

sintagma “la carta” cuando lo tradujo al portugués, supuestamente porque creyó que sería 

innecesario, desde nuestra concepción por haber reducido esa oración no afectó en nada el 

sentido. 

En “[...] el palillero de balso liviano con la péndola de oro […]” traducida al 

portugués como “[…] o porta-caneta de madeira de lei com a pena de bico de ouro [...]”, el 

traductor primero tradujo “pallitero” por “porta-caneta” para garantizar el sentido más claro, 

puesto que el equivalente en portugués “paliteiro” significa “fabricante de palitos”, “persona 

que vende palito” y “lugar donde se colocan los palitos”, lo que hizo fue utilizar el 

procedimiento de equivalencia, sustituyendo el segmento de la LO por otro segmento de la LT 

que no lo traduce literalmente, pero que funciona de manera equivalente. Además, si el 

traductor fuera a traducir literalmente “balso liviano” significaría “madeira leviana” sería una 

madera suave, pero por el sentido en el TLO optó por traducir como “madeira de lei”, que es 
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justo una madera de buena calidad, fuerte y resistente, luego podemos percibir que mantuvo el 

sentido en el TLT. Aparte de eso, no tradujo literalmente la palabra “péndola” que significa 

“pluma de escribir” sino que optó por “pena” en portugués; pero incrementó “de bico”. Sin 

embargo, parece que ocurre una pérdida de sentido, porque la péndola de oro”, significa que 

la pluma es toda de oro, y no solo la punta. Por eso entendemos que el procedimiento 

utilizado aquí fue la modulación facultativa, que es un procedimiento útil para resolver 

problemas derivados de la diferencia del estilo de las lenguas, abordado por Vinay Y 

Darbelnet (1977), también defendido por Vázquez-Ayora (1977) y Newmark (1981, 1988). 

De acuerdo con Barbosa (2004) en su categorización los dos procedimientos utilizados 

(equivalencia y modulación) se encuadran en la divergencia del sistema lingüístico de las dos 

lenguas en cuestión. 

En traducción “[…] todavía manuscribo […]” a “[…] ainda escrevo [...]”, optó por la 

palabra “escrevo”, pero desde nuestro punto de vista no imprime el mismo sentido expresado 

en el texto de la lengua original, pues “manuscribo” implícitamente sabemos que es el acto de 

“escribir algo manualmente”, mientras que “escribo” es genérico y no especifica si la acción 

se realiza en una máquina de escribir o en una computadora, dos elementos que aportan 

información acerca del contexto temporal, o sea, deja el sentido más abierto, más amplio, y al 

lector del texto traducido puede no quedarle claro que fue algo escrito a mano. Por lo tanto, es 

posible percibir que utilizó el procedimiento palabra por palabra, lo que provoca una pérdida 

de sentido que se hubiera logrado si hubiera hecho una modulación “escrevo a mão”. Y por 

último “[…] no me hiciera a la caligrafía oficial […]” al portugués “[…] não me desse á 

caligrafia oficial [...]” cambió el verbo “haber” por el verbo “dar”, el tiempo verbal que en 

español estaba en “pretérito imperfecto de subjuntivo” y  tradujo al “pretérito 

indefinido/pasado simple de indicativo” en portugués, o sea, se ajustó a la gramática de la 

lengua traducida utilizando el procedimiento de traducción literal por haber una convergencia 

en la LTO y en la LTT, hizo el traductor una alteración morfosintáctica necesaria para 

producir un texto aceptable en el PB, según Barbosa (2004), sea el segundo procedimiento 

más común en las traducciones.     

A continuación presentaremos dos gráficos: el primero corresponde a la traducción 

directa con el porcentaje de los dos procedimientos más utilizados (traducción palabra por 

palabra y traducción literal) en la traducción del fragmento escogido. El segundo gráfico a su 
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vez, presenta los procedimientos referentes a  la traducción oblicua: “incremento; omisión; 

modulación; equivalencia”.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Gráfico 2 

 

El gráfico dos nos presenta la síntesis de los procedimientos más complejos utilizados 

por el traductor que le sirvieron como herramientas para solucionar los problemas 

encontrados en el desarrollo del acto traductorio. Ante los resultados descritos arriba, 

entendemos que la categorización de Barbosa (2004)  se basó en los estudios de Vinay y 

Darbelnet (1977), luego introdujo Nida (1964, 1966; NIDA; TABER, 1982), enseguida 

Catford (1965), después Vázquez-Ayora (1977) y finalizó en Newmark (1981;1988), y a 

Palabra por palabra Traducción Literal

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

TRADUCCIÓN DIRECTA 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Incremento Equivalencia Modulación Omisión

TRADUCCIÓN OBLICUA 



541 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

través de ellos ordenó los procedimientos por un criterio progresivo de alejamiento de la LO y  

organizó su propuesta en cuatro ejes: 1) convergencia del sistema lingüístico, de la realidad 

extralingüística y del estilo; 2) divergencia del sistema lingüístico; 3) divergencia del estilo; y 

4) divergencia de la realidad extralingüística.  

  En definitiva, por lo que hemos identificado en nuestro análisis, observamos que la 

equivalencia, la modulación y el incremento fueron utilizados una vez cada uno. Todos estos 

procedimientos se insertan en el eje dos.   

Dentro del eje tres (divergencia del estilo) se utilizó la omisión una vez. Por lo tanto, 

tenemos claro que los procedimientos técnicos de traducción reflejan las operaciones 

lingüísticas que el traductor realiza en una traducción (Barbosa, 2004, p.107).  

 

Gráfico 3 

 

En el gráfico tres es posible que observemos que en la mayor parte de los fragmentos 

el traductor recurrió a procedimientos de la traducción oblicua (80%) probablemente debido a 

la divergencia del sistema lingüístico, del estilo y de la realidad extralingüística. En 

contrapartida, la traducción directa obtuvo un espacio menor ocupando tan solo (20%) ya este 

tipo de traducción se aplica, como ya hemos explicado, cuando el traductor encuentra 

convergencia de los sistemas lingüísticos en contacto, del estilo y de la realidad 

extralingüística. 
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 Luego, podemos confirmar que  por más que exista la cercanía del par lingüístico 

español-portugués, no siempre habrá convergencia. Como ya se dijo aquí, para Barbosa 

(2004) la convergencia entre las lenguas puede ser máxima o mínima; la primera es cuando el 

traductor puede hacer uso de la traducción palabra por palabra, o sea traduce al pie de la letra, 

mientras que en la segunda realiza alteraciones necesarias  morfosintácticas  para producir un 

texto aceptable en la LT. Ya cuando no hubo ningún tipo de convergencia, pero sí divergencia 

del sistema lingüístico y  del estilo, el traductor tuvo que utilizar otros procedimientos 

técnicos de traducción para mantener el sentido del texto. 

Los resultados del análisis confirman lo que presupone Barbosa (2004) sobre la 

frecuencia de uso de la traducción literal como procedimiento o estrategia en el acto 

traductorio. Aquí vale la pena recordar la constatación de Barbosa (2004, p.106) cuando 

escribe: “encontrei na literatura de (cf. Bordenave, 1987; Alves, 1983) subsídios para afirmar 

que, até hoje, não foi desvendado o mistério sobre o que se passa na cabeça do tradutor no 

ato da tradução”.  

Y con este pensamiento reafirmamos la idea de que la traducción de textos literarios es 

altamente subjetiva, diferenciada, creativa y particular; y que todos los procedimientos sin 

restricción son igualmente válidos. Basta que el traductor los conozca y sepa usarlos de 

manera adecuada, y coherente cumpliendo el objetivo de producir un texto que sea aceptable 

en la lengua/cultura de llegada. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES  

 

A través del estudio comparativo del fragmento de la obra literaria en español y el 

texto traducido fue posible identificar, describir y analizar los procedimientos técnicos que 

utilizó el traductor para solucionar los problemas encontrados en el proceso de traducción. 

Así, pudimos comprobar que aunque sean lenguas próximas se encontró más divergencia 

tanto en el sistema lingüístico como en el estilo y en la realidad. Tal vez esto explique el 

resultado que muestra una utilización más significativa de procedimientos técnicos que 

penden en la dirección de la llamada traducción libre u oblicua.   

La otra consideración a que llevan los resultados de esta investigación es que 

diferentes procedimientos técnicos de traducción ya catalogados (y otros que puedan aparecer 
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todavia) están presentes en mayor o menor grado en la traducción, incluso en la literária, 

como es el caso que nos ocupa. Esto parece tener relevancia para la didáctica de la traducción 

en el sentido de enseñar y aprender estrategias que si bien no garantizan la aceptabilidaad del 

texto traducido, si forman parte del conocimiento y dominio del traductor, pueden apoyarlo en 

su labor.     

Sin embargo, consideramos una limitación del trabajo el hecho de haber analisado tan 

solo 1 fragmento debido al escaso tiempo disponible para realizar el necesario analisis 

profundo de las soluciones dadas por el traductor. En trabajos futuros pretendemos analizar 

más fragmentos o quizás toda la obra para que tengamos una mejor y más amplia visión de los 

procedimientos de traducción más frecuentes.                  

Esperamos que los resultados de esta investigación lleguen a contribuir modestamente 

con los estudios de traducción, específicamente a la traducción de textos literarios 

contemporáneos del par (español-portugués) que a nuestro modo de ver han sido poco 

estudiados.  
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TRANSLINGUAGENS, TRANSCULTURAÇÃO E 

DESCOLONIALIDADES NA SALA DE AULA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA ADICIONAL EM CONTEXTO TRANSFRONTEIRIÇO: 

AS MISSÕES JESUÍTICAS E AS GUERRAS GUARANÍTICAS 
 

Henrique R. Leroy
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    Maria Elena Pires Santos
122

 

 

RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de discutir sobre como as práticas translíngues 

(GARCÍA & WEI, 2014; CANAGARAJAH, 2011), transculturais (ORTÍZ, 2002) e 

descoloniais (MIGNOLO, 2013) são manifestadas na sala de aula de Língua Portuguesa 

Adicional (PLA) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), sediada 

na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, na região da Tríplice Fronteira com a Argentina e 

o Paraguai. Tais manifestações translinguajeiras, transculturais e descoloniais em sala de aula 

de PLA em contexto de fronteira são advindas dos textos orais produzidos pelos educandos 

não brasileiros para seus trabalhos finais da disciplina de PLA. Tal trabalho tratava de 

apresentações orais sobre o documentário “Terra sem Males”, que versava sobre as missões 

jesuíticas e as guerras guaraníticas.  Espera-se, assim, que as atividades aplicadas no contexto 

de sala de aula de PLA possam recombinar, ressignificar e visibilizar as vozes performadas 

pelos trans-sujeitos aprendizes, abrindo possibilidades para que transitem por uma 

multiplicidade de lugares e colaborando ativamente nas diversas redes configuradas pelos 

territórios transfronteiriços. 

Palavras-Chave: Língua Portuguesa Adicional. Translinguagens. UNILA. 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este artigo pretende refletir sobre como as translinguagens (GARCÍA & WEI, 2014), 

as transculturalidades (ORTÍZ, 2002) e os estudos descoloniais (MIGNOLO, 2013) estão 

manifestados na sala de aula de Língua Portuguesa Adicional
123

 (PLA) em contexto 
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 Doutorando em Letras; Mestre em Estudos de Linguagens; Universidade Federal da Integração Latino-

Americana – UNILA; Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil; henrique.leroy@unila.edu.br.  
122

 Doutora em Letras; Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE; Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil; 

mel.pires@hotmail.com.  
123

 Adotamos o termo língua adicional neste trabalho, corroborando a definição de Schlatter e Garcez (2009) 

para esse termo, para expressar que essa língua nos pertence e não é estrangeira para nós. Por isso, os estudantes 

escolhem adicioná-la aos seus repertórios linguísticos idiossincráticos com o objetivo de fazerem uso dela em 

suas práticas sociais.  

mailto:henrique.leroy@unila.edu.br
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transfronteiriço
124

, mais especificamente, na Universidade Federal da Integração Latino 

Americana (UNILA), localizada na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, na Mbohapy 

Frontera
125

 com a Argentina e o Paraguai. Esses diálogos translíngues, transculturais e 

descoloniais serão estimulados por meio de textos orais advindos das apresentações dos 

educandos sobre o documentário “Terra sem Males”, que trata das missões jesuíticas e das 

guerras guaraníticas. Esta foi a tarefa final da disciplina de Português Língua Adicional. 

Esperamos, assim, que as atividades aplicadas no contexto de sala de aula de PLA possam, 

por meio das práticas translinguajeiras, transculturais e descoloniais recombinar, ressignificar 

e visibilizar as identidades performadas pelos sujeitos aprendizes e pelo professor, abrindo 

possibilidades para que transitem por uma multiplicidade de lugares e colaborem ativamente 

nas diversas redes configuradas pelos territórios transnacionais.  

O artigo está organizado nas seguintes seções: primeiramente, fazemos uma 

apresentação panorâmica do cenário da pesquisa, da geração de registros e de seus sujeitos; na 

segunda seção, discorremos sobre os diálogos teóricos que fundamentaram este trabalho. Em 

seguida, na terceira seção, colocaremos os diálogos teóricos em ação por meio das análises 

das práticas translinguajeiras, transculturais e descoloniais manifestadas na sala de aula de 

Língua Portuguesa Adicional, na Tríplice Fronteira mais movimentada do país. Por fim, 

teceremos as considerações finais.   

 

1 O contexto transfronteiriço, a geração de registros e os sujeitos da pesquisa  

 

O Brasil, país de tamanho continental com mais de 8,5 milhões de km
2
, possui 10 

municípios situados em tríplices fronteiras. Dentre elas, encontramos a Tríplice Fronteira 

entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai considerada a mais movimentada e populosa, em 

                                                 
124

 Pereira Carneiro (2016) discute os construtos de regiões transfronteiriças e transfronteirizações como 

conceitos em construção. O primeiro seria caracterizado pela porosidade existente nas regiões entre dois ou mais 

países, onde a abertura prevalece sobre o fechamento, um lugar vivo, dinâmico e complexo que prepara o terreno 

para os processos de transfronteirizações, quando seus habitantes transcendem as fronteiras, valorizando e 

incorporando em suas estratégias de vida, hábitos que já não podem mais ser limitados a um país ou outro. 
125

 “Tríplice Fronteira” na língua guarani. Escolhemos valorizar aqui a descolonial, resistente, translíngue, 

transcultural e libertadora língua guarani, que é falada pelos povos guaranis e pelos paraguaios, sendo língua 

oficial juntamente à língua espanhola no Paraguai.  É uma das únicas línguas indígenas da América Latina, 

também falada em partes da Bolívia, Chile e Argentina, a obter  reconhecimento nacional e literário e a ser 

falada também por um número significativo de não indígenas.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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razão de seu caráter turístico e de sua configuração econômica e politicamente estratégica. Do 

lado argentino, está a cidade de Puerto Iguazú, na Província de Misiones com 

aproximadamente 80.020 habitantes; do lado paraguaio, localiza-se Ciudad Del Este, na 

Província de Alto Paraná, a segunda maior cidade do Paraguai e maior cidade desta Tríplice 

Fronteira, contando com aproximadamente 387.000 pessoas e, do lado brasileiro, a cidade de 

Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, separada de Puerto Iguazú pelo rio Iguaçu e de Ciudad 

Del Este pelo rio Paraná.  

Foz do Iguaçu possui uma população de 263.915 habitantes, conforme estimativa 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de agosto de 2016. É conhecida 

internacionalmente pelas Cataratas do Iguaçu - uma das vencedoras do concurso que escolheu 

as 7 Maravilhas da Natureza - e pela Usina Hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior do mundo 

em tamanho e primeira em geração de energia, que em 1996 foi considerada uma das 7 

Maravilhas do Mundo Moderno pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis. É 

considerada, ainda, um dos municípios mais multiculturais do Brasil, onde estão presentes 

habitantes de mais de 80
126

 nacionalidades, entre estas italianos, alemães, ucranianos, 

japoneses, árabes, haitianos, sendo as mais representativas a libanesa, a chinesa, a paraguaia e 

a argentina.  

 Nesse cenário, foi criada A Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

(UNILA), pela Lei nº 12.189/2010, cuja vocação contempla a pluralidade linguística e 

cultural da região, ou seja, sua vocação é o intercâmbio acadêmico e a cooperação solidária 

com países integrantes do Mercosul e com os demais países da América Latina e do Caribe, 

em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento e a integração regionais.  

De acordo com a seção III do Regimento Geral da universidade, quando discorre 

sobre o Ciclo Comum de Estudos, este é parte integrante da missão da UNILA e obrigatório a 

todos os discentes matriculados na graduação, contemplando-se os seguintes conteúdos: (i) 

Estudo Compreensivo sobre a América Latina e Caribe (Fundamentos da América Latina); 

(ii) Epistemologia e Metodologia e (iii) Línguas Adicionais Portuguesa e Espanhola. 

                                                 
126

 Disponível em 

http://www.pmfi.pr.gov.br/conteudo/%3bjsessionid%3d62b17adaaee52db1094cf08d8af7?idMenu=1004, acesso 

em 20/04/2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cataratas_do_Igua%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_de_Itaipu
https://pt.wikipedia.org/wiki/1996
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sete_maravilhas_do_mundo_moderno#Maravilhas_modernas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sete_maravilhas_do_mundo_moderno#Maravilhas_modernas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Multi-racial
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/L12189.htm
http://www.pmfi.pr.gov.br/conteudo/%3bjsessionid%3d62b17adaaee52db1094cf08d8af7?idMenu=1004
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Seguindo estas orientações, os alunos brasileiros cursam Língua Espanhola Adicional e os 

alunos estrangeiros cursam Língua Portuguesa Adicional. As disciplinas do Ciclo Comum de 

Estudos são cursadas em três semestres. No caso das Línguas, os estudantes têm que cursar os 

três primeiros níveis, quais sejam, os níveis básico, intermediário I e intermediário II. O nível 

avançado é destinado para aqueles que queiram se aprofundar nos estudos linguístico-

culturais. Para participar da seleção internacional com o intuito de conquistar uma vaga nos 

29 cursos de graduação oferecidos pela UNILA, os alunos não brasileiros devem preencher 

um formulário eletrônico disponível na página da instituição com suas informações pessoais e 

anexar diversos documentos exigidos para esse processo, como carteira de identidade, 

certidão de nascimento, certificado de conclusão de Ensino Médio, histórico de notas e uma 

ficha de declaração. Além da conclusão do Ensino Médio, esse candidato deverá ser maior de 

dezoito anos e não portar nenhum tipo de visto do Brasil. Ele também não necessita ter 

conhecimento em Língua Portuguesa, pois um curso de acolhimento linguístico-cultural é 

oferecido à distância para esses candidatos. Todo o processo de seleção é gratuito. Almejando 

a uma formação superior de excelência destinada ao desenvolvimento e integração latino-

americanos, os atuais 3.575 estudantes da UNILA são oriundos de 20 países, abarcando a 

América do Sul, a América Central, o Caribe e a América do Norte. 

É importante ressaltar que este artigo faz parte de um trabalho mais amplo, que é a 

minha pesquisa de Doutorado. Portanto, apresentarei aqui apenas uma pequena parte do 

universo de sujeitos e dos registros gerados nesse contexto. A análise aqui proposta recai 

sobre textos orais produzidos pelos alunos das disciplinas de Língua Portuguesa Adicional, 

nível Intermediário II, cujas tarefas finais tiveram como finalidade a preparação de 

apresentações orais sobre o vídeo-documentário “Terra sem Males”. 

O vídeo-documentário “Terra sem Males”
127

 foi produzido pela TV Escola em 

parceria com a empresa Câmara Clara no ano de 2015 e destinado ao público em geral, cuja 

                                                 
127

 A escolha deste documentário deu-se pelo fato de que as histórias narradas por eles aconteceram em diversas 

regiões de fronteira da América do Sul e por eles discorrerem sobre assuntos histórico-culturais que caracterizam 

e embasam um discurso colonial/moderno de dominação, colonização, opressão e violência. O viés transgressivo 

e descolonizador deste artigo permitirá a desconstrução desses discursos opressores, por meio das produções 

orais dos educandos. Discutir esses assuntos tão ricos historicamente e culturalmente na região onde 

aconteceram esses fatos, uma vez que esta pesquisa está sendo realizada na Tríplice Fronteira entre Paraguai, 

Argentina e Brasil e começar a discussão a partir dos fatos apresentados por este documentário é muito relevante 

para esta Travessia. Primeiramente, porque discutimos esses assuntos tão caros a toda a América Latina pela 

perspectiva das lentes oprimidas, marginais e subalternas. E é essa diferente perspectiva que fez com que todos 
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temática envolve as áreas da Antropologia, da Geografia e da História. Neste material, três 

viajantes, um argentino originário da Província de Misiones
128

, na Argentina, um indígena 

guarani advindo do Paraguai e um brasileiro do Estado do Rio Grande do Sul, percorrem o 

caminho que os liga ao passado e às suas origens. O fato de o documentário privilegiar as 

vozes do indígena guarani, do argentino de Misiones e do brasileiro gaúcho traz uma 

perspectiva descolonial para esse assunto histórico e cultural tão importante. Nesse vídeo-

documentário, não são os europeus que contarão a história da dominação jesuítica espanhola e 

portuguesa na América Latina, mas os que foram dominados e oprimidos. A aventura 

acontece nas ruínas das Missões Jesuíticas no Paraguai, na Argentina e no Brasil; um 

território único que, hoje, é dividido pelas fronteiras de três países: Paraguai, Argentina e sul 

do Brasil. As ruínas foram palco de transformações do modo de ser indígena e de guerras pela 

defesa da Terra sem Males. De acordo com Oliveira (2010), A Terra sem Males é um mito 

criado, desde os tempos pré-colombianos, para justificar os deslocamentos dos indígenas 

guaranis em busca da terra mística, do Eldorado, onde o mal não prevaleceria. Entretanto, 

nem sempre as vozes dos oprimidos nesses fatos foram ouvidas. O discurso do outro, isto é, 

do europeu colonizador, sobre os guaranis é o que prevalece e legitima a dominação, o 

apagamento de suas culturas e as guerras. É relevante afirmar aqui que “a invenção do outro, 

que no fundo é o exercício de uma dominação e um desejo de tradução, é um fenômeno de 

fronteira que visa trazer para o lado de cá o que está do lado de lá” (OLIVEIRA, 2010, p.139 

apud BARROS, 2017). Nós só sabemos sobre eles, os guaranis, por meio dos discursos dos 

europeus. E se fizéssemos com que as vozes do Sul fossem ouvidas? Esse é um dos objetivos 

deste artigo. Como já foi exposto acima, o próprio documentário já privilegia as vozes do Sul, 

isto é, dos oprimidos.  

