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APRESENTAÇÃO 
 

A CHAMA DA CRITICIDADE E A NECESSIDADE DE MANTÊ-LA ACESA 

  
  

  

Em vista da onda conservadora que varre o mundo nos dias de hoje, com os 

setores mais retrógrados conseguindo ter voz e vez – e, o que é ainda mais assustador – 

muitas vezes, com a benção e escancarado estímulo por parte daqueles que foram 

colocados no mando das coisas justamente para agir com prudência e sensatez nesses 

casos, é particularmente notável a coragem que os autores de dezenas de textos que 

compõem esses Anais têm de se dirigir ao tema em pauta – Linguística Crítica. Pois, as 

forças oportunistas e, até pouco tempo atrás, recônditas no submundo das trevas, hoje se 

sentem encorajadas a pregar livre e impunemente ódio indisfarçado a minorias –

indígenas, negros, marginalizados, membros da comunidade LGBTQ – e suas causas e 

reivindicações legítimas. Entre essas forças ascendentes, estão entusiastas movidos por 

um chauvinismo exacerbado, derivado de um neofascismo nefasto e, para inventar um 

neologismo, “umbigófilo”. 

  

É mais do que nunca a obrigação dos intelectuais e acadêmicos sair dos porões 

dos templos do saber para levantar suas vozes em prol daqueles que mais necessitam do 

seu apoio. Trata-se, precisamente, do aspecto que mais se destaca quando se pergunta: 

afinal, do que é que estamos falando quando levantamos a bandeira de uma Linguística 

Crítica? A resposta curta e grossa só pode ser: a determinação de não se intimidar diante 

de desafios aparentemente insuperáveis. E não se esquivar da nossa responsabilidade –

por que não dizer, DEVER – de interrogar todo o que é apresentado a nós, com o 

mínimo de ceticismo tão saudável e tão característico do trabalho intelectual. Trata-se, 

enfim, de jamais abrir mão do nosso direito, enquanto pesquisadores e estudiosos, de 

perguntar o que pode estar por detrás das afirmações feitas ao cabo de longas 

deliberações sobre determinados assuntos, deliberações essas que nem sempre são 

compartilhadas com o propósito de não revelar interesses ocultos e nada republicanos. 

  

Os autores, assim como os organizadores deste volume, estão de parabéns por 

nos brindar com esta coleção de textos preciosos sobre o tema. Tenho certeza de que os 

textos contribuem para aguçar ainda mais a prática crítica, tão necessária e 

imprescindível nos dias de hoje. Espera-se, assim, que os trabalhos apresentados neste 

volume estimulem outros pesquisadores, sobretudo aqueles que estão se iniciando nessa 

empreitada, a se enveredar na trilha aberta por estes pioneiros. 

  

  

  
  

Kanavillil Rajagopalan 

UNICAMP, UESB, UFT e CNPq 
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Resumo:   O presente artigo buscou evidenciar por meio da análise dos fundamentos da 

Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental à luz dos novos letramentos 

ou multiletramentos, observando de que maneira tais concepções estão inseridas no 

documento e quais implicações para a prática pedagógica do ensino de Língua Inglesa. 

Neste sentido, realizamos um recorte específico quanto a representação dos professores 

acerca do documento a partir do projeto desenvolvido. Esta pesquisa é de natureza 

qualitativa e foi dividida em três momentos: levantamento bibliográfico e realização das 

leituras pertinentes, encontros para discussão e debate previamente sistematizados e 

aplicação de dois questionários para os participantes da pesquisa, que foram professores 

de Língua Inglesa da Rede Estadual e Municipal de Ensino do município de Humaitá-

AM. O aporte teórico norteador da pesquisa na qual buscou cotejar a leitura da BNCC, 

foram pesquisadores dos novos letramentos ou multiletramentos (COPE; KALANTZIS, 

2000; LANKSHEAR; KNOBEL, 2003; MATTOS, 2014; ROJO, 2012), entre outros, 

que em suas pesquisas discutem a respeito das mudanças nos processos de significação 

dos sujeitos inseridos na era digital e que se encontram diante da diversidade ofertada 

pelas mídias eletrônicas no cenário da educação. Buscou-se por meio desta pesquisa e 

investigação, apresentar as reflexões e análise dos fundamentos da BNCC do Ensino 

Fundamental – Anos Finais, à luz dos novos letramentos ou multiletramentos.  

Palavras-chave: Novos letramentos; Multiletramentos; BNCC; Língua Inglesa. 

 

Abstract: This article sought to show through analysis of the foundations of the Base 

Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental in the perspective of new 

literacies or multiliteracies, watching how such conceptions are inserted into document 

and what implications or the pedagogical practice of teaching English Language. In this 

sense, we made a specific cropping regarding the representation of teachers about the 

document from the developed project. This research is qualitative in nature and was 

divided into three moments: bibliographic research and the achievement of pertinent 

readings, meetings for discussion and debate previously systematized and application of 

questionnaires for the participants of the research who were English Language teachers 

from the State and Municipal Education in Humaitá-AM. The theoretical support used 

in the research that sought to compare BNCC Reading, were new literacies or 

multiliteracies‟ researchers (COPE; KALANTZIS, 2000; LANKSHEAR; KNOBEL, 

2003; MATTOS, 2014; ROJO, 2012), among others, who in their research discuss 

about the changes in the processes of meaning of the subjects inserted in the digital age 

and who are facing the diversity offered by electronic media in the education scenario. 

This research and investigation sought to present the reflections and analysis of the 
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fundamental of the BNCC of Elementary School – Final Years, Education in the 

perspective of new literacies or multiliteracies. 

 

Key-words: New literacies; Multiliteracies; BNCC; English Language. 

1. INTRODUÇÃO 

 

A reflexão que apresentamos neste artigo surge  a  partir de uma pesquisa 

intitulada Compartilhando Saberes: uma Leitura Crítica da BNCC do Ensino 

Fundamental à Luz dos Novos Letramentos, desenvolvida no Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC e teve como objetivo analisar os fundamentos da 

Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental à luz dos novos letramentos 

ou multiletramentos, observando de que maneira tais concepções estão inseridas no 

documento e quais implicações para a prática pedagógica do ensino de Língua Inglesa 

(doravante LI). Para este artigo, realizamos um recorte da representação dos professores 

acerca do documento a partir dos dados gerados. 

Verifica-se a importância desta pesquisa como subsídio de reflexão sobre a 

prática docente, de modo particular, a atuação no ensino de LI nas escolas públicas. 

Além disso, a discussão sobre a BNCC é sem dúvida necessária para os professores que 

atuam em sala de aula e no que se refere ao ensino da LI, a própria proposta da BNCC 

aponta para que se leve em conta duas implicações: a interculturalidade e os letramentos 

(BRASIL, 2017). No que tange aos letramentos o documento afirma o seguinte:  

 

A segunda implicação diz respeito à ampliação da visão de 

letramento, ou melhor, dos letramentos, concebida especialmente nas 

práticas sociais do mundo digital – no qual saber a língua inglesa 

potencializa as possibilidades de participação e circulação – que 

aproximam e entrelaçam diferentes semioses e linguagens (verbal, 

visual, corporal, audiovisual). Essas práticas criam novas 

possibilidades de identificar e expressar ideias, sentimentos e valores. 

(BRASIL, 2017, p. 199, grifo do autor) 
 

Nesta perspectiva, observa-se que o documento se afina com uma filiação 

norteadora à leitura de uma sociedade pós-moderna que não mais busca o ensino de 

línguas de forma estruturalista, mas que pretende dar sentido apontando para uma 

prática social que possibilite o sujeito na inserção deste mundo globalizado.  

Com isso, buscou-se fazer a leitura da BNCC à luz dos novos letramentos o que 

possibilitou consolidar conceitos já pré-estabelecidos e, consequentemente, promover a 

reflexão de outrem. Além disso, compartilhar as reflexões realizadas a partir das 
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leituras, permitiu ao pesquisador analisar as representações e crenças que os 

participantes da pesquisa apresentaram acerca do tema abordado.  

Sendo assim, buscou-se cotejar a leitura da BNCC do Ensino Fundamental – 

Anos Finais de LI, com pesquisadores dos novos letramentos ou multiletramentos 

(COPE; KALANTZIS, 2000; LANKSHEAR; KNOBEL, 2003; MATTOS, 2014; 

ROJO, 2012), entre outros, que em suas pesquisas discutem a respeito das mudanças 

nos processos de significação dos sujeitos inseridos na era digital e que se encontram 

diante da diversidade ofertada pelas mídias eletrônicas no cenário da educação, bem 

como  Lisboa (2018) que tece considerações críticas acerca da BNCC. 

Para começar a discussão, apresentamos na segunda seção, a fundamentação 

teórica, organizada em subseções. Posteriormente, foram descritos os aspectos 

metodológicos utilizados na pesquisa, para então apresentarmos a análise realizada a 

partir do levantamento de dados e apresentação dos resultados obtidos. Por conseguinte, 

as Considerações Finais são apresentadas. 

 

2. LETRAMENTO(S): BREVE HISTÓRICO  

 

Diversos teóricos têm se debruçado no campo denominado estudos de Novos 

Letramentos. Tal denominação, que incita refletir acerca da questão: “Novos”, nos 

remete a impressão de que o “letramento”, de forma isolada, fazia parte somente da 

esfera acadêmica na década de 1980. (KLEIMAN, 1989 apud MAIA et al., 2016).  

 A terminologia letramento, como as literaturas dos Novos Estudos dos 

Letramentos (NEL) apresentam, já era conhecida antes com nomenclatura, pois Freire já 

havia cunhado em uma de suas obras. O que na contemporaneidade é chamado de 

“letramento”, antes era conhecido como “alfabetização” (BRAGANÇA & BALTAR, 

2016). Assim, foi necessário que houvesse essas duas especializações terminológicas. 

Como suscita Soares (2004), no inglês a terminologia Litereracy é utilizada tanto para 

um quanto para outro, no Brasil foi preciso cunhar essas duas nomenclaturas para não 

conflitar os conceitos.  

 Para compreensão do conceito de letramento, traçamos o conceito de 

pesquisadores linguistas acerca de alfabetização. Rojo (1998) define alfabetização de 

forma detalhada, dizendo que é a aquisição da modalidade escrita, como um fenômeno 

da inserção do sujeito no mundo por meio do reconhecimento de um sistema alfabético.  

O conceito de letramento começou a ser utilizado nos meios acadêmicos, segundo 
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Kleiman (1995 apud LOURENÇO, 2013, p. 2) como dissociação dos estudos acerca do 

“impacto social da escrita dos estudos sobre a alfabetização”. 

 Além dos conceitos mencionados, tem-se a definição de letramento segundo 

Street (1984, p.1 apud MATTOS, 2011, p. 38) na qual que “[...] “é um termo-síntese 

para resumir as práticas sociais e concepções de leitura e escrita”. O autor identificou 

dois modelos que podem ajudar a compreender o conceito de letramento: o modelo 

autônomo e o modelo ideológico”.  

O quadro de letramento autônomo, em relação ao ensino de LI, é o que na 

maioria das vezes é utilizado, observados nos processos de repetições de frases 

descontextualizadas, distanciando assim do contexto social, priorizando apenas tais 

habilidades cognitivas (STREET, loc. cit.). Em contexto ao letramento autônomo, a 

escola é tida como agência de letramento mais relevante na sociedade. Nesse sentido, os 

aspectos que caracterizam o modelo autônomo são pelo fato de conceber a escrita de 

maneira autônoma, desvinculando dos contextos socioculturais de uso (BRAGANÇA & 

BALTAR, 2016). Não obstante, Kleiman (1995) argumenta acerca das características 

desse modelo, dizendo que os sujeitos que sabiam e dominavam a habilidade de ler e 

escrever eram considerados indivíduos mais inteligentes, ou seja, que possuíam mais 

conhecimento, consequentemente, tendo a capacidade de raciocinar melhor. Esses 

aspectos que compõe esse olhar favorecem ao mito do letramento, a crença de que a 

modalidade escrita é superior a todas as outras, estando, assim, inerente ao sucesso 

social (GEE, 2008, apud MATTOS, 2014). 

O modelo ideológico, é cunhado também como modelo de práticas sociais, em 

que apresenta a modalidade escrita não de maneira dominante às outras, mas como 

aspecto relativo às práticas e comunicações sociais, ou seja, a utilização da escrita é 

viabilizada em diversos grupos e contextos. O letramento ideológico contempla 

diversificadas agências de letramentos, direcionando-se além de outras instituições de 

ensino. Cope & Kalantzis (2009, p. 170) consideram como uma ressignificação de 

práticas de letramento; “[...] é um conjunto de estratégias de comunicação flexíveis e 

variáveis, sempre divergentes de acordo com as culturas e linguagens sociais de 

tecnologias [...].” 

Assim, adotar o modelo ideológico de letramento, pode significar traçar novos 

caminhos no cenário atual, pois é dessa forma que o sujeito passa a protagonizar o 

conteúdo de sua aprendizagem, e não somente as maiores agências de letramentos, bem 

como as instituições educacionais – escolas. Vale destacar que, a partir dos NEL 
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diferentes terminologias de letramento surgiram, assim como o letramento crítico, 

letramento digital, dentre outros (ROJO, 2012).    

2. 1 A RELAÇÃO DOS NOVOS LETRAMENTOS (MULTILETRAMENTOS) E O 

ENSINO DE LÍNGUA INGLESA COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA NA 

CONTEMPORANEIDADE  

 

Na atualidade, as transformações ocorridas no mundo têm sofrido uma contínua 

mudança e, com isso, cada vez mais tem se tornado “tecnologizado” ou “digitalizado” 

(LANKSHEAR; KNOBEL, 2003, p. 155, apud MATTOS, 2011, p. 33). Ademais, os 

processos de desenvolvimento tecnológico que perpetuam na sociedade atual culminam 

no que conhecemos como globalização, na qual são incessantes.  

Segundo Mattos (2014), estes processos têm influenciado na Educação, de modo 

geral, e por consequências disto, o ensino de LI como Língua Estrangeira também tem 

sido afetado. Com a presença das tecnologias, o ensino da LI pode ser considerado um 

campo vasto e propício para esta aplicação, devendo-se à possibilidade de fazer uso de 

tais modalidades para favorecer e enriquecer os trabalhos comunicativos orais e escritos, 

nas aulas de inglês (BRASIL, 1998).  

Essas tecnologias surgiram e foram inseridas repentinamente ao contexto 

educacional e são discutidas por vários teóricos, dentre eles, Cope e Kalantzis (2000), 

dois dos principais integrantes do New London Group – Grupo de Nova Londres 

(GNL)1,– que denominaram como Multiliteracies (Multiletramentos), em 1996, pois 

perceberam decorrentes mudanças sociais e tecnológicas nas linguagens, nos textos e 

também das práticas. A partir disto, o GNL teve como objetivo afirmar a necessidade da 

inclusão dos Novos Letramentos, como denominam Lankshear e Knobel (2003 apud 

MATTOS,2011), na escola da sociedade contemporânea. 

No que se refere aos Novos Letramentos, pode-se afirmar que já estavam 

presentes há algum tempo na sociedade, principalmente ao público jovem, que são os 

principais alvos do “novo”. Conceito este nos quais são considerados as diversificadas 

formas dos usos sociais da escrita que é, também, definida como conjunto de práticas 

sociais mediadas pela modalidade escrita, tanto de forma direta quanto indiretamente 

(BRAGANÇA & BALTAR, 2016). Rojo (2012) corrobora afirmando que, o GNL 

apontava ao fato de a juventude já contava com novas ferramentas de acesso à 

                                                           
1
 Grupo de pesquisadores dos letramentos que se reuniram em Nova Londes, em Connecticut e 

publicaram o intitulado manifesto “A Pedagogy of Multiliteracies – Disigning Social Futures”.   
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comunicação, à informação e de agência social, ocasionando aos novos letramentos, à 

multimodalidade ou caráter multissemiótico. Para compreender os dois “multi”: “[...] a 

multiculturalidade característica das sociedades globalizadas e a multimodalidade dos 

textos por meio dos quais a multiculturalidade se comunica e informa, o grupo cunhou 

um termo ou conceito novo: multiletramentos” (ROJO, 2012, p. 12-13).   

Bem como destaca Rojo (2012), este conceito contempla duas tipologias 

relevantes de multiplicidade inseridas em nossa atual esfera social: a) multiplicidade de 

linguagens ou multissemiótico, que são “textos” constituídos de linguagens 

diversificadas, na qual estabelecem práticas de compreensão; b) A multiplicidade de 

culturas ou multiculturalidade que “[...] se caracteriza por um processo de 

desterritorialização, de descoleção e de hibridação [...]” (ROJO, 2012, p. 16), sendo 

um termo utilizado para descrever a não-hegemonia cultural, em outras palavras, uma 

cultura que não exerce poder sobre outras.  

Com o surgimento do termo “Multiletramentos”, várias concepções acerca de 

leitura também foram reformuladas, uma vez que, à luz destes, a leitura já não se 

encontra somente em textos escritos em papéis “físicos e palpáveis”, ou seja, com a 

abrangência de elementos da multimodalidade, os textos expandiram-se além das 

palavras escritas no papel.  

Destarte, vale destacar que a 

[...] inter-relação de texto verbal, visual e sonoro problematiza os 

conceitos tradicionais de que uma imagem serve apenas de paráfrase 

ou complemento a um texto escrito, sendo, portanto, essencialmente 

desnecessária para a compreensão do texto escrito. Em páginas da 

web, é na própria inter-relação entre imagem e texto escrito que se 

baseia a comunicação. Essa interrelação produz mensagens ou 

significados que não estão presentes apenas no texto escrito ou no 

texto visual. (BRASIL, 2000, p. 105). 

 

O uso de imagens, vídeos e sons, possibilitam a circulação e crescimento de 

informações, descontruindo assim a crença de que a presença destas estejam ligadas 

diretamente a textos escritos. Com o surgimento dessas novas interpretações e 

multifaces na perspectiva dos multiletramentos, Rojo (2012) destaca que foram criadas 

novas formas de textos, bem como os hipertextos, hipermídias. 

Ainda nos dias atuais é possível observar que em meio a essa sociedade 

“letrada” e interconectada tecnologicamente, há casos que, na maioria das vezes, é 

preciso sofrer determinadas adaptações para se enquadrar nessa sociedade, ou seja, é 
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necessário a imersão à tecnologia, principalmente, no que diz respeito ao âmbito 

educacional voltado à Língua Estrangeira. Barros e Costa (2017) ponderam que o 

mundo atual tem sofrido incessantes mudanças, e com isso os professores consideram o 

caráter multimodal como um meio da construção de sentidos, expandindo de certa 

forma, “[...] o conceito de texto para além do texto escrito e o conceito de leitura para 

além da decodificação, colocando o aluno como agente ativo na construção de sentidos 

(ibid, p. 142). 

 

2.2 A BNCC PARA O ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS E OS NOVOS 

LETRAMENTOS OU MULTILETRAMENTOS 

 

 A BNCC para o Ensino Fundamental – Anos finais, teve sua terceira versão 

homologada em dezembro de 2017, em que foi chamado de “Dia D da Base”,  “[...] 

elaborada por especialistas de todas as áreas do conhecimento, [...] é um documento 

completo e contemporâneo, que corresponde às demandas do estudante desta época, 

preparando-o para o futuro.” (BRASIL, 2018, p. 5). Ressalta-se, contudo, que há 

intensas divergências entre determinados intelectuais acerca do processo de elaboração 

da BNCC, dentre esses, Lisboa (2018, p. 41) contrapõe-se ao documento afirmando que 

O conteúdo da BNCC, até a versão atual homologada, foi ditada 

majoritariamente por um grupo de empresários, ligados ao Itaú – 

Unibanco, Bradesco, Santander, Gerdau, Natura, Fundação Victor 

Civita, Fundação Roberto Marinho, Camargo Corrêa, Fundação 

Lemann, Instituto Ayrton Senna, Todos pela Educação Amigos da 

Escola, dentre outros, colocando à margem desse processo de 

burocracia acadêmica [...]. 

 

Em meio a intelectualidade crítica atual, a oposição em relação ao documento de 

caráter normativo não se refere totalmente à rejeição desta, mas está atrelada à relação 

que é imposta pelo conteúdo que compõe a BNCC. Para a composição desta, a mesma 

autora ainda diz que nos textos introdutórios da Base, é possível perceber um texto 

heterogêneo, que não apresenta sequer algum aporte teórico, evidenciando ao intuito de 

“agradar a todas” as vertentes pedagógicas (LISBOA, 2018). Destarte, para cotejar o 

que afirma Lisboa (2018) acerca da BNCC, é válido destacar o que o próprio 

documento apresenta em seu corpo dizendo que:  

[...] espera-se que o presente documento ajude a superar a 

fragmentação das políticas educacionais, enseje o fortalecimento do 
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regime de colaboração entre as três esferas de governo e seja 

balizadora da qualidade da educação. Assim, para além da garantia de 

acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e 

escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os 

estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental. 

(BRASIL, 2018, p. 9, grifos do autor).  

 

Desse modo, nota-se que a proposta da Base nasce com objetivo de tentar 

colaborar, de maneira „horizontalizada‟, com a Educação Pública. Para isso, Zambon 

(2017, p. 4) ao se reportar à elevação da qualidade de ensino diz que é relevante ter com 

clareza “[...] o que se espera que os estudantes aprendam na educação básica, não é uma 

ação simples, e será necessário organizar toda a estrutura curricular, desde a educação 

básica até o ensino superior, [...]”.  

 Com a implementação deste documento, pode-se perceber que o enfoque 

principal da Base em que está concentrada às decisões pedagógicas, será direcionado ao 

desenvolvimento das competências por ela apresentada. A proposta da BNCC em 

relação aos letramentos, bem como apresenta em suas implicações, está relacionada à 

expansão dos multiletramentos, na qual por meio destes, pretende conceber, também, às 

práticas sociais do mundo digital (BRASIL, 2017). A partir da assertiva, é notório que 

este, enquadra-se no modelo de letramento ideológico, quando destaca que o sujeito 

deve ser o próprio protagonista da aprendizagem. Pois, com a inserção dos novos 

letramentos nas escolas, mesmo que se encontrem ainda do lado de fora, são inegáveis 

quanto as práticas docentes embutidas nas estratégias de ensino (MELO; OLIVEIRA; 

VALEZI, 2012). 

   Dito isto, observa-se que são desafios que a educação do cenário atual 

enfrentaria, pois as propostas apresentadas na nova BNCC, dificulta aos diretamente 

atingidos, ou seja, os alunos, o acesso à universidade, já que reduz conteúdos 

importantes na formação construtiva dos sujeitos expostos a tais propostas de ensino. 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 

A presente pesquisa é de natureza qualitativa. De acordo com Denzin e Lincoln 

(2006, p. 17) esta abordagem pode ter um cabedal de opções, pois “[...] a pesquisa 

qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no mundo.” Dessa forma, 

o agir do pesquisador ao buscar uma reflexão acerca dos dados coletados, no caso em 

tela, das leituras dos documentos à luz da filiação teórica em que se pretende ancorar 
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pode evidenciar o seu lugar como observador e porque não dizer, transformador de 

realidade.  

Neste sentido, ancora-se também nos conceitos delineados pela pesquisa-ação, 

ao buscar traçar um diálogo entre o que se vai discutir e refletir no campo teórico, com o 

planejamento das ações que deverão ser empreendidas na pesquisa a fim de contemplar 

os objetivos para ela estabelecidos. André (1995) afirma que nesta concepção de 

pesquisa-ação há um sentido político, uma vez que ao detectar um problema definido 

pelo grupo, busca-se instrumentos para conhecê-los. Considera ainda que há uma 

preocupação em “[...] proporcionar a essas classes sociais um aprendizado de pesquisa 

da própria realidade para conhecê-la melhor e poder vir a atuar mais eficazmente sobre 

ela, transformando-a.” (ANDRÉ, 1995, p.33) 

 Esta pesquisa se organizou em etapas, divididas em três momentos, a saber: 1) 

levantamento bibliográfico e realização de leituras; 2) Encontros periódicos com os 

participantes da pesquisa, sendo eles: professores da Educação Básica, ministrando o 

componente curricular de LI no Ensino Fundamental - Anos Finais nas Redes Estadual 

e Municipal de Ensino de Humaitá-AM (doravante P1, P2 e P3) e discentes do curso de 

Letras em formação, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) de LI;  3) Coleta para geração de dados e Análise dos dados gerados.   

Inicialmente houve o levantamento bibliográfico e leituras que foram realizados 

com êxito. Foram lidos os textos do próprio documento (BNCC do Ensino Fundamental 

– Anos Finais, de LI) para posterior discussão nos encontros com os participantes da 

pesquisa. Ressalta-se que tais encontros ocorreram nos meses de março e abril de 2019. 

Realizamos quatro encontros de discussão da BNCC, com duração de duas horas.  

Foram convidados oito professores de LI das escolas públicas do Município de 

Humaitá-AM para participarem dos encontros. No entanto, apenas três compareceram 

aos encontros. Os demais participantes, eram alunos de Letras e bolsistas do PIBID de 

LI, que também participaram desta pesquisa e totalizaram 11 (onze). Contudo, para este 

artigo, análise empreendida será apenas dos professores.  

 Os encontros semanais, que consistiram na segunda etapa da pesquisa 

concomitante com a terceira, de coleta e geração de dados, ocorreram no horário 

noturno nas dependências do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente – IEAA, 

Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Nestes, as discussões foram mediadas 

pelos realizadores da pesquisa e por um professor convidado, do Curso de Pedagogia.  
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 Como instrumento de pesquisa foram utilizados dois questionários que foram 

aplicados no início dos encontros e outro ao final no intuito de, também avaliar a 

atividade realizada. A partir deste instrumento foram gerados os dados que 

possibilitaram a observação das representações e crenças que os participantes da 

pesquisa puderam ter acerca do tema abordado e das problematizações apresentadas.  

 No primeiro encontro, apresentamos a proposta do projeto e distribuímos os 

Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, após o aceite houve a aplicação do 

primeiro questionário. No encontro seguinte, a discussão desenvolveu-se em torno do 

tema central: o texto introdutório da BNCC. A partir deste, apresentamos e debatemos 

sobre as dez competências que norteiam o documento. Para essa discussão, o professor 

convidado se fez presente. As discussões partiram da apresentação, com intenção de 

envolver e chamar os participantes ao diálogo. Nessa conjuntura, conflitamos as 

abordagens apresentadas pelo documento da BNCC e as teorias dos novos letramentos 

com a intenção de reconhecer as equivocidades manifestadas no primeiro.  

No terceiro encontro, trouxemos para discussão os eixos específicos do ensino 

da LI. Minuciosamente, o texto introdutório foi debatido pelos participantes, quando 

ocorreram os debates e reflexões que se geravam a partir das implicações expostas. No 

último encontro, houve a continuidade da discussão que discorreu em torno dos eixos 

organizadores do componente curricular LI, além de comparações com as mudanças em 

relação aos Parâmetros Curriculares Nacional (PCN). Ao finalizar os encontros da 

pesquisa, distribuímos o segundo questionário com a finalidade de levantar dados e 

avaliar os encontros.  

 Quanto ao procedimento de análise dos dados gerados, realizamos a leitura de 

todas as respostas, selecionando as categorias de análise observadas e realizamos um 

cotejamento com as bases teóricas utilizadas na proposta numa abordagem qualitativa. 

Reitera-se que as ações de debates e discussões junto aos participantes consistiram em 

encontros previamente marcados para o compartilhamento e apresentação dos 

resultados da leitura acerca da BNCC do Ensino Fundamental à luz dos novos 

letramentos ou multiletramentos.  

 

4. DESCRIÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS COLETADOS 
 

Nesta seção, apresenta-se a análise e cotejamento dos questionários aplicados 

aos participantes da pesquisa, levando em consideração as informações mencionadas 
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nos procedimentos metodológicos do presente trabalho.  Assim, apresentamos a análise 

em duas subseções: a primeira está relacionada à análise de dados coletados do primeiro 

questionário, sendo este constituído com cinco perguntas; já a segunda refere-se aos 

dados da aplicação do questionário final da pesquisa, contendo nove perguntas. Para 

cada etapa, teoria e dados são verticalizados apresentando como resultado a análise.  

4.1 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO INICIAL 

Os questionamentos apresentados aos participantes da pesquisa, gerou-se em 

torno da BNCC do Ensino Fundamental – Anos finais. Na primeira pergunta, objetivou-

se saber se os participantes tiveram algum contato com o documento e se sim, por quais 

os meios. Nesta, todos os participantes da pesquisa disseram que sim, tiveram contato 

com a BNCC. Quanto aos meios, P1 diz que pela leitura do documento; P2 via palestras 

e P3 por meio de curso de formação oferecidos pela SEDUC. 

 Na segunda questão, perguntamos sobre a possibilidade de execução das 

implementações políticas e ações, em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à 

formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos 

critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da 

educação. Para a qual todos os integrantes responderam que sim.  

A partir das respostas, foi apontado que eles acreditam ser viável e exequível as 

propostas da BNCC. P1 diz que, “Se levado a sério e com [...] discussões bem 

executadas é possível, porém é necessário que as secretarias possibilitem reuniões com 

a comunidade escolar, com os professores, o que atualmente não vem ocorrendo com 

tanta frequência”. O mesmo, demonstra acreditar ser possível quando reflete sobre a 

necessidade da promoção de reuniões possibilitadas pelas instituições junto à 

comunidade e aos professores, porém, em sua avaliação, isto tem sido distanciado da 

realidade atual. Para P2  é crível a possibilidade de um crescimento no desenvolvimento 

do campo da educação a partir desta implementação, corroborado por P3 que crer na 

validade de ações em prol da melhoria da educação. 

Na terceira questão, indagamos como os participantes avaliavam o documento 

de caráter normativo, ainda que não tivessem tido um contato direto, se este passasse a 

ser instrumento fundamental no qual afirma que é necessário que sistemas, redes e 

escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes. Os dados 

mencionados nesta questão apontam que os três professores demonstraram um 

posicionamento de inviabilidade à BNCC, com relação aos sistemas de ensino, em 
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garantir uma horizontalização de aprendizagem a toda classe estudantil. Fazemos 

destaque à resposta de P1 que diz que 

 

Embora BNCC e LDB indiquem uma jornada compartilhada de formação de 

currículo, isto ainda é bem distante de nossa realidade, uma vez que há 

raríssimos momentos em que professores, comunidade e coordenação 

pedagógica discutem o norteamento das ações escolares. (P1) 

 

Ele afirma que há um distanciamento e resistência entre o que impõe os 

documentos (BNCC e LDB 9394/96) com a realidade dos atuantes na educação, 

fragmentando assim, a compleição deste esqueleto, no caso, a Educação.  

Na quarta pergunta, argumenta-se, inicialmente, que a primeira tarefa de 

responsabilidade direta da União seria a revisão da formação continuada dos professores 

para alinhá-las à BNCC. Assim, buscou-se saber se os participantes percebiam se havia 

ações neste sentido. Todos os participantes afirmaram que não perceberam este 

movimento. 

Na quinta questão, os participantes se posicionaram acerca das reais 

possibilidades da implementação nas escolas públicas de Humaitá-AM. Uma vez que, 

no tocante à LI, a BNCC embasa seu aporte teórico na ampliação da visão de letramento 

ou melhor, dos multiletramentos, concebida também nas práticas sociais do mundo 

digital. 

Por meio dos argumentos apresentados, ao serem questionados das reais 

possibilidades dos multiletramentos nas escolas públicas de Humaitá-AM, voltado ao 

mundo digital, todos os participantes responderam que há uma possibilidade regular 

para que isso aconteça. De acordo com P1, “Com trabalho árduo e bem coordenado é 

possível chegar a uma implementação regular, uma vez que há muitas escolas que não 

possuem conexão à internet ou laboratório de informática.” P2 acredita ser “esse é um 

grande desafio que vai depender muito do papel da escola em relação as novas 

tecnologias”, entende que a escola também seja responsável no que diz respeito às 

novas tecnologias. P3 critica o despreparo das escolas, pois estas não disponibilizam 

meios para a colaboração do ensino de LI, porém, argumenta que “muitos professores 

usam as novas tecnologias como apoio nas suas aulas” (P3). 

 A partir disso, os posicionamentos relacionam-se ao mencionarem às questões 

estruturais e ao acesso às tecnologias, que ainda são precários e insuficientes para a 

implementação do uso das tecnologias de comunicação e de informações. Além disso, 

trabalhar com os multiletramentos, implica na imersão das tecnologias. 
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4.2 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO FINAL 
 

A partir do segundo questionário, os dados gerados apontam que, de maneira 

geral, os encontros organizados foram avaliados de forma positiva pelos participantes da 

pesquisa. Tal afirmação, é confirmada pelas respostas da primeira questão que versava 

sobre uma avaliação dos encontros. Respectivamente, sinalizaram com as opções: 

ótimo, excelente e bom.  

Na segunda questão, perguntamos quais as contribuições que os encontros 

proporcionaram para a formação acadêmica e/ou continuada. Os elementos coletados 

destacam que, por consequência, da regular participação das discussões nos encontros 

do projeto de pesquisa científica, demonstraram uma produtividade crítica gerada pelos 

debates, tanto do cenário atual quanto ao que apresenta o documento, principalmente 

quanto à promoção de reflexões, análises e relatos de experiências. Com base nisso, 

afirmamos que a proposta desenvolvida tornou-se pertinente, pois Silva (2011) e Mattos 

(2011) corroboram quanto à relevância em investimentos para a formação continuada, 

objetivando o desenvolvimento de uma educação crítica (apud BARBOSA, 2017). 

Na terceira pergunta, questionamos acerca da possibilidade de implementação da 

proposta nas escolas públicas de Humaitá-AM, para a qual destacamos a resposta de P1 

“ Muito parcialmente. Embora a proposta venha a sugerir uma diversidade regional, 

ainda assim é impositiva e traça objetivos [...]distantes [...] das escolas do território 

nacional.” 

Os dados constataram que para P1 e P3 há, parcialmente, a viabilidade de 

implementação da BNCC nas escolas públicas do município de Humaitá-AM. P1 

posicionou-se de maneira crítica, discorrendo sobre o distanciamento dos objetivos da 

Base em relação à realidade das escolas em nível nacional. Pois, para P3 

 

Impossível não é, mas [...] ainda vai demorar, pois nos falta até hoje o 

básico. Qualidade de ensino não quer dizer que o professor sozinho vai dar 

conta de tudo, todo o material didático mais o professor, mais o ambiente, 

mais o que se ensina... tudo isso no conjunto é que vai possibilitar 

resultados positivos. 

 

Na quarta questão, questionamos quais os eixos organizadores propostos no 

documento os participantes consideravam fazer parte da rotina escolar/formação 

acadêmica e que teriam facilidade em desenvolver, sabendo que há cinco eixos 

organizadores trazidos pela Base, quais sejam: oralidade, leitura, escrita, conhecimentos 

linguísticos, dimensão intercultural. As respostas apontaram que o eixo leitura abrange 



 

23 
 

em maior índice a rotina dos professores das escolas públicas, destaca-se ainda o fato, 

deste eixo ser considerado como aspecto na qual os participantes tendem a obter mais 

facilidade. Por outro lado, o eixo dimensão intercultural foi considerado não-presente 

nas práticas docentes dos participantes da pesquisa.  

Na quinta pergunta, buscou-se saber quais dos eixos organizadores, os docentes 

consideravam ter mais dificuldades em desenvolver. Assim, os participantes apontaram 

ao eixo oralidade como de maior dificuldade, embora tenham assinalado alguns dos 

demais e tecido considerações. Apresenta-se o argumento de P2 que converge com os 

demais: 

A maior dificuldade é trabalhar a oralidade, pois os alunos sentem-se 

inibidos, com medo de errar. A dimensão intercultural também é um fator 

difícil, pois se os alunos têm vergonha de falar a língua inglesa, fica difícil 

uma interação com outras culturas. (P2) 

É preciso ressaltar que a despeito do apontamento à dificuldade com a oralidade, 

houve um balanceamento numérico entre os eixos oralidade, conhecimentos linguísticos 

e dimensão intercultural, pois notamos que para muitos que atuam na área de LI, 

segundo Pontes e Davel (2016) ainda há pouco domínio, por consequência tem-se um 

ensino de caráter insatisfatório. P2 e P3 afirmam que desenvolver o eixo dimensão 

intercultural também é complexo, pois o interesse daqueles que estão expostos ao 

ensino, não correspondem com interesse na língua.  

Ao tratar-se da sexta questão, perguntamos como conduzir as competências na 

realidade das escolas públicas segundo às seis competências de LI para o Ensino 

Fundamental. Dentre elas, a utilização de novas tecnologias, com novas linguagens e 

modos de interação nas práticas de letramento. Destacamos excertos da fala dos 

participantes no tocante à esta questão. Para P1, apesar das competências estarem de 

acordo com as metas do governo e do „MEC‟ elas “não estão alinhadas à realidade 

material das escolas brasileiras, é um desafio”. Já P2 sugere uma adequação não só da 

escola para a efetivação de tais competências, mas também de professores e dos alunos. 

No caso das escolas seria em função da “disponibilidade dos recursos tecnológicos dos 

professores em relação ao uso das mesmas e dos alunos em relação a maneira de uso 

desses recursos”. P3, por sua vez, considera importante o investimento em tecnologia, 

sem o qual “não adianta as escolas ofertarem tablets aos alunos se não há internet de 

qualidade ou formação continuada aos professores, o próprio cenário tecnológico do 

qual nem é falado é de suma importância”. Dessa forma, observa-se que para os 
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participantes a questão da utilização de novas tecnologias, é um dos fatos preocupantes 

que podem dificultar a inclusão desta competência devido às estruturas das instituições 

de ensino público, uma vez que  

A chegada cada vez mais rápida e intensa das tecnologias (com o uso 

da vez mais comum de computadores, Ipods, celulares, tablets etc.) e 

de novas práticas sociais de leitura e de escrita [...]requerem da escola 

trabalhos focados nessa realidade. Ocorre que, se houve e se há 

mudança, essa mudança nas tecnologias e nos textos contemporâneos, 

deve haver também uma mudança na maneira como a escola aborda 

os letramentos requeridos por essas mudanças (DIAS, 2012, p. 99).  

 

Assim, fica evidenciado, que a preocupação demonstrada pelos participantes, vai 

ao encontro do que coloca Dias (2012), pois diante da realidade posta, mudanças são 

necessárias em todos os sentidos, e a escola deve estar atenta à realidade, entenda-se, 

portanto, como responsável por este processo os mecanismos do poder público.  