                                                                                                                                                         
nós, educandos e educador-pesquisador, saíssemos do contexto de imersão do silêncio, do conformismo, do 

medo da liberdade e do fatalismo, para a emersão caracterizada pela busca ontológica, cultural, histórica e 

humanizadora da libertação (FREIRE, 2013). Segundo, porque este documentário fala sobre um episódio que 

marcou as fronteiras do Cone Sul da América do Sul. 
128

 Interessante notar que a Província de Misiones na Argentina é denominada assim em razão das missões 

jesuíticas existentes neste Estado argentino. Tal Província faz fronteira com o Estado do Paraná no Brasil, 

estando de um lado, a cidade argentina de Puerto Yguazú, e do outro, a cidade brasileira de Foz do Iguaçu. Há 

várias ruínas das missões jesuíticas na Província de Misiones que podem ser visitadas, entre elas, a de San 

Ignacio Mini, descrita no documentário “Terra sem Males” e onde se passa algumas das entrevistas realizadas 

com historiadores.  



550 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

Construídas entre os séculos XVII e XVIII, as ruínas jesuíticas são, hoje, Patrimônio 

da Humanidade. A região foi palco da guerra entre os indígenas missioneiros contra Portugal 

e Espanha pela defesa da Terra sem Males – um choque entre culturas; as nativas e as 

europeias. As Guerras Guaraníticas dizimaram a população indígena das Missões e definiram 

a fronteira sul do Brasil, neste que foi um dos episódios mais sangrentos da história da 

América Latina. Em um primeiro momento, o documentário apresenta as ruínas das Missões 

Jesuíticas paraguaias, seguidas pela apresentação das ruínas argentinas e, por fim, dos Sete 

Povos das Missões Jesuíticas brasileiras. Em um segundo momento, as Guerras Guaraníticas 

são descritas e analisadas. Há um trecho do documentário que um historiador brasileiro revela 

o fato de que, pela primeira vez na história, falou-se em fronteiras e em suas possíveis 

demarcações e definições. Toda a história é permeada pelas diferentes percepções e 

perspectivas dos três personagens envolvidos na trama, isto é, o indígena guarani paraguaio, o 

argentino da Província de Misiones e o gaúcho brasileiro, bem como pelos depoimentos de 

historiadores paraguaios, argentinos e brasileiros. E qual foi a tarefa preparada pelo educador-

pesquisador e aplicada os educandos?  

Foi pedido aos educandos que preparassem apresentações orais sobre os temas 

presentes no documentário. A turma de nível intermediário foi dividida em quatro grupos. O 

primeiro grupo deveria discorrer sobre as Missões Jesuíticas paraguaias, enquanto o segundo 

grupo deveria versar sobre as Missões Jesuíticas argentinas. Já o terceiro grupo deveria 

discursar sobre os Sete Povos das Missões brasileiras, enquanto o quarto grupo deveria falar 

sobre as Guerras Guaraníticas e as definições das fronteiras. Após a exposição dos conteúdos, 

eles deveriam expor suas perspectivas sobre as Missões Jesuíticas, sobre as Guerras 

Guaraníticas e sobre as discussões sobre as fronteiras, bem como falar se algo semelhante 

aconteceu no país deles, com exceção dos alunos paraguaios, por haver ruínas jesuíticas no 

Paraguai. Os educandos preparam apresentações em power point. Cada uma dessas 

apresentações deveria durar 30 minutos e os todos os componentes do grupo deveriam falar 

um pouco sobre o assunto. Com o consentimento dos educandos, todas as apresentações orais 

foram gravadas pelo educador-pesquisador com a finalidade de utilizar os registros gerados 

nas análises deste artigo. 

Em razão do curto espaço para o desenvolvimento deste artigo, decidimos destacar dois 

excertos produzidos nas apresentações orais finais da disciplina de Língua Portuguesa 
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Adicional, nível Intermediário II. Os sujeitos deste artigo são do Paraguai e da Colômbia. 

Foram considerados excertos translíngues, transculturais e descoloniais dos seguintes 

educandos do nível Intermediário II: uma educanda paraguaia, pertencente ao curso de 

Engenharia Civil e Infraestrutura; e uma educanda colombiana do curso de Arquitetura e 

Urbanismo. 

A seguir, proporemos diálogos teóricos com o objetivo de fundamentar este artigo.  

 

 2 Diálogos que fundamentam as práticas translíngues, transculturais e descoloniais 

 

Quando García & Wei (2014) e Canagarajah (2011) focam na translinguagem, eles 

põem os holofotes sobre o conceito do linguajamento, ou seja, discorrem sobre qual 

concepção de língua/linguagem é basilar para a translinguagem. De acordo com García & 

Wei (2014), as concepções sociais, contextuais e culturais de linguagem foram previstas pelos 

biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela, os quais, em 1973, cunharam o 

termo lenguajear ou lenguajeo, em espanhol, ou languaging, em inglês, para se referirem ao 

fato de que a linguagem é resultado da imbricação fluida e líquida entre ações e práticas 

biológicas, psicológicas e sociais. Eles desenvolveram a teoria da autopoiesis. “Auto”, em 

grego, significa “próprio”; “poiesis” significa “criação”. Portanto, autopoiesis significa 

“criação própria”. Esse termo, de acordo com Maturana e Varela (1998), designa a capacidade 

de um ser vivo criar ou produzir a si próprio. Para esta teoria, o sistema autopoiético de 

qualquer ser vivo produz moléculas que, ao interagirem com outras moléculas ou processos 

moleculares, produzem a mesma rede de moléculas que produziu o ser vivo. Esses processos 

mostram que o ser e o fazer de uma unidade autopoiética são inseparáveis. A conservação 

desse processo de autopoiesis desencadeia a sobrevivência do indivíduo nos meios onde 

habita, pois estará sempre se reinventando, se recriando, para se adaptar e sobreviver.  

Argumentando nessa direção, para García e Leiva (2014) o linguajamento é uma prática 

autopoiética, relacionando-se com a autopoiesis na medida em que não se pode separar a 

nossa história de ações biológicas e sociais. O que acontece no processo autopoiético também 

acontece no processo linguajeiro. A linguagem é um processo contínuo que existe somente 

por meio do linguajamento. O linguajamento é uma forma de viver, uma ação humana 

contínua interminável e não-terminada, que sempre ocorre em um contexto específico. Por 
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esta razão, para fundamentar o conceito de translinguagem, Ofelia García dialoga com outros 

dois teóricos latino-americanos, o antropólogo cubano Fernado Ortíz, que vai discorrer sobre 

transculturação (transculturación) e o teórico cultural e descolonial argentino Walter 

Mignolo, que enveredará pelos conceitos de colonialidade (coloniality) e pensamento 

fronteiriço (border thinking). O linguajamento relacionado a esses trans-conceitos enfatizará 

e focará uma nova e transformadora prática, produzido por um novo trans-sujeito. O 

linguajamento, associado aos trans-conceitos, possibilitará a transformação da sala de aula 

convencional em um entre-lugar novo, fluido e transgressivo. O antropólogo cubano 

Fernando Ortíz, por meio de sua obra “Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar”, de 

1940
129

, introduziu o conceito de transculturação (transculturación), referindo-se ao 

complexo e multidirecional processo na transformação cultural cubana: 

 

“Um processo em que ambas as partes da equação são  modificadas. 

Um processo em que uma nova realidade emerge, composta e 

complexa; uma realidade que não é uma aglomeração mecânica de 

características, nem mesmo um mosaico, mas sim um novo fenômeno, 

original e independente ” (ORTÍZ, 2002, p.4).  

                    

   Nesse conceito de transculturação está o âmago do questionamento da pureza 

epistemológica das línguas autônomas, enunciadas por aqueles que detêm o poder, como os 

indivíduos de grupos sociais e nacionais. Assim, a transculturação não é simplesmente uma 

adaptação passiva a um padrão local ou cultural estático. A transculturação dissolve 

diferenças para criar novas realidades. Não são duas identidades fixas que são combinadas. A 

transculturação é um espaço que cria uma nova realidade porque nenhuma parte da equação é 

vista como estática ou dominante, mas sim operando dentro de uma rede dinâmica de 

transformações culturais. Este novo espaço onde se dará o concerto transgressivo na sala de 

aula é o entre-lugar ou a terceira margem, que está fundamentado no diálogo teórico da 

transculturação.  

Para que as manifestações translíngues, transculturais e descoloniais sejam manifestadas 

no espaço transgressivo da sala de aula na fronteira trinacional mais movimentada do Brasil, 

criando seus entre-lugares e terceiras margens, ainda falta trazer para o diálogo o pensamento 

                                                 
129

 Esta obra possui inúmeras traduções. Neste trabalho, utilizamos a tradução para o inglês feita em 2002. 
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descolonial do argentino Walter Mignolo, que afirma que a transculturação envolve o 

pensamento liminar ou fronteiriço e a colonialidade. Mignolo vê o pensamento liminar como 

o pensamento concebido fora das fronteiras do sistema mundial moderno/colonial 

(MIGNOLO, 2013, p. 11) e como o pensamento entre duas línguas e suas relações históricas 

(MIGNOLO, 2013, p. 74). O pensamento liminar atesta que há conexões entre o lugar de 

onde se teoriza e os lugares de onde se estabelece politicamente nossos lugares de enunciação. 

Mignolo vê o estabelecimento político de “uma outra língua” como uma maneira de romper 

com os projetos globais para desenvolver “um outro pensamento”, um entre-lugar, uma 

terceira margem. Esta “outra língua”, que caracteriza a terceira margem, tem o objetivo de 

descolonizar os saberes intelectuais dominantes, incluindo as linguagens. Mignolo (2013) 

chama este pensar entre línguas de bilinguajamento. Para ele, bilinguajar é uma forma de 

viver entre duas ou mais línguas, de existir, de lutar, de se estabelecer politicamente, de 

sobreviver e de permanecer em um mundo ditado por um sistema colonial/moderno. É uma 

maneira de inclusão das línguas não dominantes visando à transformação e à libertação 

sociais e acadêmicas. Ele também afirma que este bilinguajamento só será possível se 

considerarmos o linguajamento de Maturana e Varela (1998) como prática cultural e como 

luta pelo poder desde a perspectiva da diferença colonial, isto é, desde a perspectiva 

descolonial, de valorização dos saberes subalternos e descolonização dos saberes dominantes. 

E, por fim, Mignolo (2013) considera o fato de que a transculturação de Ortíz (2002) seja 

também considerada pelas lentes simbólicas da representação dos poderes coloniais que estão 

em cena. O fato de estarmos utilizando de autores teóricos latino-americanos neste texto para 

a construção de um espaço transgressivo em sala de aula de Língua Portuguesa Adicional em 

contexto de fronteira também reflete este entre-lugar de descolonização dos saberes 

dominantes. Mignolo afirma que essa “outra língua”, que ele chama de bilinguajamento, 

transforma o local de enunciação (MIGNOLO, 2013, p. 220). É a partir dessa posição liminar, 

fronteiriça e transcultural de práticas sociais e ações “entre” duas línguas que não são mais 

estáticas ou vinculadas a uma identidade nacional é que, de acordo com García e Wei (2014), 

surge o que elas chamam de translinguagem. Para elas, na translinguagem o falante está 

situado em um espaço onde representações e enunciações alternativas podem ser geradas por 

meio de histórias que são desenterradas e libertadas para serem ouvidas e onde saberes 

conflituosos são produzidos. Para Garcia & Wei (2014), a translinguagem refere-se às 
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práticas sociais e ações que estabelecem um processo político de transformações sociais e 

subjetivas, que, por sua vez, relembrando o processo autopoiético do linguajamento, produz 

translinguagens. Além de desafiar a visão das línguas como autônomas e puras, a 

translinguagem, como um produto do pensamento liminar/fronteiriço, do saber subalterno e 

marginalizado concebido a partir de um entre-lugar bilíngue, muda o local de enunciação e 

resiste às assimetrias de poder que os “códigos bilíngues” criam com frequência.  

Feita a exposição dos diálogos teóricos, temos a possibilidade de descrever e analisar 

como nossos entendimentos de translinguagens, transculturação e pensamento liminar ou 

fronteiriço aparecem e estabelecem politicamente o espaço transgressivo, o entre-lugar ou a 

terceira margem na sala de aula de Língua Portuguesa Adicional na fronteira entre Brasil, 

Argentina e Paraguai, mais especificamente na cidade de Foz do Iguaçu, em uma instituição 

transgressiva, que valoriza as descolonizações dos saberes intelectuais dominantes, chamada 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).  

 

 3 Análise das práticas translíngues, transculturais e descoloniais:  

Os excertos a seguir, datam do primeiro semestre de 2016 e foram produzidos por uma 

educanda paraguaia, do curso de Engenharia Civil e Infraestrutura, e por uma educanda 

colombiana, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA. Elas cursavam o nível 

Intermediário II da disciplina de Língua Portuguesa Adicional quando produziram seus 

trabalhos orais finais, as apresentações orais sobre as missões jesuíticas e as guerras 

guaraníticas exibidas no vídeo-documentário “Terra sem Males”, requisito para serem 

aprovadas nesta disciplina. 

“Ah, hoje em dia, eh a colonização de millones fez com que, hoje, muitos pudieran ah 

rescatar a cultura, a cultura, ah mística, son patrimônios culturais muito importantes que a 

gente tem que conocer eh através de, de isso também se divulga las culturas dos guaranis.” 

(Luana, educanda paraguaia) 

 De acordo com este discurso translíngue (GARCÍA & WEI, 2014), ora em língua 

espanhola, ora em língua portuguesa, a educanda paraguaia trouxe uma perpectiva diferente 

para a colonização: o fato de que por meio dela, apesar de todo o apagamento e eliminação 

que provocou das línguas e culturas indígenas, podemos resgatar as culturas, o misticismo e 
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os patrimônios das culturas guaranis. Indiretamente, a educanda produziu um discurso 

descolonial (MIGNOLO, 2013), de valorização e resgate das culturas guaranis, apesar de 

muito delas terem sido apagadas. Assim, por meio do discurso autopoiético (MATURANA & 

VARELA, 1998), que se reproduziu entre línguas e entre pensamentos fronteiriços, a 

educanda que é paraguaia e fala guarani, convocou-nos a conhecer uma cultura que, apesar de 

já ter sofrido tanta opressão, violência e dominação por parte dos colonizadores europeus, 

resistiu até os dias de hoje, principalmente por meio na língua que a veicula: a resistente e 

descolonial lingua guarani.  

 A seguir, o próximo excerto será analisado.    

“...os indígenas... vamos a ter outra estrutura que se chama resguardo... o resguardo cumpre a 

misma función que o processo, que é a maioria franciscano que escolhem um setor de 

indígenas específico y o enseñam o básico de trabalho que compreende  todo o sector aí um 

autor que se chama (incompreensível) que fala que escribe sobre os resguardos sobre los 

resguardos ((faz um gesto de condenação)) que fala que uma enseñanza não só artística... 

em el Paraguai hay um museo em Asunción  que cuenta que era la producción de santos y 

estas otras coisas, a producción fica como la normativización de la educación y eliminar a 

língua e a cultura.” (Luisa, educanda colombiana) 

 Por meio do seu discurso translíngue (GARCÍA & WEI, 2014), ora com vocábulos em 

língua espanhola, ora com palavras em língua portuguesa, a educanda colombiana, que deixou 

seu país em busca de melhores oportunidades na Tríplice Fronteira, após discorrer sobre as 

missões descritas no documentário, descreve uma das características do processo de 

colonização missionária na Colômbia. Segundo ela, na Colômbia as reduções eram chamadas 

de resguardos. E esses espaços eram dominados pelos franciscanos, e não pelos jesuítas, 

como no Cone Sul da América do Sul. Os resguardos cumprem a mesma função das reduções 

que é de ensinar aos indígenas não somente os afazeres do dia-a-dia, mas também a produção 

artística e cultural. Destaca-se aqui o gesto de condenação que a educanda faz ao falar dos 

resguardos, uma vez que ela não concorda com essa normativização da educação, que para 

ela, se equivale a apagar e eliminar a língua e a cultura dos povs indígenas que já estavam ali, 

tal qual como aconteceu nas reduções jesuíticas. Este ato de condenação reflete a 

descolonização proposta por Mignolo (2013), uma vez que a educanda valoriza os saberes 

considerados marginalizados e subalternos dos indígenas em detrimento da colonização ou 
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catequização sofrida por meio dos franciscanos e jesuítas. Tal ato de condenação só foi 

possível porque a educanda, por meio de sua linguagem autopoiética (MATURANA & 

VARELA, 1998), que sobrevive e se reproduz criativamente por intermédio do viver, do 

habitar e do sentir entre as línguas, que também é um pensar fronteiriço e crítico (MIGNOLO, 

2013), produziu um discurso descolonial e transcultural (ORTÍZ, 2002). Transcultural pelo 

fato de a cultura colombiana estar em trânsito com outras culturas na sala de aula de PLA na 

Tríplice Fronteira. Trânsito este que, em contato com culturas diversas presentes no vídeo-

documentário, tais como as guaranis, as paraguaias, as argentinas e as brasileiras, e outras 

diversas culturas latino-americanas que contempla essa terceira margem e esse entre-lugar que 

é a sala de aula de PLA em contexto transfronteiriço, produziu um discurso, translíngue, 

transcultural e descolonial, cujo objetivo principal foi fazer com que as vozes do Sul fossem 

ouvidas para serem respeitadas, incluídas e transformadas, visando à constante libertação, à 

justiça social e às solidariedades dos existires (FREIRE, 2013).          

Considerações Finais 

Este artigo trouxe reflexões sobre como as translinguagens (GARCÍA & WEI, 2014), 

as transculturalidades (ORTÍZ, 2002) e os estudos descoloniais (MIGNOLO, 2013) foram 

manifestados na sala de aula. Esperamos, assim, que as atividades aplicadas no contexto de 

sala de aula de PLA possam, por meio das práticas translinguajeiras, transculturais e 

descoloniais possam abrir possibilidades para que os sujeitos transitem por uma 

multiplicidade de lugares e colaborem ativamente nas diversas redes configuradas pelos 

territórios transnacionais.  

Dessa forma, houve espaço para o uso multilíngue dos alunos em sala de aula, 

compreendendo-se que a prática translíngue é muito mais do que um apoio para o 

aprendizado, sendo também uma maneira diferente de olhar para as interações como 

expressivas, transformacionais e inclusivas, visando à justiça social. 

Por meio das diversas translinguagens presentes e produzidas por alunos de origens 

diversas, este artigo apresentou como a flexibilidade dessas translinguagens pode contribuir 

para que os alunos tomem a sua voz, transformando-os para lidarem não somente com o 

ambiente acadêmico onde se encontram, com todos os seus prós e contras, mas também os 
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preparando para os enfrentamentos locais, globais, políticos, sociais e culturais que podem vir 

a ocorrer em um mundo que, infelizmente, revela-se cada vez mais adverso, desrespeitoso, 

preconceituoso e rude, principalmente para com aqueles que sempre tiveram suas vozes, 

línguas e direitos apagados e desvalorizados pelo status quo vigente. As translinguagens 

produzidas em sala de aula e expostas neste artigo tornam evidente que não se podem separar 

as práticas de linguagem ou linguajamento da maneira como percebemos o mundo, nossa 

autopoiesis (MATURANA & VARELA, 1998). Torna evidente também a necessidade de 

assumir um entre-lugar, uma terceira margem legítima, caracterizada pela adaptabilidade às 

crateras e cumes da conversação e pelo espaço e realidade novos e contínuos que vão surgir 

da interação entre diferentes culturas - a transculturação (ORTÍZ, 2002) - pela flexibilidade e 

pela resistência às assimetrias de poder (MIGNOLO, 2013) instaladas pelas práticas 

linguísticas padronizadas da escola ou da universidade. 

Destarte, nasce a urgência em discutirmos, cada vez mais, os papéis das políticas 

linguísticas, de novas epistemologias descolonizadoras nas culturas acadêmicas, de práticas 

pedagógicas e de sistemas educacionais que não mais consideram as línguas como sistemas 

obedientes às estruturas dominadoras modernas/coloniais autônomas, fechadas e 

segmentadas. Não obstante, devemos discutir a necessidade da inclusão das minorias que 

foram apagadas ou silenciadas pelos discursos dominantes e colonizadores nos espaços 

transnacionais e transfronteiriços das salas de aula. Não precisamos estar em uma fronteira 

geográfica para discutirmos todas essas questões. A valorização dos dicursos translíngues 

presentes em sala de aula pode sensibilizar os estudantes e os professores a habitarem as 

fronteiras, sejam elas físicas ou emocionais. Podem sensibilizá-los a sentir, a pensar, a 

performar e a visibilizar a fronteira, não como um lugar que separa e fragmenta, mas sim 

como um espaço que une, que integra, que inclui e que transforma para a justiça social, 

estejam esses trans-sujeitos onde estiverem. As fronteiras também habitam dentro de nós 

mesmos. 
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TRANSLINGUAJAMENTO: PENSANDO ENTRE LÍNGUAS A PARTIR 

DE PRÁTICAS E METADISCURSOS MOBILIZADOS POR DOCENTES 

INDÍGENAS EM FORMAÇÃO SUPERIOR 

 

Denise Pimenta de Oliveira
130

 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é estabelecer a genealogia epistemológica do conceito de 

translinguajamento a partir de pressupostos teóricos do campo dos estudos decoloniais e compreendê-

lo com base em práticas e metadiscursos mobilizados docentes indígenas em formação específica 

superior na UFG. O translinguajamento é apresentado como uma alternativa para problematizar os 

essencialismos decorrentes da invenção das línguas (MAKONI; PENNYCOOK, 2007) – e, 

consequentemente, das nações e de outros construtos – e para compreender as práticas comunicativas 

contemporâneas. Pretendemos mobilizar reflexões relacionadas a práticas híbridas de linguagem, que 

rompam com a ideologia do monolinguajamento colonial e nacional e considerem a possibilidade de 

pensar entre línguas, na fronteira, conforme sugere Mignolo (2003), considerando o processo de 

globalização e os contextos locais e pensando a interculturalidade de forma crítica, marcada por 

processos de interação amplamente diversificados e profundamente afetados pela diferença colonial. 

Além disso, procuramos evidenciar e compreender como práticas e metadiscursos relacionados a essa 

ideia de translinguajamento se manifestam em um contexto de formação de docentes indígenas no 

curso de Educação Intercultural da Universidade Federal de Goiás, a partir de dados orais e escritos 

gerados em sala de aula, em uma análise com direcionamento metodológico qualitativo e de cunho 

etnográfico. Considera-se o translinguajamento como uma alternativa para desinventar e reconstituir 

as línguas, questionando concepções fixas e totalizantes sobre linguagem, sobretudo em situações em 

que a complexidade social reconfigura os mapas linguísticos e exige novas perspectivas, como é o 

caso dos povos indígenas no Brasil. Para tanto, partimos da ideia de que o translinguajamento pode, 

inclusive, ser utilizado como uma estratégia de negociação nas relações interculturais, intrinsicamente 

constituídas na fluidez e no hibridismo, fundamentadas na mobilização de recursos pertencentes a 

repertórios linguísticos diversos, móveis e heterogêneos. 

 

Palavras-chave: Translinguajamento. Interculturalidade. Povos indígenas. 

 

1 A INVENÇÃO DAS LÍNGUAS NO PROJETO MODERNO/COLONIAL 

 

O “nascimento” da modernidade, ocorrido em 1492 com a invasão da América 

(DUSSEL, 1994) e sua constituição como novo continente, em um duplo movimento que 

constituía concomitantemente a ideia de Europa (QUIJANO, 2005), trouxe consigo a 

colonização do imaginário, que consistiu em uma repressão, “sobretudo, sobre os modos de 
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conhecer, de produzir conhecimento, de produzir perspectivas, imagens e sistemas de 

imagens, símbolos, modos de significação [...]” dos povos colonizados (QUIJANO, 1992, p. 

13), um dos aspectos da colonialidade do saber/poder.
131 

Constrói-se, assim, o que Mignolo 

(2003) denomina “imaginário do sistema mundial colonial/moderno”, uma nova ordem 

geopolítica mundial que se configura a partir da “descoberta” da América e da consequente 

emergência de um novo circuito econômico e comercial. 

Na fundação do imaginário colonial/moderno está a hierarquização dos sujeitos 

colonizados com base em suas raças, consideradas inferiores em relação aos europeus, um 

aspecto biologizante usado como justificativa para exterminar ou subjugar os povos 

colonizados, em um processo de violência não apenas física, mas epistemológica. 

Subalternizam-se, assim, os corpos, as línguas, os conhecimentos, as epistemologias e as 

práticas desses sujeitos, situando-os em um passado longínquo dentro de uma trajetória 

temporal que insere a modernidade em que vive a Europa no extremo oposto, como se os 

colonizadores representassem o estágio mais evoluído da humanidade, em contraposição aos 

povos colonizados, situados no estágio mais primitivo e por muito tempo destituídos de 

humanidade. Assim, a negação da contemporaneidade “tornou-se uma das estratégias mais 

poderosas para a colonialidade do poder e a subalternização das línguas, saberes e culturas” 

(MIGNOLO, 2003, p. 385), compondo o imaginário, inclusive na atualidade, do que é ser 

índio.  

Nesse sentido, desenhava-se um projeto de governabilidade na constituição da 

colonialidade/modernidade, em um processo de hierarquização por meio do estabelecimento 

de identidades fixas dos povos colonizados, uma vez que a noção de língua constituiu e foi 

constituída pelas ideologias de essência nacional e racial, conforme argumentam Makoni e 

Pennycook (2007). Os autores defendem que “as línguas e as concepções de linguacidade 

[languageness] e metalinguagem que são usadas para concebê-las são invenções [...], como 

parte dos projetos cristãos/coloniais e nacionalistas em diferentes partes do mundo” 

(MAKONI; PENNYCOOK, 2007, p. 1). Dessa forma, a invenção das línguas tem papel 

fundamental na essencialização dos sujeitos, que passam a ter uma identidade fixa 

determinada, por exemplo, pela naturalização da tríade “um povo–um território–uma língua”, 
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reforçada por Herder no contexto do romantismo alemão, em uma ideologia nacionalista que 

se constrói sobre o ideal monolíngue. 

Ser índio significa, dentro dessa lógica, falar uma língua indígena “legítima”. Quanto 

mais o sujeito se afasta desse modelo de identidade– utilizando recursos identificados como 

pertencentes de outras línguas, por exemplo –, menos ele corresponde à idealização desse 

construto. A ideologia monolíngue tem nitidamente um propósito dentro do projeto de 

governabilidade colonial/moderno, conforme enfatiza Nascimento (2017): 

A autenticidade cultural, nela incluída uma identidade etnolinguística fixa, é o que, 

em tese, garantiria aos povos indígenas certos direitos, como o de terem legalmente 

reconhecidos os seus territórios tradicionais. O discurso de autenticidade, ou 

inautenticidade, é, contudo, apropriado contingencialmente, a depender dos 

interesses político-econômicos supralocais, a despeito de toda a complexidade que 

constitui as dinâmicas interculturais contemporâneas que, inevitavelmente, 

impactam a existência dos povos indígenas. (p. 6). 

Nesse modelo, língua é vista como um sistema bem ordenado e delimitado, de forma 

que determinados recursos e estruturas são estritamente atribuídos a uma língua específica, e 

não outra, de modo que não se “confundem”, compondo a identidade de sujeitos 

territorializados. A língua como sistema abstrato, nomeado e “descrito” (em um processo não 

somente de descrição, mas de constituição performativa) passa a ser idealizada com base em 

noções de purismo e fixidez, as quais sustentam e são sustentadas pelo ideal monolíngue. 

Consideramos, portanto, que essas ideologias, intrinsecamente relacionadas, constituem 

ideologias modernas/coloniais de linguagem, ao passo que fundamentam os modos de 

controle e opressão na e pela língua de sujeitos cujas epistemologias e práticas – que tanto se 

diferem da cosmologia europeia – são subalternizadas. 

 

2 TRANSLINGUAJAMENTO: PENSAR ENTRE LÍNGUAS 

 

Todo o imaginário moderno/colonial descrito anteriormente e as ideologias modernas 

de linguagem, mais especificamente, desconsideram a dinamicidade das práticas 

comunicativas e dos povos indígenas e sua mobilidade nos processos de globalização 

(NASCIMENTO, 2017), bem como os contextos locais que se distanciam das noções 

universais modernas. Essa é mais uma decorrência da invisibilização desses sujeitos e de suas 

práticas e epistemologias (nesse caso, relacionadas à linguagem), como um dos efeitos reais 
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da invenção das línguas, um modo de negar as práticas comunicativas contemporâneas dos 

povos indígenas inseridos em uma “nação” na qual não cabem, na perspectiva da sociedade 

não indígena, senão como objetos relegados a um passado histórico e primitivo. 

Mignolo (2003) sugere que os conhecimentos desses povos subjugados, os “saberes 

subalternos”, desqualificados na estrutura da colonialidade do poder, sejam recolocados 

dentro de um pensamento liminar, o que significa “pensar nas e a partir das margens [...] 

como uma futura ruptura epistemológica” (p. 30). O pensamento liminar somente pode ser 

construído a partir da diferença colonial, que consiste no 

espaço onde as histórias locais que estão inventando e implementando os projetos 

globais encontram aquelas histórias locais que os recebem; é o espaço onde os 

projetos globais são forçados a adaptar-se, integrar-se ou onde são adotados, 

rejeitados ou ignorados. A diferença colonial é, finalmente, o local ao mesmo tempo 

físico e imaginário onde atua a colonialidade do poder, no confronto de duas 

espécies de histórias locais visíveis em diferentes espaços e tempos do planeta. 

(MIGNOLO, 2003, p. 10). 

Conforme García e Wei (2014), Mignolo (2003) parte da definição de languaging 

postulada por Becker (1988), que explica um processo que sempre está em curso, sendo 

criado enquanto interagimos linguisticamente. Para Mignolo (2003), linguajamento consiste 

no “ato de pensar e escrever entre línguas”, constituído nas fissuras da diferença colonial ao 

passo que constitui uma maneira de “pensar entre línguas”, deixando de enxergá-las como 

artefatos, “em direção à ideia de que a fala e a escrita são estratégias para orientar e manipular 

os domínios sociais de interação” (MIGNOLO, 2003, p. 309). Mignolo elabora a discussão 

em torno desse conceito baseando-se em experiências e teorizações trazidas por pensadores 

situados geo e corpo-politicamente nas margens do sistema mundial moderno/colonial, como 

os autores José María Arguedas (1962), Michele Cliff (1995), Gloria Anzaldúa (1987), Frantz 

Fanon (1952) e Alfred Arteaga (1994), entre tantos outros, o que representa uma forma de 

“teorizar línguas dentro de estruturas sociais de dominação”, desafiando a “ideologia 

monolingual e a hermenêutica monotópica da modernidade e do nacionalismo” (MIGNOLO, 

2003, p. 311), a partir de uma cosmovisão não eurocentrada, como forma de atribuir a 

visibilidade a epistemologias apagadas e subalternizadas. Buscam-se, assim, “modelos e 

genealogias além das línguas coloniais do período moderno [...] e de suas bases autoritárias 

[...] em ‘nossas’ inserções locais no sistema global” (MIGNOLO, 2003, p. 375). 
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Mutua Mehinaku (2010), a partir de suas vivências como sujeito indígena do Alto 

Xingu, elabora o conceito de tetsualü, palavra que “pode ser traduzida como ‘misturado’, 

como uma mistura de cores no colorido de alguma coisa” (p. 1), para explicar práticas 

híbridas envolvendo pessoas e línguas, a “mistura de etnias na história de vida de uma 

pessoa” (p. 1). Para o autor, o encontro e a integração de diferentes povos e culturas no Alto 

Xingu promove a mistura, ressaltando que “cada povo interpreta e denomina conceitos, 

valores e rituais comuns de acordo com sua própria língua” (Mutua MEHINAKU, 2014, p. 

144), o que reafirma a ideia de que a língua representa, mais que um mero código, um modo 

de viver e enxergar o mundo, constituindo e sendo constituída pelos processos sociais e 

culturais. Mutua Mehinaku defende que “o Alto Xingu é tetsualü” (2014, p. 1), em um 

processo de formações multiculturais e plurilíngues ocorridas ao longo dos últimos mil anos. 

Segundo ele, mais recentemente, a chegada dos não indígenas tornou 

ainda mais complexos os comportamentos, pensamentos e modos de viver dos alto-

xinguanos. O conceito de tetsualü, quando falamos da língua da nova geração, 

ganhou outro sentido e valor pelo fato do Português ser uma ponte de comunicação 

entre povos distintos. [...] É a nova geração que é o agente das novas tecnologias dos 

Brancos – tecnologias do olhar e da palavra. (Mutua MEHINAKU, 2014, p. 194). 

Mignolo (2003) argumenta que o processo de globalização ao qual Mutua Mehinaku 

faz referência promoveu a recolocação de linguagens e culturas, por meio da fragmentação de 

línguas imperiais em práticas que surgem em diversos locais do mundo e a reemergência de 

línguas minoritárias, ambas estimuladas tanto pelos movimentos migratórios quanto pelas 

configurações nacionais contemporâneas, a partir dos processos de descolonização e o 

fortalecimento de movimentos sociais. Ele propõe que o bilinguajamento pode ser entendido 

como “o viver-entre-línguas”, considerando o linguajamento como “o momento no qual uma 

‘língua viva’ (como diz Anzaldúa) se descreve como um estilo de vida (‘um modo de vivir’) 

na interseção de duas (ou mais) línguas” (MIGNOLO, 2003, p. 358). Percebe-se, assim, que o 

bi/plurilinguajamento não se trata da mera manifestação de habilidades linguísticas de duas 

línguas, mas de uma ação política que envolve vários repertórios identificados como 

pertencentes a línguas diversas, constituída na diferença colonial como forma de desafiar a 

colonialidade do poder, constituindo uma nova epistemologia. 

Partindo dessas noções e da ideia de que a transculturação identifica o lócus dos 

fenômenos e processos de recolocação de linguagens no mundo globalizado, consideramos 
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que os conceitos de bi/plurilinguajamento de Mignolo (2003) podem ser entendidos também, 

de forma mais ampla, como translinguajamento. Aproxima-se dessas discussões o conceito de 

translinguajamento postulado por García e Li Wei (2014), uma abordagem que considera as 

práticas de linguagem “não como dois sistemas autônomos de linguagem, como tem sido 

tradicionalmente o caso, mas como um repertório linguístico com características que têm sido 

socialmente construídas” (p. 2). Para os autores, o translinguajamento consiste em 

ações de linguagem que ordenam um processo político de transformação social e da 

subjetividade que resiste às assimetrias do poder que a linguagem e outros códigos 

produtores de sentido, associados a uma ou outra ideologia nacionalista, produzem. 

(GARCÍA; LI WEI, 2014, p. 43). 

Nessa perspectiva, a ideia de linguajamento de Mignolo (2003) transcende o construto 

“nação”, diante dos borrões que vêm se constituindo nas fronteiras e das consequentes 

práticas comunicativas híbridas e identidades cambiantes. Os elos entre língua, território e 

identidade, uma das principais crenças do imaginário colonial/moderno (MIGNOLO, 2003), 

têm sido desatados pelos movimentos dos corpos e dos conhecimentos dos sujeitos no mundo 

e pela retomada dos contextos locais. Nesse sentido, é preciso encarar o translinguajamento 

não somente como uma prática e um objeto de estudo, mas como uma epistemologia, como 

uma forma de pensar entre línguas, a partir das margens, conforme propõe Mignolo (2003). 

 

3 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Partindo da ideia de translinguajamento como prática e epistemologia inserida no 

espaço da diferença colonial, conforme desenvolvida na seção anterior, procuramos 

compreender como essa noção emerge das práticas e dos metadiscursos mobilizados por 

docentes indígenas em formação superior específica, como forma de posicionar o pensamento 

fronteiriço desses sujeitos, historicamente marginalizados, no centro das discussões sobre 

linguagem. 

Primeiramente, é necessário esclarecer o contexto desta pesquisa, de direcionamento 

metodológico qualitativo de cunho etnográfico e que se centra na análise de dados discursivos 

orais e escritos gerados em contextos de sala de aula do curso de Educação Intercultural da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), que tem como principal objetivo 
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formar e habilitar professores indígenas [...] para lecionar nas escolas do ensino 

fundamental e ensino médio, com vistas a atender à demanda das comunidades 

indígenas no que toca à formação superior de seus professores. (UFG, 2006, p. 12). 

Para a geração dos dados desta pesquisa, acompanhamos o tema contextual “Português 

como primeira e segunda língua”, parte da matriz curricular específica de Ciências da 

Linguagem, oferecido aos estudantes (ingressos do ano de 2014) em etapa realizada em julho 

de 2016 em Goiânia, no Núcleo de Formação Superior Indígena Takinahakỹ, na Universidade 

Federal de Goiás. 

Destacamos a necessidade de nos atentarmos para um aspecto importante da pesquisa: 

sua realização no espaço da universidade, evidenciando a presença de sujeitos indígenas de 

diversas etnias dentro da academia, contexto que 

pressupõe, ou deveria pressupor, o re(encontro) dialógico crítico e igualitário com 

ontologias e epistemologias de diferentes matrizes culturais, historicamente 

apagadas, silenciadas e deslegitimadas por uma geopolítica do poder 

(NASCIMENTO, 2014, p. 104). 

Outro aspecto da geração de dados que precisa ser considerado é sua realização em 

contexto de sala de aula, em temas contextuais concernentes à reflexão sobre linguagem e 

ensino de línguas em cenários interculturais. Ressalte-se, ainda, que o professor responsável 

pelos temas contextuais e estudos complementares orienta a pesquisa aqui proposta e 

compartilha dos mesmos posicionamentos teóricos adotados, de modo que as atividades 

observadas, nas quais os dados foram gerados, foram de muitos modos estimuladas, de forma 

interessada, pelo docente. 

Ainda em relação aos dados aqui trazidos, é fundamental esclarecer que admitimos 

que sua própria geração e análise – incluindo a presença da pesquisadora, a gravação dos 

encontros em sala de aula e a posterior transcrição das produções orais – não se resumem à 

coleta e descrição, mas propriamente constitui o material da pesquisa, pois esses processos 

pressupõem uma perturbação no andamento dos contextos de produção, além de 

inevitavelmente refletirem escolhas da pesquisadora, sobretudo em relação à seleção e 

interpretação dos fenômenos.  

Assim, assumimos as transcrições dos dados como “atividade analítica plena”, 

“produtos analíticos pautados por propósitos analíticos específicos” (GARCEZ, 2002, p. 84; 

85). Neste trabalho, realizamos um recorte de trechos das produções escritas e orais dos 
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docentes indígenas que pudessem ser caracterizados como metadiscursos, ou seja, enunciados 

local e historicamente situados que orientam em si mesmos a compreensão de formas 

linguísticas e seus usos, que assumem funções metapragmáticas, ou seja, funções “tanto de 

descrever e avaliar quanto de condicionar e orientar os usos da língua” (SIGNORINI, 2008, p. 

117). 

É importante ressaltar que concebemos os metadiscursos mobilizados pelos docentes 

indígenas não como meros “dados a serem analisados, mas como instâncias de diálogo 

intercultural e, portanto, interepistêmico” (NASCIMENTO, 2014, p. 113); nessa perspectiva, 

empenhamos nossos esforços no sentido de enxergar os docentes indígenas como 

interlocutores dos debates em campo e pretendemos compartilhar as reflexões geradas a partir 

deles, motivando novas discussões em etapas posteriores da pesquisa. Por esses motivos, 

optamos pela identificação de autoria, consentida pelos sujeitos participantes, tendo em vista 

nosso interesse em destacar a produção intelectual indígena no que diz respeito às concepções 

sobre língua, como forma de marcar as ideologias de linguagem geo e corpo-politicamente e 

provocar a diversificação das epistemologias dentro dos estudos linguísticos. 

 

4 HIBRIDISMO EM PRÁTICAS E METADISCURSOS MOBILIZADOS POR 

DOCENTES INDÍGENAS 

 

Considerando as concepções de bi/pluri/translinguajamento propostas e discutidas nas 

seções anteriores, trazemos aqui a descrição de uma prática de translinguajamento ocorrida 

em contexto de sala de aula. É importante ressaltar que, durante toda a pesquisa de campo, 

puderam ser observadas muitas interações com o uso de recursos do português e de uma ou 

mais línguas indígenas, que serão explorados em outros trabalhos. O que trazemos aqui, 

então, é uma análise inicial, baseada em uma situação específica e em um panorama geral que 

pôde ser estabelecido a priori com base nas observações da pesquisa de campo como um 

todo. 

A atividade que aqui observamos ocorreu na turma de “Português como primeira e 

segunda língua”, em que estavam presentes estudantes das etnias Guajajara (um docente), 

Javaé (um docente), Karajá (dois docentes) e Krikati (dois docentes), além do professor 

responsável e da pesquisadora, que também exercia o papel de monitora. Enfatizamos que o 
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contexto da interação será descrito com base nos áudios e vídeos gravados e nas anotações de 

campo, mas que as falas não serão transcritas plenamente tendo em vista as limitações da 

pesquisadora, que desconhece os recursos das línguas indígenas. A intenção é problematizar 

as práticas comunicativas híbridas de linguagem, mesmo que o conteúdo da interação não 

possa ser plenamente compreendido, sempre retomando a necessidade de encarar essa 

hibridez não só como prática, mas como forma de conceber as línguas. 

A situação de interação que será descrita pôde ser observada quase no fim do tempo 

destinado à realização de uma atividade escrita pelos estudantes, baseada em um roteiro de 

perguntas que propunha uma reflexão sobre as categorias de linguagem em contextos 

interculturais. É importante ressaltar que as questões sugeridas tinham o propósito de 

provocar uma reflexão a partir do conhecimento de cada estudante indígena, sem o intuito de 

realizar uma avaliação de aprendizagem prévia. Mozart Krikati e Pedro Krikati trabalhavam 

em dupla para responder as perguntas e, em dado momento, iniciaram uma interação na 

língua krikati em que puderam ser ouvidas as expressões em português “primeira língua” e 

“segunda língua”, constantes a partir das seguintes questões do roteiro: “O que significa 

‘primeira língua’?” e “O que significa ‘segunda língua’?”. Após quase dois minutos de 

diálogo com utilização majoritária de recursos do krikati, Pedro Krikati passa a elaborar 

alguns enunciados em língua portuguesa: 

[...] aí é segunda língua, mas oralmente não. Mas quando a gente escreve se torna 

primeira. [...] [continuação da interação com uso de recursos da língua krikati]
132

 

Há muitas passagens intercaladas em língua portuguesa e na língua indígena e Mozart 

Krikati predominantemente utiliza os recursos da língua krikati, enquanto Pedro Krikati insere 

mais enunciados em língua portuguesa. Ao perceber que o professor observa sua conversa 

com o colega, Pedro Krikati explica – em um exercício que podemos considerar, ao mesmo 

tempo, como metalinguístico (porque se refere ao próprio ato de fala) e metapragmático 

(porque pondera sobre usos linguísticos): 

Nós estamos usando aqui a língua oralmente, professor. E isso reforça que é 

oralmente. Nossa língua é a primeira, agora escrita, como nós estamos fazendo aqui 

escrita, é português. Né, professor? 

                                                 
132

 Os trechos entre colchetes representam inserções feitas pela pesquisadora para esclarecer o co-texto/contexto 

das falas transcritas. 
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Em uma fala posterior mais detalhada sobre a questão, fica claro que Mozart Krikati e 

Pedro Krikati defendem a ideia de que a língua krikati é a primeira língua de seu povo na 

modalidade oral, enquanto a língua portuguesa é a primeira língua de seu povo na modalidade 

escrita, uma vez que é aprendida na escola antes do ensino da língua indígena. Essa situação 

ilustra bem como o contexto de imposição da escrita e as ideologias grafocêntricas são 

evidenciadas nas práticas e nos metadiscursos e se relacionam mais estritamente com o 

português – a língua-referência desse mundo da escrita, com o qual os povos indígenas 

tiveram e têm contato sobretudo por meio da escola. Além disso, mostra como práticas orais e 

escritas nem sempre são convergentes em situações de bi/pluri/translinguajamento; aqui, essas 

modalidades são vistas como partes separadas das línguas, de modo que a “alfabetização” em 

língua indígena krikati é estritamente ligada à oralidade, enquanto o português parece ser 

“adquirido” em sua forma escrita, a priori. 