No que se refere à sétima questão, tratamos da avaliação das oficinas de LI 

realizadas durante os encontros em que todos responderam de forma satisfatória. Já na 

penúltima pergunta, questionamos qual a contribuição que o projeto teve para a sua 

formação acadêmica/continuada. Abaixo seguem diferentes apontamentos:     

Permitiu estreitar os laços entre os colegas de profissão, ouvir seus anseios 

e dificuldades além de ouvir as perspectivas dos futuros professores e 

compreender seu olhar sobre a docência. Teoricamente, foi muito boa por 

permitir termos orientações acerca do que realmente propõe a BNCC. (P1) 

Foi muito importante, houve mais conhecimento a respeito da BNCC e 

houve também, troca de experiências quanto as práticas pedagógicas. Com 

certeza irá somar com os conhecimentos prévios.(P2) 

Nesta proposta, os resultados coletados impactam no contato com o documento 

da BNCC, das teorias e da realidade. Além de proporcionar interrelação entre os colegas 

de profissão e a reflexão sobre as perspectivas de futuros profissionais de LI como 

afirma P1 e corroborado por P2 quando aponta a troca de experiências como fator 

importante. Para P3 “Despertou interesse em querer saber mais sobre a BNCC”. 

Para a última questão, os participantes foram requisitados a expor os pontos 

críticos das propostas contidas na BNCC no que se refere ao ensino da LI. P2 acredita 

que tais pontos “[..]dizem respeito à estrutura, ou melhor, a falta de estruturas das 

escolas e a resistência de alguns profissionais da área em querer fazer diferente.” P3, 

em seu turno afirma: 



 

25 
 

Os pontos críticos são as cobranças daquilo que as escolas ainda não têm 

condições de oferecer. A BNCC propõe colocar a Língua Inglesa como uma 

língua franca para que aconteça a globalização, para que todos seja 

inseridos nesse mundo global. No entanto, esse perfil de escola ideal, de 

professor ideal e de aluno ideal ainda não se tem, seria preciso, para isso 

funcionar, que toas as escolas tivessem acesso à internet e todos os alunos 

tivessem cesso a esses bens culturais e tecnológicos. Sabemos que de fato as 

escolas não têm como oferecer isso atualmente. (P3) 

 

Por meio do levantamento de dados da última questão, os participantes 

apontaram que o documento BNCC, especificamente, a área de LI, não tem viabilidade 

de ser implementada nas escolas públicas. Diante da realidade enfrentada pelos 

professores da rede pública de ensino, o posicionamento crítico destes ao tratar da 

implementação das propostas pela BNCC predomina as situações estruturais das 

escolas, pois para este documento o modelo de escola é de total uso tecnológico, o que 

distancia do atual cenário da educação pública, colocado por P3 que alega que esse 

perfil de escola ideal, professores ideais não são concretos atualmente. Para isso, 

Kalantzis e Cope (2000) afirmam que as escolas necessitam do respaldo de uma 

pedagogia do pluralismo que promovam suporte ao novo.   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se por meio desta pesquisa, apresentar as reflexões e análise dos 

fundamentos da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental – Anos 

Finais, à luz dos novos letramentos ou multiletramentos. Nesse contexto, os 

participantes da pesquisa, puderam refletir acerca das mudanças nos processos de 

significação dos sujeitos inseridos na era digital e, consequentemente, discutir de que 

maneiras tais concepções estão inseridas nesse subsídio e quais as implicações para a 

prática pedagógica do ensino de LI nas instituições públicas. Para isso, utilizamos como 

instrumento, questionários para gerar ados e, principalmente, encontros para debate, 

discussões, reflexões e análise da BNCC. 

Por conseguinte, apresentamos a análise dos dados que nos direcionou as 

percepções dos três professores de LI do Ensino Fundamental da Rede Estadual e 

Municipal de Ensino de Humaitá-AM, em relação as concepções inseridas no 

documento e quais implicações para a prática pedagógica do ensino da mesma.  

Dentre os participantes, há os que acreditam e os que não, na possibilidade de 

implementação da BNCC com tais propostas de novos letramentos ou multiletramentos. 
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Em destaque, foi observada a preocupação acerca das qualidades estruturais das escolas, 

que são imprescindíveis para a inclusão digital tecnológica; formação continuada e 

preparatória. Além disso, observou-se ênfase na ação colaborativa de todos os que 

fazem parte do contexto escolar. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar e descrever a multimodalidade no 

Livro Didático (LD) Português Linguagens, Cereja e Magalhães (2012), aprovado pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2014. Para tanto, fez-se um recorte e 

formou-se o corpus de pesquisa com a abertura das unidades do LD, para tentar-se 

descobrir como ocorre a integração intermodal proposta por Painter, Martin e Unsworth 

(2013), e como tais aspectos podem contribuir para promover letramento verbo-visual 

multimodal aos alunos. A perspectiva teórica adotada foi a Linguística Sistêmico-

Funcional proposta por Halliday (1989), Halliday (1994), Haliday e Mattiesen (2004) e 

Eggins (2004). Também fazem parte do enquadre teórico a Gramática do Design Visual 

proposta por Kress e van Leeuwen (2006), e o conceito de integração intermodal 

proposto por Painter; Martin e Unsworth (2013) e utilizada por Dias e Vian Jr. (2017) 

para o LD. A abordagem metodológica adotada para esta pesquisa foi de caráter 

qualitativo (FLICK, 2004), para análise e discussão do corpus formado por textos 

verbais e visuais que compõem a abertura das unidades LD. Os resultados revelam que 

a abertura das unidades do LD sob análise apresentam recursos multimodais que podem 

ser utilizados pelos professores de língua portuguesa para promover multiletramentos ao 

aluno, portanto, apontamos que o LD analisado se constitui como uma poderosa fonte 

de elementos repletos de aspectos multimodais para ser utilizados em sala de aula e que 

possuem um vasto potencial à promoção do letramento multimodal. 

 

Palavras-chave: Linguística Sistêmico-Funcional; multimodalidade; livro didático 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é parte da dissertação de mestrado, A multimodalidade na abertura 

de unidades e capítulos em um livro didático de língua portuguesa para o nono ano, 

defendida em 2018 na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob orientação 

do Prof. Dr. Orlando Vian Jr.  

O Livro Didático (LD) tem sido objeto de estudo em inúmeras pesquisas. Catto 

(2013) aborda o letramento multimodal, voltado para a participação em gêneros 

discursivos em LD de língua inglesa. Gualberto (2016), por seu turno, aborda a 

multimodalidade em materiais didáticos de língua portuguesa. Dias e Vian Jr. (2017) 

abordam a análise de discurso multimodal Sistêmico-Funcional em LDs de inglês. 

Autores como Rojo e Batista (2003), Dionísio e Bezerra (2005), Bagno (2011) apontam 

o papel do LD no contexto educacional brasileiro como sendo, às vezes, a única 
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ferramenta pedagógica a ser utilizada para o ensino-aprendizagem, principalmente, às 

escolas que se encontram localizadas em regiões distantes dos grandes centros urbanos. 

O presente trabalho tem como escopo analisar e descrever a forma como se 

configuram as ocorrências de integração intermodal proposta por Painter, Martin e 

Usnworth (2013), entre o texto verbal e o texto visual, na abertura de unidades do Livro 

Didático (LD) Português Linguagens, do nono ano do Ensino Fundamental (EF), do 

Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2014. E como tais aspectos podem ser 

trabalhados como fonte para o ensino-aprendizagem. 

Para a discussão dos elementos multimodais do LD sob estudo, primeiramente, 

será apresentado uma visão geral da fundamentação teórica utilizada para análise dos 

dados de pesquisa. Na sequência, no item 2, discute-se a abordagem metodológica e a 

formação do corpus, no item 3, apresenta-se a análise dos dados e a organização das 

unidades e sua configuração multimodal, no item 4, é apresentada a síntese das unidades 

e, por fim, conclui-se no item 5, com as considerações finais seguida das referências. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A perspectiva teórica utilizada para fundamentar a pesquisa foi a Linguística 

Sistêmico-Funcional (LSF) de Halliday (1989, 1994) e Halliday e Matthiessen (2004), e 

Eggins (2004) para descrever o contexto de situação: Campo, Relações e Modo, e as 

teorias que trabalham com a multimodalidade sob o viés da LSF, como a Gramática do 

Design Visual (GDV) proposta por Kress e van Leeuwen (2006), e a Análise de 

Discurso Multimodal Sistêmico-Funcional (ADMSF) proposta por Painter, Martin e 

Usnworth (2013), e discutida em Dias e Vian Jr. (2017). 

As variáveis do contexto de situação, Campo, Relações e Modo, podem ser 

usadas para descrever qualquer texto (HALLIDAY, 1989, p. 13). De acordo com Eggins 

(2004), ao definir essas três variáveis, Halliday afirma que todas as coisas podem 

acontecer em uma dada situação e em um determinado momento de uso da linguagem. 

A partir da noção de uso que se faz do texto e o seu contexto, por exemplo, quando 

queremos realizar uma atividade, escolhemos um Campo com objetivos específicos, e 

para isso estabelecemos Relações com outras pessoas, a partir de um Modo disponível à 

linguagem na relação exercida na situação de uso estabelecida pelos participantes. As 

três variáveis podem ser resumidas conforme Eggins (2004, p. 52) da seguinte forma: 
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campo: a linguagem está sendo usada para falar sobre o quê; 

relações: as relações de papéis entre a interação, e 

modo: o papel que a linguagem exerce na interação.  

 

 Para Brito e Pimenta (2009), Kress e van Leeuwen declaram que a Gramática do 

Design Visual (GDV) é uma expansão da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) de 

Halliday e Matthiessen (2004), visto que as funções propostas por Halliday podem ser 

situadas ao uso de categorias gerais e abstratas, para serem aplicadas tanto à linguagem 

verbal, quanto a todos os tipos de semiose humana. 

Os exemplos e objetos de textos visuais apontados por Kress e van Leeuwen 

(2006) na GDV são restritos à cultura ocidental, uma vez que esta tem uma longa 

história e tem evoluído nos últimos cinco séculos ao lado da escrita, mesmo 

considerando as diferenças nas línguas europeias, como “a linguagem do design visual”. 

Significa, no entanto, que não é uma gramática universal (KRESS; VAN LEEUWEN, 

2006, p. 4). A linguagem visual não é, apesar dos pressupostos contrários, transparente 

e universalmente compreendida, ela é culturalmente específica, como apontado em 

(BITENCOURT, 2018, p. 14). 

É importante destacar que a GDV de Kress e van Leeuwen (1996, 2006) é uma 

expansão da GSF de Halliday. Painter, Martin e Unsworth (2013), por seu turno, 

ampliam a GDV e criam a Análise de Discurso Multimodal Sistêmico-Funcional 

(ADMSF), para analisar narrativas em livros infantis dentro de uma perspectiva 

bimodal de texto, já que o componente visual tem papel importante, embora não seja o 

único, haja vista que os sentidos são construídos na interface com elementos linguísticos 

(DIAS; VIAN JR., 2017), como apresentado na Figura 1. 

  

Figura 1: Expansão da GSF de Halliday 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
A Figura 1 é uma síntese da expansão da GSF proposta por Halliday, para outras 

formas de linguagens, mais notadamente, para analisar narrativas da linguagem visual 
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e/ou ambas as linguagens, verbal e visual. A ADMSF surge como arcabouço teórico à 

compreensão da sinergia entre as diferentes modalidades de um determinado texto, a 

partir das metafunções da linguagem (ideacional, interpessoal e textual) propostas por 

Halliday (1978, 1985), bem como sua reconfiguração às imagens (representacional, 

interacional e composicional) em Kress e van Leeuwen (1996, 2006), como apontam 

Dias e Vian Jr. (2017, p. 181). A ADMSF é utilizada neste trabalho para analisar as 

ocorrências de integração intermodal na abertura das unidades do LD. 

As possibilidades de ocorrências de integração intermodal entre os textos verbais 

e visuais no layout da abertura das unidades do LD, a partir da perspectivada da 

ADMSF, pode ocorrer de dois modos: no integrado e no complementar. No integrado o 

texto verbal aparece como parte do texto visual, na opção complementar o texto verbal e 

o texto visual ocupam espaços distintos dentro do layout, como mostra a Figura 2.  

 
Figura 2: Integração intermodal                                     

 
Fonte:  Adaptado e traduzido de Painter, Martin e Unsworth (2013, p. 93). 

 

No layout complementar, de acordo com Painter, Martin e Unsworth (2013), 

cada elemento semiótico integra seu próprio espaço, cada um apresenta um papel 

diferente no processo de criação de significados. O layout integrado é caracterizado pela 

junção de palavras e imagem dentro do mesmo espaço para formar um plano de fundo 

sob o ponto de vista de um arranjo mais unificado (PAINTER; MARTIN; 

UNSWORTH, 2013). O espaço que ocupa cada semiose no layout da página é que vai 

caracterizar em qual semiose a mensagem é especificamente mais expressada. 

 

2. ABORDAGEM METODOLÓGICA E A FORMAÇÃO DO CORPUS 

 

A partir de uma abordagem metodológica de caráter qualitativo (FLICK, 2004) 

para análise e discussão dos dados, procedeu-se à análise do LD Português Linguagens 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2012), aprovado para o PNLD de 2014, referente ao nono 
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ano do ensino fundamental. A pesquisa de mestrado que deu origem a este texto 

(BITENCOURT, 2018) teve início em 2016, razão pela qual a 7
a
 edição de 2012 ter 

sido usada, pois estava disponível na época da geração dos dados para a pesquisa. A 9
a
 

edição de 2015 foi aprovada para o PNLD de 2017. 

A opção da escolha por esse LD foi, principalmente, por ele ter sido o LD com o 

maior número de exemplares distribuídos nas escolas do Brasil. O LD é estruturalmente 

organizado em quatro unidades, sendo que cada uma delas é subdividida em quatro 

capítulos. O último capítulo de cada unidade, denominado Intervalo, é, segundo os 

autores do LD, especial, e é organizado para quebrar a estrutura do próprio livro. Esse 

capítulo não se encontra organizado esquematicamente em seções como ocorre nos três 

primeiros. Para tanto, esse último capítulo não fez parte do corpus da pesquisa. 

Especificamente para este trabalho, por se tratar de um recorte de uma dissertação de 

mestrado, como sinalizado anteriormente, será analisado apenas a abertura das unidades 

que fizeram parte do corpus da pesquisa (BITENCOURT, 2018). 

 

3. ANÁLISE DOS DADOS: A ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES E SUA 

CONFIGURAÇÃO MULTIMODAL 

 

O LD analisado é composto por quatro unidades e, cada uma delas, por seu 

turno, é composta por três capítulos. Como sinalizado anteriormente, para este trabalho 

será analisada apenas a abertura das unidades, portanto, será apresentado a maneira 

como estão organizados os elementos verbais e visuais nessas páginas de abertura das 

unidades e como se caracterizam do ponto de vista de sua organização entre os modos 

verbal e visual e como estes, em conjunto, constroem sentidos para o texto. 

Na unidade 1, para tratar da temática “Valores”, é apresentado como texto verbal 

o poema “Nunca se perguntou” de Marina Colasanti. A unidade é construída com a cor 

verde para representar o tema abordado no decorrer da unidade. A cor, segundo Pedrosa 

(1982) não tem existência material, ou seja, apresenta apenas uma sensação produzida 

por certas organizações nervosas sob a ação da luz. O uso da cor verde na primeira 

unidade pode ter como objetivo caracterizar e dar visibilidade à unidade, uma vez que o 

verde é a cor mais calma que existe, pois não é acompanhada nem de alegria, nem de 

tristeza nem de paixão, não solicita nem lança apelo. O verde representa a primavera e é 

também uma cor nacional.  Como se verifica na Figura 3: 
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Figura 3: Unidade 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reproduzido de Cereja e Magalhães (2012, p. 10) 

 

A Figura 3 é organizada com layout do tipo complementar Painter, Martin e 

Unsworth (2013). Nesse tipo de organização cada semiose ocupa um espaço distinto no 

layout da página. Como texto verbal é utilizado o poema “Nunca se perguntou” de 

Marina Colasanti. O texto verbal estabelece relação de complementaridade com o visual 

que apresenta uma pessoa real, uma mulher encostada em uma grade de proteção, 

segurando uma bolsa no braço direito, de frente para um rio, que pode remeter o leitor 

ao rio Hudson, mencionado no poema. Como sinalizado por Cereja e Magalhães (2012) 

“esse texto serve ao mesmo tempo de aquecimento para o tema da unidade e como 

elemento organizador dos capítulos subsequentes”. O texto visual se encontra 

organizado do lado direito do layout e ocupa um espaço maior que o texto verbal, 
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segundo Dias e Vian Jr. (2017) quando uma semiose ocupa um espaço maior no layout 

significa que ela é privilegiada em relação à outra. 

A segunda unidade está estruturada esquematicamente de forma semelhante à 

primeira, com layout complementar Painter, Martin e Unsworth (2013). O tema, 

abordado é o amor, para isso, é explorada como cor para a referida unidade o roxo. 

Segundo Pedrosa (1982), o roxo (ou púrpura) simboliza devoção, fé, temperança, 

dignidade, abundância, poder. Como texto verbal de abertura da unidade é apresentado 

o poema “Mergulho” de Roseana Murray, (cf. Figura 4).  

 

Figura 4: Unidade 2 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

Reproduzido de Cereja e Magalhães (2012, p. 68) 

 

O texto verbal “Mergulho”, poema de Roseana Murray, estabelece relação 

temática com o imagético, representado pela imagem do quadro Mergulho sob a água 
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do pintor norueguês Henrik Sorensen. Ambos apontam a busca pelo amor, como algo 

intenso, profundo. O casal formado por pessoas flutuando pode indicar o amor como 

possibilidade, no entanto pode ser algo instável. Quanto ao fundo preto, pode apresentar 

pelo menos duas interpretações distintas (1) podendo significar tanto profundeza, 

instabilidade, incerteza, e contrasta com o reflexo do branco carregado pelos corpos 

seminus dos atores, quanto (2) ser importante também para dar visibilidade ao branco 

dos corpos e das vestes utilizadas pelos atores sociais que aparecem na imagem. Por 

ocupar espaço maior no layout, a imagem é privilegiada em relação ao texto verbal que 

aparece do lado esquerdo do layout ocupando um espaço menor (DIAS; VIAN JR., 

2017, p. 185). 

A Figura 5 que representa a unidade 3 está organizada estruturalmente de forma 

complementar Painter, Martin e Unsworth (2013), mas de forma diferente das 

anteriores. O tema a ser explorado na unidade é a “Juventude”, para tanto, é utilizada a 

cor azul. “O azul é a mais profunda das cores – o olhar o penetra sem encontrar 

obstáculo e se perde no infinito” (PEDROSA, 1982, p. 114). O azul representa a terra, o 

universo, a cosmovisão, nesse sentido, estabelece relação com a temática da unidade, a 

juventude pode significar brilho, vigor e deve ser conservada no coração do sujeito 

como fator predominante de infinitude. O texto verbal que abre a unidade é formado 

pelo poema “Os degraus”, do poeta Mário Quintana (cf. Figura 5). 
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Figura 5: Unidade 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: 

Reproduzido de Cereja e Magalhães (2012, p. 124) 

 

 Diferentemente das anteriores, a unidade 3 apresenta um layout em que a parte 

verbal é sobreposta à visual. Nesse caso, é possível perceber que há mais valorização no 

texto verbal, uma vez que ele está localizado na parte superior. Segundo Kress e van 

Leeuwen (2006), os elementos colocados na parte superior de uma página são 

apresentados como real, pois podem conferir status de glamour aos seus usuários, 

enquanto que o visual colocado na parte inferior da página apresenta informações mais 

ou menos factuais sobre ela (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 186). Nesse sentido, o 

significado do texto visual parece estar ofuscado por máscaras enigmáticas e por isso 

requer maior atenção do leitor.  
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A Figura 6 que representa a unidade quatro está organizada com texto verbal à 

esquerda do layout e visual à direita. O tema abordado na abertura da unidade é “Nosso 

tempo” e, como cor de fundo, é utilizada a cor laranja. Para Pedrosa (1982), a cor 

laranja tem enorme poder de dispersão e representa aspectos de mutação, inconstância, 

instabilidade e dissimulação. Dessa forma, pode-se concluir que a escolha da cor 

representa relação com a temática proposta para a unidade. De acordo com o senso 

comum, na sociedade atual, principalmente os mais jovens têm dificuldade de 

concentração e mudam constantemente. O texto verbal é formado pela música 

“Milagres” de Cazuza, Figura 6 que se segue. 

 

Figura 6: Unidade 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

Reproduzido de Cereja e Magalhães (2012, p. 192) 

 



 

38 
 

 O layout da unidade quatro está estruturado com texto verbal à esquerda e visual 

à direita. O texto visual ocupa espaço maior no layout, por isso, possui mais relevância 

sobre o texto escrito (DIAS; VIAN JR., 2017, p. 185). O texto verbal é representado 

pela letra da música “Milagres”, composta por Cazuza, Denise Barroso e Frejat, e 

interpretada por Cazuza. O visual é formado por uma das obras do grafiteiro Bansky 

que representa um artista de rua arremessando um buquê de flores. Em si a imagem 

estabelece relação com o texto escrito, uma vez que ambos tratam da questão referente à 

arte de rua, como expressão de liberdade e criatividade. 

 

4. SÍNTESE DAS UNIDADES: AS VARIÁVEIS DE REGISTRO, A COR E A 

TIPOGRAFIA COMO ELEMENTOS MULTIMODAIS 

 

A partir da integração intermodal proposta por Painter, Martin e Unsworth 

(2013), a abertura das unidades do LD é organizada estruturalmente com layout do tipo 

complementar, com texto verbal e visual em espaços distintos, que pode funcionar 

como uma boa fonte de elementos para a construção dos sentidos que serão 

desenvolvidos nos capítulos que compõem as unidades. Da mesma forma, também é 

possível afirmar que, a cor e a tipografia utilizadas na construção do layout das páginas 

de abertura das unidades, são elementos extremamente importantes para o professor e o 

aluno, ao utilizar o livro em sala de aula, para que possa despertar nos alunos a 

construção do Campo sobre os assuntos que serão tratados nos capítulos de cada 

respectiva unidade do LD. 

O Campo é construído na abertura das unidades do LD pela construção temática 

abordada em cada unidade para situar os leitores a respeito do que será tratado no 

decorrer da unidade a ser estudada. As Relações são construídas na abertura das 

unidades do LD pela distância social estabelecida no processo de produção entre 

autores, editores do LD e os usuários que, são professores e alunos, no processo de 

construção de significados para a promoção de ensino-aprendizagem, ou seja, os alunos 

devem ter um papel ativo como construtores dos sentidos que o texto verbal e o texto 

visual permitem inferir. o Modo relacionado à abertura das unidades do LD pode ser 

construído por meio dos textos verbais e não verbais, e pela forma como é organizado o 

layout de cada unidade. Trata-se, portanto, de um elemento relevante na construção dos 

sentidos permitidos pelos textos verbais e visuais na abertura das unidades e, como tais, 
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devem ser trabalhados pelos professores, isto é, não estão lá por acaso, apenas como 

elemento decorativo. 

A cor é caracterizada como um importante aspecto multimodal para criar sentido 

na abertura das unidades do LD, cada unidade apresenta uma cor específica que serve 

como elemento para situar o aluno na respectiva unidade. Kress e van Leeuwen (2002) 

apontam que talvez a cor seja um modo característico para a era da multimodalidade. 

Ela pode combinar livremente com muitos outros modos, em arquitetura, tipografia, 

design de produto, design de documentos etc., no entanto, ela não existe por conta 

própria. Pode sobreviver apenas em um ambiente multimodal. Kress e van Leeuwen 

(2002) discutindo o trabalho de Kandinsky (1977) apontam que a cor tem dois tipos de 

valor, um valor direto, que é o efeito físico e real da cor no visualizador, e um valor 

associativo, como quando associamos vermelho com chamas ou sangue, ou outros 

fenômenos de alto valor simbólico e emotivo (KRESS; VAN LEEUWEN, 2002, pp. 

354-355). 

Outro aspecto relevante que aparece no layout das páginas de abertura das 

unidades e pode contribuir para a promoção de significado multimodal é a escolha e 

organização dos elementos tipográficos. A abertura de todas as unidades do LD é 

construída com o mesmo tipo de fonte. Ou seja, com serifa e sem-serifa, como 

apresentado na Figura 7 que se segue. 

 

Figura 7: Tipos de fontes nos layouts do LD analisado 

 

Não-serifada 

 

 

Serifada 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na Figura 7 é possível observar-se dois tipos tipográficos de fontes: a não-

serifada, comum no uso de títulos com peso bold, para evitar que os remates das serifas 

se juntem dificultando a leitura. E a serifada que Segundo Lima-Lopes (2015), é de 

leitura mais fácil, uma vez que seus adornos servem como facilitadores à leitura. Para 

Finizola (2010), serifas são remates presentes em alguns estilos de letras.  
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Para Lupton (2018), a tipografia pode iluminar a construção e a identidade de 

uma página, tela, lugar ou produto, ainda segundo a autora, a tipografia é uma interface 

com o alfabeto. Portanto, a escolha do tipo de fonte para a construção dos textos verbais 

que aparecem no layout da página de abertura das unidades do LD, pode contribuir para 

a construção de significado multimodal. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da descrição e da análise dos elementos de multimodalidade 

apresentados neste texto, mostrou-se como se configuram as ocorrências de integração 

intermodal entre texto verbal e texto visual na abertura das unidades do LD Português 

Linguagens, do nono ano do Ensino Fundamental, aprovado pelo PNLD de 2014. O 

objetivo foi o de caracterizar e descrever a forma como os aspectos de multimodalidade 

se configuram e como funcionam como um potencial que pode ser trabalhado como 

fonte para o letramento multimodal. 

Portanto, é possível afirmar que a abertura das unidades do LD apresenta 

recursos multimodais que podem ser explorados por professores de Língua Portuguesa 

para a promoção dos multiletramentos apontado por Rojo (2012). Isto é, pode ser 

caracterizado como uma poderosa fonte de elementos com aspectos multimodais que 

podem ser utilizados em sala de aula e que possuem um vasto potencial para a 

promoção do letramento verbo-visual multimodal. 
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RELAÇÕES DE TRANSNACIONALISMO DE PRESTÍGIO E 

CONCENTRAÇÃO DE PODER EM MOBILIDADE ACADÊMICA 
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Resumo: Relações de transnacionalismo de prestígio e concentração de poder em 

mobilidade acadêmica 

O fenômeno de transnacionalismo se relaciona diretamente com programas de 

mobilidade acadêmica, que são mecanismos que viabilizam esse processo. O trabalho 

investiga como a mobilidade Brasil-Reino Unido, dentro de um programa britânico 

(Chevening), contribui para a formação de perspectivas cosmopolitas, interculturais e 

linguísticas tendo em vista o conceito de transnacionalismo de prestígio. O estudo 

também se propõe a identificar relações transnacionais, tendo em vista a posição 

hegemônica da língua inglesa no processo de mobilidade acadêmica e analisar quais são 

as características dos participantes do programa no que concerne à área de atuação, à 

distribuição geográfica e aos principais destinos dos participantes desse programa de 

mobilidade. No que diz respeito à metodologia, um levantamento de dados de caráter 

quantitativo foi realizado com o intuito de analisar informações obtidas do “Handbook 

Brazil Alumni Yearbook – 1984–2014”. Os resultados do trabalho contribuem para o 

campo de pesquisa em mobilidade acadêmica. 

 

Palavras-chave: Transnacionalismo de Prestígio. Mobilidade acadêmica. Concentração 

de poder.  

Abstract: Transnationalism of prestige relations and concentration of power in 

academic mobility 

The phenomenon of transnationalism is directly related to academic mobility programs, 

which are mechanisms that make this process feasible. The research investigates how 

the mobility between Brazil and the United Kingdom, within a British program 

(Chevening), contributes to the formation of cosmopolitan, intercultural, and linguistic 

perspectives in view of the concept of transnationalism of prestige. The study also aims 

to identify transnational relations, considering the hegemonic position of the English 

language in the process of academic mobility; to analyze the characteristics of alumni 

taking into account their field of study, geographical distribution, and the main 

destinations of the participants in this mobility program. Regarding the methodology, a 

quantitative data collection was conducted to analyze information from the "Handbook 

Brazil Alumni Yearbook – 1984–2014". The results of this work contribute to the field 

of research in academic mobility. 

Keywords: Prestige Transnationalism. Academic mobility. Concentration of power 
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1 1 INTRODUÇÃO  

 

A expansão da língua inglesa no processo de globalização tem se mostrado 

central em grande parte do mundo. Entende-se “globalização” como um “aumento das 

relações humanas e financeiras em todo o mundo, impulsionado pelo avanço 

tecnológico no campo da mídia e da informação que a humanidade conquistou nos 

últimos séculos” (BLOMMART, 2010, p. 13).  

Em consonância com esse processo, o aprendizado da língua inglesa se faz 

necessário e passa a ser considerado um investimento pessoal e profissional. Phillipson 

(1992) afirma que o ensino de inglês amalgama aspectos econômicos, educacionais e 

culturais, tendo o Reino Unido e os Estados Unidos da América como protagonistas 

nesse processo de expansão e de comercialização desse idioma, que dominavam e 

ditavam as abordagens pedagógicas a serem aplicados pelas instituições. O inglês 

funcionou, e ainda funciona, em muitas regiões do globo como uma língua missionária 

para tornar bilíngues os monolingues, quase por conversão religiosa, um caminho para 

uma vida cheia de oportunidades como afirma Moita Lopes (2008). 

 A língua inglesa tem sido considerada por algumas entidades, tais como: escolas, 

governos ou grupos sociais, um “item de exportação”, uma commodity, que movimenta 

um montante de mais de £10 bilhões de libras esterlinas, ou mais, na economia do 

Reino Unido, de acordo com Lord Neil Kinnock, que já foi presidente do Conselho 

Britânico (GRADDOL, 2006). Moita Lopes (2008) afirma que mais de um bilhão de 

pessoas aprendem inglês atualmente, sendo o número de não nativos superior ao de 

nativos do idioma. Na realidade, essa hegemonia linguística confere aos países 

anglofônicos vantagens competitivas, pois os periódicos mais relevantes e impactantes 

no mundo científico são escritos em inglês e grande parte da informação que é coletada 

em termos de dados é compilada em língua inglesa, não se trata, por vezes, de uma 

questão de qualidade, mas de abrangência. O uso da língua inglesa como a ferramenta 

de comunicação domina grande parte do comércio mundial, assim sua prevalência se 

faz presente no turismo, nas relações sociais (virtuais e pessoais), na medicina e em 

grandes eventos em uma escala global.  

A língua inglesa se expande e se modifica diariamente, uma abordagem mais global tem 

se mostrado mais relevante para o ensino dessa língua, o termo mais comumente usado 

é o “Global English” (KUBOTA, 2015). O sucesso econômico e militar dos países 

anglofônicos pode ser um fator que justifica essa notável expansão, por vezes, vista 

como um projeto tendencioso de neocolonização cultural de dominação anglo-saxão, 

apesar da tendência da promoção de politicas multilinguistas e de diversidade cultural 

(BLOMMAERT et al., 2005; WEI, 2008).  

Assim, a língua se configura de forma desigual no meio social, sendo vista como 

uma forma de capital simbólico (BOURDIEU, 1998) que é usada para estabelecer 

relações de poder. Essa forma de capital se valoriza quando grupos hegemônicos de 
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poder consideram-na superior às outras e, dessa maneira, atribuem-lhe valor (social e/ou 

econômico), fazendo assim, por sua vez, aumentar o valor de quem possui essa forma 

de capital. Contudo, sabe-se que a oportunidade de acesso a esse “bem” ou “produto” é 

desigual e injusta. No entanto, o inglês é cada vez mais ensinado em escolas em parte do 

mundo, com o rótulo de “Global English”, como já foi mencionado (SEIDLHOFER, 

2005; IVES, 2006). É a visão do mercado da língua inglesa, que discrimina o professor 

não nativo e encoraja a proliferação dos cursos livres de idiomas, das escolas 

internacionais e bilíngues e de cursos ministrados em inglês nas universidades muito 

comuns na América Latina, no Oriente Médio, na África, na Europa Oriental e na Ásia. 

Percebe-se um aumento no número de escolas que se intitulam “bilíngues”, mesmo sem 

terem condições, por vezes, de ofertar o serviço de forma eficiente por não terem 

profissionais capacitados em ambas as línguas. No caso do Brasil, o prestígio da língua 

inglesa colabora para a formação de uma elite nacional. Assim, somente uma parcela 

reduzida da população nacional tem acesso a boas escolas de idiomas privadas, a bens 

culturais e um ambiente propício para aprender uma língua estrangeira de forma eficaz, 

existe também a crença de que não é possível aprender inglês em escolas regulares. O 

privilégio de poder frequentar centros culturais e escolas de idiomas confere vantagens 

para os que são privilegiados em situações de competição no mercado de trabalho, 

dentre outros contextos nos quais saber outras línguas é uma vantagem. Para os 

financeiramente privilegiados, ser bilíngue é uma condição sine qua non, mas é um 

obstáculo a ser superado por quem possui recursos financeiros limitados.  

É uma batalha desigual que implica na perda de autonomia nacional, pois o inglês, for 

vezes, suplanta o uso de línguas nativas nos âmbitos comerciais, culturais, políticos, 

acadêmicos e na vida cultural. Phillipson (2009, p. 338) prefere chamar o inglês de 

“lingua economica, lingua cultura, lingua academica, lingua emotiva, lingua bellica, 

lingua frankesteinia” e critica o rótulo de língua franca que alguns autores preferem 

usar para a língua (SEIDLHOFER, 2005; GRADDOL, 2006), essa denominação ainda é 

comum (CANAGARAJAH, 2013). 

Moita Lopes (2008) tem questionado o papel da língua inglesa no mundo sob a luz da 

epistemologia de fronteira ou o “pensamento de fronteira” (MIGNOLO, 2000). De 

acordo com essa teoria, o inglês é abordado como uma língua que colabora com a 

construção de uma globalização que se apropria das vozes locais e dá novos contornos à 

vida local, sem imitar padrões globais e possibilitando ao falante construir novos 

desenhos para o uso desse idioma. Desta maneira, o inglês tem um papel que é 

“transimperial e transdisciplinar” provendo indícios da existência de um tipo diferente 

de poder, em grande parte transdisciplinar e significativamente "aberto" sob uma ótica 

de pessoas que estão nas margens, com o intuito de transformar a realidade desses 

indivíduos e não somente alimentar o que já existe, uma “atividade de descolonização” 

da posição dos “subalternos”. Assim outras formas de ver o mundo são levadas em 

consideração. Moita Lopes (2008) reafirma o poder dos que estão na margem do 

processo e acredita que essa abordagem pode transgredir conceitos estabelecidos e 

fomentar novas posturas no que concerne à língua inglesa. 



 

46 
 

Da mesma maneira, uma visão mais positiva do papel do inglês no mundo que postula 

que essa língua serve como um canal que pode unir pessoas de diferentes raças, crenças, 

sexualidades, gêneros com o intuito de fomentar uma sociedade mais diversa e solidária. 

Nas palavras de Moita Lopes (2008), as fronteiras devem ser estendidas por uma 

glotopolítica mais inclusiva que perpassam por usos de vários tipos de inglês. Para 

concluir, entende-se que a língua inglesa tem um papel importante no processo de 

mobilidade humana.  

No que concerne a essa mobilidade humana, o fenômeno do transnacionalismo (FAIST, 2000; 

VERTOVEC, 2009; DUFF, 2015) será abordado no trabalho, assim como o conceito de 

transnacionalismo de prestígio. A linguista Patricia Duff (2015, p. 57) apresenta esse conceito 

como “a travessia de fronteiras culturais, ideológicas, linguísticas e geopolíticas e limites de 

todos os tipos, mas, especialmente, os dos Estados-nação.” Ainda, a autora aponta que, em 

ambientes transnacionais, há uma ênfase em experiências que permeiam gerações distintas e 

que afetam os indivíduos, as línguas e as comunidades. Várias entidades estão envolvidas 

nesse processo, tais como atores sociais, instituições, recursos e redes formais ou informais.  

Essa concepção está em conformidade com o conceito explicitado por Vertovec (2009, p. 2) que 

caracteriza o transnacionalismo, como: o “desenvolvimento de mercados e cadeias de 

oferta interconectadas, o crescimento e a expansão de Organizações Não-

Governamentais e movimentos sociais, e a função dos Estados-nação, dos acordos 

multilaterais e das políticas internacionais.” O autor salienta que o transnacionalismo 

representa a intensificação dessas relações sociais em um nível mundial. 

No entanto, é importante diferenciar o conceito de “internacional” e de 

“transnacional”, pois o último se manifesta no âmbito privado, por exemplo, empresas 

multinacionais ou organizações supranacionais, ou seja, é mais abrangente, ao passo 

que a concepção internacional implica um papel estatalista nas relações entre as 

entidades envolvidas por meio das fronteiras.  

O conceito de transnacionalismo é fundamental para a compreensão atual da noção de 

identidade na linguística aplicada, que visa compreender formas de cidadania cada vez 

mais flexíveis, muitas vezes digitalmente mediadas (ou não-cidadania). Sabe-se também 

que o processo de mobilidade pode proporcionar aos indivíduos uma melhoria de sua 

proficiência linguística em determinada língua por meio da ampliação de seu léxico, 

interação com pessoas de diferentes origens socioculturais. Esse contato 

sociolinguístico pode provocar movimentos identitários diversos, assim como a 

assimilação de aspectos sócio-transculturais. 

Dessa forma, o fenômeno do transnacionalismo está atrelado à globalização e afeta 

diversos campos de conhecimento como a medicina, a educação, a geografia, a turismo, 

o comércio, a administração, dentre outras áreas. Sabe-se também que o 

transnacionalismo está relacionado à questão de identidade, isto é, como as pessoas se 

vêem, se relacionam ou se imaginam no meio social, assim como as pessoas se 

posicionam na sociedade. Essas são relações necessárias entre identidade e prática 
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educacional, avaliação, política de linguagem, escolha de idioma e práticas discursivas 

cotidianas. 

Outro ponto relevante para o trabalho levantado por Duff (2015) é o relato das 

histórias pessoais, as trajetórias, as aspirações e a mobilidade de indivíduos que 

participam de experiências transnacionais. Além da questão identitária dos 

participantes, o trabalho procura entender como essas relações afetam os discursos que 

são provenientes não somente do Norte Global, que é mais afluente, mas também do Sul 

Global, menos afluente. No entanto, faz-se importante mencionar que os trabalhos cujo 

enfoque é no Sul Global são quantitativamente inferiores.  

A perspectiva teórica na área de transnacionalismo citada pela autora que é 

pertinente ao trabalho é o de transnacionalismo como prática social e de (re)produção 

cultural, que tem Bourdieu (1977, 1991) como um dos principais autores, com suas 

teorizações quanto ao capital e temas relacionados como o campo (o conhecimento 

social espaço em que as atividades ocorrem) e o habitus (conhecimento e disposições 

culturais). O destaque é dado ao capital, pois o capital econômico, humano, simbólico e 

cultural são facilitadores nesse processo e estão relacionados aos indivíduos que 

participam de atividades transnacionais. 

Consonante com o trabalho de Duff (2015), Byram (2008) afirma que o processo 

de se tornar internacional pode implicar uma reavaliação de crenças, comportamentos e 

valores que pode acarretar modificações ou adaptações. Em parte, a aceitação da 

identidade social do indivíduo depende das outras pessoas, ou seja, como as pessoas 

vêem sua aceitação ou se são absorvidas pelo grupo social desejado.  

Por fim, Byram (2008) afirma que “tornar-se internacional” é um complemento 

aos valores, comportamentos, crenças e uma extensão da ideia de identidade nacional. O 

desejo de se tornar um ser internacional tem se tornado uma tendência global na 

produção de obras cujo tema é a internacionalização da educação 

(KUMARAVADIVELU, 2006; TEICHLER, 2004, 2009; DE WIT, 2010; MOITA 

LOPES, 2006; NOGUEIRA, 2007, 2010, 2011; FINARDI E ROJO, 2015, WINDLE E 

NOGUEIRA, 2015; VILAÇA, 2017). Os programas de mobilidade acadêmica são 

exemplos de mecanismos que viabilizam esse processo de internacionalização da 

educação. No próximo capítulo, um panorama desses programas de mobilidade 

acadêmica será apresentado. 

2 2 PROGRAMAS DE MOBILIDADE ACADÊMICA DE PRESTÍGIO 

 

O intercâmbio entre as universidades internacionais é uma condição fundamental para 

que o processo de internacionalização dessas instituições seja feito com eficiência. Esse 

processo implica na produção de pesquisas de alto impacto. Esse tipo de mobilidade é 

promovido por diferentes organizações, algumas governamentais e outras privadas, 

nomeadamente, bolsas de estudos ou prêmios, dentre outras denominações. 
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Muitas dessas instituições têm como parceiras entidades privadas que oferecem bolsas 

de estudos para alunos brilhantes aos olhos dessas empresas e das universidades. Bolsas 

de estudos têm sido formas de fomentar o desenvolvimento de grupos de pesquisadores 

que se destacam no meio acadêmico pelo alto desempenho e por estarem envolvidos em 

programas, como personagens influentes, em suas comunidades ou em trabalhos 

voluntários, por exemplo.  

No que concerne à seleção desses participantes, o envolvimento pessoal com o projeto 

proposto inicialmente é levado em consideração por diversas bancas de seleção, além de 

habilidades como comunicação interpessoal e liderança. É preciso deixar claro que as 

lições aprendidas e as que o participante poderá aprender e como esse aluno poderá 

beneficiar seu país de origem são requisitos desejados durante as entrevistas. Da mesma 

forma, o crescimento profissional que uma bolsa de estudos pode representar para os 

candidatos é potencialmente impactante, pois ter sido premiado com uma bolsa de 

estudos de prestígio confere vantagens ao candidato, aumentando significativamente 

suas chances em uma seleção para uma vaga cujos principais predicados sejam 

credibilidade, flexibilidade e capacidade de liderança. Estudantes que demonstraram 

possuir esse perfil desejado e que apresentaram resultados pessoais, profissionais e 

acadêmicos possuem mais chances de receberem uma bolsa de prestígio.  

No que tange às políticas de admissão, cada programa possui um tipo diferente, 

mas em geral os padrões de qualificação para os programas de prestígio são muito mais 

exigentes do que as opções típicas de auxílio financeiro, que geralmente não abrangem 

tantos benefícios. Por esse motivo, os prêmios de primeira linha são muito cobiçados e 

disputados, baseados, em sua maioria, em mérito e conferem prestígio aos que são 

agraciados com esses auxílios. Muitas dessas bolsas de estudo oferecem benefícios 

únicos, tais como: estipêndios, taxas consulares, livros, hospedagem, alimentação, 

viagens em grupo, acesso a treinamento especializado e colocação profissional para 

garantir um emprego após a graduação, além de participação em grupos seletos de 

prestígio. O programa que será o foco empírico da pesquisa é o British Chevening 

Scholarships (Reino Unido). 

3 3 O PROGRAMA CHEVENING  

 

O Chevening é um prêmio internacional conferido pelo governo do Reino Unido 

com o intuito de desenvolver futuros líderes mundiais. O programa é financiado pelo 

Ministério de Relações Exteriores (FCO) e organizações parceiras. Está presente em 

mais de 160 países, as bolsas financiam mestrados em qualquer área e universidade do 

Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte). O Chevening 

oferece uma oportunidade única para futuros líderes de todo o mundo para se 

desenvolver profissionalmente e academicamente, tecer uma rede extensiva de relações 

sociais, ter experiências culturais britânicas e construir relações positivas com o Reino 

Unido. 
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 Os objetivos do programa são dar apoio às prioridades políticas externas do 

Reino Unido e alcançar os objetivos do FCO, fomentando relacionamentos duradouros 

e positivos com os futuros líderes, influenciadores e tomadores de decisão. O FCO do 

Reino Unido tem uma rede de contatos com embaixadas e consulados que têm parcerias 

com empresas para promover os interesses britânicos e a segurança do mundo, 

incluindo a União Europeia (EU), a Organização das Nações Unidas (ONU), o 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, e a Comunidade das Nações 

(Commonwealth). 

O perfil desejado dos bolsistas Chevening é de pessoas que possuam ambição e 

potencial de liderança, os candidatos devem demonstrar exemplos claros de habilidade 

de liderança e influência durante a entrevista, assim como habilidades interpessoais de 

como construir redes de relacionamentos profissionais e estabelecer links com o Reino 

Unido. Os participantes devem expor como uma experiência no Reino Unido será 

relevante para sua área de atuação e para atingir seus objetivos profissionais. É 

importante delinear como esses planos serão atingidos e irão ajudar seus países de 

origem ao retornarem do programa.  

As bolsas de estudos incluem os custos de ensino integral (tuition fee), ajuda de 

custo de valor fixo para subsistência (para um indivíduo), passagem de ida e volta em 

classe econômica para o Reino Unido, auxílios extras para gastos essenciais (incluindo 

visto). Durante o curso no Reino Unido, os bolsistas Chevening são convidados para 

diversos eventos exclusivos de networking, palestras, viagens pelo Reino Unido e 

oportunidades de voluntariado. Após a conclusão do mestrado, os bolsistas se juntam a 

mais de 50.000 outros Chevening Alumni que formam, em conjunto, uma rede global 

de influência prestígio. No Brasil, são mais de 1.600 profissionais que desempenham 

funções de destaque nos mais diversos setores atualmente. No ano acadêmico de 

2019/2020, mais de 1.500 bolsas de mestrado serão ofertadas pelo Programa Chevening 

em mais de 160 países. No Brasil, mais de 1.500 pessoas se inscreveram e 64 

profissionais farão parte do programa Chevening. 

Tendo concluído o aporte teórico do projeto, podemos delinear os objetivos da 

pesquisa no capítulo 4. 

4 4. OBJETIVOS DO TRABALHO  
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A pesquisa tem como objetivo principal investigar como a mobilidade Brasil-Reino 

Unido, dentro de um programa britânico (Chevening), contribui para a formação de 

perspectivas cosmopolitas, interculturais e linguísticas tendo em vista o conceito de 

transnacionalismo de prestígio. Os seguintes objetivos específicos compõem o estudo: 

 

1 – Analisar quais são os destinos mais prestigiados pelos bolsistas e quais são 

suas áreas de atuação, bem como a distribuição geográfica desse público no Brasil e no 

Reino Unido; 

2 – Identificar relações transnacionais, tendo em vista a posição hegemônica da 

língua inglesa no processo de mobilidade acadêmica e analisar características dos 

participantes do programa.  

5 5. METODOLOGIA  

 

 Esse item tem o intuito de introduzir uma breve discussão acerca da abordagem 

metodológica e do desenho da pesquisa adequados para examinar as perguntas de 

pesquisa propostas no capítulo 4.  

No que diz respeito à metodologia, uma pesquisa documental foi conduzida para 

compilar literatura relevante acerca do processo de mobilidade acadêmica e a 

contribuição desse fenômeno na formação intelectual, linguística e cosmopolita dos 

participantes. Esta pesquisa também se baseia em uma abordagem qualitativa que 

implica análise, descrição e interpretação de fenômenos de pesquisa, com o intuito de 

conferir significados ao material coletado.  

No que diz respeito aos procedimentos de pesquisa, dados relacionados à origem, à 

universidade de destino, à área de atuação e ao crescimento quantitativo serão 

levantados e analisados quantativamente do “Handbook Brazil Alumni Yearbook – 

1984–2014”. 

 

5.1 6. ANÁLISE DOS DADOS  

Para a análise de dados, as questões de pesquisas foram direcionadas para 

análise dos grupos que participaram do programa entre os anos de 2004 e 2014 descritos 

no livro “Handbook Brazil Alumni Yearbook – 1984–2014”. O número de participantes 

de cada estado foi levado em conta, o estado de residência dos alumni por estado, as 

cidades de destino dos participantes, as universidades que merecem destaque, bem 

como os cursos escolhidos foram analisados.   

O número de participantes foi o primeiro item a ser observado, a tabela 6.1 

ilustra o resultado da análise quantitativa do número de participantes do programa no 

período de dez anos.  
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Anos   Número de participantes 

   2004 
 

56 

2005 
 

50 

2006 
 

43 

2007 
 

38 

2008 
 

29 

2009 
 

25 

2010 
 

10 

2011 
 

19 

2012 
 

18 

2013 
 

21 

2014   27 

   Total 
 

331 

 

Tabela 6.1: Número de participantes do programa Chevening de 2004 a 2014. 

Na análise da Figura 6.1, fica mais evidente que houve uma queda significativa 

no número de participantes de 2004 até 2010 e um aumento de oferta de bolsas dos anos 

de 2010 para 2011, seguido de uma leve queda em 2012 e um aumento de 2012 para 

2014. 

 

Figura 6.1: Número de participantes do programa Chevening de 2004 a 2014. 

O segundo item foi o local de residência dos participantes do programa, o 

resultado da análise aponta um número total de 331 participantes residentes em 12 

estados2 da federação e o Distrito Federal. É possível observar que os estados de São 

Paulo e do Rio de Janeiro, bem como o Distrito Federal se destacam quantitativamente 
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dos outros estados em número de participantes, correspondendo a 27%, 21% e 18%, 

respectivamente. Os outros estados correspondem a 14% somados, os participantes que 

moram no exterior são 18% e, ainda, 2% dos participantes têm paradeiro desconhecido.  

A maioria dos participantes mora na capital dos seus respectivos estados e os 

alumni que residem no exterior se concentram no norte global3. Os dados apontam que 

há uma concentração de participantes nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro e no 

Distrito Federal. Esse fato pode sinalizar que o poder econômico nacional está 

concentrado nessas regiões, bem como escolas e universidades de qualidade, mais bem 

conceituadas ou posicionadas em rankings internacionais.  

Outro fato a ser observado é o número de participantes que não retornam ao 

Brasil e escolhem o Reino Unido como residência após a experiência ou se mudam para 

outro país, muitas vezes em busca de melhores condições de trabalho e de vida. A 

Figura 6.2, mostra o crescimento e o declínio no número de participantes de cada 

estado, a Figura 6.3 aponta o local de residência dos bolsistas em valores percentuais e a 

Tabela 6.2 evidencia esses movimentos em termos numéricos. 

 

Figura 6.2: Número de participantes do programa Chevening de 2004 a 2014. 

Anos   

São 

Paulo 

Rio de 

Janeiro 

Distrito 

Federal 

Outros 

Estados 

Residentes 

no 

Exterior 

Paradeiro 

Desconhecido 

        2004 

 

18 13 2 8 16 0 

2005 

 

10 9 9 11 4 1 

2006 

 

8 7 10 9 6 2 

2007 

 

10 8 11 5 4 0 

2008 

 

7 9 5 1 6 2 

2009 

 

7 6 6 0 5 1 
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2010 

 

3 2 2 1 2 0 

2011 

 

5 1 2 2 7 2 

2012 

 

5 5 2 1 5 0 

2013 

 

9 3 3 3 3 0 

2014   8 7 6 4 2 0 

        Total 

 

90 70 58 45 60 8 

Tabela 6.2: Número de participantes do programa Chevening de 2004 a 2014. 

 

 

Figura 6.3: Local de residência dos bolsistas (2004-2014). 

No que concerne ao número de alunos por país4, a Inglaterra recebeu 354 participantes, 

Londres foi o destino de escolha de 246 bolsistas, as prestigiosas Oxford e Cambridge 

tendo sido a escolha de 10 e 15 alunos, respectivamente. Outros 83 alunos escolheram 

cidades do interior inglês, com destaque para as University of Essex e a University of 

Sheffield, com 8 e 7 alunos, respectivamente.  

A Escócia recebeu 22 bolsistas, com destaque para a University of Strathclyde, que 

recebeu 13 alunos. Já o País de Gales recebeu 3 alunos, tendo como destinos as 

Swansea University e Cardiff University com 2 e 1 alunos, respectivamente. A 
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University of London merece destaque por ter recebido 244 alunos distribuídos em 

várias faculdades, tais como: a London School of Economics and Political Science 

(120), University College London (19), King‟s College London (12), Goldsmiths (16), 

Royal Holloway (3), Queen Mary (10), City University London (6), University of 

London (33),5 School of Oriental and African Studies (3) e Birkbeck (2). A figura 6.4 

aponta essa relação assimétrica: 

 

Figura 6.4: Número de alunos por país (2004-2014). 

 

 

Figura 6.5: Localização das universidades na Inglaterra e número de alunos por cidade 

(2004–2014). 

Em termos quantitativos, a Inglaterra lidera a preferência, pela maioria dos 

participantes, contando com 93% de todos os alunos desse período. A cidade de 

Londres é o destino de 70% desses bolsistas, ao passo que nenhum participante 

escolheu ir para a Irlanda do Norte e somente três foram para o País de Gales. Esse fato 

pode refletir a busca de prestígio acadêmico que os participantes almejam ao procurar 

universidades bem colocadas nos rankings internacionais. 

Por fim, uma relação das áreas escolhidas pelos bolsistas foi realizada, os participantes 

optaram por cursos de diversas áreas, conforme elencados a seguir: Economia, 

Contabilidade e Finanças; Administração e Logística; Governança e Desenvolvimento; 

Direito; Jornalismo; Meio Ambiente e Ecologia, Engenharia e Arquitetura e Estudos 

Culturais. Os cursos escolhidos pelos bolsistas refletem tendências mundiais 

relacionadas à preservação do meio ambiente e às práticas sustentáveis, à capacidade de 

gestão da máquina pública de forma eficaz e responsável, à prática do jornalismo 

responsável, bem como à adoção de políticas inclusivas no que concerne à religião e aos 

direitos humanos. Esses aspectos configuram interesses do governo do Reino Unido em 

nível mundial. 
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5.2 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Experiências transnacionais têm sido valorizadas pela sociedade e pelo mercado 

de trabalho nos últimos anos. O intercâmbio cultural se mostra como um caminho para 

que esse tipo de experiência possa ser vivida. No entanto, nem todos podem passar um 

período de estudos no exterior ou ter o privilégio de estudar em universidades de 

prestígio no mundo. 

 A língua inglesa se coloca como obstáculo para alguns indivíduos, em especial 

os que não tiveram acesso a uma educação em instituições nas quais esse idioma é 

ensinado. No entanto, fazer o uso dessa língua, vista aqui como uma ferramenta, é algo 

comum entre os indivíduos que podem participar e estudar em universidades de 

prestígio. Muitos dos participantes do programa analisado tiveram acesso a escolas 

bilíngues ou a cursos livres de qualidade na sua formação educacional, fato que confere 

vantagens a esses indivíduos. 

 No que concerne aos programas de mobilidade acadêmica de prestígio, tendo em 

vista o período de 2004-2014, a análise dos dados aponta que há concentração de 

participantes nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro e no Distrito Federal, fato 

que poder apontar acúmulo de capital e poder nessas cidades no Brasil. Na mesma 

medida, a Inglaterra é o país do Reino Unido que concentra o maior número de alunos 

do programa Chevening e Londres é o destino preferido pela maioria dos participantes. 

Esse fato sugere que esses bolsistas buscam prestígio acadêmico ao almejarem estudar 

em universidades bem colocadas em rankings internacionais e cursos que abordam 

assuntos que são interesses do governo do Reino Unido em nível mundial. 

Portanto, os dados sugerem que o programa Chevening contribui para que 

indivíduos possam ter experiências transculturais dentro do Reino Unido e, ao mesmo 

tempo, levar conhecimento adquirido em universidades britânicas para seus países de 

origem. No entanto, trata-se de um programa excludente, tendo em vista seus critérios 

seletivos e a concentração geográfica observada nas turmas de 2004 a 2014. 
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Resumo: A formação do leitor crítico em sala de aula é o grande desafio enfrentado 

pelo professor, especialmente de Literatura, uma vez que, recai sobre ele, a 

responsabilidade de aproximar o aluno do texto, apresentando-o de forma prazerosa e 

reflexiva. Nessa tarefa, muitas estratégias metodológicas são postas a serviço de uma 

redefinição das práticas de leitura, dentre elas, a utilização de filmes. Este estudo 

objetiva analisar as crenças literárias de professores de Ensino Médio acerca do 

desenvolvimento do letramento literário em sala de aula, tomando como referência o 

contexto fílmico de “Sociedade dos poetas mortos” e suas práticas de sala de aula. 

Parte-se de uma pesquisa bibliográfica, baseada em Almeida Filho (1993), Barcelos 

(1995; 2001; 2004), Duarte (2002), Leffa (1991), Cosson (2018a; 2018b); Xavier 

(2008), entre outros; e pesquisa de campo, realizada com seis professores de Literatura, 

de quatros escolas da rede pública estadual do Piauí. Na coleta de dados, seguiu-se a 

seguinte sequência didática: i) apresentação e contextualização da proposta aos 

professores; ii) aplicação de questionário inicial (3 questões), a fim de conhecer as 

crenças prévias acerca do ensino da leitura literária em sala de aula; iii) exibição do 

filme; iv) roda de conversa, problematizando o contexto fílmico às experiências de cada 

docente; e v) retomada da aplicação do questionário (1 questão), a fim de obter uma 

compreensão acerca de como eles enxergam as semelhanças e/ou diferenças entre o 

contexto fílmico e as práticas desenvolvidas em sala de aula. A análise revela que os 

professores diferenciaram-se em concordância com a noção de crenças sobre o ensino 

da leitura literária e não se enxergam na perspectiva abordada no filme, admitindo, em 

unanimidade, que suas metodologias trabalham a história da literatura, o que, por sua 

vez, pouco contribui para a construção do leitor cosmopolita. 

 

Palavras-chave: Ensino de Literatura. Crenças literárias. Ensino Médio. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O sistema de crenças está relacionado à cultura, à ideologia e sobretudo, à 

historicidade dos sujeitos sociais, que têm na linguagem, a forma mais legítima de fixar 

seu papel social no mundo. Todas as esferas ou campos de atuação humana são 

permeadas pelas crenças dos sujeitos que a povoam. Em especial, no campo da 
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Educação e das Ciências das Linguagens, essas crenças revelam um modo como os 

atores dessas esferas, enxergam, de forma consciente ou não, as próprias ações ou a dos 

pares em suas imediações. 

Neste estudo, particularmente, toma-se como objeto de reflexão, as crenças de 

professores de Literatura de escolas públicas de Ensino Médio, acerca do 

desenvolvimento do letramento literário em sala de aula, tomando como referência o 

contexto fílmico de “Sociedade dos poetas mortos” e as práticas de leitura que eles 

realizam em sala de aula. 

O filme propicia uma visão crítica, que vai de encontro aos anseios e 

necessidades da educação contemporânea, a qual pretende formar sujeitos capazes de 

pensar criticamente, de forma interdependente, inserindo-se na cultura e na história, 

como protagonista e não como expectador passivo. É essa a visão que sustenta os 

modos de interação e enunciação reflexiva e colaborativa propiciadas pelo filme, 

elemento cultural que “possui uma estrutura em sua produção que deve ser levada em 

consideração enquanto ferramenta educacional de importância no sentido de uma 

construção da cidadania e sua parcela de contribuição pela escola ou universidade” 

(CAMPOS, 2007, p. 07). 

A opção pelo filme “Sociedade dos poetas mortos” parte do fato de ser muito 

aclamado no contexto educacional, recomendado inclusive, em livros didáticos, pela 

discussão sobre o papel do professor na formação crítica dos alunos. O enredo se passa 

em 1959 e conta a trajetória de John Keating (Robin Williams), um ex-aluno da 

tradicional e renomada Academia Welton, nos Estados Unidos, que retorna a instituição 

como professor de Literatura, especialmente de poesia. Em um contexto tradicional e 

autoritário, no qual os alunos não poderiam escolher os caminhos a seguir, o professor 

começa a utilizar métodos de ensino e aprendizagem diferenciados em suas aulas de 

poesia. Por meio do contato com a fruição estética do texto poético, incentiva os alunos 

a terem autonomia de pensamento e a fazerem suas próprias escolhas. Essa postura é 

vista de duas maneiras: i) negativa: causa impacto na rotina pedagógica e insatisfação 

para a direção e as famílias; ii) positiva: os alunos gostam do novo professor e quando 

ele fala sobre a „Sociedade dos Poetas Mortos‟, eles começam a se reunir secretamente 

para a leitura de poesias. Nesse percurso, um aluno destaca-se: Neil, apaixonado por 

artes, mas o pai quer colocá-lo em um colégio militar. Por não aceitar a vontade da 

família, o menino se suicida. Keating é acusado de ser responsável pela morte do aluno. 

O diretor assume suas aulas e os alunos fazem uma manifestação a favor de Keating. 
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Ao aproximar esse contexto da prática pedagógica de professores de Ensino 

Médio, o propósito é fazê-los refletir sobre como estão desenvolvendo o letramento 

literário e a leitura crítica em suas aulas de Literatura. Assim como o professor Keating, 

o professor da escola básica de hoje, tem o compromisso de, por meio da subjetividade 

presente no texto literário, ampliar horizontes e visões de mundo em seus alunos, 

tornando-os críticos e reflexivos. 

O encadeamento entre o contexto fílmico e as práticas docentes foi promovido 

por meio de uma pesquisa de campo, realizada com seis professores de Literatura de 

escolas públicas da rede estadual de ensino do Piauí, os quais apresentaram suas 

percepções, visões e pontos de vista sobre o tema em evidência, deixando claro, suas 

crenças sobre o letramento literário (COSSON, 2018a; 2018b) e as práticas de leitura 

crítica que desenvolvem em sala de aula. 

A investigação sobre esse aspecto, principia da necessidade de entender como 

ocorrem as práticas didático-pedagógicas no ensino da leitura em sala de aula de 

Literatura, uma vez que, as crenças que os professores têm sobre leitura e letramento 

literário, influenciam na organização do processo de ensino e aprendizagem, pois tal 

como ressalta Barcelos (2004, p. 132),“as crenças não são somente um conceito 

cognitivo, mas também social, porque nascem de nossas experiências e problemas, de 

nossa interação com o contexto e da nossa capacidade de refletir e pensar sobre o que 

nos cerca”. E, a partir dessa reflexão, perceber como esse contexto está organizado e 

então, mediar condições para o seu pleno desenvolvimento. 

 

1 CRENÇAS LITERÁRIAS DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO: A 

LEITURA COMO UM CAMINHO PARA ENSINAR A PENSAR EM SALA DE 

AULA 

 

No Brasil, o enfoque sobre as crenças de professores, ganha visibilidade com os 

trabalhos de Barcelos (1995; 2001; 2004), Leffa (1991) e Almeida Filho (1993), na 

perspectiva da LA, partir dos anos 90. Tais conceitos estão intimamente ligados ao 

ensino de línguas, porém alguns autores têm traçado outros caminhos, ainda que 

tímidos, voltados para as crenças no ensino de língua materna. Segundo Barcelos (2004, 

p. 04), “o interesse por crenças surgiu de uma mudança dentro da LA – mudança de 

uma visão de línguas com o enfoque na linguagem, no produto, para um enfoque no 

processo”, que se funda nos usos e nas práticas sociais  
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Assim, já são perceptíveis alguns trabalhos em diversas perspectivas 

investigativas, com interesses no estudo das crenças de professores e alunos, que estão 

vinculadas não tão somente a aprendizagem e o produto, mas principalmente, em todo o 

processo que contribuem para o ensino da leitura e da escrita. Com esse novo enfoque, 

Almeida Filho (1993), utiliza-se do termo “cultura de aprender”. Para o autor, no 

ambiente da sala de aula, os professores agem segundo suas concepções sobre o ensino 

e suas formas de ensinar e aprender uma língua, constituída de intuições, intenções, 

crenças e experiências vivenciadas. 

As crenças apresentam um caráter social, dinâmico, emergente, mediado e 

paradoxal. Para Barcelos (2004, p. 132), há uma consonância na conceituação de cada 

crença, pois todas são atinentes “à natureza da linguagem, aprendizagem de línguas e ao 

ensino/aprendizagem”, além de focalizarem o aspecto cultural e social das crenças como 

instrumentos auxiliares dos alunos na interpretação de suas experiências de 

aprendizagem de línguas. 

Portanto, as crenças são a um só tempo, cognitivas e sociais, uma vez que suas 

origens são decorrentes das experiências vivenciadas e das interações em determinados 

contextos, bem como, da aptidão humana para refletir e pensar sobre aquilo que o cerca. 

Para Silva; Rocha (2007, p. 1022), “as crenças, nesse viés, “refletem” e “refratam” o 

mundo, assumindo um caráter multissêmico, em uma sociedade marcada pelas 

contradições e confrontos de interesses e valores”. Elas são as concepções dos sujeitos a 

partir das experiências, do modo como eles acumulam os resultados das atividades das 

quais participam, materializadas em suas atitudes linguísticas, individuais ou coletivas. 

É a soma e o produto de suas ações e interpretações da realidade encapsulados nos 

acontecimentos do mundo. Alvarez (2007, p. 200) entende que: 

 

A crença constitui uma firme convicção, opinião e/ou ideia que têm o 

indivíduo com relação a algo. Essa convicção está ligada a intuições 

que têm como base as experiências vivenciadas, o tipo de 

personalidade e a influência de terceiros, pois elas são construídas 

socialmente e repercutem nas suas intenções, ações, comportamento, 

atitude, motivações e expectativas para atingir determinado objetivo. 

Elas podem ser modificadas com o tempo, atendendo às necessidades 

do indivíduo e a redefinição de seus conceitos, se convencido de que 

tal modificação lhe trará benefícios. 

 

No que confere às pesquisas com professores acerca da leitura literária, uma das 

crenças que provavelmente mais emperre a formação de leitores literários na escola 
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básica, seja a de que Literatura não se ensina. Muitos professores creem que leitura 

literária é de difícil compreensão, que é algo muito subjetivo e que depende da 

afinidade. Por conta disso, nega-se aos alunos, a possibilidade de encontro com textos e 

autores ficcionais de diversos estilos, tempos e gêneros estabelecendo uma 

compreensão, mesmo que de modo parcial, de como professores e alunos configuram 

cognitivamente esse processo de contato com a Literatura, a partir de suas crenças e, 

além de revelar as distintas influências elas provocam. 

 

2 A CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA DO ESTUDO 

 

Nesta seção, aborda-se os procedimentos metodológicos adotados, a partir da 

pesquisa qualitativa, realizada por meio dos métodos bibliográficos e de campo, 

sobretudo. A investigação sobre as crenças literárias de professores, ocorreu em 

ambientes escolares distintos, com professores de Língua Portuguesa, especificamente 

na área de Literatura, que atuam no Ensino Médio há mais de seis (06) anos. O critério 

de escolha se deu a partir de uma investigação sobre a prática pedagógica destes 

professores com o texto literário e, consequentemente, o uso de filmes como recurso 

didático em suas aulas. 

O cenário de coleta de dados foram duas cidades piauienses: Teresina e Campo 

Maior, em quatro instituições estaduais diferentes, vinculadas a Secretaria Estadual de 

Educação e Cultura (SEDUC-PI). Elegeu-se como participantes da pesquisa, um 

número de seis professores que atuam com a disciplina de Literatura em escolas de 

Ensino Médio. A seguir, apresenta-se, esses sujeitos, os cenários de atuação, suas 

formações e experiências docente. 

 

Quadro 01: Os sujeitos e o cenário da pesquisa 
 

SUJEITOS CENÁRIO DA 

PESQUISA 

SEXO FORMAÇÃO DOCENTE 

Professor A CETI Candido Borges 

– Campo Maior 

F Graduada em Letras - Língua Portuguesa e 

Literaturas. Especialização em Literatura 

Brasileira. 

Professor B CETI Candido Borges 

– Campo Maior 

F Graduada em Letras - Língua Portuguesa e 

Literaturas. Especialização em Linguística 

Aplicada à Educação. 

Professor C U. E. José Olímpio da 

Paz – Campo Maior 

F Graduada em Letras - Língua Portuguesa e 

Literaturas. Especialização em Linguística 

Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa. 

Professor D U. E. Leopoldo F Graduada em Letras - Língua Portuguesa e 
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Pacheco – Campo 

Maior 

Literaturas. Especialização em Docência do 

Ensino Superior. 

Professor E CETI João Henrique – 

Teresina  

M Graduado em Letras - Língua Portuguesa e 

Literaturas. Especialização (SEM) 

Professor F CETI-João Henrique – 

Teresina 

M Graduado em Letras - Língua Portuguesa e 

Literaturas. 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2019) 

 

No processo de coleta de dados, seguiu-se alguns procedimentos metodológicos, 

como: 

i) apresentação e contextualização da proposta aos professores; 

ii) aplicação de questionário inicial (3 questões), a fim de conhecer as crenças 

prévias acerca do ensino da leitura literária em sala de aula: 

01. Qual (ais) a (s) concepção (ões) de leitura literária existente (m) no interior 

de sua prática pedagógica? 

02. Quais metas são propostas para os alunos, a partir dos textos literários 

presentes no Livro Didático de Língua Portuguesa? 

03. Considerando a recomendação do Livro Didático, de explorar conteúdos de 

Literatura por meio de filmes, como você utiliza esse recurso para a 

formação do leitor crítico em sala de aula? 

iii) exibição do filme: “Sociedade dos poetas mortos”; 

iv) roda de conversa, problematizando o contexto fílmico às experiências 

docentes; 

v) retomada da aplicação do questionário (1 questão), a fim de perceber como 

eles enxergam as semelhanças e/ou diferenças entre o filme e as práticas de sala de aula. 

04. Após assistir ao filme “Sociedade dos poetas mortos”, que semelhanças ou 

diferenças você associa da prática docente retratada na obra com sua 

prática pedagógica de ensino da leitura literária em sala de aula? 

A aplicação desses procedimentos aconteceu, portanto, em ocasiões distintas: na 

cidade de Campo Maior, com 4 professores ocorreu na primeira semana de março de 

2019; e com os 2 professores da cidade de Teresina, na segunda semana de março de 

2019. 

O intuito, ao aplicar o questionário em duas etapas –antes e depois de assistir ao 

filme e da roda de conversa – foi promover uma espécie de confronto entre aspectos 

identificados nas falas dos professores, percebendo o modo como eles avaliam o 
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impacto da utilização de filmes nas aulas de Literatura, tomando como referência, o 

enredo de “Sociedade dos poetas mortos”. 

 

3 AS CRENÇAS LITERÁRIAS DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO: UM 

OLHAR PARA OS CONTEXTOS REAIS E FÍLMICO 

 

Essa análise, busca a partir do contato com os sujeitos da pesquisa, verificar 

como a teoria se relaciona/aproxima com a prática, buscando alcançar os objetivos do 

estudo. 

 

3.1 As concepções de leitura literária que norteiam as práticas pedagógicas 

 

O trabalho com a Literatura no Ensino Médio requer que o professor tenha a 

consciência de quais são as crenças que existem socialmente, no meio educacional, em 

relação à leitura literária, bem como, as crenças particulares que ele possui com relação 

a esse trabalho. A partir disso, é possível desenvolver uma prática pedagógica centrada 

na subjetividade dos textos, estabelecer novos hábitos de constituição da Literatura 

como linguagem e processo, que devem estar encapsulados em suas crenças, norteando 

o ensino desse componente curricular, sem perder de vistas o aspecto estético e artístico 

que constrói os sentidos do texto literário. 

No quadro 02, apresenta-se a visão dos sujeitos da pesquisa, a respeito desse 

aspecto: 

 

Quadro 02: As concepções de leitura literária que norteiam as práticas pedagógicas dos professores 

 

SUJEITO RESPOSTAS 

Professor A A leitura constitui um meio para se chegar em algum lugar. 

Professor B Que a leitura estará sempre presente no centro de nossas reflexões e que irá auxiliar o 

aluno na construção de sua cidadania. 

Professor C Sem sombra de dúvidas, hoje o grande desafio é transformar nossos alunos em leitores 

críticos. 

Professor D Busca-se mostrar para os alunos que quanto mais se ler, mais informados serão. 

Também se tem a concepção que quanto mais se lê melhor se escreve, também se 

adquire um melhor vocabulário, além de melhorar sua expressão oral. 

Professor E De leitura como transição entre alfabetização e letramento, onde o leitor poderá usar 

o conteúdo no seu dia a dia. 

Professor F As concepções de leitura literária são aquelas que levam em conta a abordagem de 

textos que, a princípio, conforme suas características, se enquadrem nos mais diversos 

gêneros literários, como poema, romances, novelas, contos, teatro... 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 
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Os professores apontam o contato com o texto como possibilidade de 

desenvolvimento de reflexão crítica, embora a maneira como operam pedagogicamente 

essa ação, não esteja muito clara, pois ainda é forte a crença de Literatura como função 

gramatical. D e F, por exemplo, consideram-na como espaço para conhecimento dos 

gêneros, domínio da língua e aquisição do vocabulário, prevalecendo o olhar sobre o 

ensino de Literatura como possibilidade de aquisição de aspectos linguísticos, dando 

voz assim, a uma visão estrutural do ensino. 

Embora reconheçam a importância dos textos literários como artefato para 

reflexão, há muito mais ideias embutidas de Literatura como suporte para aspectos 

gramaticais do que como experiência estética de arte e prazer. Dados como estes 

sinalizam para as crenças literárias existentes no interior da prática pedagógica, 

desenvolvidas por meio de atividades que adotam os textos e as obras como ponto de 

partida apenas como meio para se atingir objetivos pouco relevantes para a formação 

leitora. 

Para Leite (2012, p. 21), tradicionalmente, a escola entendeu e utilizou a 

Literatura como “instituição nacional, como patrimônio cultural”; “disciplina escolar 

que se confunde com a história literária”; ou como “texto consagrado pela crítica como 

sendo literário”. Dessa maneira, foram priorizados “aspectos da mesma visão elitista e 

ideológica dos textos, transformados em ilustração de um universo hierarquizado e úteis 

à reprodução didática dos valores dominantes”. 

A exploração da leitura com fins na experiência estética, na produção de sentido, 

na ação individual (social), considerando o espaço de interlocução sobre e com o texto é 

uma crença ainda muito tímida, enquanto meta primária de trabalho docente. Ainda que 

não sejam uniformes e que cada indivíduo tenha relativa liberdade para desenvolver as 

práticas pedagógicas, baseadas em suas convicções e ideologias, as crenças devem 

respaldar-se no caráter social e na dinamicidade que emergem das situações entre texto 

e leitor. 

Para Barcelos (2004, p. 132), todas as crenças são atinentes “à natureza da 

linguagem, aprendizagem de línguas e ao ensino/aprendizagem”. Portanto, 

considerando que o caráter funcional e sociointeracionista da língua, considera-se que 

abordagem dos aspectos históricos da Literatura devem ser menos importantes para a 

construção do leitor literário. Deve-se focar os aspectos culturais da estética, do belo e 

do prazer, ajudando assim, os alunos a desenvolverem suas próprias crenças e 
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percepções sobre o texto literário, considerando-o como possibilidade de interpretação 

do real e experiência de aprendizagem. 

 

3.2 A leitura literária a partir dos textos presentes no Livro Didático (LD) de Língua 

Portuguesa 

 

O Livro Didático (LD) de Língua Portuguesa sugere orientações didático-

pedagógicas para o trabalho dos professores de Literatura na sala de aula com uma 

variedade de textos, quase sempre, direcionados para uma cronologia literária, de forma 

fragmentada, servindo apenas, para comprovar, prioritariamente, as características dos 

períodos da história literária, com contextualização dada por recortes de cânones, 

confundindo a “disciplina escolar” com a “história literária” (LEITE, 2012). Dessa 

forma, sem relevância para um ensino de Literatura, que propicie um movimento de 

interação com os fenômenos estéticos do texto. 

Em contrapartida, esses mesmos LD trazem seções, que apontam várias 

sugestões de atividades de leitura para assistir, para ler, para pesquisar, para navegar na 

Internet ou para ouvir. Essas propostas norteiam o professor, no sentido de explorar 

outros recursos, além do LD, conduzindo a discussão para outros contextos e formas de 

trabalhar Literatura com os alunos, que embora escolarizada, não perca sua 

característica e função primordial de estética e de prazer, como refere Magda Soares 

(2006). 

O Quadro 03apresenta a visão dos docentes acerca da leitura literária nos LD: 

 

Quadro 03: A leitura literária a partir dos textos presentes no livro didático de Língua Portuguesa 

 

SUJEITO RESPOSTAS 

Professor A As metas do livro didático é somente trabalhar as características literárias dos trechos 

das obras e a metalinguagem do texto. 

Professor B Além da fluência de leitura, ter conhecimento das mesmas e aplicá-las na sua vida 

cotidiana. 

Professor C Infelizmente, a Literatura compõe uma subunidade dos conteúdos de Língua 

Portuguesa, ofuscando assim, a sua grande importância do desenvolvimento do aluno 

crítico. 

Professor D Bom, como trabalho com os livros, eles trazem uma Literatura voltada para a 

comparação de Literatura Brasileira com a Literatura Europeia. Nesse sentido, 

procura-se mostrar as características de cada modalidade, assim como trabalhar a 

cultura e os costumes dos diferentes países. 

Professor E Cada aluno faz uma leitura direcionada por um roteiro de leitura, registrando os 

elementos do enredo, pesquisando palavras e analisando o estilo da obra e o seu 

contexto histórico, os quais são socializados na roda de leitura. 
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Professor F Estimulá-los a conhecer trechos de obras literárias que transmitem uma passagem 

marcante de seus autores e que tenham sido marcados por uma época, assim, serão 

motivados a conhecerem determinadas obras na íntegra. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Nas respostas dos professores há uma confirmação das hipóteses sobre os 

comandos de leitura de textos presentes nos LD de Língua Portuguesa. Além de 

confirmarem qual é a perspectiva da Literatura – como estudo historiográfico de obras e 

autores (LEITE, 2012) –, é notório que eles seguem essas orientações. Em virtude disso, 

prevalece uma Literatura sem espaço de “fuga” para outros roteiros de leituras. Embora 

os LD tragam sugestões, os professores ainda ficam atrelados aos comandos mais 

“escolarizados”, que „desfiguram, desvirtuam e falseiam‟ a beleza do texto, como diz 

Soares (2006). 