Por refletirem a condição fronteiriça dos corpos e conhecimentos dos sujeitos 

indígenas, as práticas e os metadiscursos observados durante a pesquisa até então podem ser 

percebidos como contraditórios e contingenciais. Ou seja, ao mesmo tempo em que são 

acionadas ideologias de linguagem que chamamos de modernas/coloniais, emergem das 

interações práticas comunicativas híbridas, que desestabilizam as noções modernas de língua, 

além de serem mobilizados também metadiscursos que desafiam de alguma forma essa 

mesma lógica. 

Essas situações trazem à tona a noção de translinguajamento por nós defendida neste 

artigo, a partir de pressupostos teóricos do campo dos estudos decoloniais, sobretudo com 

fundamento no que postula Mignolo (2003). O hibridismo nas interações comunicativas dos 

docentes indígenas deve ser pensado não só como prática, mas como epistemologia; como 

uma alternativa para problematizar os essencialismos decorrentes da invenção das línguas 

(MAKONI; PENNYCOOK, 2007), em uma tentativa de desinventá-las e reconstituí-las, uma 

vez que desafiam concepções fixas e totalizantes sobre linguagem, sobretudo em situações em 

que a complexidade social reconfigura os mapas linguísticos (MIGNOLO, 2003) e exige 

novas perspectivas, como é o caso dos povos indígenas no Brasil. 

“Pensar entre línguas”, conforme sugere Mignolo (2003), é provocar uma 

descentralização epistemológica a partir do espaço da diferença colonial, uma vez que o 

translinguajamento pode ser visto como uma estratégia de negociação nas relações 
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interculturais, intrinsicamente constituídas na fluidez e no hibridismo, no tetsualü (Mutua 

MEHINAKU, 2014), fundamentadas na mobilização de recursos pertencentes a repertórios 

linguísticos diversos, móveis e heterogêneos, o que naturalmente desestabiliza as ideologias 

monotópicas e monolíngues inseridas no imaginário do mundo moderno/colonial 

(MIGNOLO, 2003). 
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OS REFLEXOS DO “BLOG” NO LETRAMENTO 

 

Rosana Gondim
133

 

Resumo: As tecnologias de informação, principalmente a internet, com uma linguagem multimodal, 

atraem o educando e hoje fazem parte do seu cotidiano. Essa influência tecnológica afeta a sua vida 

escolar, pois entre as principais queixas dos professores do ensino básico está a falta de atenção dos 

alunos em aula, por estarem sempre conectados a um aparelho eletrônico. Diante desta atração 

discente pelos recursos midiáticos, compete à escola contemporânea reagir a essa nova realidade e 

rever seus princípios e planejamentos pedagógicos, no sentido de inovar a sua prática e construir um 

desenho didático que contemple o uso destes recursos em favor da aprendizagem. Com base em uma 

revisão bibliográfica sobre conceitos de tecnologias, letramento, gêneros textuais, práticas sociais e 

hipertexto, este trabalho discute as relações entre uma possível prática voltada para o hipertexto “blog” 

e o desenvolvimento do letramento digital do aluno. Para tanto, como escopo teórico foram utilizadas, 

principalmente, as ideias de Marcuschi (2001,2002,2007,2008), KOMESU (2004), entre outros. Como 

resultados, concluímos que uma prática pedagógica voltada para um trabalho com os hipertextos, a 

exemplo do blog, pode proporcionar novas práticas para a escrita e para a leitura, produzindo, desta 

forma,  novos significados e novos letramentos. Para um maior alcance desse estudo faz-se necessária 

uma pesquisa em que os alunos vivenciem essa prática na sala de aula e possam ser observados 

diretamente. 

 

Palavras-Chave: Tecnologias digitais; Gêneros textuais e práticas sociais; Letramento 

 

INTRODUÇÃO 

 

De forma permanente o mundo evolui e consequentemente sofre transformações que 

influenciam as várias áreas de conhecimento. Com o surgimento das novas tecnologias, 

especialmente do computador e da internet, o homem passou a sentir a necessidade de 
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transpor barreiras e alargar as suas fronteiras através do conhecimento e a partir deste 

momento a sociedade se viu diante de amplas possibilidades de comunicação e interação. 

Com tantas mudanças ocorridas em âmbito mundial a educação não poderia ficar de 

fora, pois, as novas tecnologias surgem como um modelo social inovador que combina 

comunicação e conhecimento. 

Conceber a aprendizagem hoje, principalmente a presencial, em que os sujeitos 

aprendizes já estão envolvidos com as novas tecnologias, não é uma tarefa tão simples. A todo 

momento escutamos professores reagindo e reclamando da postura de alunos que não se 

concentram nas salas de aula por estarem conectados a um meio digital como um celular ou 

notebook. 

Diante dessa situação, o papel desempenhado pelo docente na sua prática pedagógica 

deve estar em consonância com as novas necessidades do educando e com as suas diferentes 

realidades e conhecimentos de mundo. Assim sendo, o perfil do educador de nossa era deve 

ser de um sujeito pesquisador e estrategista, no sentido de planejar um desenho didático que 

contemple a utilização da cultura digital na sala de aula, de forma a proporcionar ao discente 

uma posição também de pesquisador. Este planejamento também deve proporcionar 

atividades que envolvam a resolução de situações-problema em que o discente se torne um 

sujeito crítico e não plagiador de textos. 

Apesar da infinidade de textos que circulam o contexto social, na sala de aula, ainda 

deparamos com alunos com uma escrita deficiente, no que diz respeito ao padrão de norma 

culta, e completamente desprovido de uma visão crítica dos fatos sociais, como indicam 

estudos realizadas pelo Grupo de Pesquisa em gramática, texto e argumentação para a prática 

da leitura e escrita, da Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL, através da obra Leitura, 

Escrita e Tecnologias da Informação, sob a organização de CABRAL, Ana Lúcia; MINEL, 

Jean-Luc e MARQUESI, Sueli Cristina (2015). Nessa situação, o letramento digital emerge 

como uma ferramenta que poderá ser eficaz, se bem direcionada no ensino, pois a utilização 

da cultura digital na instituição escolar pode proporcionar atividades estimulantes, criativas e 

construtoras de uma aprendizagem significativa e colaborativa, uma vez que ela oferece 



573 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

recursos com múltiplas linguagens como as textuais, imagéticas e sonoras, além de uma 

enorme diversidade de gêneros.  

Assim sendo, através de uma pesquisa de natureza bibliográfica, pretende-se aqui 

verificar de que forma o hipertexto “blog” pode contribuir para o(s) letramento(s) digital(s) do 

aluno, principalmente no que diz respeito à leitura e escrita online. Parte-se aqui da premissa 

de que uma prática pedagógica que contemple o uso dos gêneros textuais, mediada pelas 

tecnologias digitais, tanto em contextos formais de aprendizagem, como em contextos não 

formais e informais, poderia promover resultados positivos e contribuições significativas para 

o aprimoramento tanto da leitura como da escrita do educando em ambientes digitais. 

Assim, esse trabalho propõe uma construção teórica da cultura digital no ambiente 

educacional, com base, principalmente nas teorias sobre gêneros textuais digitais e hipertexto, 

postuladas por Antônio Marcuschi (UFPE). A ideia de realizar esse trabalho partiu de estudos 

realizados no Programa de Pós-Graduação em Educação à distância, pela Universidade 

Estadual da Bahia. A escolha do hipertexto “blog” se deu pela afinidade que os jovens da 

educação básica têm com esse formato de texto digital. Busca-se nessa pesquisa, de natureza 

bibliográfica, uma releitura dos conceitos sobre tecnologias de comunicação e informação e 

letramento digital e discute as relações dos gêneros textuais com as práticas sociais, 

explorando o formato do hipertexto. Por fim, verifica os reflexos do “blog”, na prática 

pedagógica e no letramento(s) digital(s) do aluno. Vale ressaltar que “letramento digital”, 

nesse trabalho, deve ser entendido como a habilidade do aluno em desenvolver competências 

de leitura e escrita em ambientes digitais. 

 

1.0 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E LETRAMENTO 

 

A Cibercultura, definida por Lemos e Cunha (2003, p.11), como “a forma 

sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas 

tecnologias de base microeletrônica que surgiram com a convergência das telecomunicações 

com a informática na década de 70”, influenciou as várias áreas de conhecimento e, na 

educação, ampliou as possiblidades de um ensino diversificado e criativo, pautado na 
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aprendizagem colaborativa e interativa, independente do espaço geográfico. Neste contexto 

espera-se que as instituições de ensino se apropriem das novas tecnologias de conhecimento e 

proporcionem ao educando um ensino inovador e significativo, voltado para o 

desenvolvimento de um aluno crítico, reflexivo e capaz de produzir novos conhecimentos. 

Assim sendo, as tecnologias passam a ser recursos imprescindíveis para a prática pedagógica, 

tanto no espaço presencial como em ambientes não formais e informais. Consoante Aragão,  

as relações dos seres humanos com as tecnologias são variadas e complexas. 

Elas possibilitam a transformação do meio ambiente natural e social e 

interferem nas maneiras de solucionar problemas, atender a necessidades, 

aprender, comunicar, ensinar e, inclusive, de pensar, organizar e construir o 

conhecimento, de comunicá-lo a outros, no modo de trabalhar e de se 

divertir, afetando as práticas sociais e as formas de organização social ao 

mesmo tempo em que interferem na cognição humana, na subjetividade na 

formação da identidade (2004, p.59). 

 

Aragão (2004, p. 59), ainda, cita Habermas (1994) e aduz que “a tecnologia é 

potencializadora de mudanças nas práticas pedagógicas tradicionais, visto o seu potencial 

criativo e transformativo de uma nova forma de ser e pensar na sociedade, não mais centrada 

em uma razão instrumental, mas numa nova razão. ”. Assim, as novas tecnologias encantam 

por suas inúmeras possibilidades de utilização e diversificação de interesses, além de 

promover a difusão de informações em tempo real e de forma compartilhada. Elas contribuem 

também para transformar os sujeitos da aprendizagem em efetivos pesquisadores. 

Em um sistema de ensino influenciado por essas novas tecnologias o professor exerce 

um papel fundamental e não deixa de ser essencial para o processo ensino- aprendizagem, 

apenas deixa de ser apenas transmissor e passa a ser um mediador e incentivador do 

conhecimento. Nesse contexto de mediação o aluno se torna mais independente e autônomo 

em relação à sua aprendizagem, conforme afirma Xavier, a saber: 

As crianças e adolescentes que estão se autoletrando pela Internet desafiam 

os sistemas educacionais tradicionais e propõem, pelo uso constante da rede 

mundial de computadores, um “jeito novo de aprender”. Esta nova forma de 
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aprendizagem se caracterizaria por ser mais dinâmica, participativa, 

descentralizada (da figura do professor) e pautada na independência, na 

autonomia, nas necessidades e nos interesses imediatos de cada um dos 

aprendizes que são usuários frequentes das tecnologias de comunicação 

digital. (XAVIER, 2005, p. 3)  

A cultura digital associa a vida social com a técnica e proporciona amplas 

possibilidades de crescimento intelectual, tanto do professor como do educando, que 

constroem, conjuntamente, uma aprendizagem significativa. Essa sistemática de ensino 

implica em uma modificação no modo da escrita e da leitura, bem como na forma de se 

pensar o letramento. Os textos que circulam na internet são marcados, pela agilidade e pelo 

uso de regras próprias; assim, o professor, antes transmissor de conhecimentos, passa a 

exercer a função de mediador da aprendizagem. Nessa condição, ele se utilizará de ambientes 

de interação e comunidades de aprendizagem para desenvolver no aluno habilidades que os 

tornem capazes de ler e escrever de forma significativa. 

O conceito de letramento foi sendo moldado e ampliado ao longo dos tempos em 

função dos fatos sociais e culturais.  Para Magda Soares (2003), o conceito de alfabetização e 

letramento no Brasil, se confundem. Antes, o sujeito ser alfabetizado, implicava em ele saber 

decodificar sinais e escrever, contudo, não dominava habilidades de leitura e escrita 

necessárias para uma participação crítica e efetiva na sociedade. (SOARES:2003, p.3). 

Hoje, há uma integração entre alfabetização e letramento, pois a alfabetização se 

desenvolve em um contexto de letramento. Para Magda Soares (2003, p. 3) os conceitos de 

alfabetização e letramento são indissociáveis. Segundo a autora, a alfabetização “ desenvolve-

se no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de 

atividades de letramento, e este, por sua vez, só se pode desenvolver no contexto do e por 

meio da aprendizagem das relações fonema–grafema, isto é, em dependência da alfabetização. 

”. Nos dizeres de David Barton (1998, apud Xavier 2005, p.2),  

o letramento é uma prática cultural, sócio e historicamente estabelecida, que 

permite ao indivíduo apoderar-se das suas vantagens e assim participar 

efetivamente e decidir, como cidadão do seu tempo, os destinos da 

comunidade à qual pertence e as tradições, hábitos e costumes com os quais 
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se identifica. A capacidade de enxergar além dos limites do código, fazer 

relações com informações fora do texto falado ou escrito e vinculá-las à sua 

realidade histórica, social e política são características de um indivíduo 

plenamente letrado. (BARTON, 1998) 

Com o advento das novas tecnologias o termo “letramento digital” passou a fazer parte 

do cotidiano educacional e tem uma interpretação muito mais abrangente. Marcuschi (1997) 

observa, que “ainda é cedo para afirmar que as novas formas de discurso virtual pela internet 

constituem um letramento digital, mas já se pode falar que temos novas situações de 

“letramento cultural”. No mesmo sentido, IIana Snyder (2010) preleciona que o letramento 

digital corresponde 

à habilidade de usar e compreender informações em múltiplos formatos, 

oriundas de uma ampla variedade de fontes e apresentadas via computador. 

A despeito da velocidade das mudanças no mundo digital, os letramentos 

mais cruciais ainda incluem: fazer buscas na internet, navegar no hipertexto, 

avaliar conteúdos criticamente e reunir conhecimentos. O mais essencial 

deles é a habilidade de fazer juízos sobre a informação encontrada on-line, já 

que, diferentemente do que acontece nos meios convencionais, a maior parte 

do conteúdo da internet não é filtrada por editores (SNYDER, 2010, p.16). 

 

Assim, na sociedade em que vivemos não há mais como ficar isolados dos usos de 

leitura e escrita dos sistemas de mídias, por isso faz-se necessário dominar modos de ler e 

escrever tradicionais, mas também os modos mais recentes presentes nos aparelhos 

eletrônicos como celular e computador; isso constitui um letramento. Segundo Ana Elisa 

Ribeiro, “o letramento digital está dentro do letramento mais amplo, não linearmente, mas 

numa rede de possibilidades. ” (RIBEIRO,2012, p. 44-45). 

É consenso entre os autores supramencionados que o letramento digital se traduz na 

capacidade do sujeito de pensar criticamente os textos verbal e não verbal, em diferentes 

práticas sociais cotidianas. Para tanto, faz-se necessário o desenvolvimento de algumas 

competências necessárias, principalmente, o desenvolvimento das habilidades de leitura, 

navegação e escrita, como assevera Renee Robbs, a saber: 
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O termo “digital and media literacy” é usado para abranger um completo 

alcance de competências cognitiva, emocional e social que inclui o uso de 

textos, ferramentas e tecnologias; bem como as habilidades de pensar e 

analisar criticamente e também a participação ativa no trabalho colaborativo 

em equipe.¹ (ROBBS, 2010, p.17, tradução nossa).
134

  

 

Enfim, o letramento digital requer que o sujeito assuma uma nova maneira de realizar 

e pensar as atividades de leitura e escrita. Nesse sentido, urge a necessidade de os alunos 

dominarem algumas habilidades que devem ser conduzidas pelas instituições de ensino, 

entendidas como “agências de letramento” para que ele seja capaz de aproveitar de fato o 

potencial das máquinas eletrônicas e digitais, de forma a ser considerado um sujeito “letrado”. 

Através de uma prática pedagógica voltada para eventos comunicativos e atividades focadas 

em diferentes gêneros textuais e hipertextos, o aprendiz estará diante de várias possibilidades 

de expansão e desenvolvimento da aprendizagem. 

 

2.0 PRÁTICAS SOCIAIS E GENÊROS TEXTUAIS  

 

Cotidianamente, nas ações comunicativas, sejam elas orais ou escritas, são utilizados 

enunciados que dispõem de uma forma relativamente padrão, que denotam os gêneros do discurso. 

Os sujeitos do discurso, através de uma competência metagenérica, interagem nas práticas sociais na 

medida em que são envolvidas por elas. Conforme Xavier,  

as Práticas Sociais são as formas culturais pelas quais os indivíduos 

organizam, administram e realizam suas ações e atitudes esperadas em cada 

um dos diversos Eventos de Letramento existentes na sociedade. Essas ações 

são, ao longo do tempo, construídas conjuntamente pelos cidadãos comuns e 

algumas delas passam a ser ritualizadas e oficializadas, posteriormente, pelas 

instituições que as retomam e exigem que os indivíduos as utilizem em 

                                                 
134

 The term digital and media literacy is used to encompass the full range of cognitive, emotional and 

social competencies that includes the use of texts, tools and technologies; the skills of critical thinking 
and analysis; the practice of message composition and creativity; the ability to engage in reflection 
and ethical thinking; as well as active participation through teamwork and collaboration. 
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momentos específicos da vida social. Os indivíduos, quando são expostos 

sociocomunicativamente a esses eventos, tendem a sedimentar usos de 

formas de fala ou escrita e, assim, os absorve com uma certa naturalidade. 

(XAVIER, 2005, p.6) 

 

Marcuschi (2007, p. 22), acrescenta que, “os gêneros textuais se constituem como ações 

sócio discursivas para agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum modo. ”.  Assim 

sendo, não há como nos comunicarmos sem a utilização de algum gênero textual, que represente as 

diversas situações sociais discursivas. Marcuschi acrescenta ainda que, 

usamos a expressão “gêneros textuais” como “uma noção propositalmente 

vaga para referir aos textos materializados que encontramos em nossa vida 

diária e que apresentam características sócio comunicativas definidas por 

conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. 

(MARCUSCHI, 2007, p. 22) 

 

Consoante Bakhtin (1997, p.280), “os gêneros textuais são relativamente estáveis e por isso 

apresentam algumas características que lhes denominam no contexto discursivo, como o conteúdo, 

o estilo e a forma de composição”. Assim sendo, os gêneros textuais são eventos linguísticos que se 

definem enquanto atividades sócio discursivas e operam como formas de legitimação discursiva nas 

práticas sociais.  Marcuschi (2007, p. 20) afirma que foi a intensidade na utilização dessas 

ferramentas de comunicação que proporcionaram o surgimento desses novos gêneros textuais. A 

partir de então, surgiram novos gêneros como as telemensagens, as cartas eletrônicas (e-mails), 

bate-papos virtuais, aulas virtuais (chats), blogs... 

Ante o exposto, percebe-se que o constante envolvimento das pessoas com os 

eletrônicos, principalmente com o advento da Web 2.0, o contato com os gêneros textuais 

tornou-se mais intenso. Assim, através da tela do computador o usuário mergulha em diversas 

fontes de informações, compostas por diversos links que são levados a outros gêneros e 

formatos textuais multimodais. Essa modalidade textual é conhecida como hipertexto. 

 Marcuschi (2000. p.12), percebe a natureza do hipertexto não como um gênero 

textual, mas como um modo de produção textual que pode abarcar uma série de gêneros, 

dando-lhe algumas propriedades específicas. Para Marcuschi (2001, p. 107) o hipertexto, mais 

do que um gênero textual, é um gênero de programas computacionais que possibilitam 
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desenvolver sequências textuais. Destarte, o hipertexto, segundo Marcuschi (2001,93-94), 

apresenta características peculiares como a não linearidade, a volatibilidade, a não 

hierarquização, a fragmentariedade, a acessibilidade ilimitada às diversas fontes. Ele também 

é multissemiótico e interativo. O “blog”, por exemplo, apresenta-se em formato hipertextual. 

 

3.0 O HIPERTEXTO “BLOG’ 

 

As práticas sociais são influenciadas cotidianamente por fatores socioculturais e por 

isso, gêneros textuais pré-definidos podem ganhar uma nova roupagem, a exemplo do “blog”, 

que ao que tudo indica, é uma nova versão do “diário”, pois também resulta de uma 

autoexpressão, porém, esse novo formato de texto apresenta algumas peculiaridades. 

Segundo Komesu (2004, p.110), o Weblog ou Blog surgiu em agosto de 1999, com a 

utilização de um software. Esse software era uma alternativa popular para publicação de 

textos online. A grande vantagem dessa ferramenta era a de proporcionar ao usuário a 

possibilidade de exprimir emoções através da escrita e inserir em seus textos alguns recursos 

semióticos como imagens, sons, animações e músicas. Essa ferramenta não é um canal de 

exibição de pessoas famosas, mas um canal para o usuário expor os fatos e emoções do 

cotidiano. Hoje, no Brasil, o número de escreventes em blogs é cada vez mais crescente, 

apesar de o propósito do criador da ferramenta Blogger não ter sido o de criar “diários 

digitais”. 

No que tange à forma de publicação do“blog”, este se apresenta com uma 

configuração hipertextual e permite que ele seja utilizado tanto de forma individual, pelo 

autor do blog, ou de forma coletiva-feito pelos convidados do autor (MANTOVANI, 2016, p. 

12). 

Outra característica interessante do blog, é a possiblidade de marcação do tempo e do 

espaço. Normalmente as postagens são feitas seguindo uma ordem cronológica dos fatos; a 

data é marcada no cabeçalho do texto, o que permite o situar-se no tempo e aproxima esse 

tipo de texto dos antigos diários. Consoante Komesu (2004, p. 112), “... a aproximação dos 

blogs ao gênero diário pode ser justificada pela projeção de uma imagem estereotipada 
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daquele que se ocupa de escritos pessoais. Quem escreve sobre si, para narrar acontecimentos 

íntimos, insere-se na prática diarista. ”. Muito embora o tempo seja bem marcado no blog, o 

mesmo não acontece com o espaço, que pode aparecer tanto no cabeçalho, como no corpo do 

texto de um fato narrado. Assim sendo, pode-se inferir que o espaço pode não ser um 

elemento tão relevante para o autor do texto, vai depender da situação narrada. 