O professor C lamenta, por meio do modalizador “infelizmente”, o pouco espaço 

destinado à Literatura no LD, reforçando a crença de que não há muito o que fazer, além 

do LD. Essa visão é contra censual, pois embora deixem transparecer que não 

“arredam” seu percurso de ensino ao que o LD propõe, revela um mal aproveitamento 

desse recurso, uma vez, no geral, seguindo as orientações do Programa Nacional do 

Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) (BRASIL, 2004), todos os LD adotados 

pelas escolas públicas brasileiras devem trazer a sugestão de explorar diversas práticas 

de linguagens, as quais são multimodais. 

Embora o professor F mencione a palavra “estímulo”, como um ponto de partida 

para o trabalho com a leitura literária em sala de aula, sua visão ainda é limitada, pois, 

ao final, ele assume que o desfecho de sua ação, a priori, „estimuladora‟, é seguir o 

prescritivismo do LD, que caracteriza a Literatura como historicização de conhecimento 

de autores e obras. 

É um trabalho maçante dos professores em fazer com que os alunos “suportem” 

aulas de análises de obras, nomes de autores, datas e contextos históricos, que pouco 

acrescentam para o descobrimento da estética e do prazer da leitura, sendo que estes é 

que deveriam ser os aspectos mais relevantes no ensino de Literatura em sala de aula. 

De fato, esse conhecimento canônico é importante, desde que ele venha 

acompanhado de uma roupagem nova, que fuja do simples conhecimento do autor e da 

análise de obras de que em nada contribuem para a leitura significativa. Essa visão 

vertical e cristalizada, não se pode negar, é fruto de uma crença que existem em torno 

do ensino, marcado por “contradições e confrontos de interesses e valores” (SILVA; 
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ROCHA, 2007, p. 102). O papel da escola é o de escolarizar, porém, urge que os 

professores assumam um caráter polissêmico para a abordagem do texto literário, a 

serviço de uma formação leitora e cidadã. 

Seguir apenas a visão do LD, que valoriza apenas o trabalho historiográfico da 

Literatura, é um aspecto limitado, que não contribui para o processo de construção da 

leitura crítica e reflexiva. Para que isso ocorra, é necessário que os professores explorem 

melhor as possibilidades de uso desse material, utilizando-se, inclusive, das sugestões 

para explorar obras literárias clássicas por meio de filmes, conforme as leituras de 

Campos (2007), Duarte (2002), Xavier (2008), entre outros, que apontam para o aspecto 

qualitativo desse uso. 

 

3.3 A exploração de conteúdos de Literatura por meio de filmes, a partir das orientações 

propostas no Livro Didático (LD) 

 

A maioria dos LD de Língua Portuguesa, na subdivisão Literatura, trazem ao 

final de cada unidade/capítulo, uma seção apresentando com sugestões e propostas de 

atividades para além dos conteúdos. Dentre elas, o filme é apresentado como bastante 

relevante para fixar a aprendizagem, pelo caráter de sua ludicidade, pelo engendramento 

cognitivo e cultural da história, pela capacidade de melhor compreensão e de prender a 

atenção do aluno. 

Porém, no caso de seguir essas sugestões, é importante é saber que a leitura do 

texto integral e original nunca será substituída pela imagem e pelo som. O intuito que é 

o dinamismo da linguagem fílmica possa ser mais um caminho de leitura para explorar 

a obra. A exploração desse artefato cultural, com que fins e propósitos bem delimitados, 

possibilita a ampliação dos horizontes da leitura e da escrita crítica dos alunos. 

De tal modo, traz-se a seguir, no Quadro 04, aquilo que os sujeitos da pesquisa 

apontam sobre as possibilidades de exploração de conteúdos de Literatura por meio de 

filmes, a partir das orientações propostas no LD: 

 

Quadro 04: A exploração de conteúdos de Literatura por meio de filmes, a partir das orientações 

propostas no livro didático 

 

SUJEITO RESPOSTAS 

Professor A Não é uma constante. Às vezes são filmes que não agradam aos alunos, pois são 

longos, em virtude do pouco tempo das aulas de Literatura. 

Professor B Os filmes servem de reflexão para sua vida cotidiana e entender melhor os 

conhecimentos. Para que os discentes deixem de ser codificadores e se tornem 
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leitores, além de aguçar o senso crítico, através de filmes. 

Professor C Busco complementar os estilos literários quando há tempo, mas raro. Trago mais a de 

leitura de poemas, síntese de obras, exposição de pontos de vista. 

Professor D O cinema é um excelente recurso para ser utilizado em sala de aula, pois faz com que 

o aluno tome conhecimento de algo através do vídeo. Sabemos que muitos alunos não 

gostam de praticar a leitura, pois não são incentivados desde pequenos a ter esse 

hábito. 

Professor E Exibindo filmes baseados em obras literárias lidas pelos alunos, ressaltando as 

semelhanças e diferenças entre os dois gêneros. 

Professor F Primeiro, aborda-se o conteúdo literário, em seguida, absorve-se o que os alunos já 

conhecem sobre o que está sendo abordado, enfim, para ilustrar o que foi abordado, 

expõe-se um filme que retrate uma obra literária, a qual já foi comentada em aulas 

anteriores. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

No discurso dos professores, as atividades com auxílio de filmes em sala de aula 

não são uma prática constante. O professor A menciona que os filmes, muitas vezes, 

não agradam aos alunos. Os professores B e C, declaram que utilizam esse recurso para 

a promoção da leitura crítica e como complemento para os conteúdos, isto quando há 

tempo, preferindo mais a síntese de obras, a leitura de poemas e a exposição do ponto 

vista. Nisso, parece prevalecer ainda, uma subutilização do recurso, sem explorar seu 

potencial pedagógico e educativo. 

Nas respostas dos professores D, E e F, há a consideração da proposta do filme 

em sala de aula como aspecto importante para o ensino de Literatura. Eles acreditam 

que essa abordagem deve sempre vir associada aos conteúdos estudados, no intuito de 

justificar seu uso e funcionalidade, e, ao mesmo tempo, fazer com que os alunos leiam o 

texto literário. Sobre este aspecto, retoma-se Duarte (2002, p. 51-52), ao ressaltar que: 

 

O significado cultural de um filme (ou de um conjunto deles) é sempre 

constituído no contexto em que ele é visto e/ou produzido. Filmes não são 

eventos culturais autônomos, é sempre a partir dos mitos, crenças, valores e 

práticas sociais das diferentes culturas que narrativas orais, escritas ou 

audiovisuais ganham sentido. 

 

Pela proposição apontada pelos professores, a atividade fílmica não encontra 

outro fim, a não ser explicar a história das obras literárias estudadas. Esse aspecto 

contraria a visão de Xavier (2008), ao apontar que a utilização desse recurso exige um 

planejamento sistemático, que contemple o diálogo entre a função fílmica e a do texto 

literário. Do contrário, a atividade passa a ser apenas um roteiro ou um „passatempo‟, a 

serviço de “passar conteúdos” por si mesmos, sem crivo de criticidade, a partir de sua 

utilização. 
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Fica claro, portanto, que o objetivo da atividade fílmica é abrir espaço para a 

reflexão e outros possíveis caminhos para enxergar a Literatura como processo para a 

liberdade da estética visual e auditiva presentes na obra artística. O filme precisa ter um 

elo e uma articulação com os conteúdos. Nesse aspecto, é importante o equilíbrio entre 

o caráter didático da atividade e as possibilidades que reflexão e crítica que o recurso 

oferece, a fim de que, realmente, contribua para o letramento literário do aluno. 

 

3.4 A associação entre o enredo do filme “Sociedade dos poetas mortos” e as práticas 

pedagógicas de ensino da leitura literária em sala de aula 

 

O ensino da Literatura no Ensino Médio vem se modificado constantemente e, 

para tanto, a inserção de atividades motivadoras para o trabalho com a leitura e a 

compreensão dos textos dos mais diversos gêneros, têm sido práticas bem recebidas 

pelos alunos. Filmes, músicas, documentários possuem um caráter dinâmico e lúdico, 

podendo ser utilizados como proposta pedagógica auxiliadora dos LD. 

Nesse aspecto, considerou-se relevante associar o enredo fílmico de “Sociedade 

dos poetas mortos” às práticas pedagógicas dos professores pesquisados, uma vez que o 

contexto fictício e real se entrelaçam numa reflexão sobre o ensino da leitura literária 

em sala de aula. Assim, o Quadro 05 evidencia aquilo que os docentes percebem sobre 

essa associação: 

 

Quadro 05: A associação entre o enredo do filme “Sociedade dos poetas mortos” e as práticas 

pedagógicas de ensino da leitura literária em sala de aula 

 

SUJEITO RESPOSTAS 

Professor A Não é minha prática. Eu sempre sigo o que está no livro, porque tenho que cumprir o 

roteiro de conteúdo... 

Professor B É um recurso muito valioso e mostra que os filmes estimulam muito mais e prendem a 

atenção dos alunos, mas raramente o tempo permite. 

Professor C Bom, mas nem sempre a coordenação entende a utilidade pelo professor e muitas 

vezes, o professor é taxado de preguiçoso e enrolão. Precisa ainda, conscientização. 

Professor D A semelhança que vejo é o incentivo que o professor dá aos alunos a pensarem por si 

mesmos e não somente seguir regras impostas por uma sociedade, no caso a escola. 

Através da Literatura, o docente consegue fazer os estudantes enxergarem a vida com 

outros olhos e assim possam ser o que de verdade sonham. 

Professor E A semelhança consiste na leitura e crítica feita sobre as obras em sala de aula. 

A diferença é que o personagem não dispõe de recursos tecnológicos, porém 

consegue envolver seus alunos de forma a os tornarem apaixonados por 

poesia, assim como criarem seus próprios textos. 

Professor F A diferença está em sua metodologia de como o professor da ficção se dispõe a trazer 

a luz do conhecimento literário a seus alunos. Ele os estimula a encontrar o sentido da 

vida, desafiando-os a mudar sua maneira de viver e ver o mundo ao seu redor. A 
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semelhança está em seu amor por fazer o que faz; por se dedicar ao trabalho que o faz 

se sentir realizado. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

De antemão, analisando o discurso dos professores, observa-se que suas opiniões 

se dividem e se enveredam por uma linha de pensamento divergente a questão 

solicitada. Embora, nos procedimentos metodológicos de aplicação dos instrumentos de 

coleta de dados desta pesquisa, o referido filme tenha sido exibido para os docentes, a 

A, B e C demonstra que eles não parecem não ter conhecimentos sobre a obra. Esses 

três professores preocupam-se em justificar a não utilização de filmes, em geral, sem 

conseguir fazer uma articulação entre o enredo de “Sociedade dos poetas mortos” e as 

próprias práticas. Alegam a obrigatoriedade de seguir roteiro, o fator tempo e a 

resistência da direção em conscientizar-se sobre a importância da atividade. Fica nítido, 

que eles utilizam-se de uma estratégia de desvio do foco e da face, para transferir a 

responsabilidade para outros sujeitos da educação. 

Desse modo, suas crenças não se entrelaçam com a crença literária abordada no 

filme assistido e, portanto, eles não exploram “as potencialidades narrativas” e 

“interpretativas” do filme (NASCIMENTO, 2003), o qual possibilitaria um „caminho do 

filme (ficção) para suas práticas (realidade)‟, como possibilidade de atualização do fazer 

pedagógica, olhar para si e auto avaliar-se. Ao fazerem isso, eles perdem a oportunidade 

de: 

 

[...] desvelar, em Sociedade dos poetas mortos, elementos de teoria 

educacional que nos auxiliem, através do aparato cinematográfico, a elaborar, 

re-aprender, re-ler, re-viver, compreender, investigar eficazmente uma re-

apresentação de educação, para inclusive, desmistificar a ideia de que um 

meio de comunicação de massa, como o cinema, não obstante seu poder de 

expressão, deve sempre vir a reboque dos livros, instrumentos 

tradicionalmente utilizados na compreensão [dos conteúdos] 

(NASCIMENTO, 2003, p. 15). 

 

O pensamento sistematizado destes professores reflete a rotina de suas práticas 

cotidianas, na dificuldade de realizar aulas dinâmicas que envolvam a oralidade, a 

capacidade de incentivar os alunos ao envolverem-se sentimentalmente com o enredo 

das obras literárias. Eles limitam-se a seguir um roteiro determinado pelo planejamento, 

com tempo para começar e terminar, fomentando a falsa crença de que professor bom é 

aquele que dá “o livro todo.” 

Já os professores D, E e F demostram terem assimilado o enredo fílmico e se 

reconhecido nele, pois dizem enxergá-lo como uma possibilidade de enveredar-se pelo 
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pensamento “romântico”, pelas semelhanças e diferenças contidas na ficção e na 

realidade. Assim como John Keating, personagem principal do filme, eles ressaltaram o 

poder de humanização da Literatura, a partir de suas práticas pedagógica, tornando seus 

alunos mais críticos e reflexivos. Demonstram saber da importância de “desconstruir” a 

Literatura pronta e enxergá-la enquanto trabalho criativo com a linguagem e não 

somente como história literária. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo lançou um olhar para o ensino de Literatura no Ensino Médio, 

tomando como referência, as crenças que os professores têm sobre a questão. Para tanto, 

buscou-se um enlace com o filme “Sociedade dos poetas mortos” e as práticas de sala 

de aula, uma vez que o enredo da obra, explora um cenário de ensino e aprendizagem 

análogo aos contextos pesquisados, com a presença de professores e alunos de 

Literatura. 

A análise em torno das crenças dos professores, revela um ensino ainda muito 

arraigado aos moldes tradicionais de ensino da Língua Portuguesa da cultura escolar 

brasileira, baseado na perspectiva gramatical e de identificação de estruturas rígidas e 

fixas. A resistência em mudanças no sistema de crenças que balizam o ensino da 

Literatura na escola básica associa-se a fatores históricos, culturais e ideológicos que 

regem as formas de manifestação de poder e hierarquias no ensino brasileiro. Advém, 

desde os Jesuítas, uma luta de interesses e preservação do espaço da escola à elite 

dominante financeiramente, que, pelo poder do capital, apropriavam-se do poder 

intelectual. Nesse sentido, era papel da escola e dos professores utilizar-se dos textos 

literários como instrumentos para ensinar a ler e a escrever, voltando o olhar somente 

para o caráter histórico e doutrinário do gênero. 

O enlace proposto entre o filme e a realidade permite compreender que a 

linguagem fílmica facilita uma melhor compreensão da linguagem pela dinamicidade e, 

de forma bem trabalhada, planejada e executada pode trazer resultados visíveis na 

construção da linguagem como processo na construção do universo literário dos alunos. 

Estes, devem vir aliados à prática pedagógica dos professores que, por sua vez, têm a 

responsabilidade de formar leitores críticos e reflexivos. No entanto, nem todos os 

professores demonstram uma prática nesse sentido. 
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Suas crenças apresentam-se de modo divergente quanto ao ensino da Literatura 

na sala de aula, revelando que suas metodologias ainda estão arraigadas à história da 

Literatura, o que pouco contribui para a construção do leitor cosmopolita. É preciso, 

nesse sentido, que o sistema de crenças que norteiam suas práticas seja redefinido à luz 

das necessidades atuais de ensino da leitura literária, buscando considerar os diferentes 

comportamentos e expectativas dos sujeitos leitores, em prol de um ensino de Literatura 

que incorpore a dimensão estética, criativa, crítica, reflexiva e prazerosa com o trabalho 

de linguagem. 
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Resumo: A pesquisa ora apresentada tem como base teórica a Análise de Discurso de 

linha pecheutiana, corrente que considera a língua não só como estrutura, mas também 

como acontecimento a partir da materialidade histórica concebendo-a, portanto, como 

sistema relativamente autônomo marcado pela ideologia e historicidade. Logo, 

pretende-se, a partir desse arcabouço teórico, discutir os processos de produção dos 

sentidos, na posição sócio-histórica dada problematizando a formação discursiva sobre 

casamento, amor e família, presente em postagens que circulam em uma rede social, 

bastante popular no Brasil, denominada “Instagram”, nas páginas “@nossoamorexiste” 

e “@doisiguais”. Os discursos são, portanto, discutidos à luz da teoria discursiva já 

explicada anteriormente, com a finalidade fundamental de analisar os processos de 

produção de sentidos que se relacionam com o funcionamento da ideologia e com a 

posição do sujeito, no determinado contexto para a formação sócio-histórico dada. 

Prioriza-se, desse modo, a análise de materialidades provenientes da referida página 

que, em suas postagens, traz histórias relacionadas às relações homoafetivas fazendo 

circular produções de sentidos diversos sobre casamento, família e amor. As 

contribuições principais utilizadas para o desenvolvimento dessa pesquisa foram 

embasadas em Orlandi (2015) e Pêcheux (1997). Assim, o objetivo da pesquisa, em 

suma, é analisar o discurso sempre contextualizado e marcado ideologicamente, já que 

não se pode atribuir sentido a um discurso fora do contexto histórico e social. Busca-se, 

assim, analisar o sentido ligado à formação discursiva e às condições de produção do 

discurso, como também ao interdiscurso, tendo como base a idéia de opacidade da 

língua e de que os sentidos são marcados histórica e ideologicamente. 

 

Palavras-chave: Formação Discursiva. Sentido. Relações Homoafetivas.  

 

The research presented here is based on the theoretical discourse analysis of Pecheutian 

line, a current that considers the language not only as a structure, but also as an event 

from the historical materiality conceiving it, therefore, as a system Relatively 

autonomous marked by ideology and historicity. Therefore, from this theoretical 

framework, we intend to discuss the processes of production of the senses, in the socio-

historical position given problematizing the discursive formation about marriage, love 

and family, present in posts that circulate in a social network, Popular in Brazil, called 

"Instagram", on the pages "@nossoamorexiste" and "@doisiguais". The discourses are 

therefore discussed in the light of the discursive theory previously explained, with the 

fundamental purpose of analyzing the processes of production of meanings that relate to 

the functioning of the ideology and with the position of the subject, in the given Context 

for the given socio-historical formation. This way, it is prioritizes the analysis of 

mailto:pavbheine@gmail.com
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materialities from the aforementioned page that, in its posts, brings stories related to 

homoaffective relationships, making circular productions of different meanings about 

marriage, family and love. The main contributions used for the development of this 

research were based on Orlandi (2015) and Pêcheux (1997). Then, the objective of the 

research, in short, is to analyze the discourse always contextualized and marked 

ideologically, since one can‟t attribute meaning to a discourse outside the historical and 

social context. So, it seeks to analyze the meaning linked to discursive formation and to 

the conditions of production of discourse, as well as to Interdiscourse, based on the idea 

of the opacity of the language and that the senses are marked historically and 

ideologically. 

 

Keywords: Discursive Formation. Sense. Homoaffective Relationships. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As redes sociais são os novos meios de comunicação, divulgação e informação 

presente na sociedade, incluindo novas formas de comunicação a partir da união entre 

texto verbal e não-verbral, vídeos, dentre outros. As postagens propagadas nessas redes 

possibilitam fazer circular novos sentidos, diferentes condições de produção, sendo, 

portanto, elementos relevantes para o estudo do discurso.  

Uma dessas redes sociais bastante populares no Brasil é o Instagram, utilizada 

como suporte para escolha do corpusdurante o desenvolvimento da pesquisa ora 

apresentada. Na referida rede constam as páginas “@nossoamorexiste” e 

“@doisiguais”, espaços destinados ao público LGBT para a reprodução de sentidos 

sobre casamento, família, amor, entre outros. Essas páginas não apenas elencam 

histórias de uniões homoafetivas mas são também, lugares de resistência e 

desconstrução de abordagens negativas sobre tais uniões.  

Observa-se que o Instagram, especificamente, as páginas mencionadas, 

constitui-se como espaço de articulação dos sujeitos antes silenciados, principalmente, 

pelas ideologias dominantes. Portanto, a rede fornece identificação, contraidentificação 

e desidentificação com a formação discursiva dominante em condições de produção 

diversas. 

A partir das noções basilares da Análise do Discurso, de linha francesa, vertente 

pecheutiana, em que os sujeitos são marcados pela ideologia e pelo processo sócio-

histórico, esse artigo parte como o sentido de família é tratado, nas duas postagens 

selecionas para análise, na ideologia do grupo LGBT, que foge da ideologia dominante, 

é discursivizado nessa materialidade discursiva. 
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1 CONHECENDO A ANÁLISE DO DISCURSO 

 

A Análise de Discurso (daqui em diante AD) de linha francesa, vertente 

Pecheutiana, surge na segunda metade do século XX, precisamente em 1969, através do 

filósofo Michel Pêcheux, que toma o próprio discurso como objeto de estudo.  

Por consequência, essa teoria sugere que o discurso não pode ser desvencilhado 

das condições de produção, uma vez que os sentidos e seus efeitos não estão prontos, 

acabados e cristalizados no texto, mas são construídos nos gestos de interpretação dos 

sujeitos, estes últimos sendo afetados pela ideologia e pela história. 

Assim, entende-se que o sujeito para a AD, não é o ser falante, mas aquele que 

está inserido em uma conjuntura social, tomado por sua posição social, pela história e 

marcado ideologicamente. Ou seja, o sujeito é considerado heterogêneo, pois é 

constituído por diversas vozes. Cabe ressaltar, que as posições dos sujeitos no discurso 

indicam seus lugares ideológicos.  

Segundo Pêcheux, “não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia, 

uma vez que “o individuo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua 

faz sentido.” (ORLANDI 2013, p. 17). Desse modo, concebe-se o discurso como um 

elemento constitutivamente ideológico.  

Se não há discurso sem ideologia, cabe pensar de que modo a ideologia 

funciona, a partir de determinadas formações discursivas, para estabelecer os sentidos 

de casamento, família e amor em páginas de relacionamentos homoafetivos no 

Instagram? 

Visto que o discurso não é o texto, não é a língua e nem a fala, sabe-se que a 

noção de discurso da Análise do Discurso mobiliza fatores relacionados à exterioridade 

da língua, para sua existência material, e elementos históricos e sociais, não 

interessando a esta corrente, o discurso caracterizado como o ato de fala.  

A AD compreende o discurso como efeito de sentidos entre os sujeitos que se 

manifestam por meio do uso da linguagem. Haja vista, os sentidos não podem ser visto 

apenas como significado das palavras, pois há o assujeitamento do individuo em sujeito, 

em que este é constituído por determinada ideologia, o que faz o sujeito compreender a 

política e o seu meio social inserido. 

Pêcheux afirma que, o termo discurso implica que não se trata necessariamente 

de transmissão de informação entre A e B, mas, de modo mais geral, de um “efeito de 

sentidos entre os pontos A e B.” (PECHEUX 1997, p. 82), sendo os pontos A e B a 
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representação dos sujeitos no discurso e não os sujeitos empíricos, seres do mundo, de 

carne e osso. 

Por isso, para fazer análise de discurso é necessário compreender o sujeito 

enquanto ser de discurso. Esse sujeito que é marcado pelo histórico, social e ideológico, 

ocupa um lugar social, uma posição na esfera discursiva. Então, é através do discurso 

que ele se materializa a formação discursiva, compreendido como “aquilo que, numa 

conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de classes, determina o que pode e 

deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de 

uma exposição, de um programa, etc.)” (PÊCHEUX, 1995, p. 160).  

Para a AD, a língua não é transparente, não existe um sujeito intencional que 

controla os sentidos. Desta forma, os sentidos podem variar porque acompanham as 

transformações sociais e políticas de toda natureza que integra a vida humana. Assim, 

uma palavra pode ter sentido diferente em conformidade com a posição sócio-

ideológica do sujeito que a emprega, ofertando uma pluralidade de sentidos. 

Conforme explica Pêcheux: 

O sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., 

não existe “em si mesmo” (...) mas, ao contrario, é determinado pelas 

posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico 

no qual as palavras, expressões e proposições são produzidas. 

(PÊCHEUX, 1997, p. 190). 

 

Nota-se que a noção de discurso implica nas condições histórico-sociais de 

produção que envolve o discurso, pois estuda a língua em funcionamento. 

 

2 A DISCIPLINA DE ENTREMEIO 

A AD é uma teoria própria criada com elementos de outras teorias, uma vez que 

Pêcheux recorre a campos teóricos já existentes, deslocando-os, para construir o aparato 

teórico metodológico da Análise de discurso. 

Assim, como afirma Maldidier (2017 p. 22), o filósofo retomou a contribuição 

da Tríplice Entente, que é formada pela Linguística (Saussure), pelo Materialismo 

Histórico (Althusser) e pela teoria do discurso (Psicanálise - Lacan).  

Da Linguística, Pêcheux faz uma crítica às ideias formalistas, principalmente, de 

Ferdinand Saussure e Noam Chomsky, que estudaram as características internas da 

língua - os mecanismos sintáticos e os processos de enunciação - desconsiderando o 

contexto histórico-social e ideológico.  
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A língua pensada como um sistema de autonomia relativa, uma vez que é 

constituída por fatores históricos e ideológicos, deixa de ser compreendida como tendo 

a função de exprimir sentidos, tornando-se objeto do qual uma ciência pode descrever o 

funcionamento.  

[...] a partir do momento em que a língua deve ser pensada como um 

sistema, deixa de ser compreendida como tendo a função de exprimir 

sentido; ela se torna um objeto cujo funcionamento uma ciência pode 

descrever. [...] A conseqüência desse deslocamento é, como se sabe, a 

seguinte: o „texto1, de modo algum, pode ser o objeto pertinente para 

a ciência linguística, pois ele não funciona [...] (Pêcheux, 1997, p. 60). 

 

Do materialismo histórico, Pêcheux encontrou na obra de Althusser conceitos, 

como sobreterminação, ideologia e interpelação ideológica, que podem contribuir para 

efeitos de sentidos do enunciado.  

Assim, a AD faz uso da noção de formações sociais ou classes, estabelecidas 

pela visão de Althusser sobre os Aparelhos Ideológicos de Estado e os Aparelhos 

Repressivos de Estado, que teve como referencial Marx e Engels, em que os sujeitos 

ocupam posições, ainda que inconscientes, sendo interpelados pela ideologia se 

identificando ou desidentificando com diversas formações discursivas nas suas ações 

sociais.  

Para Pêcheux:  

O funcionamento da ideologia se dá a partir do interpelar do sujeito, 

ou seja, a partir do assujeitamento desse sujeito a uma determinada 

ideologia. Isso se dá: de tal modo que cada um seja conduzido, sem se 

dar conta, e tendo a impressão de estar exercendo sua livre vontade, a 

ocupar o seu lugar em uma ou outra das duas classes sociais 

antagonistas do modo de produção. (PÊCHEUX & FUCHS 1997, p. 

166).   

 

É pela ideologia que o indivíduo se constitui sujeito, interpelado 

ideologicamente e conduzido a ocupar um determinado lugar social. E é na e pela 

ideologia que o discurso se materializa, por sua vez, o discurso é materializado pela 

linguagem. 

Além das teorias citadas anteriormente, da Psicanálise, Pêcheux encontra 

referências em Lacan, que fez releitura de Freud, sobre o inconsciente. Daí a ideia de 

que, este é estruturado em forma de linguagem e de que o sujeito é sempre afetado pelo 

incosnciente,  portanto, não é dono do dizer e sim retoma ao que já foi dito 

anteriormente em outro local ressignificando já-ditos. 
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O inconsciente constitui o sujeito, carregando vozes sociais (da família, 

instituições...), mas esse funcionamento não é transparente. 

 Assim, é dessa fonte que, Orlandi (2015, p. 17) aborda “o deslocamento da 

noção de homem para a de sujeito”, como contribuição da Psicanálise, em que concerne 

às noções de sujeito discursivo e de discurso. 

Com base nesses três domínios disciplinares ou das três regiões de conhecimento 

a AD: 

interroga a Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, 

questiona o Materialismo perguntando pelo simbólico e se demarca da 

Psicanálise pelo modo como, considerando a historicidade, trabalha a 

ideologia como materialmente relacionada ao inconsciente sem ser 

absorvida por ele. (ORLANDI, 2015, p, 18). 

 

Deste modo, a Análise de Discurso é uma forma particular de se estudar a 

linguagem que faz observar a língua a partir de seu viés histórico e ideológico, pois, o 

discurso tem existência na exterioridade do linguístico, no sócio-histórico. 

Uma outra noção muito importante dentro da AD é a de  formação discursiva. 

Esse conceito, proveninete das ideias de Foucault, foi reelaborado por Pêcheux que o 

inseriu dentro do campo da ideologia, elemento não considerado por Foucault. 

Ao elaborar a teoria do discurso, Pêcheux retoma as ideias de Althuseer sobre a 

ideologia. Segundo este último, “a ideologia representa a relação imaginária dos 

indivíduos com suas reais condições de existência” (ALTHUSSER, 1985, p.23) e “a 

ideologia interpela os indivíduos em sujeitos”. (ALTHUSSER, 1985, p.23). Desta 

forma, ao retomar a noção de formação discursiva de Foucault, Pêcheux a desloca, 

inserindo-a dentro do quadro do funcionamento ideológico. Por isso, uma formação 

discursiva está ligada a determinada formação ideológica, não sendo independente 

desta. A formação discusiva gestada por Pêcheux não é um espaço fechado, 

homogêneo, mas, ao contrário é invadido e constituído pela heterogeneidade. 

Pêcheux argumenta: 

a noção de formação discursiva (FD) começa a fazer explodir a noção 

de máquina estrutural fechada na medida em que o dispositivo da FD 

está em relação paradoxal com seu “exterior”: uma FD não é um 

espaço estruturalmente fechado, pois é constitutivamente “invadido” 

por elementos que vêm de outro lugar (isto é, de outras FD) que se 

repetem nela, fornecendo-lhe suas evidências discursivas 

fundamentais.(PÊCHEUX, 1990, p. 314). 

 

Uma formação discursiva dada apresenta elementos de outras formações 

discursivas, que podem contradizer ou refutar-se. Além do que, as FD são incompletas, 
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pois o discurso resulta de já-ditos e de silenciamentos na história. A definição dada por 

Pêcheux sobre a formação discursiva mostra a preocupação do autor em inseri-la dentro 

do contexto da luta de classes, elemento desconsiderado por Foucault. Assim ele o 

define como: 

Aquilo que, numa conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de 

classes, determina o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma 

de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de 

um programa, etc. (PÊCHEUX, 1995, p. 160). 

 

4 CORPUS 

 

As materialidades discursivas analisadas para elaboração e desenvolvimento 

desta pesquisa são duas postagens, da rede social criada em 2010, Instagram, presente 

nas páginas “@nossoamorexiste” e “@doisiguais. 

Para entendermos melhor o universo de tal dispositivo digital, é necessário o 

levantamento de informações sobre o referido suporte e suas páginas. Com isso, o 

Instagram, essa rede social bastante utilizada, criada pelo americano Kevin Systrom, e o 

brasileiro, Mike Krieger, é parte do ciberespaço, que, por sua vez, é o meio do qual 

surge à interconexão mundial de computadores. 

Conforme Levy, o ciberespaço 

é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 

computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material 

da comunicação digital, mas também o universo oceânico de 

informações que ela abriga, assim como os seres humanos que 

navegam e alimentam esse universo. (LÉVY, 1999, p. 17). 

 

Ainda em conformidade com Levy,  

[...] uma comunidade virtual é construída sobre as afinidades de 

interesses, de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo 

de cooperação ou de troca, tudo isso independentemente das 

proximidades geográficas e das filiações institucionais. (LEVY, 1999, 

p. 128). 

 

Portanto, as páginas virtuais estão presentes na vida do ser humano, são 

formadas por sujeitos que compartilham conteúdos em comum e passam e repassam 

informações para todos. Á vista disso, as redes sócias, deste ciberespaço são “sistemas 

que permitem a construção de uma persona através de um perfil ou página pessoal, a 

interação através de comentários, a exposição pública da rede social de cada ator.” 

(Recuero, 2009, p. 102)   

Como já mencionado, as páginas selecionadas para este estudo, 

“@nossoamorexiste” e “@doisiguais”, referem-se ao ativismo digital, que 
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proporcionam espaços de representatividade e discussão sobre as questões relacionadas 

ao grupo LGBT e casais homoafetivos, contando com vários seguidores. 

Essas páginas são portais de cultura, de diversidades, de divulgação para 

cerimonialistas de casamentos e seus parceiros colaboradores, locais de declarações de 

amor, tendo como prioridade a liberdade de expressão, com temáticas atuais, e a 

garantia e promoção de direitos humanos. 

Interessa-nos, portanto observar o Instagram como um dispositivo que faz 

circular diversos sentidos, proporcionando uma maior abertura para a heterogeneidade. 

Assim, no embate entre formações dicursivas e ideológicas, os sentidos vão se 

constituindo, a partir da estrutura proporcionada pelo ciberespaço.  

 

5 ANÁLISE DO CORPUS 

 

Para procedermos à análise de dados, selecionamos as postagens das páginas 

@nossoamorexiste e @doisiguais que tratassem dos temas família, amor e casamento. 

A partir da observação das materialidades escolhidas, submetemos-as ao processo de 

análise em que saímos da superfície linguística e imagética para acessarmos a zona do 

discurso, buscando analisar, então, o modo de funcionamento do discurso e da ideologia 

na construção de sentidos, a partir da formação discursiva em que as materialidades se 

inserem. 

A seguir, colocamos a primeira materialidade a ser analisada: 

 

Figura 1: Instagram @nossoamorexiste. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BjlBjZPnYBD/ 
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Logo de início, é preciso chamar atenção para o nome da página de onde essa 

materialidade foi retirada: @nossoamorexiste. Tal denominação já indica à necessidade 

de se afirmar a existência de amor entre dois homens, reivindicando um espaço de 

visibilidade há muito negado para os casais homossexuais. Tal nomeação não é 

aleatória, mas antes de tudo indica a posição do sujeito enunciador no discurso (neste 

caso, o sujeito que fez a postagem): ele fala a partir de uma formação discursiva que 

permite dizer que existe amor homoafetivo.    

No exemplo em análise, é possível ver um casal homoafetivo, ambos vestidos 

com a mesma roupa, sorrindo e com ar de felicidade, tendo ao colo, seu filho, um bebê 

aparentemente saudável que compõe o momento representado pela fotografia em 

questão. 

No relato utilizado como legenda para a foto, resumidamente descreve-se o 

processo que se deu em aproximadamente em três anos entre namoro, noivado e adoção 

do filho. Há aí a ampliação da noção de família, num movimento do sujeito do discurso 

que rompe com a formação discursiva patriarcal em que a família era considerada 

apenas aquela composta por um homem, uma mulher e filhos. 

“Sorte grande” é um dos significantes presentes na linguagem verbal ao lado da 

imagem, a fim de descrever o ciclo iniciado para adoção da criança. O filho nomeado 

“príncipe”, idealizado e gerado simbolicamente por um casal formado por dois homens 

é a simnologia da construção de laços familiares no exemplo em análise. 

Na imagem, a figura de dois homens e um filho faz também retomar e romper a 

partir da memória discursiva, com os sentidos de maternidade de paternidade da 

formação discursiva patriarcal. Tais sentidos, inserindo-se agora em outra formação 

discursiva da diversidade, deslocam-se em direção à representação de sujeitos que 

ocupam um  lugar dividido entre a figura materna e paterna, constituindo uma família. 

 

Figura 2: Instagram @doisiguais. 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/BkdEX7jH2xl/?taken-by=doisiguais 

 

 

Na imagem vemos um casal homossexual. Ambos estão vestidos de calça e 

camisa social. O homem da direita aparece com um buquê de flores vermelhas, 

enquanto o da esquerda carrega um buquê de flores azul. Eles estão pulando no ar e com 

expressão de felicidade e sorriso.  

Como se pode ver, tanto a parte verbal como a não verbal contribuem para 

geração de sentidos sobre o casamento. No caso da imagem, o casamento se refere à 

união entre os dois homens, fugindo, portanto da ideia tradicional, trazendo o outro 

sentido: o casamento de dois iguais. O sentido de casamento passa também pela 

retomada de elementos da memória discursiva desta formação discursiva: os buquês das 

noivas nos casamentos heterossexuais. As calças brancas vestidas por ambos também 

retomam a cor dos tradicionais vestidos de noiva.  

Na parte verbal, há então, a partir da posição do sujeito que fala, o sentido de 

casamento. Este aparece, principalmente, no trecho: “construímos uma vida e estamos 

na reta final para o casamento.”.  

Há um rompimento com a formação discursiva dominante que estabelece que o 

casamento só pode ocorrer entre homem e mulher. Neste caso, então, a ideia de 

casamento está relacionada à construção de uma vida juntos, ou seja, casamento é 

compartilhar vidas e construir coisas juntos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar o formato de família pode influenciar na produção de sentidos a respeito 

do sujeito discursivo homoafetivo e retomar elementos históricos, ideológicos e sociais, 

ressoa estranho, pois estes corpora estão carregados de significados. A estranheza se 

encerra no momento quando se percebe a repetição do fato nas posições ocupadas pelos 

sujeitos ao concretizar essa nova formação familiar. 

Por causa do silenciamento da comunidade LGBT, a condição de produção atual 

possibilita novas formações discursivas desses sujeitos filiados a uma ideologia que as 

distanciam da formação discursiva dominante. E por conta disso, os homoafetivos 

assumem essa nova formação familiar composta por dois iguais. 

Diante disso, o Instagram é utilizado como ambiente virtual em que os sujeitos 

se relacionam remetendo as questões exteriores do virtual, presentes na realidade. 

Notam-se as formações discursivas diferentes e as posições que os sujeitos ocupam no 

momento da enunciação, que representam na linguagem um recorte da formação 

ideológica. 

Define-se, portanto, de forma inconsciente as funções de cada sujeito e suas 

posições dentro da relação, formando assim uma nova constituição de família e outro 

sentido para casamento. Que conseguintemente, gera um novo sentido para esse 

Aparelho Ideológico de Estado, que desliza da ideologia dominante ao produzir uma 

nova formação discursiva. 
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DEIXA A CEILÂNDIA FALAR: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA FANPAGE 

“CEILÂNDIA MUITA TRETA”  
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Resumo: A fanpage “Ceilândia Muita Treta”, criada por um ceilandense, tem como 

objetivo informar e entreter os moradores da região periférica, localizada a 30km do 

centro de Brasília. Nos posts coexistem o humor, a denúncia, alguns posicionamentos 

conservadores (que reproduzem a voz dos que marginalizam as pessoas da Ceilândia) e 

outros libertários. Diante desse objeto de pesquisa, procurou-se identificar as estratégias 

discursivas utilizadas na página a fim de estabelecer uma identidade da Região 

Administrativa; entender se há outras linguagens, além da humorística, e em quais 

contextos; analisar de que forma a identidade de gênero é tratada no discurso. A 

problemática girou em torno, principalmente, da linguagem humorística, afinal ela é um 

aspecto linguístico muito presente nos textos. Dentro do que foi possível analisar, 

percebeu-se que os processos de violência fazem parte da construção identitária do 

ceilandense. Os textos do corpus, a maioria multimodais, são justificados pelo lugar de 

fala e pela autorização discursiva do autor das postagens. A linguagem dos textos 

analisados é composta de sátiras e críticas. Observa-se que a interação mediada pelo 

humor atua como um disfarce, um suavizador da violência simbólica (BOURDIEU, 

2012). O riso só é promovido quando o “dono da voz” fala para e sobre a comunidade 

de Ceilândia. A partir do momento que outro grupo social fala sobre a realidade da 

região, ele é combatido tanto pelo locutor quanto pelos interlocutores.   
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Abstract: The fanpage “Ceilândia Muita Treta”, created by a ceilandense, aims to 

inform and entertain the residents of peripheral region in 30 km from the Centre of 

Brasilia. In the posts, the complaint humor co-exists, some conservative positions (that 

reproduce the voice of that marginalizes people of Ceilândia) and other libertarians. On 

this search object, sought to identify the discursive strategies used in the page; 

understand if there are other languages, in addition to humorous, and in which contexts; 

analyze the question of identity and gender within the speech. The issue turned around 

the mood, after all he is a very present language in the speeches: The interaction 

mediated by humor breaks down barbed wire, ideological and linguistic social? It acts 

as a disguise, a smoothing of symbolic violence? Inside of it was possible to analyze 

perceived that the processes of violence are part of the identity construction of 

ceilandense. The texts of the corpus, the majority, are justified by the multimodal 

speech and place the author's discursive authorization of posts. The language of the 

texts analyzed is composed of satire and criticisms. It is observed that the humorous is 

used in most speeches as “escape” and as a smoothing of symbolic violence – what 

contributes to the breakdown of barbed wire. Laughter is only promoted when the 

“owner of the voice” speaks to and about the community of Ceilândia. From the 

moment that another social group talks about the reality of the region, he's fought both 

the talker and the interlocutors. 
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INTRODUÇÃO 

No curso de Jornalismo, discute-se muito o papel da imprensa na veiculação de 

notícias de interesse público. Entende-se que ela está aberta e apta a ouvir as demandas 

dos grupos sociais e da sociedade, a qual deveria ser a principal “pauteira” neste 

contexto. Infelizmente não é assim que acontece, pois sabe-se que a política editorial 

dos veículos de comunicação e os interesses comerciais e ideológicos é que ditam as 

regras. 

Sendo assim, qual a força que os grupos minoritários têm diante da grande 

mídia? Qual a moeda de troca que eles têm a oferecer às grandes empresas? Segundo 

Martins (2006), o discurso da imprensa, além de excluir ou minimizar a visibilidade 

desses sujeitos na cena pública, não prioriza questões de interesse dessas minorias ou os 

vincula sistematicamente à pobreza, à violência, à perturbação da ordem, ou seja, o 

interesse está na construção do outro estereotipado a fim de fortalecer a hegemonia “de 

bem” como o reverso. 

É nesse contexto que se encontra o objeto de estudo da presente pesquisa, a 

página do Facebook “Ceilândia Muita Treta”, criada e administrada por um ceilandense, 

cujo objetivo é entreter e informar os moradores da região, bem como denunciar e ecoar 

discursos conservadores e libertários oriundos das pessoas que marginalizam os 

cidadãos de Ceilândia. Essa voz, autorizada nos discursos, de um morador da região, 

fala pela comunidade ou pelo grupo social. Lembrando que, nesse estudo, o discurso é 

entendido como uma prática social, um fenômeno que vai além da realização textual 

(FAIRCLOUGH, 2001). 

A complexidade da fanpage, descrita acima, possibilita inúmeras análises e 

estudos. Neste artigo, especialmente, o foco está nas estratégias discursivas utilizadas 

pelo produtor de conteúdo da página. A linguagem utilizada nos posts da página possui 

uma carga humorística, principalmente no que diz respeito aos estereótipos e estigmas 

de quem mora em Ceilândia – o que chama a atenção do leitor. A interação mediada 

pelo humor quebra arames farpados sociais, ideológicos e linguísticos? Ele atua como 

um disfarce, um suavizador da violência simbólica? Essa problemática vai permear o 

estudo, afinal é preciso entender se os textos multimodais que utilizam do humor como 
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estratégia são consumidos e aceitos pela comunidade ou são questionados e repudiados 

pelos sujeitos. 

Com isso tem-se os objetivos da pesquisa: identificar as estratégias discursivas 

utilizadas na fanpage “Ceilândia Muita Treta” a fim de estabelecer uma identidade para 

a Região Administrativa; verificar se há outras linguagens, além da humorística, e em 

quais contextos; analisar como a identidade de gênero é tratada no discurso da página. 

A justificativa desse trabalho está focada em minha formação em Jornalismo. 

Essa área propiciou, ao longo da graduação, e propicia agora, no mercado de trabalho, 

um contato muito próximo das redes sociais nos âmbitos teórico e prático. A utilização 

diária do Facebook, do Instagram e do WhatsApp possibilita que nós, jornalistas, 

observemos o fenômeno da difusão de informações de maneira analítica. 

A metodologia da pesquisa foi baseada na fundamentação teórica ou revisão 

bibliográfica, as quais possibilitaram a construção de um arcabouço teórico-

metodológico. Além disso, a entrevista semiestruturada também foi um método 

utilizado a fim de obter dados acerca da página com o próprio idealizador e 

administrador.  

A divisão do artigo consiste em um breve histórico sobre a cidade de Ceilândia, 

uma revisão bibliográfica com conceitos fundamentais para a discussão que está sendo 

proposta, bem como uma análise dos posts que compõem o corpus.  

     

1 AQUI É CEILÂNDIA, MANO! 

Quem mora no Distrito Federal sabe que a construção de Brasília foi a principal 

responsável pelo surgimento dos fluxos migratórios que originaram as chamadas 

“invasões”. Os operários e suas famílias, oriundos de diversos estados do país, vieram 

para a região em busca de trabalho e de melhores condições de moradia, o que não 

ocorreu, afinal os candangos foram impedidos de habitar o centro da Capital do Brasil e 

por isso migraram para as Cidades-Satélites ou Regiões Administrativas (RAs) – criadas 

inicialmente para afastar a pobreza do Planalto Central. (TATAGIBA; SILVA, 2013, p. 

130). 

Ceilândia é uma dessas RAs e até o nome da localidade carrega sua história: o 

prefixo deriva-se da sigla “CEI” cujo significado é Campanha de Erradicação das 

Invasões. Já o sufixo -lândia “é o aportuguesamento do elemento anglo-saxão land, que 

significa „terra‟, e introduziu-se em nossa língua por intermédio do inglês norte-
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americano, sem dúvida reforçado pela propaganda cinematográfica da Disneylândia”. 

(NEVES apud PRADO, 2015, p. 93) 

 Em 1971 a Secretaria de Serviços Sociais já havia demarcado mais de 17 mil 

lotes em uma área de 20 quilômetros quadrados. É nesse contexto que nasce a 

Ceilândia, uma região criada para abrigar os mais de 80 mil invasores que maculavam o 

plano urbanístico de Brasília com seus casebres. 

A satélite, sempre apresentada como periferia do Plano Piloto e estigmatizada 

pela violência, ganhou alcunhas do radialista Mário Eugênio com base nos setores mais 

perigosos da região. O local mais ameaçador, segundo o jornalista, era o Setor P Sul – 

apelidado como “Caldeirão do Diabo”. O Setor P Norte era chamado de “Tampa do 

Caldeirão”; o Setor O era a “Vila do Cachorro Sentado”; o Setor M Norte, o “Planeta 

dos Macacos”, e o Setor QNL, a “Vila Chaparral”. 

Assim como os programas radiofônicos de Mário Eugênio, que disseminavam 

discursos violentos, a mídia passou a reconstruir e reproduzir esses enunciados desde a 

década de 70 até hoje. Câmpelo e Silva (2017) afirmam que 75  das reportagens que 

veicularam em um portal de notícias brasiliense em 2017 relatavam crimes e problemas 

que ocorreram em Ceilândia: “Tais resultados conduzem a construção de um cenário 

violento e impróprio para morar, e geram transtornos também para moradores da 

comunidade que passam a ser vistos com desconfiança em outros lugares” (CAMPÊLO; 

SILVA, 2017, p.55). 

 

1.1 DA MINHA QUEBRADA FALO EU 

Esses discursos disseminados pela mídia tradicional silenciam vozes, afinal, 

muitas vezes são reproduzidos de lugares de fala distintos. Não significa que jornalistas 

ou pesquisadores não possam falar sobre a cidade de Ceilândia, mas é preciso entender 

que há discursos que visam pensar outras possibilidades de existências para além das 

impostas pelo regime discursivo dominante. Todo mundo tem lugar de fala e ele está 

atrelado à localização social do sujeito (RIBEIRO, 2017). 

Na obra O que é lugar de fala?, a filósofa e pesquisadora Djamila Ribeiro 

(2017) explica que as opressões estruturais impedem que os indivíduos de certos grupos 

sociais tenham direito à fala, por exemplo. Pode-se, com isso, dizer que os ceilandenses 

são os “subalternos”, aqueles que não estão nos espaços hegemônicos de poder e que 
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vivem às margens dentro de um contexto de vulnerabilidade social e falta de 

oportunidades.  

O conceito de subalternidade trazido aqui é da ensaísta indiana Gayatri Spivak. 

Ela defende que esses sujeitos, mesmo estando fora dos centros de poder, possam vir a 

falar, questionar e refletir. O subalterno está, segundo Spivak (2010), dentro de um 

processo dialético, pois, ao mesmo tempo em que é passivo frente aos blocos 

hegemônicos, ele precisa ser ativo em suas resistências. É nesse contexto que se revela o 

objeto dessa pesquisa, uma fanpage criada na Ceilândia a fim de dialogar com os 

sujeitos de Ceilândia. Trata-se da “Ceilândia Muita Treta”, cujos posts
 
compõem o 

corpus. Neles coexistem o humor, a denúncia e alguns posicionamentos conservadores 

(que reproduzem a voz dos que marginalizam as pessoas da Ceilândia) e outros 

libertários. 

A página foi criada em 21 de setembro de 2012 por Naldo Lopes, 32 anos, 

nascido e criado na cidade de Ceilândia. Hoje a fanpage está na rede social Facebook e 

possui 187.254 seguidores ou fãs – nomes que caracterizam os sujeitos que 

acompanham e recebem as novidades da página. O nome foi inspirado na música 

“Muita Treta”, composta pelo grupo de rap paulista Apocalipse 16 (2018). 

“Treta”, segundo o dicionário Houaiss (2009), é palavreado para “iludir, 

enganar”. Essa definição é parte do estereótipo do sujeito que nasceu ou vive em 

Ceilândia, no entanto, a intenção do criador do nome foi outra. A palavra “treta”, dentro 

do léxico utilizado na periferia, significa o mesmo que “briga ou confusão” (QUAL É A 

G RIA, 2018). 

1.2 O DONO DA VOZ NA PÁGINA “CEILÂNDIA MUITA TRETA”  

Durante a entrevista com o criador da página “Ceilândia Muita Treta”, foi 

questionado se os moradores de outras cidades do Distrito Federal (Taguatinga, Águas 

Claras, Samambaia, etc) teriam subsídios sociais ou culturais para falar sobre a cidade 

de Ceilândia. A resposta do entrevistado foi negativa: 

Eu acredito que não [...] porque só quem mora aqui, por incrível que pareça, 

sabe o que acontece aqui. Então eu acho que a opinião das outras pessoas de 

fora não são muito bem aceitas. O pessoal de outras cidades não podem dar 

opinião do que acontece aqui na nossa cidade. Eu não aceito. Também outros 

moradores não aceitam isso. Eles não têm condições de falar sobre a nossa 

cidade (LOPES, 2019). 
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Sabe-se que a identidade é marcada pela diferença e a diferença é sustentada 

pela exclusão. Kathryn Woodward (2000) e Tomaz Tadeu da Silva (2000) corroboram 

os mesmos conceitos acerca de identidade, os quais contribuirão para a análise da fala 

do entrevistado acima.  

Se você é morador de Taguatinga, você não reside em Ceilândia, e vice-versa. 

Logo, a identidade e a diferença são criações sociais e culturais fabricadas no contexto 

das relações (SILVA, 2000). Elas adquirem sentido por meio da linguagem e dos 

sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas. Ou seja, existe uma associação 

entre a identidade, a linguagem e as coisas que uma determinada pessoa utiliza. É por 

esse motivo que o ceilandense Naldo Lopes, que representa o sujeito que mora em 

Ceilândia dentro do contexto da fanpage, afirma não aceitar que os moradores de outras 

localidades falem da cidade. Ele enquanto “dono da voz” tem o poder de representar e, 

consequentemente, o de definir o que faz parte ou não da identidade ceilandense: o 

modo de falar, o modo de se vestir, os jargões, as características, etc. “Quem tem o 

poder de representar tem o poder de definir e determinar a identidade” (SILVA, 2000, 

pp. 90-91). 

Dentro desse panorama também pode-se dizer que a identidade está vinculada às 

condições sociais e materiais. Segundo Woodward (2000, p.14), se um grupo é 

simbolicamente marcado como inimigo, “isso terá efeitos reais porque o grupo será 

socialmente excluído e terá desvantagens materiais”. É exatamente o que ocorre com os 

moradores de Ceilândia: o que dá sentido à experiência desse grupo e os define são os 

significados produzidos pelas representações feitas pela cultura mainstream as quais são 

ecoadas na página “Ceilândia Muita Treta” por meio do humor. A fanpage cria uma 

representação considerada legítima pela comunidade a partir desse discurso humorístico 

característico e é o próprio uso dos estereótipos que gera o tom cômico. O autodeboche 

transforma-se em mecanismo de evidência das marcas discursivas de exclusão. 

A identidade também é marcada pelo gênero social. Nesse objeto de estudo, a 

identidade produzida é masculina e está ligada à concepção de masculinidade. As 

mulheres não são protagonistas dos discursos na página “Ceilândia Muita Treta” e, 

quando são citadas, são “significantes de uma identidade masculina” (WOODWARD, 

2000, p.9). Tais questões serão retomadas na próxima seção a partir de discursos que 

compõem o corpus de análise.  

 

2 PARTIU ANALISAR? 
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O corpus é composto por 4 posts oriundos da página “Ceilândia Muita Treta” os 

quais foram escolhidos entre o mês de outubro de 2018 e o mês de março de 2019. Cada 

figura será analisada a partir dos conceitos retomados durante o artigo: o lugar de fala, a 

multimodalidade, a intertextualidade, o humor como estratégia argumentativa, a 

linguagem, a identidade e o gênero social. É importante frisar que além do gênero 

discursivo post, localizado sempre à esquerda da figura, será analisado também o texto 

que o acompanha – posicionado sempre à direita, abaixo da data de postagem – além de 

parte dos comentários feitos pelos seguidores da página. Eles foram selecionados de 

acordo como grau de relevância dentro da postagem.  

 

Figura 1 - Post divulgado na página “Ceilândia Muita Treta” em 29/10/18  

 

Fonte - Facebook (2018)  

 

A figura 1 foi postada no dia 29 de outubro de 2018 na página, um dia após o 

segundo turno das Eleições 2018 para o cargo de Presidente do Brasil. Essa informação 

é imprescindível para o entendimento do texto multimodal, no qual a imagem integra e 

complementa o discurso. O texto possui uma característica intertextual, visto que o 

interlocutor só conseguirá construir o sentido caso entenda o contexto político do país. 

É uma intertextualidade implícita, afinal o texto não explica o significado do conceito 

de “vender bala no semáforo” e o motivo dele ter sido atualizado. Essa informação só 

será acessada pelo leitor que ativar o seguinte texto-fonte em sua memória discursiva 

(KOCH et al, 2012): “Bolsonaro defende porte e posse de arma e parceria bélica com 

EUA: Presidente afirmou que decreto sobre posse será publicado [...]” (O GLOBO, 
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2019). O texto produzido pelo “Ceilândia Muita Treta” insinuou que, em 2019, após a 

posse do novo presidente, as balas ou projéteis de arma de fogo seriam facilmente 

comercializados, sobretudo próximo ao “Beer House”, que é um bar localizado em 

Ceilândia. 

Outra característica do texto é a sua carga polissêmica. A palavra “bala” possui 

vários significados: “1) Qualquer projétil [...] de forma esférica ou cilíndrica e cabeça 

ogival, próprio para ser disparado por uma arma de fogo. 2) Guloseima doce de pequeno 

tamanho e consistência firme ou macia, de diversos tipos (drope, caramelo, jujuba, etc) 

(HOUAISS, 2009). A polissemia contribui para a presença do humor no discurso, afinal 

a embalagem de projéteis ou balas foi colocada no retrovisor de um veículo. Essa 

imagem caracteriza uma ação muito comum no Brasil: é uma forma de oferecer um 

produto no semáforo (enquanto os carros estão parados). Os produtos mais comuns são 

doces, principalmente balas. 

O texto possui uma carga humorística e pode ser incluído na 6ª
 
categoria de 

Pereira (1994): a introdução do diferente. “Seja através do inesperado ou até mesmo 

do grotesco permitirá um deleite cômico” (VOLCAN, 2014, p.634). Ou seja, a venda de 

projéteis no semáforo – junto com os doces que são comumente comercializados – é 

algo inverossímil e isso confere humor ao texto.  

Nos comentários é possível verificar a reafirmação do “escape”, conceito 

descrito por Freud (1905) como um recurso psicológico do homem para suportar 

situações cotidianas ou traumas. O primeiro interlocutor garante que a página o salvará 

“nesses tempos difíceis”, ou seja, vai ajudá-lo a espairecer diante do contexto social, 

político e econômico do País. Posteriormente o mesmo sujeito usa uma onomatopeia 

(kkkkkk) e menciona o aforismo “seria cômico se não fosse trágico”, que significa um 

texto breve que enuncia uma regra, um pensamento, um princípio ou uma advertência. 

A expressão conhecida é uma forma de enfrentar uma situação difícil de maneira mais 

amena e suportar aquilo que se fez ou se tornou inevitável.  

A expressão contém a dicotomia estabelecida na própria página, que ao mesmo 

tempo “faz rir” e denuncia a tragédia da miséria, da violência, da exclusão. O 

interlocutor, em ambos os posts, deixa claro que a página e os posts que a compõem 

servem como “escape”, termo coincidentemente utilizado por Freud e também pelo 

idealizador da página Naldo Lopes (2019) na entrevista transcrita no Apêndice para 

justificar o uso da linguagem humorística: “Eu acho que é um refúgio do mundo, sei lá, 

é uma forma de tratamento, é um escape” . 
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Figura 2 - Post divulgado na página “Ceilândia Muita Treta” em 5/1/19 

Fonte - Facebook (2019)  

 

O humor na figura 2 está vinculado à 2ª
 
categoria de Pereira (1994): o processo 

de desmistificação em que a mentira, a brincadeira, a semelhança ou a diferença irão 

produzir o efeito cômico. O texto faz uma referência a uma falsa pesquisa que, no caso, 

serviria para legitimar o que está sendo dito: “pesquisa revela que [...]”.  

Diferentemente do post apresentado anteriormente, esse não é um texto 

multimodal, visto que só apresenta um recurso comunicativo: o texto verbal. Observa-se 

ainda que o produtor do texto toma para si a significação da própria cidade nos trechos: 

“namore um Ceilândia” e “os Ceilândias”. Essa relação metonímica deixa claro o 

sentimento de pertença em relação à região. 

Outra característica apresentada na figura é a falta de concordância verbal no 

trecho “os Ceilândias que comanda”. A estrutura sintática dentro da norma-padrão seria 

“os Ceilândias que comandam”, contudo, é preciso reconhecer que a construção do 

texto foi feita com base no contexto de circulação desse texto, bem como na variedade 

linguística diastrática, relacionada à identidade dos falantes e também à organização 

sociocultural da comunidade de fala. 

Outro ponto de destaque é a questão de gênero social. Segundo Woodward 

(2000) a identidade é frequentemente marcada pelo gênero. Tal conceito já foi discutido 

na seção anterior, todavia ele pode ser claramente identificado nesse post. Nos discursos 

do “Ceilândia Muita Treta” as identidades são prioritariamente masculinas e as 

mulheres não possuem protagonismo ou representatividade. A única menção a elas é 

construída pelo homem, dono da voz, ceilandense que tende a citá-las tomando a si 
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próprios como ponto de referência, construindo “posições-de-sujeito” (WOODWARD, 

2000, p.10).  

No excerto “namore um Ceilândia e seja feliz para o resto da vida” a tipologia 

injuntiva escolhida serve para pedir, recomendar ou ordenar alguma coisa. No caso, ela 

sugere que a felicidade da mulher só poderá ser alcançada no momento em que ela 

assumir um relacionamento com um ceilandense.  

A pesquisadora Raquel Recuero (2013) afirma que o uso do humor para suavizar 

a violência simbólica e torná-lo mais aceitável é uma das estratégias mais importantes 

observadas nos casos estudados por ela. Isso também pode ser observado na postagem e 

nos comentários feitos pelos interlocutores acima. “O humor [...] atua como um 

disfarce, um véu através do qual a violência simbólica se reproduz através desses 

conteúdos e das interações dos sujeitos no Facebook” (RECUERO, 2013, p. 252).  

Violência simbólica, para Bourdieu (2012), é uma “violência suave, insensível, 

invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente 

simbólicas da comunicação e do conhecimento” (2012, p. 7). O sociólogo francês, na 

obra A dominação masculina afirma que uma das principais estratégias da violência 

simbólica é o silenciamento das mulheres – o que acontece no objeto de pesquisa, afinal 

em nenhum post há a voz feminina na construção das narrativas da página. Segundo 

Bourdieu, as mulheres estão sempre “inscritas na fisionomia do ambiente familiar” 

(2012, p.72).  

Figura 3 - Post divulgado na página “Ceilândia Muita Treta” em 10/10/18 

Fonte - Facebook (2018)  



 

97  

 

Conforme discutido anteriormente, para Bourdieu (2012) as relações de gênero 

são o caso paradigmático da operação da violência simbólica. Na figura 3 do corpus, 

novamente a mulher aparece em uma condição secundária sem nenhuma voz ou 

representatividade. No exemplo o feminino aparece como significante de uma 

identidade masculina partilhada (WOODWARD, 2000), ou seja, o dono da voz 

descreve as mulheres como as garotas com quem os homens de Ceilândia se casam ou 

se relacionam. 

Elas também são representadas em um ambiente familiar, como propõe 

Bourdieu (2012). No texto multimodal a mulher está esperando o homem e se mostra 

preocupada com a demora do companheiro para chegar à casa, bem como aparenta estar 

pensando em uma possível infidelidade. O gênero feminino é representado a partir de 

características que são socialmente incorporadas à identidade da mulher: desconfiosa, 

preocupada, medrosa. Já o masculino ganha o estereótipo de traidor, bem como o de 

bandido (característica que promove o humor do texto).  

Nos comentários, novamente a voz masculina aparece e, por meio de uma 

charada, opera uma violência simbólica contra as mulheres ao se referir a elas como 

“novinhas”  – gíria utilizada para se referir às meninas “na flor da idade, (sic) e 

interessante”  (QUAL É A GÍRIA, 2019). O interlocutor questiona no post: “GTOP e as 

novinhas, quem pega mais vagabundo?”, ou seja, ele compara as mulheres à Polícia ao 

afirmar que ambos “pegam vagabundo”. Aqui o verbo é empregado com dois sentidos: 

o de segurar/prender e também ao ato de relacionar-se com alguém sem que haja um 

compromisso sério. O estigma do ceilandense como um homem malandro é novamente 

exaltado. 

 A carga humorística é presente também na postagem. A 4ª
 
categoria de Pereira 

(1994) foi a que mais se encaixou no contexto, afinal há uma liberação de tensões com 

o discurso humorístico. Esse elemento possibilita o protagonista e o espectador rirem do 

próprio revés ou de situações que em determinado momento possam ter se apresentado 

como tensas ou até mesmo trágicas.  

Na cena há vários homens sendo revistados por policiais ou recebendo o 

chamado “baculejo”, termo popular para a abordagem policial que consiste na revista ou 

na inspeção pessoal por um policial ou agente de segurança. Essa prática é comum em 

regiões violentas e com maior incidência de tráfico de drogas, e por esse motivo foi 

inserida no texto multimodal como um dos motivos dos moradores de Ceilândia 
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demorarem para chegarem às suas casas. Essa representação do ceilandense caracteriza 

o estigma violento carregado pelo morador da cidade, contudo, a presença do humor 

suaviza o discurso violento e reduz o seu impacto enquanto violência (JABLONSKI e 

ZILLMAN apud RECUERO, 2013). 

A liberação de tensões também pode ser claramente observada na fala dos 

interlocutores. Um deles menciona a namorada na publicação, usa uma onomatopeia 

que indica risada e diz: “kkkkk espera um pouco quando eu atrasar vou (sic) amor”. Ele 

chamou a atenção dela para que ambos pudessem rir da situação tensa ou trágica – 

como prevê a categoria 4 de Pereira (1994).   

A peculiaridade deste post é a ausência de humor. Essa característica é muito 

incomum entre os textos produzidos e postados na página, visto que a carga humorística 

é vista como uma estratégia argumentativa pelo produtor dos textos. Lopes afirma que a 

comicidade faz com que as pessoas prestem mais atenção no que está sendo dito e 

compartilhem os discursos produzidos (LOPES, 2019). 

 

O texto da figura 4 é uma resposta a um post publicado (figura 5) em uma 

página da cidade de Taguatinga que possui os mesmos objetivos da “Ceilândia Muita 

Treta”: entreter e informar. A chamada “Taguatinga da Depressão” possui 113.839 

Figura 4 - Post divulgado na página “Ceilândia 

Muita Treta” em 06/03/19 

Fonte - Facebook (2019) 

Fonte - Facebook (2019)   

Figura 5 - Post divulgado na página “Taguatinga 

Depressão” em 3/3/19 

Fonte - Facebook (2019) 
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seguidores e com frequência produz discursos que reforçam o estigma violento da 

cidade de Ceilândia. 

O texto multimodal foi divulgado no dia 3 de março de 2019, na véspera do 

Carnaval, e sugeriu que o criador da postagem faria um bloco de carnaval em Vicente 

Pires, Região Administrativa do DF, com os moradores de Ceilândia e o chamaria de 

“Babydoll de Nylon (BDN)”. A referência ao bloco brasiliense é motivada pelo 

princípio de diversidade que é pregada pelos organizadores do evento. A página do 

Facebook do BDN informa que “a liberdade e a homofobia não têm (sic) vez [...] 

preconceituosos NÃO serão bem-vindos”. A edição de 2018 inclusive não ocorreu 

devido a casos de violência sofridos por foliões no ano de 2017. 

No texto verbal é possível perceber que o produtor do texto intitula os 

ceilandenses de “pebas”, gíria cujo significado é “fuleiro, vagabundo, de qualidade 

baixa, fraco, etc” (QUAL É A G RIA, 2018). A carga humorística é evidente, contudo, 

ela é uma estratégia argumentativa que gera uma “permissão implícita para que 

qualquer coisa seja dita e reproduzida sem que esse dito possa ser livremente criticado” 

(RECUERO, 2013, p.252). Afinal, mesmo com a suavização gerada pela carga 

humorística, a violência simbólica foi constatada por um dos seguidores da página o 

qual critica o texto nos comentários: “É uma piadinha cheias (sic) de preconceito e 

juízos.... repensado (sic) estar aqui”. 

O post reforça a ideia de que o lugar de fala precisa estar bem delimitado para 

que a construção do humor seja também uma possibilidade de afirmação identitária e 

não uma forma de tripudiar em cima da desgraça do outro. O “Ceilândia Muita Treta”, 

muitas vezes, se refere ao ceilandense como “peba”, contudo, ele é o dono da voz e 

representa/define o que faz parte ou não da identidade ceilandense (SILVA, 2000). O 

“Taguatinga da Depressão” não tem a autorização discursiva e não ocupa o lugar de fala 

necessário para falar do sujeito que reside em Ceilândia.  

Dentro desse contexto tem-se a justificativa da postagem (figura 4) feita pela 

“Ceilândia Muita Treta”. Nela o produtor do texto usa a tipologia textual injuntiva para 

pedir que as pessoas “não joguem a culpa da baderna do Carnaval nos Ceilândia (sic)”. 

Ele justifica ainda que a cidade abriga vários eventos, festivais e bailes com mais de 80 

mil pessoas “sem ocorrência”, ou seja, sem violência. Ele termina o texto com a frase 

“essa galera não é daqui”, a qual afasta a representação do ceilandense como 

baderneiro, violento, transgressor. A identidade aqui é construída pela negação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este artigo não possui conclusões, mas sim considerações, visto que o objeto de 

pesquisa possui uma complexidade a qual exigirá novas pesquisas futuras. Ele nasceu a 

partir da minha curiosidade diante dos aspectos linguísticos da fanpage “Ceilândia 

Muita Treta”. A página do Facebook com mais de 180 mil seguidores, criada por um 

ceilandense de 32 anos, reforça a identidade do sujeito que mora em Ceilândia a partir 

da repercussão dos discursos dos que marginalizam a região. O estigma violento da 

cidade existe desde a sua origem, quando recebeu o nome de “Campanha de 

Erradicação das Invasões”, ou seja, os processos de violência fizeram parte da 

construção da identidade. Os textos, a maioria multimodais, são justificados pelo lugar 

de fala e pela autorização discursiva do “dono da voz”, o autor das postagens.  

O discurso é um fenômeno que vai além da realização textual. Essa é uma 

premissa que acompanha o trabalho desde a introdução, afinal trata-se de uma prática 

social conforme prevê Bahktin. Enquanto revisora analisei o corpus a partir da 

concepção de que o texto é um produto da interação social em que as palavras são 

entendidas como produtos de trocas sociais (BORGES, 2012). É por isso que nenhuma 

proposta de correção gramatical baseada na norma-padrão ou nenhuma adequação 

linguística foi feita nos textos que compõe o corpus. Os textos apresentam marcas de 

oralidade justificadas pela variedade linguística social e pela questão identitária.  

A linguagem dos textos analisados é composta de sátiras e críticas. Dentro da 

problemática percebeu-se que a comicidade é utilizada na maioria dos discursos como 

“escape”, conforme defendeu Freud (1905) nos estudos sobre chistes e também o 

idealizador da página Naldo Lopes (2019) na entrevista que se encontra no Apêndice A. 

Além disso ficou evidente que o humor é também um suavizador da violência simbólica 

(BOURDIEU, 2012) e contribui para a quebra de arames farpados. O riso só é 

promovido quando o “dono da voz”, que é ceilandense, fala para e sobre a comunidade 

de Ceilândia. A partir do momento que outro grupo social fala sobre a realidade da 

região ele é combatido tanto pelo representante quanto pelos interlocutores. Tal questão 

pode ser justificada pelo conceito de identidade e de diferença trazido por Woodward 

(2000). 

Questões acerca do gênero social também foram observadas nas postagens que 

retratam a mulher ceilandense. Nos discursos ela não é representada a partir da ótica 
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feminina, mas sim a partir da posição-de-sujeito construída pelo masculino 

(WOODWARD, 2000). 
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Resumo: A Formação de Professores Indígenas busca espaços para que sua trajetória 

marcada pela presença de processos de letramento autônomo possa caminhar para um 

projeto pautado no letramento ideológico (Street, 1984), ou seja, trabalhar a escrita não 

apenas como uma habilidade a ser alcançada, mas a partir do caráter sociocultural nela 

existente. O Projeto efetivado pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) no Curso 

de Licenciatura Intercultural Indígena tem possibilitado o desenvolvimento de uma 

cultura de Formação que se dá nos espaços onde as línguas acontecem, a saber, as 

línguas indígena e portuguesa. Ainda que o Curso seja ministrado em Língua 

Portuguesa (LP), os alunos são levados a refletir sobre, que concepções de língua e 

linguagem precisam embasar as novas aprendizagens e as práticas de letramento?; que 

propostas para o ensino do português como língua adicional precisam estar presentes na 

formação docente?. Dessa forma, nosso objetivo é relatar uma proposta de letramento 

ideológico resultante de uma experiência na formação de professores indígenas da etnia 

Munduruku do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena da UEPA. A metodologia 

utilizada buscou privilegiar o desenvolvimento de atividades que permitissem a reflexão 

dos professores diante a apropriação da escrita em língua portuguesa por eles, a partir 

dos significados socioculturais estabelecidos por esse povo à escrita em língua 

portuguesa. Autores como Moita Lopes (2013), Bhabha (1998), Street (1984, 2014), 

Kleiman; De Grande (2015) e Zavala; Córdova (2010) nos ajudam neste estudo. Os 

resultados alcançados nos mostram, que o letramento ideológico permite aos 

professores em formação, compreender o significado sociocultural presente nas 

atividades escritas realizadas no português enquanto língua adicional. 

Palavras-chave: Formação de Professores Indígenas. Letramento ideológico. 

Interculturalidade.  

Abstract: The Formation of Indigenous Teachers seeks spaces so that its trajectory, 

marked by the presence of autonomous literacy processes, can walk to a project based 

on ideological literature (Street, 1984), that is, working on Writing not only as a skill to 

be achieved, but from its socio-cultural feature. The Project implemented by the State 

University of Pará (UEPA) in the Course of Indigenous Intercultural Degree has 

enabled the development of a culture that takes place in the spaces where languages take 

place, namely indigenous and Portuguese languages. Although the course is taught in 

Portuguese, students are led to reflect upon what language and language conceptions 

support new learning and literacy practices and what proposals for the teaching 

Portuguese as an additional language must be present in the training teacher. Thus, our 
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goal is to report a proposal for ideological literacy resulting from experience in the 

training of indigenous teachers of Munduruku ethnic group of students from the UEPA 

Indigenous Intercultural Degree Course. The methodology sought to privilege the 

development of activities that would allow the teachers thinking on the appropriation of 

writing in Portuguese by them, considering the sociocultural meanings established by 

these people to the written language Portuguese. Authors such as Moita Lopes (2013), 

Bhabha (1998), Street (1984, 2014), Kleiman; De Grande (2015) and Zavala; Córdova 

(2010) have supported us in this research. The results show us that ideological literacy 

allows teachers in training to understand the sociocultural meaning present in the 

written activities performed in Portuguese as an additional language. 

Keywords: Formation of indigenous teachers. Ideological literacy. Interculturality. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Formação inicial e específica de professores indígenas ofertada pela 

Universidade do Estado do Pará (UEPA) desde 2012, tem possibilitado a vivência de 

uma proposta de formação docente pautada em processos de letramento ideológico 

(Street, 1984), que privilegiam os espaços de construção da escrita a partir dos 

significados neles presentes. Onze turmas de etnias diversas - Gavião, Tembé, Surui 

aikewara, Wai wai, Tapajós arapiuns, Kaiapó, Assurini e Munduruku foram ofertadas 

ao longo de sete anos de implementação do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena 

pela UEPA, turmas com perfis bem próprios em função da situação sociolinguística de 

cada povo.   

O letramento ideológico parte do pressuposto de que a escrita não é apenas uma 

tecnologia a ser adquirida, mas antes de tudo, uma prática social que se alicerça no dia a 

dia daqueles que dela fazem uso. Assim e por isso, precisa dizer, precisa fazer sentido, 

precisa mostrar-se como algo relevante para os docentes indígenas. 

 Conjugar o letramento autônomo ao ideológico é um grande desafio para os 

professores formadores, visto que a cultura eurocêntrica dominante impõe formas de 

pensar a escrita totalmente diferente daquela que é compreendida pelos povos indígenas. 

A visão colonialista que persiste ainda hoje, nos impede, muitas vezes, de conceber que 

a escrita só tem valor, se fizer valer-se como necessária e dentro de um contexto 

situado. Pensar outras bases epistemológicas diante a intersecção de conhecimentos 

advindos de culturas diferentes, também se apresenta como desafio para conceber a 

escrita numa concepção diversa daquela que até então era praticada. É nesse cenário de 
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provocações cotidianas que professores formadores e docentes em formação se 

encontram na Licenciatura Intercultural oferecida pela instituição de nível superior.  

Dessa forma, o objetivo deste estudo é relatar uma proposta de letramento 

ideológico resultante de uma experiência na formação de professores indígenas da etnia 

Munduruku do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena da UEPA. A metodologia 

utilizada buscou privilegiar o desenvolvimento de atividades que permitissem a reflexão 

dos professores diante a apropriação da escrita em língua portuguesa por eles, a partir 

dos significados socioculturais estabelecidos por esse povo à escrita em língua 

portuguesa. 

 

2. LETRAMENTO IDEOLÓGICO NOS ESPAÇOS DA LINGUÍSTICA 

APLICADA CRÍTICA 

 

A perspectiva inter e transdisciplinar assumida pela Linguística Aplicada nas 

últimas décadas converge para os estudos de letramento alavancados por Street (1984) e 

nos permite caminhar para estudos que compreendam outras formas de letramento que 

não apenas aquelas pautadas na aquisição de um código universal; nos permite conceber 

leitura e escrita como parte de uma realidade sociocultural e dessa forma indissociáveis 

do cenário em que serão empregadas. Essa postura assumida pela LAC trouxe uma nova 

compreensão para os estudos sobre os usos da escrita, haja vista, “a prática social, não o 

texto, é o objeto de pesquisa dos estudos de letramento” (Kleiman; De Grande, 2015, 

p.14).  

A partir dessa concepção, passa a ser mais produtivo o olhar para povos que 

possuem processos próprios e particulares de relação com a escrita, povos a quem a 

aquisição da escrita impôs sérias violações de direitos, seja pela imposição de uma 

língua, seja pela imposição de um padrão de escrita nessa língua, que não é, para a 

maioria dos povos indígenas, a língua na qual se reconhecem, se realizam. 

Um desses olhares vem pelas pesquisas de Street (1984) que apontam a 

existência de dois modelos de letramento, o autônomo e o ideológico. O modelo 

autônomo trata a escrita como uma técnica de codificação e decodificação de um 

código. Esse tipo de letramento tem predominado nas campanhas de alfabetização e tem 
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sido alvo de constantes discussões por não considerar o caráter etnográfico da prática 

pedagógica. O outro tipo, o ideológico, prevê que a escrita seja tratada não apenas como 

uma ferramenta a ser apropriada, mas que se leve em consideração o real sentido que 

possa ter para a comunidade que dela faz uso, os processos envolvidos nessa construção 

são considerados, e a fala também se faz presente, visto que “[...] os conceitos de leitura 

e escrita para uma dada sociedade dependem do contexto [...]” (Street, 1984, p.1). 