Uma outra característica relevante no gênero blog é a” interatividade que ele pode 

proporcionar, uma vez que, segundo Komesu (2004, p. 115), “os blogs são redigidos para que 

as histórias pessoais sejam compartilhadas abertamente”; além disso, a partir do momento que 

o autor do blog abre espaço para que outros membros possam participar da sua página através 

de comentários e/ou opiniões, surge uma grande oportunidade para a interação no ambiente 

virtual. O leitor do blog pode seguir um link indicado pelo autor que o precede. Nessa 

situação, segundo Komesu (2004), 

o enunciado representa um dispositivo para o envio de comentários sobre o 

texto que o precede [...] como o link, caracteriza a possibilidade de contato 

entre escrevente e leitor. Em termos de interatividade, a inserção de um 

enunciado interrogativo ao término de um relato pessoal pode ser 

interpretada como um apelo explícito à participação do Outro. ” (KOMESU, 

2004, p.117) 

 

É inegável que o formato textual aqui discutido, do blog, envolve uma grande 

interatividade, uma vez que proporciona a participação de outros membros em uma 

determinada produção escrita “particular”. À construção de significados também é favorecida 

pelo formato hipertextual como se apresenta o blog, visto que são disponibilizados pelos 

autores alguns links, imagens e sons que podem levar o leitor usuário a um “mundo textual 

sem fronteiras.  

 

3.1 OS REFLEXOS DO HIPERTEXTO “BLOG” NO LETRAMENTO  
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A partir dos conceitos de gêneros textuais e hipertexto aqui apresentados pode-se 

indagar de que forma a agência Escola pode contribuir para estimular a leitura e a produção 

de textos em ambientes digitais, pelos alunos, de modo a refletir no seu letramento. Vale 

lembrar que “Letramento Digital” aqui deve ser entendido como a habilidade que o aluno 

deve possuir para ler e pesquisar textos na internet, construindo sentidos, bem como a 

capacidade de produzir textos digitalmente, inclusive nos formatos de hipertexto. 

Como já visto nesse estudo, uma das características mais marcantes do Weblog é o 

formato hipertextual. Assim sendo, os links que aparecem entre as palavras nas frases ou ao 

final dos textos têm o poder de sugerir que o aluno clique na palavra destacada e leia mais. 

Conforme Gomes (2011, p.30), “os links são os grandes operadores da continuidade de 

sentidos e da progressão referencial no hipertexto. ”.  Além dessa possibilidade de navegação 

e leitura proporcionada pelos links, o blog também permite uma prática mais intensa de 

escrita. Nesse sentido afirma Marcuschi (2005, p. 7, 14), “[...] Aspecto reiteradamente 

salientado na caracterização dos gêneros emergentes é o intenso uso da escrita, dando-se 

praticamente o contrário em suas contrapartes nas relações interpessoais não virtuais. ”.  

Segundo Xavier (2005, p. 6), “o usuário de hipertexto tende a processar com mais 

velocidade a leitura e a desenvolver o pensamento ‘criativo’, aperfeiçoando a capacidade de 

análise e cruzamento de informações. Xavier ressalva, no entanto, que para realizar tal 

atividade é necessário que o usuário/aluno saia da” ignorância digital”, isso significa que é 

necessário que “ele conheça parte das “infovias” ou autoestradas virtuais por onde trafegam as 

informações relevantes que ficam à espera de serem transformadas em conhecimento. ”.  

Além disso, é necessário também que ele conheça os mecanismos de busca dos sites que “ 

têm como função única armazenar e disponibilizar todas as páginas eletrônicas da Internet que 

abordam certos temas ou assuntos”. (XAVIER,2005, p. 5). 

Outra vantagem do hipertexto sugerida por Xavier é a questão da interdisciplinaridade, 

uma vez que as leituras realizadas no hipertexto proporcionam uma integração de disciplinas. 

(XAVIER, 2005, p.6). Nessa situação o aluno será capaz de investigar o posicionamento de 

vários autores acerca de determinado tema, bem como terá contato com diversos gêneros 

textuais. Essa atividade possibilitará a formação de uma visão mais crítica do assunto. Gomes 

(2011, p. 31) reforça esse pensamento quando afirma que o “hipertexto possibilita uma 
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ampliação de possibilidades de construção de sentido, devido à quantidade de variedade de 

tipos e gêneros textuais de formas pelas quais as ligações estabelecidas tornam-se 

necessárias.”. 

 Primo e Recuero (2003) comungam o pensamento dos autores supramencionados e 

ressaltam que na navegação o interagente tem a oportunidade de escolher os caminhos que 

quer seguir, e que qualquer leitura feita compreende uma recriação do texto, passando a ser 

coautor do texto lido. No caso específico do “blog”, vale a pena transcrever um trecho em que 

os aludidos autores sustentam que 

é possível ao internauta concordar ou discordar dos posts, expor seu 

posicionamento e criar novos nós para a rede hipertextual, seja através de um 

comentário, seja através de um link para seu próprio blog, criando espaços 

de negociação – embora estes espaços (janelas de comentários) destinados 

ao debate sejam menos visíveis, laterais ao grande espaço dos textos do 

blogueiro. Mais do que seguir links e trilhas pré-estabelecidos nos websites, 

o blog permite ao blogueiro e aos internautas criar novas trilhas, criar novos 

nós e links. A ação do internauta aqui, portanto, não se restringe a percorrer 

trilhas entre os links na Web, a simplesmente navegar. Ela é construída de 

forma conjunta, modificando a estrutura da própria Web. Trata-se de uma 

ação coletiva e construída de complexificação e transformação da rede 

hipertextual pela ação de blogueiros e, leitores, que terminam por participar 

também como autores. (PRIMO; RECUERIO, 2003, p. 4) 

 

Outro ponto positivo do Blog, apresentado por Komesu (2004), é a possibilidade de 

uma construção de uma rede de relações, bem como de significados, pois o leitor de um texto 

passa a ser convidado a verificar a sua fonte, através dos links, observa a discussão em torno 

do assunto e é convidado a ler outros textos que tratam do mesmo assunto e pode fazer suas 

próprias relações através da sua participação enquanto comentarista. Desde modo, o leitor 

pode interferir no texto do autor blogueiro, reconstruindo-o. Assim, “Essas notas, 

representadas pelas opiniões e comentários das pessoas formam intrincadas trilhas 

hipertextuais dentro da própria Rede, que são constantemente modificadas e trabalhadas pelos 

autores que lerão o texto em seguida. ” (KOMESU, 2004, p.115). 
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Deprrende-se do exposto que uma prática pedagógica voltada para um trabalho com os 

gêneros textuais hipertextuais, a exemplo do blog, pode proporcionar novas práticas para a 

escrita e para a leitura em uma trilha também hipertextual.  

Apesar das vantagens aqui discutidas, Marcuschi faz algumas considerações em 

relação aos gêneros no formato de hipertexto, por exemplo, em relação à necessidade de 

maturidade do leitor usuário para correlacionar os textos lidos e atribuir-lhes sentido. Segundo 

Marcuschi (2001, p.85), “ há uma necessidade de conhecimentos prévios para que haja uma 

maior conexão entre o texto, autor e leitor. Exige conhecimentos de várias ordens e uma 

capacidade de relacionar e associar fatos, dados etc. que nenhuma leitura de um livro vai 

requerer. ”. 

Marcuschi ver esse caminho como uma construção penosa e cheia de curvas com 

poucos resultados. Essa construção “penosa”, ele chama de “stress cognitivo”. Segundo ele a 

carga ou pressão cognitiva que o hipertexto põe a mais para o seu leitor em relação ao leitor de 

um texto impresso e linear  é diferente. Isto conduz a uma nova visão das teorias de produção e 

compreensão textual e, particularmente, ao desenvolvimento de novas investigações para maior 

cautela no uso generalizado do hipertexto como forma textual mais adequada para o ensino. 

(MARCUSCHI, 2001,p. 86). 

Apesar dessas observações, Marcuschi mostra o que pode ser feito com o gênero 

hipertextual na sala de aula. Segundo ele, o hipertexto “sugere que as fronteiras entre ler e 

escrever se tornam mais tênues; ademais, alteram-se as relações de hierarquia entre o livro, o 

autor e o leitor, mas não se acaba a noção de autoria e ainda, dada as características do hipertexto, 

ele nunca estará fechado, o que sugere que ele possa ser fechado no momento em que for 

desejado. (MARCUSCHI, 2001,p. 90). 

Outro aspecto considerado vantajoso por Marcuschi (2001, p. 98), diz respeito à não 

linearidade do hipertexto, que, diferentemente do texto impresso, os gêneros hipertextuais 

encorajam os leitores a incorporar seus caminhos e suas decisões como novos caminhos, 

tornando-se mais ativos. Desta forma, o leitor poderá inserir informações novas no texto, o que 

neste caso, ele estará ampliando tanto a sua capacidade de ler e construir sentidos, como também 

estará produzindo e reconstruindo os textos lidos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não há como ignorar os mecanismos de comunicação nos dias de hoje, bem como a 

influência que eles têm no cotidiano das pessoas e o surgimento de novos formatos textuais, a 

exemplo dos Blogs ou “Diários Virtuais” é um exemplo disso. Diante dessa situação é 

interessante aproveitar essas novidades e esses novos textos para promover o 

desenvolvimento de habilidades tanto de leitura como de escrita nos alunos. As novas 

tecnologias de informação são, sem sombra de dúvidas, grandes ferramentas de apoio para o 

processo de ensino-aprendizagem.  

Na escola não se admite mais a transmissão de conhecimentos mecânicos; é necessária 

a proposição de métodos de ensino atrativos e interessantes com o uso das novas tecnologias 

de informação, de forma a minimizar os problemas de leitura e escrita que o aluno apresenta. 

Além disso, o uso de gêneros digitais na aprendizagem vai fazer com que o aluno use os 

aparelhos eletrônicos, muitas vezes proibido nas escolas, em favor da sua aprendizagem.  

A pesquisa aqui apresentada procurou demonstrar a possibilidade do desenvolvimento 

do letramento, considerado aqui como “a habilidade de leitura e escrita em ambientes 

virtuais”, pelos alunos, através do hipertexto, “Blog”. 

Verificou-se que esse formato textual além de proporcionar uma interatividade entre 

os membros de um grupo “convidado”, possibilita também uma intensa prática de leitura, uma 

vez que os links postados na página virtual levarão os alunos a outras leituras e a produzir 

novos significados. Além disso, o aluno pode fazer comentários nessas páginas; dessa forma 

ele estará produzindo, escrevendo. O blog possibilita também a reescritura dos textos 

postados. 

Diante dessas possibilidades, é possível inferir que um desenho didático com 

propostas de trabalho voltadas para atividades com gêneros textuais e hipertextos como o 

blog, pode ser muito interessante para desenvolver as habilidades do aluno tanto na leitura, 

como na escrita, em ambientes digitais, neste estudo chamado de “letramento digital”. 

Esse tema não se esgota aqui e para um apanhado mais profundo acerca dessas 

questões seria interessante desenvolver uma pesquisa envolvendo a proposta do hipertexto na 
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sala de aula, como atividade pedagógica, em uma situação em que os alunos possam ser 

observados diretamente. Acreditamos que as ideias aqui expostas são bem relevantes e 

poderão contribuir para a reflexão dos professores para uma prática pedagógica mais 

condizente com as necessidades dos alunos e com a realidade social. 
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O PAPEL DA EXTENSÃO PARA A FORMAÇÃO DO PESQUISADOR 

CRÍTICO: UM PROJETO INTERDISCIPLINAR DE LETRAMENTO 

CIENTÍFICO 

 

Rosana Ferrareto Lourenço Rodrigues
135

 

 
 

Resumo: A tríade ensino-pesquisa-extensão é missão da universidade e é tarefa de ensino capacitar 

pesquisadores para a produção e publicação de textos acadêmicos aptos a comunicar ciência com 

eficácia. Diante da avaliação a que são submetidas as universidades, baseada na produtividade medida 

pela publicação de alto impacto, “publique ou pereça” é o paradigma a ser enfrentado pelos 

pesquisadores. No seu processo de formação, até que alcancem a competência necessária para atingir 

essa meta, pesquisadores do século XXI precisam desenvolver não só habilidades linguísticas, mas 

também informacionais e tecnológicas. Além disso, fazer ciência e difundir os seus resultados é um 

compromisso ético da universidade, uma vez que o conhecimento ali construído deve atender e 

alcançar as reais necessidades da sociedade. Esse é o papel da extensão: ir até a sociedade a fim de 

estender os produtos do ensino e da pesquisa gerados no âmbito acadêmico (RAYS, 2012). E só uma 

formação crítica ajuda o sujeito pesquisador a entender os anseios humanos para a resolução de 

problemas. Nesse contexto, nosso propósito é relatar a experiência de pesquisadores de três áreas 

distintas que, envolvidos num esforço interdisciplinar, têm ofertado, há três anos, o projeto de 

extensão “Laboratório de Letramento Técnico-Científico”, em um Instituto Federal, a partir de 

palestras, mesas redondas, oficinas, seminários, atendimentos agendados e um curso a distância, com a 

participação de alunos bolsistas. A vertente metodológica perpassa construtos da competência 

informacional (KUHLTHAU, 1996); redação científica, a partir de pressupostos da Linguística 

Textual (ABREU, 2004, 2008, 2012) e Retórica Aristotélica (PERELMAN & OLBRETCHS-

TYTECA, 2005; REBOUL, 2004); e uso de ferramentas digitais para a metodologia científica, 

baseado nos conceitos de objetos de aprendizagem (WILEY, 2003) e transmídia (JENKINS, 2009). A 

contribuição do projeto é disseminar boas práticas da pesquisa científica para a formação de 

pesquisadores e produção e publicação científicas de alto impacto. 

 

Palavras-chave: Ensino-pesquisa-extensão. Formação de pesquisadores. Letramento científico. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino-aprendizagem de redação científica tem sido valorizado na Academia à 

medida que as universidades passaram a ser submetidas a avaliações de desempenho baseadas 

na produção e publicação científicas de alto impacto. Pesquisadores passaram, então, a buscar 
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estratégias para o desenvolvimento de habilidades linguísticas em busca da elaboração de 

textos claros e atraentes para comunicar ciência.  

Muitos escritórios de escrita acadêmica surgiram no Brasil, oferecendo revisão de 

textos, e oficinas de redação científica começaram a ser oferecidas nas universidades para 

pesquisadores iniciantes. Este é um relato de experiências de uma dessas iniciativas em um 

Instituto Federal de São Paulo, onde está sediado um laboratório de letramento técnico-

científico que visa a capacitar pesquisadores em formação para a elaboração de trabalhos 

acadêmicos, desenvolvendo sua competência informacional, suas habilidades de escrita e 

incentivando o uso de ferramentas digitais para a metodologia. 

As ações desse projeto de extensão foram pensadas a partir das concepções de 

integração ensino-pesquisa-extensão, interdisciplinaridade e letramento. O ensino de 

habilidades para a busca, seleção, avaliação e uso de informação e o uso de um modelo 

aristotélico para organizar a redação de textos científicos são os expedientes teórico-

metodológicos para o desenvolvimento das competências informacional e escrita. Além disso, 

o uso de recursos tecnológicos como objetos de aprendizagem dinamiza a coleta e tratamento 

de dados no escopo da metodologia do trabalho. 

Esses três eixos – ciência da informação, linguística e informática – perfazem a 

proposta do laboratório e, frente à necessidade de escrever e à importância de publicar, 

salvaguardam o pesquisador do perecimento inerente à não publicação. 

 

1 PUBLIQUE OU PEREÇA  

 

Na vida acadêmica, a publicação pouco frequente está para a morte como a publicação 

rápida e constante está para a vida. "Publique ou pereça" é uma máxima que descreve a 

pressão para publicar na carreira acadêmica (MARQUES, 2011). Além de demonstrar talento, 

estudiosos encontram, na publicação de sucesso, progresso em seu campo de estudo e atenção 

das agências de fomento.  

Muitos pareceristas relatam que, entre as principais razões para se rejeitar um artigo, 

por exemplo, estão aquelas relacionadas à qualidade do texto no que diz respeito à escrita. 

Desse modo, o paradigma da ciência "publique ou pereça" deveria ser transposto pelo 

"escreva bem ou pereça". Essa é uma das razões pelas quais, nos últimos anos, no Brasil, 
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alguns pesquisadores vêm demonstrando uma maior preocupação em relação à leitura e à 

escrita dos alunos que ingressam na universidade.  

Recentes pesquisas apontam que os estudantes calouros apresentam sérias dificuldades 

em produzir gêneros tipicamente da esfera acadêmica, seja por falta de competência 

linguística (habilidades em português e inglês), seja pela falta de competência informacional 

(habilidades de acessar, selecionar, avaliar e utilizar os diversos recursos informacionais, em 

suportes impressos ou online, para fins de elaboração padronizada/normalizada, de acordo 

com a ABNT, dos trabalhos científicos). Além disso, as formas de divulgação e popularização 

das ciências evoluíram acompanhando a própria evolução da ciência e da tecnologia, gerando 

grande variedade de formas, meios e instrumentos de divulgação, a partir do uso de novas 

mídias e da internet.  

Muitas ações têm sido desenvolvidas no Brasil para a formação de pesquisadores 

quanto à redação acadêmica. Pesquisadores têm procurado escritórios especializados de 

escrita científica, que os ajudam a redigir melhor, a partir de workshops promovidos por 

especialistas, serviços de tradução e revisão e programas de computador capazes de dar forma 

a artigos científicos (MARQUES, 2011). Além disso, muitos especialistas das áreas de exatas 

e biológicas, tais como Volpato (2013) e Aluísio, Oliveira Jr. e Zucolotto (2014), têm 

publicado livros que servem como guias de redação a pesquisadores em formação. Contudo, 

suas propostas se baseiam na publicação de guias escritos de redação; na disponibilização de 

portais online
136

; na oferta de palestras e cursos presenciais, filmados e disponibilizados na 

web; e na produção e divulgação de videoaulas. 

A proposta do laboratório de letramento técnico-científico do presente relato parte da 

importância da difusão científica/publicação de impacto e culmina na necessidade do bom 

domínio da escrita científica e no desenvolvimento da competência informacional com o uso 

de tecnologia, bem como possibilita propostas inovadoras, tais como a oferta de cursos 

presenciais e a distância e a promoção de eventos acadêmicos.  

 

2 LABORATÓRIO DE LETRAMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO  
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 Ver um exemplo em < http://www.escritacientifica.sc.usp.br/>. 
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O Laboratório de Letramento Técnico-Científico (Laletec) é um projeto de extensão 

fomentado pela Coordenação de Extensão (CEX) do câmpus São João da Boa Vista (SBV) do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). É um projeto 

microrregional, que atende a quatro instituições de ensino superior da cidade (entre elas, uma 

federal, uma estadual, uma municipal e uma particular) e cinco de cidades vizinhas (também 

das redes pública e privada). O logo do projeto pode ser visualizado na Figura 1. 

 

 

 

 

Figura 1: Logo do Projeto Laletec 

 

Fonte: Equipe Laletec 

 

Em sua terceira oferta em 2017, conta com a atuação de três servidores: um docente da 

área de Informática, uma docente da área de Linguística e uma bibliotecária, além da 

participação de dois alunos bolsistas de graduação que atuam na organização das ações – no 

planejamento, na execução e na avaliação. 

Neste ano, o Laletec ofereceu, em seu cronograma: (1) um ciclo de seminários sobre 

produção e defesa de trabalhos acadêmicos de conclusão de curso; (2) cinco ciclos de oficinas 

in loco, nas instituições parceiras, sobre temas por elas indicados, nos três eixos de 

competência (fontes de informação, estratégias de busca e normalização do texto acadêmico; 

redação de gêneros textuais científicos; e uso de ferramentas digitais para a metodologia); (3) 

um curso a distância Massive Open Online Course (MOOC) de 40h. intitulado “Competência 
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informacional e redação científica com tecnologia”. A descrição dessas ações pode ser 

visualizada a partir do site do projeto e fotos dos eventos na página do projeto nas redes 

sociais
137

. 

A proposta do Projeto Laletec está fundamentada nos conceitos de letramento, 

integração ensino-pesquisa-extensão e interdisciplinaridade, que serão apresentados a seguir. 

Além disso, discorreremos também brevemente sobre os construtos teóricos que orientam as 

práticas da bibliotecária – Competência Informacional (KUHLTHAU, 1996); da linguista – 

Linguística Textual e Retórica Aristotélica (ABREU, 2012, 2008, 2004; REBOUL; 2004; 

PERELMAN & OLBRETCHS-TYTECA, 2005) e do cientista da computação – Transmídia e 

Objetos de aprendizagem (JENKINS, 2009; WILEY, 2003). Apresentaremos também a 

abordagem adotada no Curso MOOC – design instrucional e flipped learning (FILATRO, 

2008; BISHOP; VERLEGER, 2013). 

 

2.1. LETRAMENTO, ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO, INTERDISCIPLINARIDADE 

 

O letramento é uma relação condicionada pelo uso, amplo ou restrito, que as pessoas 

fazem da escrita nas mais diversas situações sociais, pelo conhecimento que elas têm sobre 

essas situações, pelas relações de poder que envolvem o uso social da escrita e pelo valor que 

a comunidade atribui a essa modalidade da língua (TERZI, 2006). O letramento é um 

processo que atende à demanda de alunos que ingressam na pesquisa e “precisam ser 

alfabetizados” técnica e cientificamente (OLIVEIRA, 2009; ROJO, 2009).  

Segundo Oliveira (2009), dentro dessa perspectiva, o letramento define-se como um 

fenômeno social, influenciado pelas condições locais no que diz respeito aos aspectos 

socioeconômicos, históricos, culturais, políticos e educacionais, de modo que cada 

comunidade apresenta diferentes padrões de letramento, bem como os seus membros. É essa 

dimensão social do letramento, em decorrência dos fatores e convenções sociais que regulam 

o uso da escrita em determinada comunidade (neste caso, pesquisadores), ou dada esfera da 

atividade humana (aqui, acadêmica), que se articula com a concepção de extensão, que “é um 
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 <https://sbv.ifsp.edu.br/laletec/> e <www.facebook.com.br/laletecifsp>. 
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processo que vai até a sociedade, aos diversos segmentos sociais, a fim de estender o produto 

do ensino e o produto da pesquisa gerados no âmbito acadêmico” (RAYS, 2012). 

 O letramento técnico-científico apresenta, também, uma dimensão individual, devido à 

história e às experiências de vida de cada indivíduo que pertence à comunidade, que se 

manifestam por meio de suas competências adquiridas no ensino e na pesquisa, oriundas da 

sua vida escolar e acadêmica. 

Ademais, não só imbricada no tema do Projeto de Extensão Laletec, mas percorrendo 

todas as suas atividades, está a pesquisa científica, sendo estimulada, produzida, orientada e 

divulgada a partir de atividades de ensino. A pesquisa é a base de sustentação do ensino e da 

extensão, que articula o ensino e a pesquisa, enquanto atuam criando um vínculo entre a 

sociedade e a Universidade (SEVERINO, 2007).  