O modelo ideológico nos permite respeitar o caráter etnográfico e a interpretar a 

função social e histórica que a fala e a escrita possam ter diante aquela comunidade, 

ajuda-nos a enxergar que “há compartilhamentos entre uma modalidade e outra, de 

forma que as práticas de letramento são concebidas como uma „continuidade‟ do 

desenvolvimento linguístico dos sujeitos já marcados por práticas orais” (BRAGANÇA; 

BALTAR, 2016, p.6). 

O letramento ideológico agrega a possibilidade de compreender a escrita como 

uma apropriação a ser realizada nas nuances em que uma língua precisa acontecer, da 

sua realização, do seu fazer sentido. Povos de vasta tradição oral passam a ser melhores 

compreendidos à luz de uma abordagem ideológica de tratamento da escrita nesses 

contextos. Se levarmos em consideração o fato de que durante séculos esses povos 

estiveram submetidos a uma escrita que veio na bagagem do colonizador, uma escrita 

que impôs rótulos, uma escrita que os fez caminhar com o título de analfabetos, mesmo 

sem terem requerido inicialmente essa tecnologia, vamos conceber a necessidade de 

trilhar outros percursos para que leitura e escrita se manifestem de forma significativa 

para as comunidades indígenas.  

As novas abordagens de letramento possibilitam um ensino/aprendizagem que se 

constrói conjuntamente entre professor formador e professores em formação, haja vista 

colocar em pauta questionamentos que estão nas esferas das relações de poder e de re-

existência para não indígenas e indígenas, respectivamente. Possibilitam 

principalmente, “flagrar e compreender as atividades de leitura e escrita no âmbito das 

práticas sociais em que ocorrem” (MATÊNCIO, 2009, p.5).  

É nesse viés que a Linguística Aplicada Crítica avança nos estudos de 

letramento, “[...] não procura apenas descrever e explicar, mas também se posicionar em 

relação ao fato examinado e, ainda, oferecer encaminhamentos e soluções para os 

problemas estudados” (KLEIMAN, 2002, p.189). Esse posicionamento tem permitido, 
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às comunidades tradicionais e às minorias, serem vistas e tratadas em suas 

particularidades, em seus próprios dinamismos.  

 

3. O CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA NA UEPA 

 

 O Curso de Licenciatura Intercultural Indígena é ofertado pela Universidade do 

Estado do Pará desde 2012 e já formou ao longo desses últimos anos, mais de 150 

professores indígenas de etnias diversas como Gavião, Tapajós-arapiuns, Surui 

aikewara, Wai wai e Tembé. O Objetivo da Graduação, que tem a duração de quatro 

anos, é formar professores indígenas para atuar em suas aldeias em uma das três grandes 

áreas do conhecimento, ciências da natureza e matemática, linguagens e artes e ciências 

humanas e sociais (PPC INTERCULTURAL UEPA, 2016) 

 As turmas são constituídas por indígenas de uma mesma etnia e funcionam nas 

aldeias dos respectivos povos. Em alguns poucos momentos, chamados de momento-

universidade os alunos frequentam atividades nos Campi da UEPA que ficam nos 

municípios onde as aldeias estão situadas. 

Atualmente o Curso oferta: 

         Tabela 1 – Turmas da Licenciatura Intercultural Indígena/UEPA 

Turma – Etnia Nº Alunos 

Matriculados 

Localidade Entrada Saída 

Tembé Gurupi 30 Aldeia 

Cajueiro/Paragominas 

2016 2020 

Tapajós-Arapiuns 48 Aldeia Caruci/ 

Santarém 

2016 2020 

Assurini do Trocará 23 Aldeia Trocará/ 

Tucuruí 

2016 2020 

Munduruku 40 Aldeia Sai Cinza/ 

Jacareacanga 

2017 2021 

Munduruku 40 Aldeia Sai Cinza/ 

Jacareacanga 

2017 2021 

         Fonte: OLIVEIRA NEGRÃO, A., 2018. 

 

3. LETRAMENTO IDEOLÓGICO NA GRADUAÇÃO DE PROFESSORES 

INDÍGENAS NO ESTADO DO PARÁ 
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 Trabalhar na perspectiva da construção de uma formação de professores 

indígenas que perpasse os caminhos de um letramento que não seja apenas aquele 

trazido pelo colonizador, que não seja apenas aquele resultante de uma epistemologia 

cartesiana, requer de nós, professores formadores, um ir e vir constante no processo de 

ensino/aprendizagem, requer de nós um conhecer com, que demanda estarmos sempre 

próximos e atentos àqueles que nos ajudam a construir novos conhecimentos tanto para 

nós, formadores, quanto para eles, professores em formação. 

 A prática pedagógica narrada neste artigo aconteceu durante a execução da 

Disciplina Fundamentos de Língua Portuguesa na Escola Indígena ministrada às turmas 

da etnia Munduruku na aldeia Sai Cinza no município de Jacareacanga. A universidade 

tem duas turmas do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena entre os Munduruku, 

uma de alunos egressos do Ensino Médio, outra de professores egressos do Magistério 

Indígena, cada uma com 40 alunos. Todos os alunos das duas turmas residem em 

aldeias da etnia Munduruku no município de Jacareacanga na região sudoeste do estado 

do Pará, são falantes e escritores da língua Munduruku, como língua primeira em seu 

repertório e da língua portuguesa, como língua adicional.   

 A Disciplina Língua Portuguesa na Escola Indígena faz parte do desenho 

curricular do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, tem carga horária de 80h e 

aborda questões relativas à língua, linguagem e linguística; coesão e coerência textual; 

concordância nominal e verbal; argumentação e linguagem; produção escrita na escola 

indígena. A ementa prevê que sejam realizadas atividades que privilegiem o português 

na forma como ele se realiza para esses povos, ou seja, o português que é considerado 

pelos alunos como uma língua adicional, que está presente nas aldeias quando da 

necessidade de comunicação entre indígenas e não indígenas ou indígenas com 

indígenas. Dessa forma, não cabe mais nesses espaços/tempos de formação de 

professores indígenas: 

“[...] a ideologia linguística colonial da modernidade que equacionava uma língua a um 

estado-nação, ao ideal de pureza linguística e a sua manifestação sistêmica, colaborando 

para construir ideologicamente inferioridades sociais e sociolinguísticas de várias 

naturezas [...] (MOITA LOPES, 2013, p.29)  

Assim, propusemos como atividade inicial, que os alunos nos dissessem que tipo 

de relação possuíam com a língua portuguesa. Assim, houve produções do tipo:  
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“[...] quando eu era criança, eu não sabia falar e nem entender na língua portuguesa. 

Quando eu estava entre os dez a catorze anos, eu aprendi um pouco na língua portuguesa 

mas hoje em dia eu quase aprendi tudo. Gostaria de aprender a falar correto na língua 

portuguesa como se fosse minha língua” – Professor Indígena Munduruku. 

Refletir sobre a relação que possuem com a língua portuguesa representou um 

passo importante na construção epistemológica intercultural a ser estabelecida pelos 

alunos-professores, permitiu que compreendessem a tão relatada dificuldade com a 

produção de textos na língua; permitiu que externassem também, que tipo de 

aprendizado tiveram da língua adicional, um aprendizado, segundo os relatos, baseado 

no certo e no errado e em uma língua que não pertence a eles, evidente quando o 

professor do trecho acima diz “[...]. Gostaria de aprender a falar correto na língua 

portuguesa como se fosse minha língua”. 

A reflexão realizada a partir da leitura dos textos entre os professores em 

formação, possibilitou que percebessem que a língua portuguesa utilizada por eles e tida 

como a língua da dificuldade, a língua que não lhes pertence, foi aprendida, na maioria 

das vezes, em processos que não lhes possibilitaram atribuir um sentimento de 

pertencimento a ela. Possibilitou também, enxergarem esse entrelugar (BHABHA, 

1998), esse lugar de fronteira em que essa língua se realiza. Deu a esses professores e ao 

professor formador a oportunidade de perceberem a relação que possuem com as 

práticas letradas em língua portuguesa, existentes nos territórios por eles ocupados. 

Possibilitou ainda, questionamentos em relação às práticas linguísticas e o cunho 

ideológico presente   nessas práticas, o que é “bom”, “correto” ou dentro de padrões 

estabelecidos pela sociedade do não indígena. 

Esse tipo de atividade promove um letramento ideológico, pois propõe “re-

examinar o que conta como conhecimento relevante dentro e através das disciplinas 

para „abrir‟ as convenções da escrita acadêmica a novas formas de significar” 

(ZAVALA; CÓRDOVA, 2010, p.141). Trata-se assim, de permitir que o dizer de um 

povo que traz na bagagem a escrita imposta pelo colonizador, possa vir à tona e possa 

ser ponto de partida para a construção da escrita a partir da realidade sociocultural 

vivenciada. Além disso, possibilita o refletir e o questionar de um processo de 

aquisição, que não possui uma forma universal, que não pode ser tratado como mera 

ferramenta que serve para excluir povos que têm relações diferentes com a escrita. 
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 O letramento ideológico trabalhado na formação inicial de professores 

indígenas, que são falantes do português como língua adicional, mesmo que em 

contexto de imersão, também abre portas para que o momento de chegada à 

universidade não se torne um momento de ratificar um preconceito a mais na vida de 

estudantes indígenas, que sempre carregaram consigo o estigma do déficit em relação à 

apropriação da escrita em língua portuguesa.  

 Outro ponto importante na discussão da atividade realizada, foi compreenderem 

que a fala e a escrita do português utilizado por eles, antes de serem tratadas como 

“deficitárias” precisam ser vistas como decorrentes da realidade sócio-histórica na qual 

se constituíram e é essa língua portuguesa que precisa ser tomada para o aprendizado 

das outras modalidades tão desejadas por alguns deles. Reconhecer os tempos/espaços 

em que a escrita do português tem se efetivado em suas comunidades, torna-se 

importante para que possam deixar de lado “[...] padrões de poder fundados na 

exclusão, negação, subordinação e controle dentro do sistema/mundo capitalista” 

(WALSH, 2009, p.16). 

 As demais atividades decorrentes da prática de produção textual realizada no 

primeiro momento da Disciplina caminharam de forma muito mais tranquila, uma vez 

que os docentes em formação já estavam mais seguros de que a escrita na universidade 

não representaria mais um momento de exclusão para eles, representaria antes, a 

possibilidade de se reconhecerem nos espaços frequentados e nas relações estabelecidas 

com as línguas em uso, que atribuíssem significado ao letramento utilizado. Dessa 

maneira, as práticas de escrita passaram a ser vistas a partir das relações de poder que 

atravessam as práticas socioculturais utilizadas dentro das comunidades nas quais esses 

professores em formação atuam em vários papeis sociais, tanto profissional quanto 

pessoal. 

 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 Este artigo relatou uma proposta de letramento ideológico resultante de uma 

experiência na formação de professores indígenas da etnia Munduruku do Curso de 

Licenciatura Intercultural Indígena da UEPA. A metodologia utilizada buscou 



 

111  

privilegiar o desenvolvimento de atividades que permitissem a reflexão dos professores 

diante a apropriação da escrita em língua portuguesa por eles, a partir dos significados 

socioculturais estabelecidos por esse povo à escrita em língua portuguesa.  

As atividades pedagógicas desenvolvidas durante a execução da Disciplina 

Língua Portuguesa na Escola Indígena oferecida como componente curricular às 

Turmas Munduruku do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade do 

Estado do Pará nos possibilitaram refletir mais apropriadamente sobre o tipo de 

letramento que precisa estar presente na formação de docentes que pertencem a uma 

realidade sociocultural diferente daquela do professor formador e que convivem com a 

escrita numa perspectiva outra em relação à língua portuguesa. 

 Os resultados vivenciados nos permitem atentar para o fato de que leitura e 

escrita do português como língua adicional precisam fazer sentido, precisam estar 

atreladas à cosmologia daqueles que delas fazem uso. Também nos ajudaram a 

perceber, tanto ao professor formador quanto aos professores em formação, que é 

importante tratar esses processos à luz da realidade etnográfica em que ocorrem, até 

para que se compreenda o fato de que o letramento ideológico carrega em si o 

letramento autônomo também, porém, não permite que este último seja a ótica 

preponderante para a aquisição da escrita, uma vez que estamos tratando de um projeto 

de transformação social.  

Além do mais, permitiu aos docentes indígenas compreenderem a relação que 

possuem com a língua portuguesa, sobretudo a partir de suas próprias vozes, de suas 

próprias significações em relação à realidade sócio-histórica vivenciada por eles, como 

forma de permitir que os saberes que fazem parte do mundo no qual estão inseridos, são 

saberes válidos e legítimos. 
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RESUMO: Este artigo, de cunho teórico-reflexivo, resultado das reflexões da disciplina de 

Tópicos em Linguística Aplicada do Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada 

(PosLA) da Universidade Estadual do Ceará, objetiva tecer breves considerações sobre a 

complementaridade entre a Etnografia e a Análise de Discurso Crítica faircloughiana na 

pesquisa sobre o discurso. Para isso, partiremos dos estudos de Gérin-Lajoie (2009) sobre 

Etnografia; da abordagem dialético-relacional de Fairclough (2003) e de Chouliaraki e 

Fairclough (1999); e da abordagem etnográfico-discursiva, defendida por Magalhães, Martins e 

Resende (2017), que entendem que a Análise de Discurso Crítica e a Etnografia se articulam, 

em uma relação de complementaridade, para a análise das práticas sociais.  

 

Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica. Abordagem Etnográfico-discursiva. 

Interdisciplinaridade. 

 

ABSTRACT: This theoretical-reflexive article, is the result of some reflections over the Applied 

Linguistics Topics, a subject of the Applied Linguistics Postgraduation Program (PosLA) of the 

State University of Ceará, aims to make brief considerations about the complementarity 

between Ethnography and Critical Discourse Analysis of Norman Fairclough in discourse 

research. For this, we shall start from the studies of Gérin-Lajoie (2009) on Ethnography; the 

dialectical-relational approach of Fairclough (2003) and Chouliaraki and Fairclough (1999); and 

the Ethnographic-discursive approach, defended by Magalhães, Martins and Resende (2017), 

who understand that Critical Discourse Analysis and Ethnography articulate themselves, in a 

complementary relationship, to the analysis of social practices. 

 

Palavras-chave: Critical Discourse Analysis. Ethnographic-discursive Approach. 

Interdisciplinarity. 
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1 Introdução  

 

Em um mundo tomado por crises políticas de um lado a outro do Atlântico e 

por desigualdades de gênero, de orientação sexual, de etnia/raça e de classe 

econômica, focar nas discussões teóricas e práticas relacionadas às práticas sociais, 

que mantêm relações assimétricas de poder entre grupos hegemônicos e minoritários, 

constitui uma atitude ético-moral imprescindível para se investigar o papel que o 

discurso desempenha neste mundo em conflito. Para entender melhor as questões 

relacionadas ao desvelamento dessas assimetrias e a frequente marginalização de 

grupos minoritários neste contexto, diversas abordagens teóricas, no âmbito dos 

Estudos Críticos da Linguagem e da Ciência Social Crítica, têm se debruçado sobre o 

modo como as questões políticas, ideológicas e históricas se situam dentro de 

discursos e de outras dimensões das práticas sociais que circulam na modernidade. 

Duas dessas abordagens, a Análise de Discurso Crítica (doravante ADC) e a Etnografia 

Crítica, de acordo com Magalhães, Martins e Resende (2017), têm se preocupado com 

os conflitos, dinâmicas e implicações sociais no que diz respeito ao modo como tais se 

dão na sociedade atual. 

Tendo em vista a multidimensionalidade das práticas sociais na modernidade 

tardia (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999), a relação de complementaridade entre 

essas duas abordagens é bastante profícua, pois toda e qualquer prática social é 

constituída a partir da relação entre várias dimensões (sociais, culturais, semióticas). 

Portanto, investir em análises/pesquisas etnográficas para o estudo do discurso, que 

vão além do nível linguístico-discursivo, é necessário para compreender o seu 

funcionamento e as relações do discurso/semiose com os outros elementos da prática 

social. 

Por isso, devem-se encorajar diálogos interdisciplinares entre abordagens 

teóricas que estejam engajadas com a mudança social e que caminham ao lado dos 

grupos oprimidos na sociedade atual. Assim, de acordo com a abordagem etnográfico-

discursiva defendida por Magalhães, Martins e Resende (2017), podemos dizer que a 
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complementaridade entre esses dois campos é enriquecedora, pois a ADC “ganha com 

ela no que toca à validade e à consistência analítica e a etnografia ganha com a 

articulação com métodos para análise de textos e de interações desenvolvidos por 

analistas de discursos” (OTTONI, 2018, p. 03). 

Com isso em mente, este artigo objetiva tecer breves considerações sobre a 

complementaridade entre a Etnografia e a Análise de Discurso Crítica faircloughiana na 

pesquisa sobre o discurso. Para tanto, partiremos dos estudos de Gérin-Lajoie (2009) 

sobre Etnografia; da abordagem dialético-relacional de Fairclough (2003) e de 

Chouliaraki e Fairclough (1999); e da abordagem etnográfico-discursiva, defendida por 

Magalhães, Martins e Resende, (2017), que entendem que a Análise de Discurso Crítica 

e a Etnografia se articulam, em uma relação de complementaridade, para a análise das 

práticas sociais. 

Este texto está organizado da seguinte forma: primeiro, versa sobre a 

abordagem faircloughiana de ADC, situando-a no rol dos estudos críticos e 

apresentando uma visão geral da ADC através das diversas abordagens desenvolvidas 

pelo Grupo de Lancaster; em segundo lugar, a segunda seção discutie a respeito da 

perspectiva crítica da Etnografia, suas aproximações e diferenças com a abordagem 

tradicional dos estudos etnográficos; em seguida, a complementaridade entre esses 

dois campos teórico-metodológicos é discutida a partir da perspectiva etnográfico-

discursiva, defendida por Magalhães, Martins e Resende, (2017), com seus aspectos 

metodológicos e, finalmente, as considerações finais deste ensaio. 

 

2 A Análise de Discurso Crítica  

 

Análise de Discurso Crítica é um termo “guarda-chuva” que abarca diferentes 

abordagens do estudo do discurso, das práticas e dos problemas sociais desenvolvidas 

por um grupo de linguistas denominado “Grupo de Lancaster”. Dentre estas podemos 

citar a abordagem histórico-discursiva de Reisigl e Wodak (2009); a Linguística de 

Corpus de Mautner (2009); a abordagem de atores e ações sociais de Théo van 

Leeuwen (1997, 2008); a Análise de Dispositivo de Jager e Maier (2009); a abordagem 
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sociocognitiva de van Dijk (2009); e a abordagem dialético-relacional de Fairclough 

(2001, 2003) e de Chouliaraki e Fairclough (1999), que discutiremos nesta seção. Essas 

abordagens rejeitam as heranças do estruturalismo saussuriano e chomskyano e, por 

isso, partilham a intenção de fazer análises linguísticas, discursivas e sociais voltadas 

para questões de justiça social (VAN DIJK, 1996).  

Tais abordagens, que se preocupam em discutir questões relacionadas com a 

linguagem do ponto de vista da estrutura social e das questões relacionadas ao poder, 

recebem influências da Ciência Social Crítica e da pesquisa crítica sobre as mudanças 

na sociedade, a exemplo das reflexões sobre poder de M. Foucault, da definição e das 

implicações da modernidade tardia com base em A. Giddens, das formulações em 

torno do conceito de hegemonia segundo A. Gramsci e E. Laclau, das problematizações 

acerca da ideologia de J. B. Thompson (FAIRCLOUGH, 2003; MAGALHÃES; MARTINS; 

RESENDE, 2017). 

Norman Fairclough, principal expoente da ADC, desencadeou esta abordagem 

com a publicação do artigo Critical and descriptive goals in discourse analysis no 

Journal of Pragmatics (1985) e com a obra Language and Power (1989). Nesta última, 

ele não apenas estabelece uma agenda para seu projeto de pesquisa, mas também 

fornece uma descrição detalhada do que passou a ser amplamente conhecido como 

ADC, que tem como principais objetivos: (a) colocar os estudos da linguagem no centro 

de produção, manutenção e mudança social das relações de poder e (b) auxiliar no 

aumento da consciência do poder da linguagem nessas relações de poder.  

Para atingir esses objetivos, Fairclough defende que a análise de discurso deva 

abranger não apenas a dimensão da descrição linguística, mas também as dimensões 

de interpretação e explicação que se destinam a conectar a linguagem às estruturas 

mais amplas de sociedade. Por causa disso, o projeto da ADC é uma maneira de 

desvendar relações de poder desiguais em tantas e tão variadas configurações sociais 

quanto possível e, como consequência, existe a compreensão generalizada de que 

fazer pesquisas no âmbito da ADC significa fazer pesquisas com uma atitude positiva 

contra qualquer tipo de manipulação de poder ou dominação. 
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Em outras palavras, é papel do analista crítico do discurso contribuir no 

desvelamento de relações assimétricas de poder que integram as práticas sociais e na 

ascensão de grupos sociais historicamente oprimidos. Assim, a ADC se configura como 

uma abordagem que se opõem aos discursos hegemônicos das elites que estão 

imbricados de estruturas sociais, políticas e econômicas que excluem e marginalizam 

determinados grupos – LGBT, negros, mulheres, dentre outros. Para realizar esse papel 

emancipatório, a abordagem Dialético-Relacional de Norman Fairclough tem como 

base epistemológica e metodológica a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) e a Ciência 

Social Crítica. 

A LSF é uma teoria sócio-semiótica, pois entende que os significados são 

construídos (semiótica) em sociedade (social). Logo, vê a língua como entidade viva em 

diversos contextos reais de uso, influenciada por grupos sociais e situações contextuais 

e variável, pois nela há um potencial de significados à disposição dos falantes para 

satisfazerem as suas necessidades de ler/interpretar/representar o mundo e de se 

relacionarem com outros falantes de modo organizado. Essas necessidades constituem 

dentro da teoria de Halliday três tipos gerais de significados que se constituem nas 

funções universais, as quais, por sua vez, são os propósitos principais da linguagem 

verbal: compreender/interpretar e representar o mundo (metafunção ideacional); 

relacionar-se interpessoalmente com os outros falantes para assumir papéis sociais 

(metafunção interpessoal); e para organizar o que é dito ou escrito no mundo real em 

textos (metafunção textual). As manifestações desses propósitos foram chamadas de 

metafunções da língua por Halliday (1994). 

A grande contribuição dessa teoria para ADC foi a análise linguística através de 

padrões linguístico-discursivos das sentenças textuais, a fim de investigar o material 

linguístico a partir das três metafunções ou funções universais/ propósitos universais 

da linguagem verbal. Desde a sua concepção trimensional de discurso (FAIRCLOUGH, 

1992), Fairclough tem adaptado o trabalho da LSF para adequar aos seus modelos de 

análise. Em Discourse and social change (1992), o autor propõe para adequar aos 

modelos de investigação da ADC a cisão da função interpessoal de Halliday em duas 

funções separadas, a função identitária e a função relacional. Após isso, em Analysing 

Discourse (2003), Fairclough amplia o diálogo entre as duas teorias ao propor uma 
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nova articulação entre as metafunções da LSF aos conceitos de “gênero, discurso e 

estilo, sugerindo, no lugar das funções da linguagem, três principais tipos de 

significado: o significado acional, o significado representacional e o significado 

identificacional” (RESENDE, 2008, p. 202). 

A Ciência Social Crítica (doravante CSC) tem focalizado em investigações acerca 

do papel da linguagem nas práticas sociais contemporâneas. Por conta da sua análise 

textualmente orientada, a ADC, especialmente a abordagem faircloughiana, contribui à 

CSC com métodos empíricos de investigação dos modos como a relação 

discurso/sociedade se constitui na prática social. A CSC fornece à ADC um suporte 

teórico-metodológico para compreensão da vida social como constituída de práticas e 

rede de práticas sociais (RESENDE, 2003). Esse suporte vem do Realismo Crítico de 

Bahskar (1989) e do Materialismo Histórico-Geográfico de Harvey (1996). Para o 

primeiro, a vida social é um sistema multidimensional e aberto, que cada dimensão 

constitui e completa a outra sem excluir ou reduzir-se a uma só. Para o Realismo 

Crítico, essas dimensões são, dentre outras as atividades materiais, os fenômenos 

mentais, as relações sociais e o discurso. Já o segundo, o Materialismo Histórico-

Geográfico de Harvey (1996), trouxe para ADC o conceito de prática social e a ideia de 

que as dimensões da vida social são constituídas de redes de práticas que se 

relacionam de forma dialética.  

Dentro do escopo teórico da ADC faircloughiana, as contribuições da CSC 

assumem uma função ontológica importante, já que causam a mudança no modelo 

teórico de analisar o discurso e as outras dimensões das práticas sociais. Na obra 

Discourse and Social Change (1992), o modelo de análise se dava a partir da 

tridimensionalidade do discurso: texto, prática discursiva e prática social. Tal modelo 

colocava o texto e o discurso como foco de análise. No entanto, através da relação 

interdisciplinar com a CSC, em 1999, na obra Analysing Discourse, Chouliaraki e 

Fairclough revisam essa visão tridimensional e rearticulam o conceito de discurso 

como uma dimensão da prática social. A partir de então, nas análises linguístico-

discursivas em ADC, o discurso é visto como a mesma importância das outras 

dimensões de análise.  
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Assim, tais operacionalizações propostas por Fairclough consideram que o 

discurso atua como modos de agir, de representar e de ser tanto na relação entre 

textos e eventos, como enquanto componente de práticas sociais. Cada um dos três 

significados mantém relação com esses modos de interação, relacionando, então, ação 

e gêneros discursivos, representação e discursos, identificação e estilos. Com isso, 

Fairclough integra os conceitos fundamentais da ADC às metafunções de Halliday, 

interligando o texto a outros componentes da esfera social.  

Além dessas características teóricas/ metodológicas/ ontológicas da ADC, outra 

característica fundamental que devemos ressaltar é a interdisciplinaridade. Sobre isso, 

Fairclough afirma que a análise linguística, oriunda da LSF ou de qualquer outra 

abordagem da Linguística estruturalista-funcionalista, não dão conta de analisar 

totalmente problemas sociais que envolvam relações assimétricas de poder entre 

grupos hegemônicos e não-hegemônicos (FAIRCLOUGH, 2001; 2003). Deste modo, 

para que os analistas críticos de discurso possam explicar as estruturas linguísticas 

utilizadas em termos da natureza das práticas sociais, é preciso que recorram às outras 

ciências engajadas com a mudança social e, assim, através do diálogo teórico-

metodológico, possam contribuir dando acesso discursivo aos grupos silenciados em 

espaços/práticas elitizados/as. 

Por conta dessa característica interdisciplinar totalmente engajada, muitos 

analistas críticos do discurso têm procurado a Etnografia – abordagem que trataremos 

na próxima seção - como um campo promissor de estudo contextualizado da prática 

social.  

 

3 A Etnografia Crítica 

 

Em um primeiro momento, de acordo com Hammersley (2005), no início do 

século XX, a Etnografia – abordagem de investigação qualitativa - envolvia viver nas 

comunidades das pessoas em estudo, 24 horas por dia, com o trabalho de campo 

durante um período de tempo relativamente longo, geralmente anos. Inicialmente, 

essa forma de etnografia foi utilizada pelos antropólogos para descrever culturas 
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distantes. A partir disso, nasce a etnografia nos moldes tradicionais. Segundo Gérin-

Lajoie (2009), mais tarde, um grupo de sociólogos conhecidos como a “Escola de 

Chicago” adotou a Etnografia para investigar de perto as interações sociais a partir da 

noção de cultura do contexto norte-americano.  

Por se tratar de uma abordagem de cunho qualitativo, antropólogos e 

sociólogos procuravam igualmente se afastar dos moldes positivistas, que focalizavam 

os fatos concretos e exatos dos fenômenos sociais. No entanto, sobre a etnografia 

tradicional, Gérin-Lajoie (2009, p. 15) afirma que “embora se tentasse libertar do 

paradigma positivista, permaneceu sua prisioneira em todos os seus princípios”. Dessa 

forma, a etnografia tradicional permitiu inicialmente descrever uma situação 

particular, a partir da visão e interpretações dos indivíduos estudados. Assim, essa 

abordagem tradicional tem como principal objetivo observar as práticas e eventos 

sociais de um determinado grupo ou cultura através da interpretação dos sujeitos, que 

resulta “resulta da verificação dos próprios dados, privilegiando dessa forma uma 

abordagem de análise indutiva” (GÉRIN-LAJOIE, 2009, p. 15). 

Depois da década de 70, com a ascensão das diversas escolas de pensamento 

crítico, pesquisadores adeptos das ideias marxistas e feministas – na sua maioria da 

Sociologia (GÉRIN-LAJOIE, 2009) - perceberam na etnografia um campo rico para 

compreender melhor as relações de poder na sociedade. Com isso, nasce a Etnografia 

Crítica, que objetiva aliar os estudos críticos à investigação empírica visando à 

mudança social e, em consequência, alterar as relações de poder na sociedade.  

Por conta desse objetivo, esta abordagem metodológica visa também à 

emancipação e o empoderamento dos/das participantes da pesquisa. Em outras 

palavras, por conta desse caráter político, a Etnografia Crítica se preocupa tanto com 

as estruturas hegemônicas que limitam as pessoas, como também com a capacidade 

de emancipação social destas (GÉRIN-LAJOIE, 1998).  

No texto Ethnography and Participant Observation, Atkinson e Hammersley 

(1994, apud Gérin-Lajoie, 2009, p. 17), apontam pontos comuns entre a abordagem 

tradicional e a crítica, como apresenta a tabela a seguir: 
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Etnografia tradicional Etnografia Crítica 

Interesse em compreender os fenômenos sociais a partir das relações que se 

estabelecem entre os indivíduos e não estudar os fenômenos a partir de hipóteses 

previamente estabelecidas; 

A análise não se faz a partir de códigos e de categorias conceptuais previamente 

estabelecidos, mas a partir dos dados recolhidos de forma a obter uma teoria fundada 

na análise indutiva dos dados; 

Interesse pela análise de um número restrito de casos, ou até mesmo, em certas 

circunstâncias, de um único caso; 

A análise que se faz dos fenômenos sociais assenta na interpretação do sentido a dar 

às ações humanas e não na quantificação estatística dos dados recolhidos; 

Técnicas de recolha de dados: observação, entrevista e análise documental.  

Fonte: Adaptado de Atkinson e Hammersley (1994, apud Gérin-Lajoie, 2009, p. 17) 

 

Sabendo dessas aproximações, vale ressaltar que um dos pontos principais de 

distanciamento dessas duas abordagens é a posição do pesquisador, ou seja, a 

aproximação e/ou afastamento do pesquisador perante os sujeitos pesquisados e aos 

processos de geração/coleta de dados. Na Etnografia tradicional, preza-se pela 

observação de forma distanciada, a fim de que o pesquisador não “contamine” ou 

induza os dados. Já a Etnografia Crítica preza pelo engajamento do pesquisador com os 

participantes, com o contexto social e com os processos de geração/coleta de dados. 

Mainardes e Marcondes (2011, p. 426) apresentam diversas áreas em que a 

Etnografia Crítica vem sendo reconhecida e, além disso, discorrem sobre como esta 

aparece na literatura de língua inglesa: 

 

educação, linguagem, saúde, nutrição, sociologia do trabalho, entre 

outras, e tem sido empregada principalmente em estudos sobre 

processos de escolarização em diferentes classes sociais ou para 

grupos minoritários; estudos culturais; educação comparada; 
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pesquisas sobre desigualdades sociais; contextos de reprodução, de 

opressão e/ou de violência; possibilidades de empoderamento e de 

superação de situações e contextos de adversidade e de opressão; 

estudos sobre gênero, raça, sexualidade e minorias (Masemann, 

1982; Canagarajah, 1993; May, 1994; Dei et al., 1997; Trueba, 1999; 

Trueba; McLaren, 2001; Kohn, 2001; Carspecken; Walford, 2001; 

Duncan, 2002; Georgiou; Carspecken, 2002; Chang, 2005; Cook, 

2005; Robertson, 2005; Hardcastle et al., 2006;  Hatzfeld, 2007; 

Anderson, 2008; Mkandawire-Valhmu et al., 2009). Na língua inglesa, 

a literatura sobre etnografia crítica é vasta e alguns manuais de 

pesquisa qualitativa e publicações de introdução à pesquisa em 

Ciências Sociais têm incluído capítulos e sessões sobre etnografia 

crítica (Anderson, 1989; LeCompte et al., 1992; Quantz, 1992; 

Carspecken; Apple, 1992; Thomas, 1993; Carspecken, 1996; 

Schwandt, 1997; Denzin; Lincoln, 2003; Madison, 2005). 

 

Assim, percebe-se que a Etnografia Crítica tem se firmado como uma 

metodologia fértil de pesquisa em diversas áreas que envolvam os/as participantes, os 

grupos sociais e as estruturas sócio-culturais em que estes/estas estão inseridos/as. 

De modo inicial, podemos citar alguns elementos que podem contribuir com 

pesquisas de cunho etnográfico-crítico: 1) compreender as relações entre as 

questões/problemas investigados com o sistema sócio-cultural em que se situam; 2) 

desvelar assimetrias de dominação, de ideologia, de opressão; 3) contribuir para que 

essas assimetrias sejam alteradas ou transformadas a favor dos sujeitos oprimidos; 4) 

fortalecer grupos minoritários, que são marginalizados e oprimidos; 5) propor possíveis 

intervenções político-sociais (GÉRIN-LAJOIE, 2009). 

Dessa forma, a Etnografia Crítica, por conta de seu enfoque social e do seu 

comprometimento com a mudança social, pode contribuir metodologicamente e 

epistemologicamente com a ADC ao possibilitar, através de seus diversos instrumentos 

de geração de dados, uma análise mais sólida das múltiplas dimensões das práticas 

sociais. Na próxima seção, discorreremos sobre as relações de complementaridade 

desses dois campos teóricos, através da proposta de ADC etnográfico-discursiva de 

Magalhães, Martins e Resende (2017). 
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4 A ADC em uma perspectiva etnográfico-discursiva 

 

Como já discutido, a ADC e a Etnografia Crítica são campos frutíferos para o 

estudo de problemas sociais que envolvam a linguagem como modo de ação 

historicamente e socialmente situado. A Etnografia provê meios adequados para 

geração e coleta de dados, enquanto a ADC “oferece um arcabouço que possibilita 

mapear padrões entre escolhas linguísticas em textos e a prática social de que o 

discurso é parte” (MAGALHÃES; MARTINS; RESENDE, 2017, p. 151).  

A perspectiva de ADC defendida por Magalhães, Martins e Resende, (2017) 

aposta em uma relação complementar e interdisciplinar com a Etnografia. Pesquisas 

que têm como objetivo analisar práticas sociais via análise de discurso, considerando o 

discurso como uma dimensão da prática social, podem se beneficiar com esta proposta 

teórico-metodológica que articula pesquisa de campo e análise textualmente 

orientada sob o viés crítico de forma engajada com a mudança social. 

Essa articulação proposta pela abordagem etnográfico-discursiva é necessária, 

pois, de acordo com Chouliaraki e Fairclough (1999), é preciso compreender a relação 

dialética entre o discurso e as outras dimensões das práticas, como relações sociais, 

identidades, valores e meios de produção. Para que isso ocorra, torna-se mais 

coerente realizar uma pesquisa que envolva trabalho de campo e uma metodologia 

participante, visando o estudo das práticas sociais para além da análise linguístico-

discursiva das práticas, o que não significa desconsiderar o papel do discurso na 

regulação, manutenção e transformação social. 

Entender que a prática social é composta ontologicamente por diversas 

dimensões indica dizer que, de acordo com Resende (2009) e com Magalhães, Martins 

e Resende (2017), a tradição de análise documental da ADC não é coerente com as 

bases ontológicas e epistemológicas do modelo de ADC faircloughiana adotado em 

Chouliaraki e Fairclough (1999) e Fairclough (2012) - o Realismo Crítico de Bhaskar 

(1989) e do Materialismo Histórico-Geográfico de Harvey (1996) – por focalizar 

demasiadamente na análise discursivas em textos como única forma de analisar os 
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outros componentes da prática social. Magalhães, Martins e Resende (2017) 

esclarecem que  

 

por meio da análise documental isolada da Etnografia, o máximo que 

se atinge é a representação discursiva dela, da atividade material e 

das relações sociais – se são representações discursivas e se os 

elementos da prática não se podem reduzir um ao outro, então essas 

representações estão no nível do discurso -, ou seja, não se tem 

acesso à prática, à atividade material e às suas relações sociais 

propriamente, mas à sua representação no discurso. Para se ter 

acesso aos componentes ontológicos do mundo social, é necessária a 

articulação da etnografia, especialmente dos métodos de observação 

em pesquisa em campo. 

 

Mesmo que, em seu escopo teórico, Fairclough não faça pesquisa etnográfica, 

Chouliaraki e Fairclough (1999) e Fairclough (2003) orientam que a ADC e a etnografia 

podem ter uma relação de complementaridade, se o objetivo da pesquisa for além da 

descrição discursiva de determinado fenômeno sócio-discursivo. Assim, a relação entre 

ADC e Etnografia é necessária basicamente por três razões: pela relação 

interdisciplinar com as Ciências Sociais; por conta da sua base ontológica e 

epistemológica oriunda do Realismo Crítico e do Materialismo Histórico-Geográfico; 

pela recomendação de Chouliaraki e Fairclough (1999) e Fairclough (2003). 

Magalhães, Martins e Resende (2017, p. 156), sobre essa relação de 

complementaridade, ressaltam que é necessário lembrar que “nem toda prática 

etnográfica será adequada para geração e coleta de dados para pesquisas em ADC”. 

Sendo a ADC faircloughiana preocupada com questões sociais que envolvam situações 

desigualdade e opressão a grupos minoritários e engajada com a mudança social, 

abordagens tradicionais da Etnografia, que prezam pela observação com certo 

distanciamento do pesquisador, discordam com tal preocupação, pois “procuram 

documentar realidades com bases em depoimentos [dos sujeitos pesquisados] sobre a 

realidade” (MAGALHÃES; MARTINS; RESENDE, 2017, p. 157). Por conta dessa 

característica engajada, Magalhães, Martins e Resende (2017) ainda ressaltam que a 
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ADC se harmoniza principalmente com a Pesquisa-participante, com a Pesquisa-

democrática e com a Etnografia Crítica.  

Além disso, a abordagem etnográfico-discursiva preza por desenvolver suas 

pesquisas no contexto do hemisfério sul (MAGALHÃES; MARTINS; RESENDE, 2017). 

Baseados em Bloommaert (2005), Magalhães, Martins e Resende (2017) criticam a 

ADC por tomar as sociedades européias como modelos de sociedade. Por isso, os 

autores salientam que o estudo etnográfico-discursivo precisa dar atenção aos 

processos locais e translocais. No Brasil, podemos destacar a publicação do artigo 

Linguagem e ideologia no discurso pentecostal em 1997 de Izabel Magalhães como 

ponto inicial dessa abordagem e do seu estudo sobre o discurso médico-paciente em 

2000. Com base na obra Análise de Discurso Crítica: um método de pesquisa 

qualitativa, publicada em 2017 por Magalhães, Martins e Resende, apresentamos a 

seguir algumas características das pesquisas de cunho etnográfico-discursivo: 

 

“Defende a realização de uma pesquisa etnográfica para o estudo do 

discurso como uma prática social” (p. 35); 

“Defende que os textos são objetos que constroem significados para 

as pessoas que se relacionam com outros objetos do contexto local e 

do translocal” (p. 35); 

“Envolve observação das práticas socioculturais e não apenas a 

análise textual” (p. 98); 

“É dialógica, pois seus resultados dependem da relação entre 

pesquisadores e participantes” (p. 110); 

“Associa métodos etnográficos ao discurso como dimensão da 

prática social” (p. 117); 

“Há constante comparação entre indivíduos e situações registrando 

como os atores sociais localizam-se em grupos em que se constroem 

as identidades, e em relação a instituições formais, como a Educação, 

o Judiciário, os partidos políticos” (p. 117). 

 

Por conta dessas características, a construção do planejamento da pesquisa e a 

metodologia da abordagem etnográfico-discursiva são processos reflexivos. Sobre a 
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construção da pesquisa, de acordo com Magalhães, Martins e Resende (2017), o 

primeiro passo é adotar uma perspectiva ontológica que ajude a compreender 

teoricamente o fenômeno e o problema social que se deseja pesquisar, no caso dessa 

abordagem, o Realismo Crítico. Em seguida, ainda sobre o planejamento, o segundo 

passo é refletir epistemologicamente a partir de um embasamento teórico claro. Nesse 

passo, vale ressaltar que é importante conhecer o estado da arte sobre o objeto de 

pesquisa que se deseja estudar, pois com isso o pesquisador pode comparar sua 

pesquisa com outras, para melhor adequar suas interpretações. Em terceiro, as 

decisões de caráter metodológico, procurando articular o instrumento de geração e 

coleta de dados mais coerente ao objetivo da pesquisa. 

A metodologia etnográfico-discursiva se baseia “em observações e registros 

escritos (diários de pesquisadores e de participantes, notas de campo), em dados 

gerados em entrevistas e em artefatos coletados no local da pesquisa (textos 

verbais/multimodais e outros objetos)” (MAGALHÃES; MARTINS; RESENDE, 2017, p. 

117). É importante detalhar também as informações sobre o contexto e seus 

participantes (de forma estatística ou descritiva), como: idade, gênero (social), 

experiências dos sujeitos; espaço físico; a história do grupo social estudado, dentre 

outros. 

Sobre a geração e coleta de dados, Magalhães, Martins e Resende (2017, p. 

162) destacam alguns métodos etnográficos para análise das práticas sociais: “a 

observação, as notas de campo e entrevista focalizada, podendo-se acrescentar outros 

métodos qualitativos, como o grupo focal, a narrativa biográfica e a coleta de 

documentos, entre outros”. Além disso, outro ponto importante no processo 

metodológico da pesquisa etnográfico-discursiva é a mixagem de diferentes gêneros 

discursivos através de notas conceituais, um gênero mestiço (observações, esquemas, 

diários e cartas de campo) e reflexivo oriundo dos estudos de Heath e Street (2008) 

“de cinco a seis páginas, redigidos a cada semana do trabalho de campo e que se 

dirigem ao próprio etnógrafo” (MAGALHÃES; MARTINS; RESENDE, 2017, p. 120).  

Portanto, a pesquisa etnográfico-discursiva, através dos métodos e 

instrumentos da etnografia, fornece a ADC uma forma de validação de pesquisa para 
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evitar generalizações que poderiam ser tomadas se o pesquisador considerar somente 

o nível linguístico-discursivo na interpretação de fenômenos sociais. Embora esteja 

claro que esta proposta, defendida por Magalhães, Martins e Resende (2017), está em 

processo de construção e evolução, a ampliação desse diálogo significa a solidificação 

de um parâmetro seguro para pesquisas críticas em linguagem. 

 

Considerações Finais 

 

Este artigo teve como objetivo tecer breves considerações sobre a 

complementaridade entre a Etnografia e a Análise de Discurso Crítica faircloughiana na 

pesquisa sobre o discurso. Os estudos de Gérin-Lajoie (2009) sobre Etnografia; de 

Fairclough (2003) e de Chouliaraki e Fairclough (1999) sobre ADC; de Magalhães, 

Martins e Resende (2017) sobre a abordagem etnográfico-discursiva subsidiaram tais 

considerações. 

A ADC e a Etnografia Crítica são abordagens de pesquisa qualitativa engajadas 

com a mudança social. Desta forma, a proposta de Magalhães, Martins e Resende 

(2017), que defende a pesquisa etnográfica aliada à análise textualmente orientada da 

ADC, contribui com o rompimento de fronteiras disciplinares e metodológicas ao 

analisar relação do discurso com outras dimensões das práticas sociais. Por conta 

dessa característica interdisciplinar, o estudo etnográfico-discursivo pode ajudar 

outras áreas/disciplinas que tenham interesse em analisar assimetrias de poder na 

linguagem através dos seus contextos de uso real. Isso é possível graças ao seu 

arcabouço teórico que permite mapear linguísticamente a materialização de outras 

dimensões da prática social no discurso e, assim, relacionar a categorias e conceitos 

mais amplos. 
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Resumo: O texto enfoque investiga as políticas linguísticas destinadas aos contextos 

quilombolas empreendidas pelos documentos educacionais que orientam o ensino de 

línguas e a educação étnico-racial e quilombola, como as: Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2004); Orientações e Ações para 

Educação das Relações Étnico-Raciais (BRASIL, 2010); Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Quilombola (BRASIL, 2012); Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013) e Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2017), tendo em vista que o ensino e aprendizagem de 

língua portuguesa deve fazer sentido aos aprendizes. O texto apresenta um quadro 

teórico-metodológico com base em autores que discutem o fazer linguístico como um 

ato político e social: Lagares (2018), Nicolaides et al  (2013); Rajagopalan (2003); 

Bakhtin (2006); Moita Lopes (2006), Bagno (2001) e uma educação transformativa por 

meio de um ensino decolonial: Oliveira; Candau (2010); Penna (2014); Quijano (2005, 

2010) e Freire (1997). Os resultados encontrados (re)afirmam a necessidade de se 

trabalhar os saberes locais dos contextos quilombolas ao se considerar a oralidade, as 

línguas reminiscentes, o hibridismo do português falado e um olhar interdisciplinar 

frente à diversidade linguística. 

 

Palavras-chave: Política linguística. Contexto quilombola. Pedagogia decolonial. 

 

 

Abstract: The text focuses on language policies for quilombola contexts undertaken by 

educational documents that guide language teaching and ethnic-racial and quilombola 

education, such as: National Curriculum Guidelines for the Education of Ethnic-Racial 

Relations and Teaching of Afro-Brazilian and African History and Culture (BRAZIL, 

2004); Guidelines and Actions for the Education of Ethnic-Racial Relations (BRAZIL, 

2010); National Curriculum Guidelines for Quilombola School Education (BRASIL, 

2012); General National Curriculum Guidelines for Basic Education (BRASIL, 2013) 

and Common National Curriculum Base (BRASIL, 2017), considering that the teaching 
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and learning of Portuguese language should make sense to users. The text presents a 

theoretical-methodological framework based on authors who discuss linguistic doing as 

a political and social act: Lagares (2018), Nicolaides et al (2013); Rajagopalan (2003); 

Bakhtin (2006); Moita Lopes (2006), Bagno (2001) and a transformative education 

through decolonial education: Oliveira; Candau (2010); Penna (2014); Quijano (2005, 

2010) and Freire (1997). The results (re) affirm the need to work the local knowledge of 

quilombola contexts when considering orality, reminiscent languages, hybridism of 

spoken Portuguese and an interdisciplinary look at linguistic diversity.  

 

Keywords: Linguistic Policy. Quilombola context. Decolonial Pedagogy. 

 

1 Reflexões iniciais  

 

A língua como sistema de código linguístico é dinâmica e viva (BAGNO, 2007) 

e por essa razão, as questões a ela relacionadas possuem um teor político e linguístico 

que fazem parte das nossas ações históricas e sociais. Contextualizando o estudo em 

foque, é válido salientar a contribuição linguística dos povos africanos para as 

discussões sobre a língua no Brasil. A diáspora africana fez com que esses povos se 

espalhassem formando a denominada mestiçagem brasileira e sendo caracterizados, 

hoje, como: pessoas afrodescendentes, de pertencimento étnico - negro (a) ou aqueles 

remanescentes de quilombos, os quilombolas. De acordo com Quijano (2005) a cor da 

pele faz com que esses grupos sociais continuem sendo considerados povos 

minorizados, não numericamente, mas em relação a status e representatividade nos 

locais de poder.  

Altenhofen (2013, p. 104) afirma que “O que se tem são “pedaços”, resquícios e 

reminiscências das línguas africanas, na língua portuguesa, em cantos e versos, em 

rituais religiosos e em remanescentes de línguas quilombolas.” Como supracitado, não 

trataremos de uma política linguística destinada ao resgate ou a compreensão de uma 

língua puramente africana, pois com o processo de colonização, globalização e 

modernização, as línguas entraram em contato, resultando apenas em variantes ou 

resquícios das línguas africanas nos espaços quilombolas (LUCCHECI; BAXTES; 

RIBEIRO, 2009).  

Dessa feita, o artigo em questão, discute o traçado histórico das manifestações 

em Políticas Linguísticas até os apontamentos atuais sobre essa temática com a 

pretensão de relacioná-las ao ensino de língua portuguesa para o contexto quilombola. 

Como objeto de estudo, analisamos os documentos educacionais: Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 
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de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2004); Orientações e Ações 

para Educação das Relações Étnico-Raciais (BRASIL, 2010); Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Quilombola (BRASIL, 2012); Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013) e Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2017) que norteiam um ensino em contexto quilombola. 

É válido salientar que o conceito de políticas linguísticas adotado neste trabalho se 

baseia nos argumentos defendidos no livro Política e políticas linguísticas organizado 

por Nicolaides et al  (2013) e em Lagares (2018) por essas concepções dialogarem com 

o estudo em foque.  

  

2 Políticas linguísticas: apontamentos da linguística aplicada crítica  

 

A língua e a linguagem devem ser compreendidas como práticas sociais – é a 

língua a serviço do homem e não o homem a serviço da língua, como salienta Oliveira 

(2007, p.9-10) “[...] as línguas existem para servir os homens e não os homens para 

servir às línguas.” Nesse sentido, Lagares (2018, p.17) afirma que o trabalho do 

linguista tem efeitos sociais e por isso, esse não pode ser pautado apenas pelas normas 

ou tradições gramaticais, “[...] a noção de que a língua poderia (ou deveria) ser 

homogênea é anti-intuitiva, esbarra logo de início na própria experiência de qualquer 

falante, que deverá desenvolver ao longo da vida uma série de habilidades para lidar 

com a diversidade das interações.”.  

Ao abordar o caráter sociocultural da língua, Lagares (2018) utiliza o termo 

glotopolítica para se referir a toda ação que afeta a dimensão social da palavra, “[...] 

toda e qualquer ação sobre a linguagem, nos mais diversos âmbito e níveis, sem 

pretender tornar obsoletos os termos planejamento ou política linguística, mas deixando 

explícito que toda decisão sobre a linguagem tem „efeito glotopolíticos‟.” (LAGARES, 

2018, p. 32). 

Calvet (2007, p. 25) afirma que as primeiras manifestações de intervenções na 

língua, surgiram como um planejamento linguístico, no século XX, ao visar o conserto 

das anormalidades e padronização das línguas “[...] o planejamento linguístico se 

limitava essencialmente à proposição de soluções concernentes à padronização das 

línguas, sem que os vínculos entre línguas e sociedades fossem verdadeiramente 

levados em conta.” Essa ideia do planejamento linguístico é repensada e mais adiante 

surge necessidade de se considerar não apenas a padronização ou a normalidade de uma 
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língua, mas essa em sua relação com a sociedade, “[...] o planejamento linguístico logo 

vai se interessar por outras questões, passar dos problemas de forma aos problemas de 

estatuto, evolução paralela à da linguística, que lentamente ia se tornando 

sociolinguística.” (CALVET, 2007, p. 28).  

A sociolinguística como um ramo da Linguística, surge para questionar as ideias 

estruturalistas, defendidas, principalmente, por Saussure - de língua como sistema 

fechado. Somente a partir dos anos 1980, com o surgimento da Análise do Discurso que 

há uma reflexão e ação sobre a língua, quando essa área de conhecimento explora a 

relação política da linguagem. No mesmo período, a Linguística Aplicada – LA propõe 

uma reflexão crítica e responsiva sobre a língua considerando que essa deve estar a 

serviço do social (LAGARES, 2018).  

O ato político é base de construção da linguagem, Rajagopalan (2003), isso 

perpassa, por exemplo, na escolha da língua em que o Estado será dominado e falado. 

Ao se pensar em política linguística, deve-se refletir sobre como o homem pode intervir 

na língua, como salienta Calvet (2007, p.11), “[...] sempre houve indivíduos tentando 

legislar, ditar o uso correto ou intervir na forma da língua [...] o poder político sempre 

privilegiou essa ou aquela língua, escolhendo governar o Estado numa língua ou mesmo 

impor à maioria a língua da minoria.”.   

Quando os portugueses invadiram o Brasil, encontram nessas terras os indígenas 

que expressavam suas culturas por meio de suas línguas, de igual modo quando os 

negros foram retirados de suas terras africanas para serem escravizados nas terras 

brasileiras, eles trouxeram suas línguas, mas nenhuma dessas foi escolhida pelo poder 

político da época. A língua de domínio mesmo - foi a do colonizador - que imposta a 

negros e índios, era a variante que serviria para a interação daquele período.  Aqui está a 

relação de política linguística com a decolonialidade - a imposição linguística começa 

no período colonial. 

A partir dos ideais da colonização, a sociedade brasileira aprimorou a cultura da 

língua certa e da língua errada.  A língua certa vem acompanhada pelo poder e 

dominação e por isso é a língua do colonizador, as demais não servem para representar 

o Estado oficialmente, sobressaindo até hoje nos âmbitos formais de ensino, a Língua 

Portuguesa, Oliveira (2007, p.8) afirma que, “No Brasil, onde a ideologia da „língua 

única‟, desde tempos coloniais, tem camuflado a realidade plurilíngue do país, parece 

haver pouco lugar para as questões empíricas e teóricas levantadas pelos estudiosos das 

políticas linguísticas.”.  
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Temos convicção de que o Brasil é um país plurilíngue devido às influências das 

línguas indígenas, africanas e as línguas de emigrantes, e por isso torna-se o país da 

diversidade linguística. Nos ambientes escolares, devem-se amenizar as marcas da 

colonialidade e tornar evidente, as línguas outras. Aos alunos, não pode ser negado o 

direito de apreender sobre a diversidade linguística! 

Hoje, há pesquisadores que defendem o ensino do Português Brasileiro nos 

bancos escolares: Bagno (2001), Meira (2009), Silva (2004) dentre outros, tendo em 

vista que a nossa língua é genuinamente brasileira por carregar as especificidades deste 

país, Oliveira (2007, p.8) define línguas brasileiras como as: “[...] faladas por 

comunidades de cidadãos brasileiros, [...] independentemente de serem línguas 

indígenas ou de imigração, línguas de sinais ou faladas por grupos quilombolas.”.   

Lutar contra a estigmatização das línguas minoritárias é um ato político, 

Rajagopalan (2003, p.33) assegura que “Ao falar uma língua, ao nos engajarmos na 

atividade linguística, estaríamos, todos nós, nos comprometendo politicamente e 

participando de uma atividade eminentemente política.” Leffa (2013) afirma que o 

simples fato de interferir na vida do outro positivamente ou negativamente já nos 

constitui como ser político.  

 

2.1 Minorias linguísticas: diálogo com alguns teóricos  

 

Com o processo colonial, ocorre um genocídio das línguas indígenas e africanas, 

restando de tudo isso que o Brasil é um país em que “todos” falam a Língua Portuguesa 

e apagam-se as línguas em situações minoritárias. A propósito da conceituação desse 

termo há outras definições como: línguas à margem, língua marginal, língua periférica, 

língua de comunidade ou dialeto, o fator principal para essa denominação é o caráter 

político de uma língua que se encontra à margem das estruturas de poder. Não raro, o 

falante da língua minoritária tem que aprender e dominar a língua de „poder‟ e não o 

inverso, essa prática foi motivo de conflito e continua a ser, como salienta Lagares 

(2018, p.135) “A decisão sobre qual será a língua de instrução entre todas as que são 

faladas pela população é estritamente política e um dos maiores motivos de conflito 

social.”.  

É válido considerar, com base em Lagares (2018) e Altenhofen (2013) que o 

termo mais adequado para se referir a Línguas Minoritárias é „línguas minorizadas‟ ou 

„línguas em situação minoritária‟, pois essa é apenas uma condição social que essas 



 

135  

línguas se encontram e em um dado momento elas podem tornar-se majoritárias, além 

de não se referir à quantidade, mas a status “[...] O “status político” constitui, nesta 

definição, o critério central para o conceito de língua minoritária, muito mais do que a 

“representatividade numérica” ou o “status social” de seus falantes.” (ALTENHOFEN, 

2013, p.94). 

As escolhas linguísticas são políticas, nesse viés, a classificação de uma língua 

como minoritária parte do princípio de que essa não possui status político “[...] a 

discriminação que normalmente se associa às línguas minoritárias não é inerente à 

língua e à sua definição, mas sim reflete uma situação social vigente que demanda 

justamente de uma política e de um planejamento linguístico, para resolver conflitos e 

disparidades.” (ALTENHOFEN, 2013, p.95). 

Concordamos com Altenhofen (2013) quando ela afirma que as comunidades 

minoritárias possuem voz, basta apenas que a sociedade e principalmente as autoridades 

escutem-nas. Para ela, uma política linguística destinada às comunidades minoritárias 

deve partir do princípio de que: as vozes do linguista, da comunidade minoritária, da 

cultura majoritária e dos pesquisadores desse lócus sejam ouvidas, 

 

[...] uma política linguística para as línguas minoritárias não se 

direciona apenas às minorias falantes dessas línguas, no sentido de 

“garantir voz” a seus falantes e promover ações de conscientização 

linguística (language awareness) sobre o significado e as 

potencialidades dessas línguas para sua vida e sociedade. Também a 

maioria, ou melhor, a cultura majoritária deve ser alvo dessas 

políticas, no sentido de desenvolver uma competência plurilíngue e 

plurivarietal, para incluir e se incluir no mundo e, com isso, “dar 

ouvidos” à diversidade linguística e cultural de seu entorno. 

(ALTENHOFEN, 2013, p.102). 

 

Com o propósito de uma mudança, devemos compreender o plurilinguíssimo e 

„ouvir‟ as várias línguas que permeiam a sociedade. A diversidade linguística brasileira 

tornou-se evidente após a definição de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, como 

nossa segunda língua. A partir disso, a sociedade passa a ter um olhar diferenciado 

sobre as línguas existentes no país, ainda que timidamente, mas já se discute educação 

bilíngue para indígena, trabalhos com o português brasileiro, as variantes linguísticas, 

dentre outros “avanços”. A respeito disso Altenhofen (2013) destaca que vale discutir as 

políticas linguísticas para as minorias linguísticas “[...] é que o que chamamos de 

diversidade linguística brasileira parece ser a diversidade de menos de 1% do total da 
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população, que concentra em seus lábios mais de 200 línguas, contra uma língua 

teoricamente única de 99  dos brasileiros.” (ALTENHOFEN, 2013, p. 107). 

É necessário rever o ensino de língua em todos os ambientes, nas comunidades 

remanescentes de quilombo não poderia ser diferente, esses espaços possuem 

especificidades identitárias e culturais (MUNIZ, 2011) e a língua falada é uma das 

maneiras de expressão dessas nuances.  

 

3 Educação decolonial no ensino de língua portuguesa 

 

Os estudos sobre igualdade e diferença têm aumentado e os assuntos referentes 

ás questões étnico-raciais e Educação Quilombola tornam-se mais visíveis a partir da 

aprovação, pelo Governo Federal, da Lei 10.639/03 e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Quilombola, em 2012. Essas legislações educacionais 

resultam das reivindicações do Movimento Negro, Lideranças Quilombolas e 

Secretarias que propõe a revitalização e valorização do negro nos espaços intra e 

extraescolares. 

 A busca pela visibilização de grupos considerados a margem social como os 

negros e quilombolas tem levado a discussão sobre a necessidade de uma educação que 

questione a base eurocêntrica de produção de conhecimento. Oliveira; Candau (2010, 

p.27) propõe um ensino pautado na pedagogia decolonial, a qual se configura como 

"[...] a construção de uma noção e visão pedagógica que se projeta muito além dos 

processos de ensino e de transmissão de saber, que concebe a pedagogia como política 

cultural." Nesse sentido, a pedagogia decolonial não nega os saberes advindos da 

colonização, mas agrega a esses, os conhecimentos que ao longo dos anos foram 

silenciados partindo de um ensino como um ato político, crítico e reflexivo. 

No século XXI a colonização tradicional já não existe mais, porém prevalece a 

manutenção de suas práticas, nas denominadas colonialidades que sobrevive ao 

colonialismo, “[...]Ela se mantém viva em textos didáticos, nos critérios para o bom 

trabalho acadêmico, na cultura, no sentido comum, na auto-imagem dos povos, nas 

aspirações dos sujeitos e em muitos outros aspectos de nossa experiência 

moderna.”(TORRES, 2007 apud OLIVEIRA, CANDAU, 2010, p.18).  

A reprodução das ideologias coloniais fez com que por muito tempo, a escola 

fosse palco de prática de poder do professor em relação ao aluno, como uma 

demarcação hierárquica do lugar de fala de cada um, como enfatiza Bohn (2013, p.79), 
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“[...] um dos papéis centrais do professor era mostrar aos alunos suas deficiências 

disciplinares, seus erros de conteúdo, sua inadequação comportamental [...]”. 

Atualmente, a disparidade entre docente e discente foi reduzida, prevalecendo 

em alguns espaços, pois a colonização deixou esses resquícios na população. Quijano 

(2010) denomina a manutenção dos ideais da colonização em colonialidades (do poder, 

do ser, do saber). Para ele a colonialidade do poder reprime os modos de produção de 

conhecimento, os saberes, o mundo simbólico, às imagens do colonizado e impõe 

novos, tudo isso com base em ideais eurocêntricos que conduz a uma relação de poder 

hegemônica a partir de elementos como dominação, exploração e conflito que formam o 

poder. 

Quijano (2010 p.107-108) cita que na América alguns fenótipos também se 

tornam elementos de poder e discriminação, “Afere-se aos fenótipos atribuídos, 

especialmente aos negros (cor de pele, formato do nariz, tipo de cabelo), como sendo 

esses motivos de preconceitos e dominações.” É a partir das características físicas que a 

sociedade passa a classificar as pessoas socioculturalmente, isto é, o Europeu era 

superior, os Não-Europeus inferiores, nisso a sociedade foi dividida entre os que tinham 

o poder e os que não tinham.  

A colonialidade do saber é mantida pelos ideais do pensamento eurocêntrico e 

defini quem é superior e quem é inferior na escala social, ela delibera que os 

colonizados são seres iletrados e por isso, a cultura do colonizador é imposta. Neste 

sentido, a produção do conhecimento foi hegemônica a ponto de o imaginário das 

pessoas serem colonizado, Oliveira, Candau (2010) afirma com base em Quijano que a 

colonialidade do saber pode ser compreendida “[...] como a repressão de outras formas 

de produção de conhecimento não-europeias, que nega o legado intelectual e histórico 

de povos indígenas e africanos, reduzindo-os, por sua vez, à categoria de primitivos e 

irracionais, pois pertencem a „outra raça.‟” (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p. 20). 

  Quijano (2010) também discute a colonialidade do ser concebida como o 

processo de colonização que levou os subalternos a acreditarem que eram inferiores e a 

almejar o colonizador a ponto de querer ser igual a ele. Freire (2005) denomina de 

invasão cultural do opressor em face do oprimido “[...] Quanto mais se acentua a 

invasão, alienando o ser da cultura e o ser dos invadidos, mais estes quererão parecer 

com aqueles: andar como aqueles, vestir à sua maneira, falar a seu modo.” (FREIRE, 

2005, p. 174-175).   
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Toda essa negação do ser decorrer dos ideais da colonização que invisibilizavam 

as minorias bem como negava a sua condição de ser humano como salienta Oliveira; 

Candau (2010), “A colonialidade do ser é pensada, portanto, como a negação de um 

estatuto humano para africanos e indígenas, por exemplo, na história da modernidade 

colonial.” (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p. 23). 

Penna (2014, p. 185) ao apresentar as convergências entre o pensamento 

decolonial e a pedagogia do oprimido de Paulo Freire cita alguns exemplos de 

elementos cognitivos internalizados pelos oprimidos e constitutivos da “razão” da 

estrutura opressora, ou de crenças como a de que: “[...] o patrão é superior e de que sua 

autoridade é inquestionável [...] a desigualdade social é uma estrutura imutável e que 

sempre existiu; a visão de sua própria situação de miséria como fatalidade e não como 

injustiça, etc.”.  

Esses e outros mitos do eurocentrismo ainda repercutem nos espaços atuais 

competindo aos seres subalternizados sair dessa condição por meio de resistência e 

revolução, como o transcorrer da história nos mostra. Freire (1997, p.16) salienta que 

não é o opressor que libertará o oprimido, mas o próprio oprimido que irá se libertar, 

“[...] quando os oprimidos, ao buscar recuperar sua humanidade, que é a forma de criá-

la, não se sentem idealistamente opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos 

opressores, mas restauradores da humanidade em ambos.”. 

Nesse sentido, a pedagogia decolonial busca visibilizar os subalternos com o 

intuito de que as bases hegemônicas sejam contestadas. Para isso, os sujeitos 

marginalizados precisam ter o direito de falar ao gerar um deslocamento do lugar de 

fala, como propõe Penna (2014, p.197), “[...] devolver a palavra ao oprimido. Falar a 

partir do paradigma colonialidade/modernidade, ressaltando a colonialidade como a 

outra face da modernidade, é uma forma de desafiar o discurso moderno hegemônico.” 

Frente a isso, a sociedade luta para que a palavra seja um direito de todos, pois sabemos 

que esse direito (de que todos digam a palavra) ainda não é democrático.  

No ensino de Língua Portuguesa no Brasil não poderia ser diferente. O nosso 

país apresenta contextos superdiversos, como os espaços quilombolas, e a abordagem de 

uma pedagogia decolonial fará com que o mito da língua única seja questionado e 

revisto, haja vista que esses espaços possuem especificidades (MUNIZ, 2011). 

 Berth (2018, p.46) afirma a necessidade de lutarmos contra a violência 

epistêmica “[...] que atinge saberes e conhecimentos da população negra, no sentido de 

haver uma deliberada ação em dificultar o acesso e negar a produção intelectual dos 
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grupos historicamente oprimidos.” Uma das possibilidades de ampliar as vozes dos 

„marginalizados‟, „oprimidos‟ ou „colonizados‟, é por meio de uma educação libertadora 

(FREIRE, 1997) e de uma pedagogia decolonial, (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p.10) 

“[...] a decolonialidade implica partir da desumanização e considerar as lutas dos povos 

historicamente subalternizados pela existência, para a construção de outros modos de 

viver, de poder e de saber.”.  

 

4 Políticas linguísticas aludidas pelas diretrizes educacionais 

 

As imposições linguísticas são primeiramente, escolhas políticas. Calvet (2007, 

p.21) preconiza que é o Estado ou aqueles que têm autonomia política quem determina a 

língua que a população deve usar, “[...] as políticas linguísticas são iniciativas do Estado 

ou de uma entidade que disponha no seio do Estado de certa autonomia política.” O 

sistema de ensino e as instâncias superiores responsáveis pela organização da educação, 

como o MEC, possuem um domínio sobre as escolhas das políticas linguísticas 

trabalhadas no dia a dia dos espaços escolares. O que é inquestionável que as escolhas 

desses órgãos provoquem conflitos com grupos que tem buscado revitalizar suas línguas 

por acreditar que essas também merecem ser trabalhadas nos sistemas de ensino.  

Nesse tópico iremos apresentar orientações do ensino de língua portuguesa para 

a educação étnico-racial e quilombola a partir de documentos educacionais destinados a 

esses públicos. Em Brasil (2010) há uma proposta de que o trato com as questões 

étnico-raciais promova um trabalho interdisciplinar principalmente para desenvolver um 

olhar crítico sobre o ensino de língua,  

 

Pensando em projetos de trabalho, pode-se articular História, Língua 

Portuguesa e Literatura discutindo o hibridismo do português falado 

no Brasil e sua distinção do de Portugal. Destacar a influência 

africana em nossa língua, o que há de palavras, termos e expressões 

de origem africana, indígena e portuguesa? Como os estudos dos 

movimentos por independência na África e no Brasil trazem reflexos 

na literatura, particularmente em poesias, contos e na música. 

(BRASIL, 2010, p. 192). Grifo nosso! 

 

Ao mencionar a realização de um trabalho interdisciplinar em que professores de 

história, literatura e língua possam dialogar, a efetivação dessa prática é significativa 

para os alunos, que ao tempo que estariam a conhecer o legado africano, também 

aprende sobre a literatura e multilinguíssimo brasileiro com todas as influências 
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advindas das línguas africanas pelo contato linguístico desencadeado pelo: “[...] tráfico 

negreiro pode ser medida pelo fato de que, até meados do século XIX, os portugueses e 

seus descendentes diretos constituíam apenas um terço da população brasileira. Os 

outros dois terços eram constituídos por africanos e índios e seus descendentes [...]” 

(LUCCHESI; BAXTER; RIBEIRO, 2009, p. 28).  

Considerar as influências de outras línguas para a formação do português 

brasileiro é um ato político que o docente deve propagar em suas abordagens em sala de 

aula. Dessa maneira, o trabalho com a linguagem deve partir de fatos do cotidiano para 

que assim a língua ensinada esteja próxima da realidade do aluno. Ademais, a interação 

como salienta Bakhtin (2006) é um ato social, histórico e ideológico que se concretiza 

em e na linguagem.  

É válido questionar como a cultura quilombola está sendo trabalhada, e Brasil 

(2010, p.63) nos leva a projetar práticas pedagógicas que considerem a realidade 

cultural do aluno negro no processo ensino-aprendizagem. Além de frisar sobre a 

valorização do conhecimento cotidiano dos alunos, o documento citado questiona o 

ensino de língua “Que atitude a escola pública tem tomado em relação aos falares 

populares que são características da maioria dos (as) alunos (as)?” Grifo nosso! 

Com isso, torna-se claro que a escola deve tomar alguma atitude política em 

relação aos falares dos estudantes.  Bagno (2008) argumenta sobre a necessidade de 

compreensão da diversidade linguística brasileira e que por isso, é urgente que os 

sistemas educacionais e as aulas de língua considerem o português falado no país, “A 

escola não reconhece que a norma padrão é apenas uma das possibilidades de uso do 

idioma brasileiro e rejeita, demonstrando intolerância, as manifestações linguísticas que 

não se enquadram nas regras da Gramática Normativa.” 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Escolar Quilombolas na 

Educação Básica orientam que os espaços escolares considerem o ensino a partir “[...] a) 

da memória coletiva; b) das línguas reminiscentes; c) dos marcos civilizatórios; d) das 

práticas culturais; e) das tecnologias e formas de produção do trabalho; f) dos acervos e 

repertórios orais.” (BRASIL, 2012, p. 3). Grifo nosso! 

Com a aprovação das Diretrizes para a educação escolar quilombola, Brasil 

(2012), compete ao docente a valorização do trabalho com a oralidade para o resgate 

das histórias e particularidades linguísticas dos alunos que advém dessas localidades.  

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (Parecer 

CNE/CEB nº 7/2010 e Resolução CNE/ CEB nº 4/2010DNC), considera que apenas nas 
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comunidades indígenas deve-se trabalhar a língua materna. Brasil (2013, p.133 - grifo 

nosso) “O Ensino Fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, assegurada 

também às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem, conforme o art. 210, § 2º, da Constituição Federal.” Como é 

perceptível não há orientações da realização de um trabalho com a diversidade 

linguística, apenas como com a Língua Portuguesa. 

Brasil (2014) preconiza que a linguagem deve fazer parte como eixo norteador 

do currículo Art. 30 – “V – garantir as discussões sobre identidade, a cultura e a 

linguagem como eixos norteadores do currículo. (BRASIL, 2014, p.29).” Grifo nosso! 

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC aprovada em 2017 pelo MEC 

destinada a atender a educação infantil e o ensino fundamental preconiza uma política 

linguística diversificada que considere as diferentes culturas, inclusive a cultura negra, 

ao mencionar e orientar um ensino com a diversidade linguística e o português afro-

brasileiro “[...] se estima que mais de 250 línguas são faladas no país – indígenas, de 

imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além do português e de suas 

variedades. Esse patrimônio cultural e linguístico é desconhecido por grande parte da 

população brasileira.” (BRASIL, 2017, p.68). Grifo nosso. 

O documento orienta - na área da linguagem - que o professor trabalhe com essa 

diversidade linguística, Brasil (2017, p.68) “[...] é relevante no espaço escolar conhecer 

e valorizar as realidades nacionais e internacionais da diversidade linguística e analisar 

diferentes situações e atitudes humanas implicadas nos usos linguísticos, como o 

preconceito linguístico.”, porém o texto não diz como o professor realizará esse 

trabalho, além de apresentar apenas um parágrafo para a inclusão das línguas faladas. 

Mesmo assim, a iniciativa da BNCC em considerar que as línguas faladas no Brasil 

devem ser trabalhadas é vista de maneira positiva. No transcorrer da história, na 

pedagogia tradicional não seria possível uma orientação nesse sentido, por isso a 

relevância de que os docentes façam leitura desse documento para auxiliar em seus 

planejamentos pedagógicos. 

Vale destacar uma política linguística que oriente a realização de um ensino que 

considere a diversidade linguística presente nas áreas rurais isoladas como as 

comunidades quilombolas e que Luccheci (2009, p. 465) denomina de o português afro-
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brasileiro “[...] as comunidades rurais afro-brasileiras isoladas se ajustam ao que se tem 

observado em diversas variedades do PB
10

.”. 

 

5 REFLEXÕES FINAIS 

 

É necessário que as políticas linguísticas que buscam de alguma maneira 

contemplar a diversidade linguística sejam fortalecidas com o apoio dos falantes e do 

Estado, órgão necessário para que ela se efetive oficialmente. Ademais as universidades 

devem fortalecer a valorização do multilinguíssimo já tão reivindicado pelos estudiosos 

da área. Camuflar um ensino de língua pautado apenas na variante escrita padrão da 

língua portuguesa é considerar a unicidade de algo que nunca foi e nunca será única – a 

língua falada!  

A iniciativa de uma educação decolonial que questione a colonialidade tem sido 

bastante debatida no campo educacional. Concordamos que as bases eurocêntricas 

devem ser questionadas e que o reconhecimento do saber, do poder e do ser de grupos 

que estão à margem social é necessário e possível em nossa sociedade. Quando Spivak 

(2010) questiona em seu texto se Pode o subalterno falar? Com a pedagogia 

transformativa e decolonial, esse subalterno poderá falar sim, até por que a sua fala 

contribui para a construção de conhecimentos tão relevantes quanto os saberes 

dominantes.  
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Resumo: Em Antenor Nascentes e o ensino da Língua Espanhola: uma perspectiva 

historiográfica da educação brasileira no século XX, será apresentada uma análise 

sobre a primeira gramática de Língua Espanhola publicada em 1920, no Brasil, pelo 

professor catedrático Antenor de Veras Nascentes e o início do magistério, desse 

idioma, no Colégio Pedro II. Esse magistério se deu mediante um concurso público, 

porém, o docente somente permaneceu na cátedra por seis anos, devido a um decreto 

publicado em 13 de janeiro de 1925, que retirava o ensino do idioma da grade 

curricular. Com isso, passou a lecionar Língua Portuguesa. Este artigo mostrará o 

percurso da língua espanhola na educação básica sob um viés historiográfico, 

descreverá como foi desenvolvida a primeira gramática de Língua Espanhola para 

brasileiros, apresentará qual a metodologia foi utilizada na composição dos capítulos da 

gramática estudada. Além disso, será realizada uma pesquisa qualitativa, que mostrará 

toda a trajetória do idioma no país e a finalidade da gramática de língua espanhola de 

Nascentes para seu público leitor. Para se ter um melhor conhecimento sobre o que está 

sendo investigado, será realizada uma avaliação linguístico-historiográfica, que ocorrerá 

com base nos princípios da historiografia linguística de Konrad Koerner. 

 

Palavras-Chave: Antenor Nascentes. Ensino. Aprendizagem. Língua Espanhola. 

Historiografia Linguística. 

 

Abstract: In Antenor Nascentes and the teaching of Spanish Language: a 

historiographical perspective of Brazilian education in the twentieth century, an 

analysis of the first Spanish Language grammar published in 1920 in Brazil by 

Professor Antenor de Veras Nascentes and the beginning of the teaching profession 

will be presented. , of that language, at Pedro II College. This teaching took place 
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through a public competition, but the teacher only remained in the chair for six years, 

due to a decree published on January 13, 1925, which removed the teaching of 

language from the curriculum. With this, he began to teach Portuguese. This paper will 

show the course of the Spanish language in basic education under a historiographical 

bias, describe how the first Spanish language grammar was developed for Brazilians, 

and present which methodology was used in the composition of the chapters of the 

grammar studied. In addition, a qualitative research will be conducted, which will 

show the entire trajectory of the language in the country and the purpose of the 

Spanish language grammar of Nascentes for its reading public. In order to have a 

better understanding of what is being investigated, a linguistic-historiographical 

evaluation will be performed, based on the principles of linguistic historiography by 

Konrad Koerner. 

 

Keywords: Antenor Nascentes. Teaching. Learning. Spanish Language. Linguistic 

Historiography. 

 

 

      1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo abordará a análise realizada sobre a primeira gramática de 

Língua Espanhola para uso dos brasileiros publicada pelo professor Antenor de Veras 

Nascentes e seu magistério no Colégio Pedro II. Será também, elucidada a definição 

de historiografia linguística para uma melhor compreensão do trabalho. Mais adiante, 

poderá ser observada a diferença entre a historiografia linguística e a história da 

linguística. Os três princípios historiográficos serão definidos e exemplificados numa 

linguagem em que o enunciatário obtenha uma boa assimilação do que está sendo 

apresentado. Por fim, a pesquisa historiográfica, em suas etapas, mostrará que o 

historiógrafo terá que elaborar um organograma histórico e, depois, organizá-lo. 