Diante do exposto, acreditamos que o pesquisador em formação necessita do ensino 

para aprender a pesquisa e, assim, produzir e disseminar conhecimento para a comunidade. 

Nesse processo extensionista, a Universidade, por sua vez, torna-se intermediária da 

educação. 

Além da integração ensino-pesquisa-extensão em um projeto cujo objetivo é 

desenvolver o letramento técnico-científico, outro diferencial da proposta Laletec é a 

interdisciplinaridade. Ciência da Informação, Linguística e Informática formam um todo 

coerente para a formação de pesquisadores.  

Aboelela et al (2007) definem a pesquisa interdisciplinar como aquela a partir da qual 

os esforços são conduzidos por pesquisadores de diferentes disciplinas trabalhando em 

conjunto para criar novas inovações conceituais, teóricas, metodológicas e translacionais que 

se integram e ultrapassam abordagens específicas para abordar um problema comum. 

A seguir, apresentam-se então as inovações conceituais e metodológicas de cada uma 

dessas três áreas, que se complementam, para formar o pesquisador, desde a busca pela 

informação, o seu registro como conhecimento e sua otimização com o uso de tecnologia.  

 

2.2. COMPETÊNCIA INFORMACIONAL 

 

A competência informacional é entendida como um conjunto de habilidades 

necessárias para dominar os recursos informacionais, sabendo identificar, buscar, avaliar, 
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organizar e apresentar a informação, transformando-a em conhecimento. Segundo Campello 

(2005, p. 179), “pessoas que têm competência informacional são as que aprenderam a 

aprender. Essas pessoas sabem como a informação está organizada, como encontrá-la e usá-la 

de tal forma que outros possam aprender com ela”. 

 O conceito de competência informacional envolve, entre outras, a ideia de habilidade 

de informação. Segundo Kuhlthau (1996), usuários competentes em informação estão 

preparados para aplicar habilidades informacionais e de uso de biblioteca ao longo de sua 

vida, pois domina as habilidades necessárias para desenvolver o processo de pesquisa.  

Na literatura há vários estudos sobre competência informacional, a partir da qual a 

prática e planejamento para a realização da pesquisa encontram-se fundamentadas em 

programas e estratégias que desenvolvem habilidades e potencializam o pesquisar e aprender. 

 O trabalho da bibliotecária no projeto consiste em guiar os alunos pelas fontes de 

informação, orientando-os a construir estratégias de busca para uma revisão da literatura que 

vai gerar o referencial teórico que fundamentará a pesquisa. 

 

2.3. FERRAMENTAS DIGITAIS COMO OBJETOS DE APRENDIZAGEM EM 

ABORDAGEM TRANSMÍDIA 

 

Há disponíveis na web muitas ferramentas computacionais destinadas a dar suporte ao 

processo de pesquisa: fontes de informação digitais e portais online; ferramentas de 

mapeamento sistemático; ambientes de escrita semiautomática e tradução automática; 

recursos para a coleta, tratamento, apresentação e documentação de dados, durante os 

procedimentos metodológicos; gerenciadores bibliográficos online, entre outros. A tecnologia 

oferece aplicativos para as mais diversas aplicações em todas as áreas do conhecimento
138

.  

 Todo material utilizado em processos de ensino-aprendizagem, ainda que não tenha 

sido desenvolvido para tal propósito, trata-se de um objeto de aprendizagem. Wiley (2003) 

define objeto de aprendizagem como qualquer recurso digital que possa ser reutilizado, a fim 

de auxiliar o aprendizado.  

                                                 
138

 Há sugestões de ferramentas de Gestão Bibliográfica, Linguística e Metodologia Científica no site do Laletec 

em <https://sbv.ifsp.edu.br/laletec/ferramentasdigitais.php> e também no Portal da Escrita Científica da USP de 

São Carlos em Recursos > Ferramentas Computacionais em < http://www.escritacientifica.sc.usp.br/>. 
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 Além do emprego desses recursos tecnológicos como objetos de aprendizagem, é 

essencial ressaltar que, neste projeto, a abordagem de uso baseia-se na noção de transmídia, 

que, segundo Jenkins (2009), refere-se a conteúdos que sobressaem a uma mídia única, já que 

a transmídia induz ao ato de contar histórias através de várias mídias, com um conteúdo 

específico para cada uma.  

Na prática, significa que as diferentes mídias transmitirão variados conteúdos para o 

público de forma que os meios se complementem (e não se repitam), pois se o público utilizar 

apenas um canal terá apenas a mensagem parcial do assunto em questão.  

As ferramentas tecnológicas construídas para o projeto – podcasts, videoaulas e 

videoanimações, por exemplo – foram pensadas não para reproduzir os conteúdos já trazidos 

nos textos escritos, mas para complementá-los, de modo que o aluno não se desmotive por 

falta de novidade ou de aprofundamento proporcionado por pontos de vistas diversos sobre 

um mesmo conteúdo. Além disso, canais diferentes de informação atendem a estilos de 

aprendizagem diversos. 

O trabalho do professor de informática que atua no projeto é prever que ferramentas 

digitais podem ser utilizadas para a abordagem de temas diferentes e aplicações diversas, para 

fins de otimização do gerenciamento de tempo e qualidade da pesquisa. 

 

2.4. LINGUÍSTICA TEXTUAL E RETÓRICA ARISTOTÉLICA 

 

O design da redação científica para as ações do projeto foi pensado a partir de 

construtos da Linguística Textual, lugar teórico de onde advém a concepção de texto que 

ensinamos: “o texto é uma proposta de construção de sentidos; é produto de uma intenção; e 

existe sempre dentro de um gênero” (ABREU, 2008, p. 27).  

São trabalhados nas oficinas de redação os aspectos macroestruturais da redação 

científica: gêneros textuais (projeto, artigo, relatório, resumo, monografia, tese e dissertação) 

e tipologias textuais (narração, descrição e dissertação); e os aspectos microestruturais: coesão 

e coerência e uso da linguagem (ABREU, 2012) e técnicas argumentativas (REBOUL; 2004; 

PERELMAN & OLBRETCHS-TYTECA, 2005). 

É também abordada a estrutura retórica dos textos científicos, com a apresentação das 

estruturas frasais e seções textuais típicas dos gêneros como elementos de construção 
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linguística para a elaboração de trabalhos acadêmicos (SCHUSTER; LEVKOWITZ; 

OLIVEIRA JR, 2014). 

Para promover a organização textual, damos especial enfoque à apresentação e 

delimitação do tema, à formulação do problema e das hipóteses e à defesa da tese a partir do 

desenvolvimento da argumentação. Baseamo-nos no modelo retórico aristotélico, divulgado 

por Abreu (2004) como macroestrutura do texto argumentativo, entendendo que “a construção 

prévia de um esquema, levando em conta as partes da macroestrutura da argumentação e a 

execução desse esquema, levará a um grau de coerência bastante grande” (ABREU, 2004, p. 

49). 

O trabalho da linguista participante do projeto como docente é aplicar os construtos 

teóricos, orientando a redação de gêneros acadêmicos diversos, tais como projeto de pesquisa, 

monografia, artigo, relatório, resumo entre outros. 

Os três eixos constitutivos do projeto foram contemplados em um curso MOOC 

intitulado “Competência informacional e redação científica com tecnologia”, cujo design 

instrucional, abordagem metodológica e conteúdo programático são apresentados a seguir. 

 

2.5. DESIGN INSTRUCIONAL E FLIPPED LEARNING 

 

O processo de design instrucional consiste no planejamento, implementação e 

avaliação de uma situação de ensino-aprendizagem, concretizada por meio de um curso. O 

curso EaD proposto e aplicado no Laletec foi construído a partir de um mapa de atividades 

que, segundo Filatro (2008, p. 12), “é um recurso que permite ter uma visão panorâmica de 

cada unidade de aprendizagem, através da organização dos elementos básicos do processo 

educacional como objetivos, papeis, atividades, conteúdos, ferramentas, ambientes e 

avaliação”.  

O curso é de 40h, ofertado pela plataforma MOOC do IFSP
139

, com dois momentos de 

interação online via Webinar
140

, pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP): para a aula 

                                                 
139

 <http://mooc.ifsp.edu.br/course/redacao-cientifica-com-tecnologia-laletec/intro> 

 
140

 Webinar é uma web conferência de uma via, em que um locutor se expressa online e ao vivo e os 

espectadores assistem, podendo interagir entre eles ou ainda fazer perguntas ao palestrante. O Webinar do 

Laletec fica disponível em <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/formacao-ifsp>. 

http://mooc.ifsp.edu.br/course/redacao-cientifica-com-tecnologia-laletec/intro
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inaugural e para plantão de dúvidas; e um encontro presencial no final para a avaliação. O 

conteúdo programático é dividido em seis aulas, conforme apresentado no Quadro 1. Há 

atividades teóricas (leituras, vídeos, podcasts) e práticas (exercícios, questionários, tarefas de 

redação).  

 
Quadro 1 – Conteúdo programático do Curso MOOC de Redação Científica Laletec 

 

Aula 1 Competência Informacional: Estratégias de busca e fontes de informação 

Aula 2 Panorama do trabalho acadêmico: a Introdução 

Aula 3 Referencial Teórico: Fundamentar é preciso! 

Aula 4 Metodologia da Pesquisa Científica e os Caminhos da Tecnologia 

Aula 5 Conclusão: Contribuir é preciso! 

Aula 6 Resumo como Cartão de visitas da Pesquisa 

 
Fonte: Equipe Laletec 

 

Foram ofertadas 80 vagas em 2015, com a atuação de dois tutores bolsistas membros 

da equipe Laletec, e 40 vagas em 2016, com a atuação de um tutor. Neste ano, o número de 

vagas é ilimitado e as inscrições são de fluxo continuo, pois MOOCs são cursos online 

abertos e massivos, que visam a atingir um público maior e de forma mais dinâmica 

(MATTAR, 2013). O curso é de extensão, 100% a distância e gratuito. 

A linguista atua como professora do curso. Participaram do curso pesquisadores de 

Ensino Médio, bolsistas de iniciação científica; alunos de graduação; alunos de pós-graduação 

lato e stricto sensu e docentes; das três grandes áreas do conhecimento
141

.  

Para a introdução de cada aula, adotamos a abordagem flipped learning, a partir de 

dois recursos tecnológicos: podcasts
142

, na oferta de 2015; e videoanimações e videoaulas
143

, 

nas ofertas de 2016 e 2017.  

Bishop e Verlager (2013) afirmam que flipped learning é um novo método 

pedagógico, no qual vídeos/áudios assíncronos e problemas práticos são dados como trabalho 

para casa e atividades de resoluções de problemas em grupo são realizadas em sala de aula. 

                                                 
141

 Depoimentos de alunos participantes do curso podem ser assistidos em vídeos disponíveis em:  

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL3MFNZ4mZoXYoRlDtJmJKkttKWeE2ankV>. 
142

 <https://soundcloud.com/textoouvido/>. 
143

 <https://www.youtube.com/playlist?list=PL3MFNZ4mZoXbCSkkU_6MBtjLIVRLwfbD->. 
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Muitos autores traduzem o nome de flipped classroom como “sala de aula invertida”, uma vez 

que o conteúdo introdutório de uma aula é apresentado, com antecedência, antes das 

atividades/exercícios. 

Pensamos ser interessante adotar essa abordagem pelo fato de, caso alguma dúvida 

recorrente for deixada pelo conteúdo teórico-expositivo ouvido, no caso de podcasts, ou 

assistido, no caso de vídeos, é responsabilidade do tutor do curso explicar o conteúdo mais 

pormenorizadamente nos fóruns da plataforma, durante a realização das atividades práticas 

das aulas virtuais. 

A proposta de uso de podcasts e vídeos como recursos tecnológicos educativos é uma 

iniciativa inovadora na sala de aula virtual e tem se mostrado eficaz à medida que viabiliza 

ensinar e aprender redação científica a distância com qualidade, por ser de simples produção, 

fácil acesso e por proporcionar intersecção com o entretenimento.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

É inegável a relevância de um projeto a partir do qual a articulação ensino-pesquisa-

extensão é concretizada, porque isso garante o vínculo sociedade e universidade. Além disso, 

esforços de pesquisa interdisciplinar que reflitam no ensino agregam valor ao projeto e 

qualidade às aulas, uma vez que possibilitam a intersecção entre saberes distintos, que se 

comparam e se complementam, desenvolvendo a cognição dos alunos e oferecendo-lhes 

paradigmas diferentes e variedade de escolhas. Isso é de um mérito intelectual ímpar na sua 

formação pessoal e profissional. 

Ademais, a principal contribuição do Laletec tem sido a disseminação de boas práticas 

da pesquisa científica em prol da formação de pesquisadores e para o fomento da produção e 

publicação científicas de alto impacto. 
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“ESCUELA PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL”: EMPODERAMENTO 

SOCIAL POR MEIO DO LETRAMENTO CRÍTICO E A DA 

TRANSDICIPLINARIDADE 

 

Adda Sofía Barco
144

 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo geral polemizar as práticas escolares 

tradicionais, utilizadas na maioria de escolas públicas e particulares, e compara-las com as 

práticas das escolas alternativas. Para este fim, tomamos como corpus um forte representante 

da educação alternativa em Bogotá Colômbia: A “Escuela Pedagógica Experimental (EPE)”. 

Deste modo, se desenvolveram como objetivos específicos, estabelecer as diferenças que as 

metodologias alternativas apresentam em relação ao papel que a escola ocupa na sociedade, o 

sentido que esta traz consigo para o ato de aprendizagem e, finalmente, examinar as 

dinâmicas e metodologias internas e externas da escola alternativa. Aliado a esta finalidade se 

tomará como fundamentação teórica, as teorias de letramento, letramento crítico e 

transdiciplinaridade, de teóricos como Monte Mor (2013), Souza (1995 e 2011), Moraes 

(2012) e Bortoni-Ricardo, Machado e Castanheira (2010) Rojo (2013) e Zacchi (2004). E a 

perspectiva da escola alternativa desde o material exposto no Site da EPE e a produção de 

Segura (2016). Desenvolvemos como metodologia a comparação das teorias de letramento e 

transdiciplinaridade com as práticas escolares desenvolvidas na “Escuela Pedagógica 

Experimental (EPE)”, estabelecendo um diálogo entre os autores, especificamente desde o 

papel da escola na sociedade. Fazemos ênfases nas práticas escolares desenvolvidas na EPE e 

as metodologias de educação centradas no estudante; metodologias ATA. Para chegar a 

estabelecer o papel da escola dentro da sociedade como um elemento fundamental para o 

desenvolvimento do empoderamento e da participação ativa dos estudantes dentro de sua 

comunidade objetivo geral deste artigo.  
 

Palavras-chave: Letramento. Escola alternativa. Papel social da escola.  

 

INTRODUÇÃO 

 

As práticas educativas têm sido altamente observadas, criticadas e discutidas por 

estudiosos de diversas perspectivas, surgindo assim, múltiplas possibilidades ao redor deste 

ato. Contudo, na sociedade Latino Americana, falando especificamente dos casos da 

Colômbia e do Brasil, tem se constituído um sistema de educação enfocado em competências, 

padronização de conteúdos e avaliação qualitativa.  

                                                 
144

 Mestranda do programa de pós-graduação em Estudos de Linguagens da Universidade Federal 

adda.barco@gmail.com.  
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Segundo Souza (1995), para Bakthim, a linguagem é um fenômeno profundamente 

social e histórico, já que é por meio dela o sujeito se constrói, constituindo a fronteira entre o 

“eu” e o “não eu”, dentro de uma comunidade com diferentes variantes conflitantes; sociais, 

geográficas, temporais, entre outras. Sousa (1995) faz uma diferenciação estabelecendo dois 

tipos de sala de aula: a) a sala de aula tradicional, que seria da linha saussuriana, na qual os 

conteúdos e as metodologias são imutáveis, fixos e estáveis, preestabelecidos pelo professor e 

pela instituição, independentemente do grupo de estudantes, mantendo a autoridade do 

professor, abordando a aula como um lugar neutro e objetivo; b) a sala de aula bakthiniana, 

neste caso entendida como a escola alternativa, vista como um fenômeno social mutável e 

heterogêneo, pelo qual o conhecimento está sempre sendo construído e mediado pelo 

contexto, o que, na visão de Zacchi (2004, p. 140), garante que as pessoas sejam capazes de 

transformá-lo e produzi-lo ativamente, eliminando a ideia da mera prática descontextualizada 

de decodificação. 

 Vinculamos a essa noção de sala de aula Bakthiniana (escola alternativa) a 

abordagem que faz Rojo (2013), na que aborda o letramento heterogêneo, a partir de três 

dimensões: diversidade produtiva, pluralismo cívico e identidades multifacetadas; A autora 

faz referência ao trabalho na escola das perspectivas cognitivas, sociais e individuais, as quais 

são inseparáveis, para estabelecer práticas de letramentos escolares baseadas em novas formas 

de competências da diversidade. Assim, entende-se que o papel da educação no plano social 

corresponde a uma perspectiva de organização implícita na escola, seja esta: a) mantendo um 

estado social; b) replicando um estado social ou c) transformando um estado social. Com 

relação a isso, observa-se que a educação tradicional está direcionada, principalmente, a 

reproduzir as dinâmicas sociais, evidenciado no comprometimento com o plano da 

informação, entendendo a informação sem adição de sentido ou experiência, como um fato 

neutro. Portanto, geralmente na escola tradicional, interpreta-se a aprendizagem como o ato de 

memorizar e de repetir informação, e o letramento como mera alfabetização
145

.  

                                                 
145

 Consideramos que a escola deve realizar um trabalho paralelo entre o ensino da decodificação dos 

grafemas, a apropriação da cultura escrita e o desenvolvimento do hábito da leitura, entendendo alfabetização e 

letramento segundo a definição estabelecida por Soares (1999). Surgido no Brasil em 1986, letramento se refere 

à apropriação da escrita, que acontece, ao tornar e assumir a escrita como de sua "propriedade", sendo que, por 

alfabetização, é entendido o processo de aquisição da tecnologia para decodificar a língua escrita. Desse modo, 

nossa perspectiva visa aprofundar no viés do ensino transdisciplinar, vinculando o letramento como um elemento 

trabalhado em todas as disciplinas, visando ao discernimento crítico dos conteúdos.  
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A escola tradicional tende à homogeneização da comunidade de estudantes e 

professores, mediante a aplicação de um currículo pré-estabelecido, um sistema de avaliação 

generalizado, um manejo de conteúdos padronizado, pelo qual, segundo Segura (2016), a 

educação é igual em todas as partes do mundo, o que faz possível a existência de avaliações 

mundiais. 

Poder-se-ia pensar que na escola deve haver um compromisso com a 

cotidianidade, com a vizinhança, com o país, com a vida. Mas não. As 

escolas se estão estandardizando tanto que o que faz uma escola da 

Colômbia, Austrália, Singapura, México, Estados Unidos ou Itália, 

deve ser comparável, tão comparável, que podem-se estabelecer 

avaliações internacionais para todas as crianças do mundo. E nessa 

perspectiva de estandardização as escolas possam chegar a se 

converter em NÃO-lugares; isso é, em espaços de anonimato, que não 

possuam nenhum compromisso com o contexto. Se o que há que 

aprender está nos textos, não necessitamos nem da realidade, nem da 

vida, nem dos fenômenos naturais. A propósito, anotemos que 

lamentavelmente na escola não se aprende a explicar, aprendem-se as 

explicações já feitas.
146

 (SEGURA, 2016, p.3) 

 

 Contrariamente, a escola alternativa busca executar um papel transformador na 

vida social, além de desenvolver uma função ativa na comunidade. Cabe a esse tipo de 

educação proporcionar processos diferentes, nos quais não há um padrão de ensino nem de 

avaliação, a escola transformadora não tem metas claramente estabelecidas na perspectiva de 

equívocos, nem disciplinas desarticuladas, de modo que a abordagem transcende a obtenção 

de informação, abarcando aspectos diversificados como; processos, importância, impacto, 

transcendência, consequências etc. Essa perspectiva pode ser enfatizada em história, 

capacidades, recursos e circunstâncias do entorno e dos atores (estudantes e professores), 

sendo-lhes permitido entender seu entorno local e relacioná-lo com o entorno global, 

                                                 
146

 Uno podría pensar que em la escuela debe haber um compromiso com la cotidianidad, con el vecindario,  

  con el país, con la vida. Pero no. Las escuelas se están estandarizando tanto que lo que hace una escuela  

  de Colombia, Australia, Singapur México, Estados Unidos o Italia, debe ser comparable, tan comparable,  

  que pueden plantearse exámenes internacionales para todos los niños del mundo. Y en esa perspectiva de  

  estandarización las escuelas pueden llegar a convertirse en NO-lugares; esto es, en sitios de anonimato,  

  en cuanto no poseen ningún compromiso con el contexto. Si lo que hay que aprender está en los textos,  

  no necesitamos ni la realidad, ni la vida, ni los fenómenos naturales. A propósito, anotemos que  

  lamentablemente en la escuela no se aprende a explicar, se aprenden las explicaciones ya hechas. 
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desenvolvendo, assim, uma formação crítica que o empodera
147

 como membro de uma 

comunidade. 

1. EDUCAÇÃO ALTERNATIVA: LETRAMENTO CRÍTICO E 

TRANSDICIPLINARIDADE 

O termo letramento crítico permite, segundo Monte Mor (2013, p. 33), dois tipos de 

entendimentos, o primeiro, proveniente de criticism
148

, que associa o desenvolvimento critico 

com a escolaridade, a crítica resultante de estudos que conduzem a avaliações fornecidas por 

especialistas, como crítica literária e crítica artística, e o segundo, proveniente de critique
149

, 

não depende da escolarização propriamente dita (independentemente dos conhecimentos 

específicos),  remete mais à capacidade de percepção crítica que os cidadãos têm da sociedade 

em que vivem, o que define o leitor crítico e se expande para vários contextos ou realidades 

com que os sujeitos interagem. 

Consideradas as definições acerca do letramento crítico, devemos destacar seu 

empreendimento em uma educação comprometida politicamente, motivada especialmente 

com a busca de soluções e a transformação da sociedade em que estamos vivendo. 

Nos recentes estudos sobre letramento, a questão da crítica se renova 

ao ser abordada por uma perspectiva que relaciona à linguagem como 

uma prática social (MONTE MOR, 2013, p.39). 

 

O letramento crítico parte da premissa de que a linguagem tem 

natureza política, em função das relações de poder nela presentes 

(...)assim, entende-se que as práticas de letramento são o percurso de 

uma ação social (MONTE MOR, 2013, p.42).   

 

Aliás, na perspectiva de escola como educadora do ser humano de forma integral, 

entende-se o letramento crítico como a unificação dessas definições, ou como pode defini-lo 

                                                 
147

Segundo o Dicionário da língua portuguesa Aurélio.  

  Empoderamento: Ato ou efeito de empoderar ou empoderar-se. 

  Empoderar: Dar ou adquirir poder ou mais poder.  
148

 Segundo Dicionário da língua inglesa Cambridge. 

    Critisism: 1. the act of saying that something or someone is bad. 

       2. an opinion given about something or someone, esp. a negative opinion, or the activity of       

            making such judgments 
149

 Segundo Dicionário da língua inglesa Cambridge. 

  Critique: 1. a report of something such as a political situation or system, or a person's work or ideas,   

                      that examines  it and provides a judgment, especially a negative one. 
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Souza (2011, p. 129), enfocando e enfatizando o contexto e a produção de significação seu 

aspecto histórico e seu papel político partindo de uma perspectiva dupla.   

Assim, o letramento crítico entende o estudante como um sujeito social e, portanto, as 

salas de aula como um espaço heterogêneo dependente das experiências de cada componente 

dela. Dessa forma, o surge a necessidade de empregar a negociação dentro da sala de aula, 

providenciando práticas de ensino centradas no estudante, ainda segundo o autor, faz-se 

necessário que essas práticas dialoguem com as disciplinas por meio da transdiciplinaridade. 

Assim, a escola consegue entrelaçar diferentes níveis de realidades, realidade macrofísica, 

realidade microfísica e realidade virtual, dinamizando os conceitos a partir da coexistência e a 

complementariedade como fator constitutivo da dinâmica da vida.   

Primeiramente é necessário criar espaços e condições para a 

ocorrência da autoformação, heteroformação e ecoformação, para a 

vivência de processos mais integrados e integradores de 

aprendizagem, processos que resgatem a inteireza, a 

autorreferencialidade e a multidimensionalidade do docente, do 

aprendiz e do formador. Isto requer de processos de formação 

diferenciados e trabalhados a partir de metodologias transdiciplinares 

que levem o docente a transcender a dualidade presente no nível de 

realidade em que ele se encontra. (MORAES, 2012, p. 192). 

Para correlacionar os tipos de formação que menciona Moraes, a EPE, como escola 

alternativa, que buscar gerar conhecimentos integradores, entre seres, contextos e disciplinas, 

utiliza como metodologia a educação centrada em problemas, especificamente a metodologia 

ATA (atividades, totalidade, abertas), que serão expostas mas adiante. 

 

2.  “ESCUELA PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL”: A ESCOLA ALTERNATIVA 

É POSSÍVEL
150

 

                                                 
150

 Informação obtida do site da instituição. Disponível em: http://www.epe.edu.co/Acesso em: 29 de agosto. 

2016. 
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Figura 2. Escuela Pedagógica Experimental 

 

A “Escuela Pedagógica experimental (EPE)” é uma escola localizada em Bogotá 

Colômbia, tendo surgido em1977 por iniciativa de cinco pais preocupados com educação que 

seus filhos poderiam receber numa escola tradicional, no que diz respeito, segundo Segura
151

 

(cofundador da escola) uma educação considerada, naquela perspectiva, como desprovida de 

utilidade. Assim, a escola se fundou como uma proposta inovadora, na qual se desenvolveria 

uma formação política, democrática e ao mesmo tempo cientifica. Atualmente, a EPE se 

estabelece como uma escola de inovação acadêmica a qual relaciona a aprendizagem 

conectada com o entorno real e humanizada com o desenvolvimento critico, desenvolvendo 

conhecimento, compreensão e discernimento para fazer uma diferencia no mundo. A 

ideologia EPE está baseada na ideia de CO-CRIAR dinâmicas culturais e sociais que 

transformam a educação. 

Na EPE, o ensino se estabelece por projetos, por meio dos quais os estudantes se 

relacionam com diferentes problemas da escola, da localidade, da cidade e do país. Esses 

problemas se apresentam por meio de espaços de encontro heterogêneos, que variam segundo 

a atividade, abrindo a possibilidade de trabalhar, tanto com crianças da mesma idade, quanto 

com crianças de diferentes idades, o que gera um processo muito rico, no qual os mais novos 

aprendem com os mais velhos e vice-versa. O trabalho em equipe é um dos pilares na escola, 

já que este enriquece a conexão entre professores e estudantes e gera a possibilidade de 

construir com outros, ensinando o valor dos pensamentos diversificados, do mesmo modo, 

permite apagar as noções de dominação e de arbitrariedade e incentivar a responsabilidade e o 

controle do próprio comportamento. 

                                                 
151

  Dino Segura é o único dos cinco cofundadores da escola que ainda trabalha em torno dela.  
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As atividades de aprendizagem se dão por meio de processos heterogêneos abraçando 

a ideia de que não todos aprendem da mesma maneira. O estudante é visto como um sujeito 

critico, co-criador de projetos e da sua própria educação, rejeitando as relações hierárquicas, 

onde cada um assume seu rol na instituição em relação com sua história pessoal. Nessa 

perspectiva, cada um responde pelas suas ações, isso se vê projetado no desejo de aprender 

que se traduz na vontade de fazer. 

A escola se estabelece como um espaço de confiança entre pais, estudantes, 

professores e funcionários. Os pais atribuem à escola o lugar onde seus filhos vão ser 

educados, não um depósito de filhos, por isso, os pais devem estar constantemente vinculados 

com a formação, dado que os processos de educação do lar devem dialogar com os utilizados 

na escola, já que, a liberdade se entende como uma construção que perpassa pela instancia da 

família, da escola e da sociedade, que depende da interiorização de hábitos e os níveis de 

consciência, sendo os limites definidos pela comunidade. 

As avaliações estão longe de serem padronizadas, estas consistem em avaliações 

qualitativas nas quais se analisa o processo de cada estudante, as suas potencialidades e suas 

dificuldades, entendendo que cada ser é distinto e os processos são individuais. 

 

3. COMO É O PROFESSOR DA EPE?  

 

Na escola, o papel do professor é cativar os estudantes, mediante propostas 

inovadoras, que possam a ser respondidas desde o próprio entorno adotada uma atitude de 

abertura, a da incerteza, incentivando, assim, o nascimento de discussões na sala de aula e a 

formulação de possíveis explicações.  Deste modo, se entende que o professor atua como um 

agente letrador. Essa definição é possível mediante a interpretação do termo segundo Bortoni-

Ricardo, Machado e Castanheira (2010), exposto no livro “Formação do professor como 

agente letrador”, segundo o qual os professores envolvidos na educação básica (não apenas os 

professores de língua na) são responsáveis por trabalhar estratégias de leitura de forma a 

conduzir os alunos para a compreensão e a construção de sentidos; mediante a leitura, é 

possível a implementação de projetos interdisciplinares. 

As pessoas, em função das relações sociais e de modo de vida, 

participarão da sociedade e utilizarão o conhecimento escrito de 

diversas formas [...] ler é um conjunto de habilidades, 
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comportamentos, conhecimentos que compõem um longo complexo 

continum [...] é tarefa da escola desenvolver atividades que propiciem 

que os estudantes progridam em relação ao desenvolvimento de 

habilidades leitoras ao longo da educação básica. (BORTONI-

RICARDO, MACHADO E CASTANHEIRA, 2010, p. 53). 

 

4. EDUCAÇÃO CENTRADA EM PROBLEMAS - METODOLOGIA ATA 

 

Se entendermos a escola como o espaço no qual a criança aprende a se relacionar com 

o mundo, podemos discutir que a escola tradicional não forneceria sentido para a criança. Isso 

pois, há nela uma série de arbitrariedades por parte do professor, da escola e do currículo. 

Portanto, é pertinente a implementação de uma metodologia que estimule a aprendizagem e a 

vontade de fazer que se desenvolva convenientemente segundo a idade, o contexto e os 

interesses do estudante, carregando de sentido a vivência na escola. 

Uma forma de pensar essas questões na escola por meio da educação centrada em 

problemas, segundo Segura (2016), as atividades educativas convergem em aprendizagens de 

distintas áreas, com o que se inter-relacionam assuntos de diferentes disciplinas com aspectos 

políticos, sociais e ambientais, entre outros. A EPE trabalha desde esta perspectiva, mediante 

as metodologias (ATA) Atividades Totalidade Aberta, que, consistem em: a), gerar no 

estudante desejo de saber e vontade de fazer provocando uma tensão entre sujeito e atividade, 

trabalhadas desde as inquietudes, estimulando a busca de informação, soluções e alternativas; 

b), abordar os problemas dentro de uma totalidade, já que, nenhum conhecimento é isolado. 

Assim, as atividades permitem que o estudante se vincule com a realidade do contexto; c), 

cada projeto tem a possibilidade de tomar novos caminhos segundo as questões e dificuldades 

apresentadas, devido a que o conhecimento não está determinado e que a informação deve ser 

alimentada pela imaginação e pelas experiências.  

Á título de conclusão, a escola, no seu papel social corresponde ao cenário 

fundamental no qual a criança aprenderá a se relacionar com a sociedade, a não aceitar as 

arbitrariedades e emitir julgamentos críticos a respeito. Na escola alternativa, a aprendizagem 

se desenvolve a partir da coletividade e da individualidade. Por meio dela, o estudante é 

conduzido a elementos de empoderamento e de conhecimento político e social que lhe 

permitem ter uma participação ativa na sua comunidade, por médio do letramento crítico e a 

transdiciplinaridade, como afirma Monte Mor: “(...) integrar e envolver a formação na relação 
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consigo mesmo (autoformação) a formação na relação com o outro (heteroformação e a 

formação com o meio ambiente (ecoformação)” (MONTE MOR, 2013, p. 190), assim, a 

escola alternativa, representada neste caso pela EPE, constitui uma educação mais completa y 

mas significativa para o estudante e seu contexto.  
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO NO DOMÍNIO DO IBGE: 

A ESCRITA COMO MÉTIER 
 

 

Maria Aparecida da Costa
152

 

Ana Maria de Oliveira Paz
153

 

 

Resumo: As instituições que compõem a chamada sociedade das letras (COULMAS, 2014), 

como o governo, a igreja e a escola, estabelecem seus próprios padrões e normas graças ao 

meio escrito, o qual é responsável tanto por gerar um acervo de literatura produzida em cada 

um desses segmentos, quanto por fixar as regras que colaboram para a sua conservação e 

transmissão. Sob esse enfoque, voltamos o olhar para o circuito de atividades laborais 

desempenhadas por profissionais vinculados ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), dada a sua condição de instituição pública de prestígio e, portanto, socialmente 

reconhecida, lançando os seguintes questionamentos: 1. Quais são as práticas de leitura e de 

escrita que permeiam as rotinas de trabalho desenvolvidas nessa esfera? e 2. Que atividades 

letradas caracterizam o métier de seus servidores? As questões ora apresentadas constituem 

um recorte de uma pesquisa acadêmica mais ampla que versa sobre as práticas de letramento 

censitário (COSTA, 2016) e, para respondê-las, partimos da compreensão de letramento 

como prática social (STREET, 2014 [1995], 1993, 1984; KLEIMAN, 1995; OLIVEIRA, 

2008; 2010), com ênfase no letramento laboral (PAZ, 2008) e nos estudos que centram foco 

nos artefatos de leitura e de escrita em ambientes de trabalho (HAMILTON, 2000; FEITOSA, 

1998; BASTOS, 2002; COLE, 1998). No tocante aos aspectos metodológicos que orientam as 

discussões propostas, trata-se de um estudo de caráter descritivo, com abordagem de dados 

qualitativa e traços de vertente etnográfica (MOREIRA; CALEFFE, 2006; BOGDAN; 

BIKLEN, 2006; CANÇADO, 1994). As análises empreendidas apontam para o fato de que, 

no domínio do IBGE, essas práticas letradas sofrem variações em termos de grau de 

complexidade e se dão sob o contexto de uma hierarquia funcional estabelecida, podendo 

ocorrer tanto dentro das dependências da instituição quanto em circunstâncias extramuros. 

 

Palavras-chave: Práticas de letramento laboral. IBGE. Artefatos de leitura e escrita. 

   

INTRODUÇÃO 

 

Ao trilhar o conceito de sociedade das letras, conforme postulado por Coulmas 

(2014), elucidamos uma importante discussão no permeio das recentes investigações que 

vinculam a linguagem – em especial, na sua forma escrita – a contextos de trabalho de 

avultada atuação humana, caso do governo, da igreja e da escola. Para o autor, essas 

                                                 
152

 Mestre e doutoranda em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

aparecosta@hotmail.com. 
153

 Doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

hamopaz@yahoo.com.br. 

mailto:aparecosta@hotmail.com
mailto:hamopaz@yahoo.com.br


612 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

instituições sociais modernas são intrinsecamente dependentes da escrita, e isso opera de tal 

modo que elas constituem uma comunidade com práticas sui generis, o que garante sua 

permanência e perpetuação ao longo do tempo e entre diferentes gerações.  

Desse tripé citado por Coulmas (2014), lançamos mão, no presente estudo, do 

segmento governo, por elegermos como lócus de pesquisa a Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), órgão da instância pública federal, de amplo prestígio e 

socialmente reconhecida. Estabelecido em 1936, o IBGE atua em todos os estados do 

território nacional através de unidades estaduais e agências de coleta, desenvolvendo 

pesquisas de natureza demográfica e estatística nos mais variados segmentos (população, 

indústria, comércio, saúde, educação, dentre outros). 

Neste recorte, trazemos à luz as práticas de letramento censitário (COSTA, 2016) 

evidenciadas no trabalho de técnicos e agentes do IBGE diretamente envolvidos na execução 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em sua edição levada a cabo em 

2014 no contexto de uma Unidade Estadual. No corolário dessas percepções, objetivamos 

saber quais são as práticas de leitura e de escrita que permeiam as rotinas de trabalho 

desenvolvidas nessa esfera, iluminando, por conseguinte, as atividades letradas que 

caracterizam o métier de seus servidores. 

Tema já muito recorrente no bojo das pesquisas em Educação e no campo da 

Linguística Aplicada aqui no Brasil, a concepção de letramento como prática social 

(STREET, 2014 [1995]; 1984) foi extensamente difundida por Kleiman (1995) e outros 

pesquisadores que, seguindo a ancoragem teórica de Scribner e Cole (1981 apud KLEIMAN, 

1995), entendem o fenômeno como um fazer que considera a escrita para além da prática 

alfabetizadora, própria do hermetismo escolar, haja vista que o seu domínio constitui uma 

necessidade indispensável à vida humana no escopo de suas complexas e inúmeras demandas. 

Expandindo essa noção para o âmbito do trabalho, Paz (2008) assevera que essas 

atividades de letramento assinalam um fenômeno ao mesmo tempo múltiplo e situado, cuja 

efetivação “[...] é motivada pelos muitos usos da leitura e da escrita, estabelecidos em 

atendimento às demandas de comunicação que ocorrem em um dado contexto laboral” (PAZ, 

2008, p. 42). 

 

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS  
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Como procedimento metodológico, optamos por seguir a abordagem de dados 

qualitativa com traços de vertente etnográfica, dado que a presente pesquisa leva em 

consideração o fato de que “[...] o estudo do letramento deve ser vinculado a aspectos 

etnográficos” (MARCUSCHI, 2001, p. 31), construído em estreita relação com a cultura e 

com os movimentos humanos que o circundam (CANÇADO, 1994). 

Para Bogdan e Biklen (2006), uma das facetas da pesquisa qualitativa está na ênfase 

do significado que os entes pesquisados dão aos fatos na chamada “dinâmica interna das 

situações”, que é capturada no curso do processo investigativo. 

No caso da pesquisa em foco, dizemo-la qualitativa e de vertente etnográfica uma vez 

que buscamos priorizar o ambiente de trabalho desses servidores do IBGE no intuito de 

apreender as suas rotinas laborais ante a observância sistemática das recorrentes práticas de 

leitura e de escrita ali desenvolvidas no decorrer de um dia comum de trabalho. Isso incluiu os 

procedimentos de que os servidores costumavam fazer uso para efetuar determinadas 

atividades, o modo como manipulavam os artefatos materiais contendo textos escritos e os 

recursos linguageiros de que se valiam no âmbito da escrita e da oralidade. 

O processo de observação ocorreu entre os meses de dezembro de 2014 a abril de 

2015, período em que estivemos em permanente contato com os técnicos da PNAD, 

transitando entre eles e fazendo anotações diversas, além de proceder com a realização de 

entrevistas semiestruturadas, a aplicação de questionários, os registros de imagem do 

ambiente em perspectiva e a coleta de artefatos escritos produzidos pela instituição. 

Como referência aos entes que colaboraram com a nossa pesquisa, utilizamos 

pseudônimos acompanhados de siglas
154

 que se reportam às funções de cada servidor, visando 

tanto preservar a identidade dos colaboradores, quanto assinalar o princípio ético e 

humanizado que deve nortear as investigações em Linguística Aplicada. 
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Pesquisa, Chefia e Técnico da Supervisão. 
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2. UM OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS DE LETRAMENTO NO IBGE 

 

Em nossa proposição, a análise das práticas letradas dos servidores do IBGE em 

atuação na PNAD se enceta a partir de “[...] evidências empíricas observáveis nos eventos de 

letramento – quem faz uso de textos, onde e como” (OLIVEIRA, 2008, p. 103), emolduradas 

no modelo teórico proposto por Hamilton (2000). 

Esse arquétipo formulado pela pesquisadora surgiu da necessidade de sistematizar os 

elementos recorrentes em situações em que há letramento, objetivando principalmente definir 

e caracterizar seus eventos (atividades visíveis) e suas respectivas práticas (elementos não 

visíveis), conforme explicita o quadro a seguir. 

 

Figura 1 – Quadro dos elementos constitutivos de eventos e práticas de letramento 

Elementos visíveis nos eventos de letramento Constituintes não visíveis das práticas de 

letramento 

Participantes: pessoas que podem ser vistas 

interagindo com textos escritos. 

Participantes ocultos: outras pessoas ou grupos de 

pessoas envolvidas em relações sociais de 

produção, interpretação, circulação e, de modo 

particular, na regulação de textos escritos. 

Ambientes: circunstâncias físicas imediatas nas quais 

a interação ocorre. 

O domínio de práticas dentro das quais o evento 

acontece, considerando seu sentido e propósito 

sociais. 

Artefatos: ferramentas materiais e acessórios 

envolvidos na interação (incluindo os textos). 

Todos os outros recursos trazidos para a prática de 

letramento, incluindo valores não materiais, 

compreensões, modos de pensar, sentimentos, 

habilidades e conhecimentos. 

Atividades: as ações realizadas pelos participantes no 

evento de letramento. 

Rotinas estruturadas e trajetos [no sentido de 

método] que facilitam ou regulam ações: regras de 

apropriação e elegibilidade, quem pode ou não 

engajar-se em atividades particulares. 

Fonte: Hamilton (2000, p. 17). 

 

Com base nos elementos dispostos na figura 1, apresentaremos, doravante, uma síntese 

sobre os participantes da PNAD, vinculando-os aos artefatos de leitura e de escrita utilizadas 

no âmbito do domínio censitário. 

 

2.1. DESCREVENDO OS PARTICIPANTES DA PNAD 
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No IBGE, muito se lê e muito se escreve. Daí porque o conjunto de processos atinente 

a qualquer pesquisa com vistas ao levantamento de dados estatísticos levado a efeito por essa 

instituição é sempre complexo e marcado por uma expressiva quantidade de pessoas 

envolvidas, que agem dentro e fora dos espaços da instituição. Essa intensa mobilização se dá 

desde os primeiros direcionamentos da Pesquisa, quando as estratégias metodológicas e 

estruturais são delineadas em gabinete, passando pela operacionalização nas ruas. Nesse 

momento, os agentes de pesquisa se deslocam às residências dos informantes para a captação 

das respostas requeridas nos questionários, culminando com o retorno às agências de coleta, a 

fim de darem prosseguimento a outras ações necessárias ao circuito da operação em vigor. 

Do universo de servidores do IBGE integrados às atividades que concernem à PNAD, 

há, de um lado, os que podem ser vistos diretamente manipulando os textos escritos, em 

atividades de leitura para a consulta de conceitos ou mesmo na prática da escrita de 

informações, a exemplo dos técnicos da supervisão e dos agentes. De outro, estão aqueles que 

não vemos de forma direta, caso dos servidores responsáveis pela elaboração de materiais 

didáticos da PNAD (manuais, caderno de atividades, exercícios dos módulos virtuais) e 

também dos instrumentos de coleta (questionários de pesquisa). 

Esses participantes ocultos, segundo prescreve a terminologia de Hamilton (2000, p. 

17), dizem respeito aos indivíduos ou grupos de indivíduos que têm parte nas “[...] relações 

sociais de produção, interpretação, circulação e, de modo particular, na regulação de textos 

escritos”. Enquadram-se nesse perfil os servidores da coordenação geral da PNAD lotados na 

sede do IBGE, no município do Rio de Janeiro, que, mesmo constituindo um grupo restrito, 

concentram sob seu domínio todas as etapas da Pesquisa em escala nacional. 

Nesses termos, dizemo-los participantes das práticas letradas na esfera de trabalho do 

IBGE por integrarem o quadro de servidores da referida instituição, onde cumprem uma 

jornada semanal de 40 horas em tarefas que são realizadas tanto nas dependências da Unidade 

Estadual e nas agências quanto fora desses espaços, sobretudo quando há a necessidade de 

procederem com as operações de coleta em campo. 

Para efeito didático, categorizaremos esses participantes visíveis em três blocos 

distintos, considerando-se a hierarquia estabelecida com base nas atribuições funcionais de 

cada grupo: 
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Figura 2 – Organograma dos participantes conforme a hierarquia na Instituição 

 
Fonte: Acervo da pesquisa. 

O primeiro grupo, no topo da hierarquia, é representado pela coordenação estadual da 

PNAD, cuja participante, do sexo feminino, faz parte do quadro efetivo de servidores do 

IBGE há 27 anos. Suas principais funções exercidas como coordenadora estão elucidadas nas 

palavras da própria participante: 

 

Planejar local de treinamento e pessoas que participarão da PNAD; 

veículos que serão utilizados, passagens, diárias, combustível 

necessários à realização da pesquisa em todo o RN. Elaborar 

orçamento para a realização da Pesquisa em todo o RN. Organizar o 

cronograma das Entrevistas para realização, no prazo estabelecido. 

Avaliar supervisores e contratados. (TS Sarah) 

 

 

Conforme se observa, o trabalho da Coordenação demanda dessa participante ações 

que são anteriores ao processo de coleta de dados da PNAD, como o planejamento e a gestão 

de recursos, e que se estendem para além desse período, no acompanhamento permanente do 

trabalho realizado por seus subordinados. Vê-se, portanto, que todo esse processo é permeado 

pela prática de leituras e produções escritas, assinaladas em trechos como Elaborar 

orçamento para a realização da Pesquisa em todo o RN e Organizar o cronograma das 

Entrevistas para realização, o que constitui parte da natureza da função exercida. 

O segundo grupo é ocupado por três técnicos da Supervisão (TS) à frente das 

atividades da PNAD no RN, alcunhados por nosso estudo como Judá, Manassés e Levi. 

Todos são do sexo masculino, com idades entre 35 e 65 anos. Embora não haja uma norma 

específica por parte do IBGE que regulamente a seleção de servidores para o desempenho das 

funções de supervisão, observamos que determinados critérios são fundantes para a essa 

definição. Esse aspecto se faz notar na seguinte fala: 
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Não existem critérios objetivos, não existe uma regra objetiva pra 

isso. No geral, você pega servidores que já tenham [...] experiência 

com pesquisas domiciliares ou não... que já tenham [...] trabalhado 

com pesquisa, que tenham condições de gerir equipes... Não há uma 

regra [...] definida. Você compõe a equipe às vezes de acordo [...] 

com a disponibilidade de pessoal que você tem e geralmente deixando 

na equipe alguém sempre que tenha experiência de ter trabalhado em 

outras pesquisas domiciliares. (CH Rubem) 

 

 

O excerto anterior evidencia pelo menos três critérios basilares no tocante à 

composição da equipe de supervisores: a) participação do servidor em operações de natureza 

semelhante ao da PNAD (alguém que tenha experiência de ter trabalhado em outras 

pesquisas domiciliares); b) aptidão comprovada na gestão de recursos humanos (condições de 

gerir equipes) e c) liberação de servidores no período da pesquisa (disponibilidade de 

pessoal). 

Nesse sentido, podemos inferir que o conhecimento partilhado relacionado à situação 

de trabalho desses participantes se presentifica nas duas primeiras asserções, visto que uma 

das atribuições do supervisor é o repasse direto de informações aos seus subordinados, ao 

ministrar-lhes o processo instrutivo de treinamento. A etapa de instrução demanda, pois, um 

estoque de conhecimentos específicos no trato dos conceitos temáticos da PNAD, na 

manipulação dos artefatos escritos e de outros recursos materiais e imateriais dos quais se faz 

uso no decorrer desse processo. 

O terceiro grupo diz respeito aos agentes de Pesquisa e Mapeamento (APM), que 

integram o quadro de servidores contratados do IBGE. Esse grupo, representado pelos 

chamados pnadeiros, é responsável pela realização da coleta de dados nos domicílios da 

amostra, figurando, dessa forma, como porta-vozes da Instituição (RICHARD-ZAPPELLA, 

2002) ou portadores de discursos institucionais (BRONCKART, 2008).  

Na ótica de Samuel, a principal atribuição do pnadeiro é  

 

fazer a entrevista no domicílio selecionado. Ele não pode, em hipótese 

alguma, realizar a entrevista em outro domicílio. Tem que ser 

fidedigno com a amostra. (CH Samuel) 
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Apesar de se enquadrarem no regime de contrato temporário, a jornada de trabalho dos 

agentes é semelhante à dos demais servidores do IBGE: 40 horas semanais. Todavia, quando 

do processo de execução da PNAD junto aos informantes, isto é, nos domicílios que 

compõem a amostra, eles passam a maior parte do tempo fora da instituição, perfazendo uma 

jornada de trabalho diferenciada, podendo, inclusive, atuar na coleta em horários noturnos e 

durante o fim de semana. Isso porque  

 

por ser uma pesquisa domiciliar, muitas vezes você tem que voltar à 

noite naquele domicílio. [...] Então, quando dá 5 horas, ele [o agente 

de Pesquisa] tem que voltar pro seu domicílio. Então se perde muita, 

muita informação por quê? [...] Ela [a Fundação IBGE] trata uma 

pesquisa domiciliar como se fosse uma pesquisa econômica, porque 

na pesquisa econômica você tem um expediente de 8 às 18; num 

domicílio você não tem isso, né? Você tem que voltar à noite. [...] O 

IBGE nada mais é do que um escravo do informante. O informante é 

que vai determinar a hora que pode nos atender, entendeu? Porque 

hoje não é raro o casal que trabalha os dois [...] e passa o dia fora de 

casa e só está em casa à noite... (TS Levi) 

 

A fala do colaborador Levi, eivada da percepção da natureza circunstancial que 

caracteriza o trabalho desempenhado pelos agentes de Pesquisa, sinaliza, pois, as dificuldades 

que são efetivamente vivenciadas por esse grupo de participantes, sobretudo durante as 

atividades de campo, destacadas nesse trecho em particular: o IBGE nada mais é do que um 

escravo do informante. O informante é que vai determinar a hora que pode nos atender [...]. 

No que tange ao aspecto interpessoal assinalado entre o agente e seu informante, o AP 

Amós também aponta a recorrência de dificuldades dessa natureza nas operações de campo, 

oriunda do trato relacional entre os pares envolvidos. Esse pressuposto se evidencia quando o 

participante afirma a necessidade de saber lidar com o entrevistado e o tempo, o que requer 

senso de compreensão e paciência, uma vez que a duração da coleta de informações 

geralmente é morosa
155

.  

                                                 
155

 O procedimento para coleta de dados em um único domicílio pode levar o tempo médio de trinta 

minutos a uma hora e meia, pois o questionário da PNAD é aplicado individualmente a cada morador 

do domicílio. Assim sendo, quanto maior for o número de membros da unidade domiciliar, maior será 

o tempo da coleta, e vice-versa. 
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Nesse sentido, inferimos que a competência de saber lidar com o entrevistado, 

conforma enfatiza o agente, é requisito fundamental para superar a descrença e o desinteresse 

dos informantes, contribuindo, consequentemente, para o sucesso da coleta naquele domicílio. 

Richard-Zappella (2002) salienta que, nos processos atinentes à dimensão relacional 

entrevistador-entrevistado, compete ao agente a gestão da interação estabelecida, tendo em 

vista que  

 

essa estratégia de abertura que se estabelece sobre o outro se deve ao 

fato de o destinador sentir a necessidade de checar a informação, pedir 

esclarecimentos e verbalizar seu próprio comportamento e, ao mesmo 

tempo, ao fato de o destinatário não ser um simples receptor. Dessa 

necessidade resultam processos discursivos, procedimentos que visam 

não apenas à busca de um saber, mas também à construção de um 

trabalho relacional. Tal perspectiva não significa [...] que tudo isso 

ocorra de modo pacífico [...]. (RICHARD-ZAPPELLA, 2002, p. 227; 

grifo da autora) 

  

Ao discorrer sobre o par entrevistador-entrevistado, Machado e Brito (2009) 

esclarecem que a relação social entre os interlocutores durante atividades de coleta de dados 

em pesquisas “[...] é sempre assimétrica, com posição superior sendo ocupada pelo 

pesquisador”. Todavia, há casos em que são os entrevistados que ocupam essa posição, uma 

vez que são estes, afinal, os detentores das respostas que interessam ao 

pesquisador/entrevistador (BOURDIEU, 1993; DELAMOTTE-LEGRAND, 1996 apud 

MACHADO; BRITO, 2009, p. 142). 

Com relação à manipulação dos mapas, que constitui outro importante artefato 

contendo textos escritos, a dificuldade decorrente desse processo pode ser observada nas falas 

de Rute e Isaque, quando afirmam: 

 

O motivo se dá pela falta de prática na utilização de mapas. 

(AP Rute) 

 

Os mapas não vinham com a quadra face
156

, por isso tornava-se 

difícil localizar os domicílios. Os setores às vezes não possuíam uma 

                                                 
156

 As palavras quadra e face são terminologias cartográficas utilizadas no IBGE, geralmente 

representadas por códigos numéricos, para designar pequenas divisões de setor em uma dada área 

pesquisada. 
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referência e várias vezes o informante não tinha interesse em 

responder a pesquisa. (AP Isaque) 

A parte final da fala do colaborador Isaque aponta para outros pontos nevrálgicos 

enfrentados pelos agentes. Esses pontos estão relacionados ao contato (ou à falta dele) junto 

ao informante: nesse jogo interacional entram em cena as representações que a população tem 

a respeito da Instituição, como o desconhecimento dos objetivos da Pesquisa ou mesmo da 

existência do Órgão, especialmente por parte das camadas populares. 

 

2.2. PARA UMA NOÇÃO DE MÉTIER: O CASO DAS PRÁTICAS IBGEANAS 

 

Por que, afinal, defendemos que as práticas letradas do IBGE constituem um 

verdadeiro métier? Para elucidar essa tese, recorremos aos postulados de Bronckart (2009), 

para quem o métier tem a ver com a aprendizagem do ofício de uma pessoa, o que equivale à 

aquisição de experiências significativas e transformadoras sobre a sua função, no sentido de 

favorecer o profissional em uma perspectiva multidirecional, tornando-o mais proficiente, 

cônscio e versado em seu fazer. Mais que a mera instrumentação ou o domínio de um método, 

Yves Clot (2007[1999]) lembra que o métier está ligado à construção da identidade 

profissional dos sujeitos, daí a importância de sua definição no campo do trabalho humano. 

Observando com acuidade as falas transcritas ao longo desta investigação, lançamos 

um questionamento de remate que interliga a noção de letramento profissional com as 

atividades ibgeanas, qual seja: nas rotinas de trabalho do IBGE, quais são, afinal, as demandas 

de leitura e de escrita consideradas constitutivas ao fazer profissional [isto é, ao métier] dos 

servidores engajados nas atividades de pesquisa desse segmento? 

Para responder a essa questão, dentre os artefatos de leitura e escrita utilizados no 

domínio censitário, os colaboradores destacaram: cadernos de atividades utilizados nas 

capacitações; credenciais personalizadas da instituição (crachá de identificação; colete; 

boné; pasta); manuais de entrevista; mapas cartográficos e listagens de setores; 

questionários de pesquisa; computadores portáteis. 

É justamente no uso desses artefatos (HAMILTON, 2000; COLE, 1998) e nas muitas 

situações que perfazem o dia a dia da esfera de trabalho do IBGE, que ações como ler e 

escrever podem ser concebidas como fenômenos indissociáveis das rotinas de trabalho ali 
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desenvolvidas, visto que não só permeiam tais atividades como caracterizam o ofício de uma 

significativa parcela de seus servidores. Evidenciam-se, ainda no que toca a esse aspecto, as 

capacitações (tanto na modalidade EaD quanto presencialmente) e as operações de coleta em 

campo, que demandam a efetiva aplicação de conceitos na realização de pesquisas, bem como 

a revisão crítica dos questionários respondidos. 

Ademais, temos como exemplos de situações observáveis de ações letradas no 

contexto de trabalho ibgeano: 

1. Atividades mais simples e corriqueiras envolvendo a leitura e a escrita: anotações 

de recados em papéis adesivos fixados na tela do computador; registros de números de 

telefone em agendas; envios de mensagens via e-mails corporativos; leituras de publicações 

de editais, avisos, comunicados e outros textos informativos disponibilizados em murais; 

consulta a manuais e mapas cartográficos, dentre inúmeras outras práticas análogas. 

2. Atividades mais complexas e restritas: o tratamento estatístico que é dispensado aos 

dados coletados nas pesquisas censitárias; a produção de materiais impressos, tanto os de 

circulação interna, para uso exclusivo dos funcionários, quanto os destinados ao público 

externo, a exemplo dos volumes que contém informações que podem ser acessadas por 

qualquer pessoa
157

. 

Para Marcuschi (2010), nas atividades de trabalho “[...] nem todos fazem uso da 

escrita na mesma intensidade ou em condições idênticas. Não é apenas uma questão de 

distribuição de tarefas. É também uma questão de delegação de tarefas, um fato muito 

comum na prática da escrita em contextos de trabalho.” (MARCUSCHI, 2010, p. 20; grifos 

nossos). 

No caso do IBGE, essas atividades complexas, dada a sua natureza peculiar, 

concentram-se sob a alçada de um grupo restrito de servidores da autarquia, portadores de 

formação acadêmica e filiação institucional específicas para o desempenho dessas funções. 

Em descompasso, as atividades consideradas simples, ou mais primárias, são encargos dos 

agentes de pesquisa, que, por seu turno, se põem quase que predominantemente no front das 

ações externas na efetivação da PNAD. 

 

                                                 
157

 Cf. <http://www.ibge.gov.br/home>, link Canais. 

http://www.ibge.gov.br/home
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Relacionando as falas aqui transcritas e analisadas com as noções de práticas de 

letramento, em especial no contexto laboral ibgeano, é possível depreender que o trabalho 

desses servidores é constantemente acompanhado de peças de leitura e de escrita que 

caracterizam a natureza do seu fazer. Essas práticas ocorrem, sobretudo, porque se exige na 

operacionalização da PNAD a realização de treinamentos em plataformas virtuais e 

presencialmente e a efetivação da coleta, demandando recorrentes anotações de conceitos 

utilizados no IBGE, o preenchimento de questionários específicos da pesquisa, os registros 

por escrito de dúvidas que surgem nas atividades de campo, a leitura de manuais e de outros 

materiais informativos, dentre outras práticas afins. 

Além dessas peculiaridades, as análises empreendidas apontam para o fato de que, no 

domínio do IBGE, as práticas letradas sofrem variações em termos de grau de complexidade e 

se dão sob o contexto de uma hierarquia funcional estabelecida, ocorrendo tanto nas 

dependências das Unidades quanto em circunstâncias extramuros. Tal aspecto evidencia a 

amplitude das ocorrências linguageiras nesse segmento, particularmente em virtude de seu 

veio institucional, constituindo, conforme as nossas ponderações, um verdadeiro métier.  

No que se refere à questão dos procedimentos metodológicos que adotamos, vale uma 

reflexão: é necessário ao pesquisador que se aventura a seguir investigações de vertente 

etnográfica, qual a que configura o estudo ora apresentado, superar a visão simplista de que é 

possível fazer pesquisa científica de forma imparcial. Assim, quando buscamos capturar os 

pontos de vista dos participantes sobre o seu trabalho, focalizando o modo como lidam com 

os textos e com as práticas de escrita, logo se percebe que tais impressões não são neutras e 

desprovidas de subjetividades, mas tácitas muitas vezes e sobremaneira carregadas de 

ideologias particulares. 
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PRÁTICAS INDÍGENAS DE LETRAMENTO PARA ALÉM DA 

ESCRITA 

 

Suety Líbia Alves Borges
158

 

 

É grande o entusiasmo no preparo das malas da viagem para a Etapa em Terra 

Indígena, chegando a preencher todos os espaços, diminuindo a distância dos mais de mil 

quilômetros de percurso entre a cidade de Goiânia e a aldeia, Riozinho, em Tocantins. E, 

desta vez, o inesperado acontece, para mim, professora urbana, que não sabe o que é viver 

sem água nas torneiras e chuveiro da casa. Lembro-me bem que, em tempos de escola, acabar 

a água era sinônimo de folga da escola que, por sua vez, não funcionava e dispensava todos/as 

os/as alunos/as.  

Chego, então, na aldeia, e a notícia que a escola, onde realizaremos nossa etapa de 

estudos, estava sem água. Atrasada pela viagem de um caminho que não conhecíamos bem, 

fui logo desfazendo, junto com o prestativo e atencioso motorista, a carga da camionete que 

trazia nossa bagagem para dez dias de trabalho em campo. E, então, já é hora de almoço. 

Almoçamos e, ansiosamente, comecei as atividades às 14h, com a alegria do reencontro após 

meses da etapa realizada na Universidade Federal de Goiás
159

. Informes dados; programação 

da semana compartilhada; recordação da etapa do semestre passado feita (maio de 2016), para 

darmos continuidade aos trabalhos lá iniciados.  

Fim do dia. Suada. De um calor estonteante de uma época do ano, em um estado 

tocantinensemente e enlouquecedoramente quente. Vou para a sala de aula quarto, onde 

repousaremos todas as noites, a procura da toalha, sabonete, para aquele banho revitalizador 

das energias já esvaecidas pelo suor que descia do rosto ao corpo cansado. Abro a torneira da 

pia e, só então fui entender o que José, diretor da escola que, disse assim que cheguei: 

“professora, tem faltado água na escola”. Talvez, em razão do meu literalismo a despeito do 

enunciado “tem faltado água”, compreendi a mensagem que a falta d’água era uma realidade, 

                                                 
158

 Mestra em Linguística pela Universidade Federal de Goiás. suetylab@gmail.com.  
159

 O Curso em Educação Intercultural Indígena acontece por etapas, sendo: duas etapas no Núcleo Takynahaky, 

da Universidade Federal de Goiás; e duas em Terra Indígena. Cada etapa compreendendo as aulas do bimestre 

correspondente. 
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mas não necessariamente naquela semana de aula. Sim. Não tinha água para nada, na escola, 

nem para banho, nem para o preparo dos alimentos ou outra coisa qualquer. Porém, nada 

mudava para eles/as ali, que convivem com isso rotineiramente e resolvem o cotidiano das 

atividades no rio, logo ali, descendo pela robusta e respeitosa mata, fundos da escola. Além do 

pequeno córrego d’água, meio que “fundos” das casas que compõem aquele lindo cenário de 

uma aldeia, que traz em si a paz em meio à natureza, nossa mãe generosa.  

Generoso é também o córrego, de tão pouca água era preciso deitar querendo molhar 

todo o corpo, mas que não nos faltava em sua generosidade a nos banhar diariamente e 

oferecer a água que lavaria, durante toda a semana, as louças, as roupas, e tudo mais que 

tivesse. 

Eis, então, a professora, já encantada com o presente dado pela vida, em trabalhar 

como educadora, numa Licenciatura para Professores/as Indígenas, em uma das universidades 

federais do país, nem podia imaginar que, faltar?! Não. Nada faltava ali, a não ser, aprender... 

Próximo a anoitecer, descíamos nós, professora Socorro, minha companheira de 

viagem, e eu, com nossas alunas Akwẽ Xerente, rumo ao córrego. Em minha cabeça, as várias 

perguntas... E agora? Será que o banho é de roupa? Roupa de banho? Sem roupa? Despir-me 

na frente de minhas alunas? E então, desacelerei meus passos a ficar propositadamente para 

trás, para, na observação, aprender silenciosamente: tiraram a blusa, tirei a minha; tiraram a 

saia e/ou calça, tirei a minha, tiraram o sutiã, tirei o meu; não tiraram a calcinha, também não 

tirei a minha. Assim, um evento de letramento feminino se compunha diante meus olhos e 

minh’alma onde, parafraseando Paulo Freire, o quadro negro era o córrego, a água o nosso 

giz! Ali, nas águas daquele córrego e, também, do lindo Rio Preto, fui “alfabetizada” na 

beleza daquele banho letrado, numa vivência cultural indígena inesquecível. 

Era essa experiência, de fato, a apagar as diferenças que os contornos dos muros da 

academia insistem tanto em demarcar. Antes de professoras e alunas, MULHERES, cada qual 

com suas histórias de vida e em seu lugar no mundo: indígena e não indígena. Mas mulheres 

que somos, a evidência maior e a identidade sobressalente eram a de MULHERES. 

Independendo do locus, sabedoras de suas dores e alegrias, conquistas e desafios de ser 

mulher, indígena, filha, esposa, mãe, professora e, ainda, aluna: certas de que esse lugar 

também as pertence. E elas querem. E conseguiram. Relatos iam sendo narrados sobre a luta 

que foi para estudar e entrar para a Faculdade. Histórias iam sendo contadas, da tradição dos 



627 

 

JORNADA INTERNACIONAL                      

DE LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA  

 

 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem (GECAL/CNPq) 

 

ANAIS ELETRÔNICOS 

casamentos arranjados em que sequer conheciam os futuros maridos... Os cuidados e a cura 

através das ervas seguiam sendo ensinados... Bem como assuntos contemporâneos como a 

política brasileira que não respeita os direitos indígenas, eram discutidos. E discutem sobre 

tudo e participam, como por exemplo, na programação do nosso encontro que foi tomando 

novas formas à medida que as demandas iam aparecendo... Enfim, nas águas daquele córrego 

e do rio Preto, mergulhamos e elevamos nossos sonhos e desejos que dali saíram fortalecidos 

na cumplicidade de ser mulher. 

A noite cai. E ainda sob o impacto de passar uma semana sem água na escola, 

adormeço preocupada. Uma angústia tomada pelo medo de não conseguir, é afugentada pela 

minha calma e serenidade de que no final tudo dá certo.  

Entraram noites, amanheceram dias... Assim cumprimos mais uma etapa de atividades 

em terra indígena, com alegria, trocas de conhecimentos, ricos debates que apontaram para 

uma concepção Akwẽ de Educação, tão cara para o momento em que vivem, que é a 

construção do Projeto Político Pedagógico Akwẽ. Tudo isso contribui consideravelmente para 

o meu desejo de continuar estudando Letramento Indígena. Não faltava água. Faltava letrar-

me na cultura indígena, mais um pouquinho, assim como é a cada viagem, a cada encontro 

interacional de ensino-aprendizagem intercultural. 

Ainda que Letramento seja um construto ocidental que envolve o uso e as práticas 

sociais da escrita, o que vale, para mim, é a forma que povos indígenas têm se apropriado 

desse termo para dizer de suas práticas diárias de letramento. 

 

O conhecimento adquirido é nos sonhos, com os donos das matas; na caçada, com os 

donos dos animais; dono da água, até com o dono dos peixes. O letramento do Akwẽ 

é ouvir cantoria de pássaro, o barulho da água, o assoprar do vento, o rugido de 

animais que podem ser um tipo de aviso ou ensinamento. Na minha concepção, o 

letramento não é só ler o que está escrito, mas ver, ouvir, sentir para aprender. 

(Eneida Brupahi Xerente).  

 

Quem sabe nesse caminho, juntas e juntos, descobrimos que termo usar para nomear, 

indigenamente, o que entendemos por letramento. Mesmo sabendo que nomear não irá mudar 

o que vivi, inesquecivelmente. Talvez nomear seja uma necessidade acadêmica de teorizar a 

vida, complicar o simples, isto é, a vida como ela é!  
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