(SWIGGERS, 2012, p. 42) 

 

Sobre cada capítulo da gramática será feito um estudo mais detalhado para 

que haja um melhor conhecimento do que está sendo analisado: fonologia, 

morfologia, sintaxe, ortografia, fonética e semântica. 
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Alguns problemas, referentes ao ensino do idioma, serão mencionados no 

decorrer da pesquisa, porém o que mais contribuiu para o declínio da língua, no 

currículo educacional, foi quando, em meados do século XX, seu aprendizado passou 

a ser optativo. Este fato ocorreu devido ao grande prestígio que a Língua Francesa 

tinha no momento e à obrigatoriedade do ensino da Língua Inglesa nas escolas. 

 

Caberá, também, realizar uma pequena passagem pelos dias atuais (século 

XXI), para sinalizar que as dificuldades existentes no passado, perduram no presente, 

assombrando os profissionais que, ainda, persistem em lecionar um idioma que sofre 

uma tamanha desvalorização no país. 

 

Para mostrar o percurso do magistério da Língua Espanhola no Brasil, será 

feita, no presente estudo, uma investigação sobre as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira. Com isso, todas as alterações existentes em cada lei serão 

mencionadas e analisadas. 

 

     2 A HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA EM ANTENOR NASCENTES 

 

A pesquisa sobre Antenor Nascentes e o ensino da Língua Espanhol: uma 

perspectiva historiográfica da educação básica apresentará um estudo sobre os 

fundamentos da gramática representativa da Língua Espanhola e abordará o percurso 

do filólogo como docente e autor, sob um viés historiográfico. Terá como suporte 

teórico principal as seguintes obras: Introdução à Historiografia da Linguística de 

Ronaldo de Oliveira Batista (2013), Quatro décadas de historiografia linguística de 

Konrad Koerner (2014) e o texto sobre meta-historiografia de Pierre Swiggers 

(2014). 

 

Ao realizar um estudo sobre a definição de Historiografia Linguística, pôde-se 

atestar que tal disciplina é o campo da ciência da linguagem que se propõe a contar a 

história dos estudos sobre a linguagem. Esse campo foi criado em 1970 e é um 

campo metodologicamente orientado para observar os estudos sobre a linguagem. 

Como afirma Altman (2003, p. 29), um dos seus principais objetivos é descrever e 
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explicar como se produziu e desenvolveu o conhecimento linguístico em determinado 

contexto social e cultural ao longo do tempo. 

 

Ainda, Altman (2012, p. 19) retrata que o primeiro desafio do historiógrafo da 

linguagem reside, pois, na explicação dos limites do seu domínio e na enumeração 

dos objetos possíveis. 

 

Cabe a essa ciência mostrar o que o indivíduo pensa, ao longo da história, 

sobre a linguagem humana: o porquê de as pessoas falarem; o porquê de entendermos 

a linguagem humana; o porquê de falarmos combinando sentenças e como as pessoas 

explicam isso mediante às diferentes formas de usar uma língua. A supracitada autora 

analisa não somente ao pesquisador, como também ao público, de forma mais ampla, 

o que as pessoas dizem sobre a linguagem. 

 

A Historiografia Linguística e a História da Linguística não podem ser 

consideradas isomorfas, porque cabe ao historiógrafo recortar, selecionar e 

hierarquizar fatos da corrente histórica. Porém, para que isso realmente ocorra, esse 

pesquisador é obrigado a ser um linguista, pois, somente esse estudioso poderá 

criticar e analisar, com exatidão, trabalhos sobre a linguagem. Logo, não basta ser um 

conhecedor da linguagem, é necessário ter um conhecimento, também, sobre os 

aspectos teóricos e práticos dessa área. 

 

Konrad Koerner (1995) propõe, através do processo de análise da língua, que 

o historiógrafo da linguística realize seu trabalho mediante três princípios: da 

contextualização, da imanência e da adequação. Isso solucionaria os problemas 

existentes sobre os abusos na linguagem técnica possivelmente cometidos por esse 

profissional na adoção desses princípios. 

 

O primeiro princípio fará com que a obra e o seu autor sejam situados num 

quadro de reflexão mais amplo, visando que a produção e a recepção de ideias não se 

apresentem de forma isolada ou independente. Se reconstituirá o contexto social e 

histórico, a atmosfera intelectual de um período preciso em que determinadas 

propostas postas em discussão. 

 



 

150  

O segundo princípio consiste no cuidado de estabelecer um entendimento 

completo, tanto histórico quando crítico, talvez, até mesmo filológico, do texto 

linguístico em questão. Não é relevante dizer que o historiógrafo deve distanciar-se 

de sua formação linguística individual e, também, dos comprometimentos da 

Linguística que são lhes são atuais. 

 

No terceiro princípio, depois de ter observado os dois princípios acima, o 

historiógrafo se encontra apto para realizar análises, aproximações modernas do 

vocabulário técnico e avaliações críticas que darão início à construção da narrativa 

historiográfica. 

Segundo Swiggers (2014, p. 42), a pesquisa historiográfica se divide em duas 

etapas: a elaboração de um organograma histórico e a organização do trabalho 

historiográfico em si. 

 

Na elaboração do organograma ocorre a divisão do conteúdo em três planos: o 

das realidades linguísticas (a busca do objeto de análise da história da linguística), o 

da epi-historiografia (o contexto e a bibliografia) e o da meta-historiografia (a 

metodologia da linguística). 

 

A organização de um trabalho historiográfico consiste na subdivisão em três 

passos: a metodologia heurística, a hermenêutica e a de redação histórica. 

 

Na metodologia heurística o autor recolherá as fontes de informações 

necessárias à análise historiográfica. 

 

Na metodologia hermenêutica os documentos serão interpretados pelo 

historiógrafo e o mesmo terá a oportunidade de apresentar sua interpretação de forma 

subjetiva. 

 

Na metodologia de relação histórica cabe ao historiador propor ao seu leitor 

uma história sistêmica do passado linguístico reconstruído na formação de um relato 

histórico representado pelo empenho na reconstrução da história. Nessa fase, o 

pesquisador terá que observar as seguintes dimensões: 
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a) Como será feita a exposição do seu texto, pois terá uma forma 

sequencial, narrativa, em forma de tópicos (análise de um tema ou de um tipo de 

problema) e em forma combinatória (mesclando contexto e ponto de vista); 
 

b) A sua intencionalidade, pois será realizada uma historiografia 

classificatória ou taxonômica, apologética ou polêmica, tateológica, exegético-

criativa; 

c) A dimensão do programa cognitivo pode ser determinada pela 

bibliografia disponível pelo seu objeto de estudo. Através desse parâmetro poderá 

fazer a classificação do perfil intelectual das historiografias em atomístico, narrativo, 

nocional-estrutural, arquitetônico-axiomática e corretivo. 
 

Cabe ressaltar que: a historiografia narrativa realiza a apresentação dos 

acontecimentos de modo cronológico; a historiografia automística realiza a 

apresentação dos acontecimentos e fatos da história da linguística de forma analítica 

(evidenciando informações pontuais, nomes e datas); a historiografia nocional-

estrutural faz um análise estrutural de conjuntos de ideias, tipos de abordagens na 

história da linguística; a historiografia arquitetônica-axiomática realiza a descrição e 

a análise da estrutura lógica de teorias e modelos; a historiografia corretiva visa 

estudar as relações entre teorias e as correlações entre o ponto de vista, como 

também, o contexto político e institucional, sendo comum sua realização por parte 

dos historiadores. 

 

     3 ANTENOR NASCENTES: ENTRE A DOCÊNCIA, O DIREITO E A 

FILOLOGIA 

 

Ao fazer um estudo historiográfico sobre Antenor de Veras Nascentes e sua 

Gramática da Língua Espanhola, pode-se salientar que: antes mesmo de ser docente 

do Colégio Pedro II, foi aluno laureado do curso de Ciências e Letras dessa 

instituição de ensino, concluindo-o em 1902. Somente em 1919 começou a lecionar 

no local, após vencer o concurso em 1° lugar, sendo seu primeiro professor 

catedrático de Língua Espanhola. Infelizmente, seis anos depois, transferiu-se da 

cátedra de Língua Espanhola para a de Língua Portuguesa, devido ao decreto de 13 
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de janeiro de 1925, que extinguira o idioma da grade curricular dessa entidade 

educacional. 

 

Além do exercício do magistério, esse exímio educador se formou em Direito 

pela Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro em 1908 e 

exerceu, também, a profissão de funcionário da Secretaria de Estado da Justiça e 

Negócios Interiores. 

 

O curioso é que nascera em Nascentes o desejo de lecionar no Colégio Pedro 

II enquanto estudava Direito. Ele se sentia muito vinculado à instituição. Seu 

primeiro objetivo foi o de conquistar a cadeira de Língua Grega, contudo, isso não foi 

possível, devido à retirada da disciplina das estruturas curriculares do ensino 

secundário (Reforma de Carlos Maximiliano). Então, a estratégia para sua inserção 

na carreira docente teve que ser reorientada, fazendo com que ele voltasse a lecionar 

a Língua Latina e Filologia. Mais tarde, em decorrência dos seus estudos e de um 

concurso, foi convocado para lecionar Língua Espanhola nesse mesmo colégio. 

 

Teve o mérito de ocupar a cátedra de Filologia Românica da faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Rio de Janeiro. 

 

Cabe ressaltar que seu interesse pela Filologia começou bem cedo. Isso pode 

ser comprovado mediante a dedicatória de seu Dicionário Etimológico a dois 

docentes do Colégio Pedro II: “À memória de Fausto Barreto e Vicente de Sousa, os 

saudosos mestres que despertaram em mim o gosto dos estudos filológicos.” 

 

Apresentando o costume em realizar anotações de suas leituras, Nascentes, 

sem nenhuma intenção, construiu um precioso fichário, que acabou servindo-lhe para 

os consistentes verbetes de seus dicionários. 

 

Por apresentar uma vasta leitura sobre autores gregos e latinos no original, 

teve uma grande facilidade e segurança nas pesquisas que envolviam essas duas 

línguas. Era conhecedor das principais línguas românicas e realizou incursões pelo 
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anglo-saxão e pelo germânico. Para Nascentes, a Língua Alemã era um instrumento 

indispensável ao filólogo, pois a falava e a traduzia com muita eficiência. 

 

Como era um grande pesquisador, afirmou-se como didata, sendo tradutor, 

editor de textos e, também, colaborador em diversas revistas especializadas 

brasileiras e estrangeiras. 

 

Segundo Silvio Elia (1976, p. 140), era impossível encontrá-lo em 

descompasso com os avanços da Filologia, pois procurava acompanhar as 

publicações de sua área. Com isso, foi colaborador em diversas revistas 

especializadas nacionais e internacionais. 

 

            É importante lembrar que, em 1933, a Academia Brasileira de Letras 

conferiu-lhe o primeiro prêmio Francisco Alves para a melhor obra sobre a Língua 

Portuguesa. Já 1935, a Congregação do Liceu de Goiás concedeu-lhe o título de 

Doutor Honoris Causa. No dia 19 de setembro de 1936 foi condecorado pelo 

Governo Português com o Oficialato da Instrução Pública pelos serviços prestados às 

Letras Portuguesas. Por fim, em 1952, esse ilustríssimo docente recebeu o título de 

Professor Emérito do Colégio Pedro II. 

 

               Nascentes em sua Gramática de língua espanhola para o uso dos brasileiros 

(1920) realiza um quadro comparativo entre a língua abordada e a língua portuguesa, 

mostrando todos os contrastes ente os dois idiomas. O professor faz questão de ser bem 

claro em suas definições, em prol de uma fácil compreensão por parte de seu leitor, não 

deixando dúvidas, devido similaridade entre as duas línguas de origem latina.  

 

Antes da publicação da Gramática de Língua Espanhola para uso dos 

Brasileiros, em 1930, com Getúlio Vargas no poder, ocorreu a chamada Reforma 

Francisco de Campos, que era uma campanha de nacionalização da educação, na qual 

a educação regular tinha que ser ministrada, somente, na língua materna, ou seja, na 

Língua Portuguesa. Com isso, o ensino 
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das línguas estrangeiras passou a ser proibido para menores de quatorze anos. 

Logo, nos cursos de idiomas não era permitido ensinar o idioma estrangeiro na nossa 

língua mãe, porque sua meta seria realizada pelo método direto (o qual ensina uma 

língua estrangeira com a própria língua que está sendo aprendida, sem recorrer à 

materna). Esse tipo de ensino era afetado, porque era necessária uma formação 

linguística e pedagógica adequada por parte dos docentes e a carência desses 

profissionais resultou na destruição de materiais didáticos e na prisão de professores 

que não seguiam as normas estabelecidas pelo governo. 

 

O uso de línguas estrangeira era proibido em reuniões e assembleias e os 

materiais eram obrigatoriamente produzidos no Brasil, pois não eram permitidos os 

de procedência estrangeira. Devido a esse fato, os alunos eram ensinados a ser 

patriotas e o magistério dos idiomas era fiscalizado. 

 

Em nove de abril de 1942, começou a vigorar a Reforma de Capanema, ainda 

sob o governo de Getúlio Vargas, que sucedia na divisão do ensino secundário em 

duas partes: Ginásio ou Primeiro Ciclo (duração de quatro anos) e Colegial ou 

Segundo Ciclo (duração de três anos), o qual se dividia também em Curso Científico 

e em Clássico (intelectual). Nesse período, as línguas estrangeiras passaram a ser 

valorizadas, porque se tornaram obrigatórias e eram subdivididas da seguinte forma: 

as Línguas Latinas, Francesa e Inglesa - primeiro ciclo; a Língua Espanhola - no 

segundo ciclo. Essa língua, que era ministrada no segundo ciclo, apresentava poucas 

horas de ensino em relação às outras, pois somente eram duas, porém, a Língua 

Francesa eram treze e a Inglesa, doze semanais. Mediante a isso, surgiu um certo 

desinteresse de seu ensino. Todavia, tinha-se a dependência econômica e cultural dos 

Estados Unidos, que valorizava as Línguas Inglesa, Francesa e Espanhola. 

 

Após 18 anos da primeira edição de sua gramática, em 1961, com a 

publicação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação (4024/61), no governo 

do presidente João Goulart, foi decretado que a Língua Espanhola como língua 

optativa, sendo complementar e não obrigatória. 

 

Devido a um golpe militar, que ocorrera em 1964, a segunda Lei de Diretrizes 

e Bases da educação (5692/71) foi criada em 1971. Essa nova lei focava no segundo 
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grau voltado à habilitação profissional, que gerava um desprestígio pela língua 

estrangeira. 

 

Em 1976 foi retomada a obrigação do magistério da língua estrangeira (LE), 

mas, no primeiro grau, como disciplina optativa. Ainda nessa década, com a Língua 

Inglesa tendo maior prestígio no sistema educacional, a Espanhola passou a não 

apresentar um grande interesse por parte dos discentes em estudá-la. Contudo, na 

década 80 começaram as tentativas de inclusão da língua castelhana no sistema 

educacional brasileiro, criando as primeiras Associações Estaduais de Professores de 

Espanhol. A primeira, fundada em 1981, foi a APEERJ (Associação de Professores 

de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro) e a segunda, fundada em 1983, foi a 

APEESP (Associação de Professores do Estado de São Paulo). Por meio de várias 

tentativas, obtiveram a conquista da Língua Espanhola ser uma opção nos 

vestibulares do país. 

 

Foi promulgada, em dezembro de 1996, a terceira Lei de Diretrizes e Bases 

(9394/96) a qual faz vigorar o ensino de uma língua estrangeira moderna desde a 5ª 

série até o 3º ano do segundo grau (do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do 

Ensino Médio - nos dias de hoje). Então, cabia à instituição de ensino escolher qual 

idioma (estrangeiro) ia iniciar a 2ª etapa do primeiro grau, ficando o outro para o 

segundo grau. 

 

Cabe ressaltar que, com a criação do Mercado Comum do Sul (Mercosul), o 

ensino de língua espanhola passa a ser obrigatório em todo país devido à 

proximidade com outros países falantes desta língua. 

 

Originária do Projeto de Lei número 3.987/00, a Lei 11.161, mais conhecida 

como a Lei do Espanhol, foi aprovada no dia 7 de junho de 2005 pela Câmara dos 

Deputados e sancionada, em 5 de agosto desse mesmo ano, pelo Presidente da 

República Luís Inácio Lula da Silva. Com isso, o ensino de Língua Espanhola passa a 

ser obrigatório em todas as unidades escolares, porém sendo facultativa para o aluno 

e optativa no nível fundamental II, podendo variar entre as unidades escolares. Já no 

Ensino Médio, em seu artigo primeiro ressalta que o ensino da Língua Espanhola 

deverá ser implantado, gradativamente, nas unidades escolares que disponibilizarem 
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este nível de ensino. Esse processo de implantação deveria ocorrer num prazo de 

cinco anos, como é mencionado na lei. Infelizmente, sabe-se que essa ordem não foi 

cumprida na maioria das unidades. 

 

Nas unidades públicas, o ensino do idioma deverá ser oferecido no seu 

horário regular, como é retratado no artigo 2 dessa mesma lei. 

 

Hoje em dia, o ensino da Língua Espanhola vem sendo, gradativamente, 

extinguido da educação básica. Esta extinção, segundo os governantes, ocorre devido 

à pouca procura, por parte dos discentes, em cursar essa disciplina, preferindo a 

Língua Inglesa. 

      

     4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao realizar a pesquisa sobre o ensino da Língua Espanhola no Brasil, pôde-se 

observar que, desde seu início no Brasil, no Colégio Pedro II, em 1919, a docência 

deste idioma vem sofrendo constantes mudanças referentes ao currículo educacional 

nacional. 

 

Em 1925, com a lei Rocha Vaz, o exercício do magistério desta língua foi 

extinguido da grade curricular, fazendo com que o professor Antenor Nascentes, o 

qual era catedrático desta disciplina, passasse a lecionar língua portuguesa. Este fato 

ocorreu devido à pouca procura pela aprendizagem do idioma por parte dos discentes. 

 

A partir de 1942, com a Reforma de Gustavo Capanema, a Língua Espanhola 

voltou a ter existência no currículo educacional brasileiro, porém, seu magistério 

cabia somente ao segundo ciclo (ensino clássico e ensino científico). 

 

No governo de João Goulart, em 1961, com o início da primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a 4024, o ensino da Língua Espanhola 

passa a ser optativo e vem sendo até hoje, no século XXI. 
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Desde 1961, no governo de João Goulart, o ensino da Língua Espanhola vem 

sendo optativo. Em 2005, Fernando Haddad, como Ministro da Educação coloca este 

ensino como opcional no segundo segmento do Ensino Fundamental e como 

obrigatório, no Ensino Médio. 

 

Mesmo com a proximidade com a língua portuguesa, a Língua Espanhola não 

se apresenta como a mais escolhida no ENEM, por ser ministrada, somente, no 

Ensino Médio, ocasionando uma maior dificuldade em seu aprendizado. Já a Língua 

Inglesa, como é ministrada desde a 6ª série do Ensino Fundamental, é a mais 

escolhida, trazendo também um índice de maior acerto nas questões deste exame.  
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Resumo: O presente trabalho apresenta os resultados de uma atividade elaborada e 

realizada pelas próprias autoras em duas turmas de 8º ano do ensino fundamental II, em 

duas escolas da rede estadual de Minas Gerais, uma no município de Itaúna e a outra no 

município de Juramento, norte do estado. A atividade realizada objetivou trabalhar com 

o tema “Dengue” e seguiu os pressupostos teóricos de leitura como letramento crítico 

(BRASIL, 2006) e da abordagem tridimensional de Lankshear, Snyder e Green (2000) 

com base em Mattos (2015), e os resultados obtidos foram comparados e contrastados 

entre as professoras, elencando os pontos positivos e negativos. O estudo foi 

autoetnográfico (CAETANO, 2017) e embasado nos seguintes temas: letramento crítico 

e abordagem comunicativa (AZEVEDO; CARNEIRO, 2017; DUBOC, 2011, 2017; 

JORDÃO, 2013; MATTOS, 2015; MATTOS; VALÉRIO, 2010) e leitura como 

letramento (BRASIL, 2006). Os alunos de ambas as escolas participaram ativamente da 

discussão sobre o tema “Dengue”, relataram já terem sofrido com a doença e destacaram 

outras doenças causadas por insetos, sempre problematizando e refletindo sobre essa 

questão de saúde pública. As discussões foram feitas em português, porém sem deixar de 

lado a exposição ao idioma, que foi utilizado em vocabulário dos sintomas da dengue, na 

leitura de um cartaz sobre “Pragas” e na atividade linguístico-sistêmica proposta, usada 

na elaboração de cartazes pelos alunos como prática social do letramento crítico. Assim, 

confirmamos que é possível aliar a aprendizagem de línguas com o ensino crítico e 

propomos ao professor de língua inglesa a criação prévia consciente por ele mesmo de 

atividades voltadas para o letramento crítico, adaptando seu material ou elaborando seu 

próprio material, como foi feita pelas autoras. 

 

Palavras-chave: Letramento Crítico. Língua Inglesa. Educação Básica. 

 

Abstract: This paper presents the results of a series of activities produced and applied 

by the authors themselves, who are also English teachers, in two classrooms of the 8th 

grade of two public state elementary schools in Minas Gerais, one in the town of 

Itaúna and the other one in the town of Juramento, in the north of the state. The 

activity aimed at discussing “Dengue Fever” and followed the theoretical frame of 
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reading as critical literacy (BRASIL, 2006) and the tridimensional approach of 

Lankshear, Snyder and Green (2000) based on Mattos (2015). The two teachers 

compared and contrasted the results obtained, outlining its negative and positive 

points. It was an autoethnographic study (CAETANO, 2017) and involved the following 

themes: critical literacy and communicative approach (AZEVEDO; CARNEIRO, 2017; 

DUBOC, 2011, 2017; JORDÃO, 2013; MATTOS, 2015; MATTOS; VALÉRIO, 2010) and 

reading as literacy (BRASIL, 2006). The students of both schools participated actively in 

the discussion and reported having already suffered from Dengue Fever. They also 

highlighted other diseases caused by insects, always problematizing and reflecting 

upon this social issue. The discussions were made in Portuguese; however, the English 

language was not set aside once the discussions included Dengue Fever English 

vocabulary study, a poster on “Plagues” in English and an English linguistic activity, 

which was then used in the production of the students’ posters as a social practice of 

critical literacy. Thus, we confirmed that it is possible to ally the learning of a second 

language with a critical teaching and we propose for the teacher of English to 

previously produce activities concerned to critical literacy, making any necessary 

adaptions it might ask or even producing his/her own material as the authors have 

done.  

 

Keywords: Critical literacy. English language. Elementary school. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

7  

As aulas de língua inglesa são o espaço de discussões linguísticas e culturais da 

língua, mas também podem ser o espaço ideal para discussões sociais sobre questões 

locais e mundiais, uma vez que, com o advento da tecnologia e um mundo cada vez mais 

globalizado, a língua se tornou franca, universal (CANAGARAJAH, 2014). Com o 

acesso às TICs, tecnologias de informação e comunicação, cada vez mais presentes no 

cotidiano de professores e alunos, surgiram novos desafios para serem discutidos e 

analisados em sala de aula e, as aulas de língua inglesa não são, e nem devem ser, as 

mesmas, visto que os novos letramentos ocupam um local de destaque no cenário atual. 

Duboc (2011) discute, destacando o surgimento dos novos letramentos na sociedade 

pós-tipográfica, a nova postura, atitude, esperada do professor de língua inglesa, pautada 

no desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem voltado para o 
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letramento crítico. Já Street (2014) em seu modelo ideológico, ou modelo de práticas 

sociais, afirma que a língua não pode ser tratada como algo autônomo e separado de 

seus significados políticos e sociais. 

Ainda em 2006, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio - OCEM 

(BRASIL, 2006, p. 111) surgiram como um documento de diretrizes para os professores 

de língua inglesa, propondo “o desenvolvimento da leitura, da comunicação oral e da 

escrita como práticas culturais contextualizadas”, isto é, partindo-se de temas gerais e 

locais do contexto de vida dos alunos. Assim, as OCEM (BRASIL, 2006), ao falar do 

ensino da compreensão escrita, ponto de partida de nossa pesquisa, propõe o trabalho 

com a leitura como letramento com o uso de textos autênticos e de gêneros variados de 

forma que a leitura seja “uma atividade de linguagem que envolve conhecer o mundo, ter 

uma visão desse e refletir sobre as possibilidades e as conveniências de transformação 

social” (BRASIL, 2006, p. 116). 

Assim como preconizado pelas autoras (MATTOS; VALÉRIO, 2010), nossa 

atividade se baseou em um tema recorrente no contexto de vida dos alunos das duas 

turmas da pesquisa, com o uso de material autêntico para a abordagem do gênero 

escolhido. Decidimo-nos por, ao seguir as dimensões de letramento sugeridas por 

Lankshear, Snyder e Green (2000) com base em Mattos (2015), começar o trabalho com 

a dimensão crítica, para depois trabalharmos a dimensão cultural e, por fim, a dimensão 

operacional, pois esta seria necessária para o desenvolvimento do trabalho de mudança 

positiva que seria desenvolvida pelos alunos nas escolas como etapa final da atividade. 

Foi pensando nessas questões e em outras que decidimos aplicar, analisar e refletir 

sobre essa atividade elaborada por nós mesmas, pesquisadoras e participantes da 

investigação, que pudesse favorecer o desenvolvimento de uma aula de língua inglesa 

voltada para os pontos destacados pelo ensino crítico. Duboc (2017) sugere que são nas 

brechas em sala de aula que podemos fazer a conexão do ensino da língua com a 

perspectiva do letramento crítico, mesmo que as discussões venham a acontecer em 

português “já que os objetivos linguísticos são contemplados em outros momentos da 

aula” (DUBOC, 2011, p. 21). No nosso trabalho, a partir da atividade que elaboramos, 

propomos ao professor a criação prévia consciente por ele mesmo dessas “brechas” nos 

planejamentos de suas atividades, reservando um espaço para essa expansão crítica 

salientada por Duboc (2011), seja com a criação completa da atividade ou com 

complementação em seu material didático. 

Objetivamos, assim, discutir uma proposta de atividade de leitura como 
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letramento em turmas de 8º ano do Ensino Fundamental em duas escolas da rede 

pública estadual de Minas Gerais localizadas no município de Itaúna, de médio porte, e 

no município de Juramento, pequeno porte; além de aplicar a atividade segundo os 

pressupostos teóricos de leitura como letramento crítico (OCEM, 2006) e da abordagem 

tridimensional de Lankshear, Snyder e Green (2000) com base em Mattos (2015); 

comparar e contrastar os resultados obtidos ao longo da execução da atividade nas duas 

escolas, elencando os pontos positivos e negativos no processo e democratizar o acesso 

às informações relacionadas à execução da atividade por meio da divulgação dos dados 

em artigo. 

Este trabalho justifica-se por sua contribuição social e no meio docente, visto 

que, por meio de comparação e contraste com os resultados obtidos em cada turma, 

buscamos identificar aspectos favoráveis ao desenvolvimento do letramento crítico nas 

nossas aulas de língua inglesa e os aspectos que podem ser melhorados a fim de adequar 

essa perspectiva a nossas próprias aulas, uma vez que a atividade foi desenvolvida em 

contextos diferentes, objetivando sempre oferecer aos leitores uma visão do trabalho 

crítico em aulas de língua inglesa que, caso possível, pode ser adaptado, revisado e 

também aplicado em outras salas de aula de língua inglesa também em outros contextos 

escolares. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As OCEM (BRASIL, 2006) trazem em seu texto a importância do trabalho da 

leitura como letramento, além da leitura crítica, isto é, não apenas ler o que o autor quis 

expressar, mas também o que está nas entrelinhas do texto, sendo o aluno coautor da 

mensagem final transmitida. Sobre o letramento, Soares (1998) busca conceituar e 

refletir, afirmando que tal conceituação deve-se à impossibilidade de delimitá-lo com 

precisão, já que ele “cobre uma vasta gama de conhecimentos, habilidades, capacidades, 

valores, usos e funções sociais” (SOARES, 1998, p.66). A autora pontua que o 

letramento é mais do que a alfabetização, sendo esta a capacidade de ler e escrever, e 

que é possível ser letrado e analfabeto além de afirmar que o letramento envolve não 

apenas a leitura, mas também a escrita como processos diferentes, porém complementares 

(SOARES, 1998) o que justifica as escolhas metodológicas para as atividades realizadas 

em sala de aula neste presente trabalho. 

Para conceituar o letramento crítico, utilizamos, principalmente, as ideias de 
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Monte Mór (2013), que afirma que o LC “parte da premissa de que a linguagem tem 

natureza política, em função das relações de poder nela presentes. Em vista disso, 

compreende-se que todo discurso [...] é permeado por ideologias” (MONTE MÓR, 

2013, p.42). Sendo assim, as práticas de letramento são ações sociais que auxiliam o 

aluno a ser crítico, suspeitar e refletir. Cabe frisar que o letramento não é uma 

metodologia, mas uma teoria. Mattos e Valério (2010, p.140), a exemplo, afirmam que o 

letramento crítico é uma teoria social crítica que visa o “aprender para transformar” e é 

“promovido por um diálogo que elicie a crítica social” (MATTOS; VALÉRIO, 2010, 

p.140); por sua vez, Duboc (2017) afirma ser o trabalho com o letramento crítico uma 

“postura”, “atitude”. Cabe destacar que este é um conceito sintetizado do letramento 

crítico, visto que tal conceituação por si só é material suficiente para um novo trabalho. 

Enquanto discutimos aqui o letramento crítico como uma perspectiva, uma 

postura, atitude filosófica do professor (DUBOC, 2017), utilizamos a abordagem 

comunicativa como metodologia de ensino para guiar as atividades voltadas para a 

dimensão cultural (interpretação do gênero cartaz) e para a dimensão operacional (uso 

do imperativo). Segundo Jordão (2013, 

p. 78), na abordagem comunicativa, aprender línguas é “adaptar-se a contextos 

comunicativos [...] e ser capaz de lançar mão de repertórios linguísticos, produzindo e 

recebendo adequadamente os enunciados próprios de cada situação comunicativa”. Para 

isso, propomos ao professor o trabalho de um gênero textual autêntico, apresentando ao 

aluno uma possibilidade de negociar significados em sua comunidade por meio desse 

gênero e permitindo a discussão da “heterogeneidade dentro e entre as culturas” 

(MATTOS; VALÉRIO, 2010, p. 149). 

Buscamos propor um trabalho utilizando a gramática indutiva, isto é, fazendo o 

aluno, por meio de exemplos do texto estudado, no caso, o cartaz, chegar às suas próprias 

conclusões sobre a forma e o uso do aspecto linguístico imperativo. Acreditamos, 

conforme Azevedo e Carneiro (2017, p. 99), que “Grammar is also introduced in an 

inductive way, which is believed, apart from facilitating learning by leading learners to 

notice regularities underlying language use, makes possible retaining longer the 

acquired knowledge”. A partir dessa prática significativa do uso da língua em um 

contexto autêntico para o aluno, a gramática indutiva oferece “further chances of 

experimenting and negotiating meaning through real use” (AZEVEDO; CARNEIRO, 

2017, p. 99). Com isso em mente, propomos ao aluno um “desafio com a língua” que 

ele mesmo terá a oportunidade de “resolver”. 
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O tema escolhido foi “Pragas”, mais especificamente, a dengue, doença que se 

encontra, pela divulgação de dados dos órgãos de saneamento local, alastrada, deixando 

doentes um número considerável de pessoas em ambas as cidades, incluindo os próprios 

alunos das escolas pesquisadas. Tal tema foi escolhido devido a sua relevância e 

possível colaboração para a sociedade. Os casos de dengue cresceram no Brasil durante 

o ano de 2019 e, apesar das diversas propagandas e campanhas, todos os anos ocorrem 

surtos da doença. Com a sequência didática, pretendemos conscientizar e promover 

reflexões críticas acerca do papel individual do cidadão neste problema que afeta toda a 

sociedade. Ao trabalhar tal tema, acreditamos na possibilidade de quebrar paradigmas e 

estereótipos de que pragas existem apenas nos países pobres, menos desenvolvidos ou 

de “terceiro mundo” ao comparar a crise da dengue no Brasil com os casos de 

infestações de bed bugs nos Estados Unidos, que é um local tido como “país ideal” para 

uma grande parte dos alunos que sonham em viver o “American dream”. Dessa forma, a 

sequência didática apresentada e inicialmente aplicada busca ser uma proposta de 

trabalho na sala de aula de língua inglesa com o objetivo de aliar uma atitude crítica com 

o estudo de um gênero autêntico e de um aspecto linguístico gramatical surgido a partir 

do texto, sendo abordado de forma contextualizada. 

 

3 METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa é um estudo de caso que, de acordo com Yin (2001, p.32) “é uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real” além de enfrentar uma situação em que haverá muitas variáveis de 

interesse e basear- se em várias fontes de evidênciasde cunho qualitativo (YIN, 2001), 

que buscou explorar uma atividade de leitura como letramento em duas salas de aula de 

8º ano do Ensino Fundamental em duas escolas localizadas em cidades diferentes: 

Itaúna e Juramento, ambas no estado de Minas Gerais. Optamos por aplicar a atividade 

proposta no 8º ano por, primeiramente, nós, as pesquisadoras, estarmos atuando nesta 

mesma série e por acreditarmos que a teoria dos novos letramentos, em especial, o 

crítico, também se faz importante nos anos finais do Ensino Fundamental uma vez que 

encontramos disponíveis apenas orientações governamentais voltadas para o Ensino 

Médio como as OCEM (BRASIL, 2006). 

A pesquisa também se utilizou da autoetnografia por sermos, além de 

pesquisadoras, as próprias participantes pesquisadas, isto é, o objeto investigado, uma 

vez que já estamos inseridas no contexto pesquisado: a sala de aula de língua inglesa.  
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Conforme Caetano (2017, p. 58), “na perspectiva autoetnográfica, mais do que 

compreender espaços, sujeitos, práticas e experiências em sua especificidade, o 

pesquisador tem a difícil tarefa de se ver e se analisar dentro desse processo”. Portanto, 

buscamos por meio dessa metodologia, entender melhor a nossa própria prática docente 

quando voltada para a aplicação de propostas de atividades relacionadas ao estudos dos 

novos letramentos, no caso, o crítico. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, a atividade proposta foi dividida em três 

momentos em sala de aula conforme as dimensões propostas por Lankshear, Snyder e 

Green (2000) com base em Mattos (2015); no primeiro momento, a atividade foi 

abordada considerando a dimensão crítica do letramento: uma discussão oral acerca do 

tema Pragas, guiada com perguntas voltadas para a leitura como letramento, foi 

levantada por meio do estudo de uma campanha contra o Bed Bug, praga comum nos 

EUA. Escolhemos o gênero cartaz por ser aquele que mais se aproxima do objetivo do 

trabalho proposto: uma campanha de conscientização sobre o combate à Dengue. 

No segundo momento, a dimensão cultural do letramento: uma vez que, ao final, 

os alunos seriam convidados a criar seus próprios cartazes de conscientização contra 

Pragas, o gênero textual selecionado foi cartaz , também guiado com perguntas voltadas 

para seu estudo. E, no terceiro momento, a dimensão operacional da língua: tendo como 

características recomendar e sugerir, o imperativo foi o aspecto linguístico selecionado 

por ser aquele a ser utilizado pelos alunos na criação de seus próprios cartazes. 

Para finalizar a abordagem dessas dimensões, os alunos foram chamados a 

compartilhar suas discussões acerca do tema, Dengue, com as demais turmas da escola 

por meio de cartazes, de forma a estender o trabalho de conscientização do problema de 

saúde pública. Após a aplicação de cada etapa da atividade, no caso, da execução das 

atividades das três dimensões (crítica, cultural e operacional), os resultados foram sendo 

compartilhados entre as pesquisadoras, por meio de conversa informal em um aplicativo 

de mensagem instantânea, a fim de serem comparados e contrastados. 

A atividade proposta foi aplicada durante duas semanas, compreendendo o final 

do mês de abril e início do mês de maio de 2019, em quatro aulas de língua inglesa, de 

50 minutos cada. Aos alunos, foram entregues apenas o cartaz da campanha contra o 

Bed Bug, a atividade escrita de leitura, voltada para a dimensão cultural, e a atividade 

escrita de gramática, voltada para a dimensão operacional. Enquanto a atividade voltada 

para a dimensão crítica foi feita por meio de uma discussão oral entre os alunos e as 

professoras, as atividades escritas foram desenvolvidas com todos os alunos primeiro, 
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em dupla, depois com toda a sala a fim de discutir os aspectos a serem trabalhados em 

cada etapa da aplicação da atividade. Para a análise dos dados, utilizamos os resultados 

obtidos ao longo da execução das atividades escritas, discussões orais propostas como 

participação dos alunos nos debates e na execução dessas atividades e seu envolvimento 

na criação dos cartazes. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

8  

Para a aplicação da proposta de atividades, seguimos os pressupostos das três 

dimensões discutidas por Lankshear, Snyder e Green (2000) com base em Mattos 

(2015), a saber: crítica, cultural e operacional. A proposta da atividade foi iniciada com 

a aplicação de uma discussão de cunho crítico sobre o tema “Pragas” a partir de um 

pôster da praga Bed Bug, comum em países fora do Brasil. A figura abaixo ilustra o 

pôster utilizado para o debate e a figura seguinte ilustra o roteiro de perguntas que as 

presentes autoras criaram considerando as sugestões das OCEM (2006) e de Duboc 

(2017). 

CARTAZ BED BUG 

Fonte: encurtador.com.br/lrAU9 
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9              ATIVIDADE PARA A DIMENSÃO CRÍTICA 

Fonte: As autoras (2019). 

 

Em contraposição, durante a discussão, foi levantada a questão das pragas existentes 

no Brasil, principalmente na região dos alunos, que apontaram a dengue como a mais grave. 

Para a compreensão do conteúdo do pôster, as professoras chamaram a atenção para algumas 

estratégias de leitura como as palavras conhecidas pelos alunos e as palavras cognatas. O pôster 

possibilitou uma leitura crítica sobre uma situação real da vida dos discentes, o caso de dengue 

que, na época das chuvas e do calor, se prolifera em regiões com condições precárias de 

saneamento e pouco cuidado da população. 

Na escola da cidade de Juramento, os alunos desconheciam a praga do Bed Bug, assim 

como em Itaúna, mas relataram vários casos de Dengue acometidos pela comunidade e por 

alguns deles, descrevendo os sintomas e o tratamento contra a dengue. Conforme eles faziam 

o relato dos sintomas, ambas as professoras pesquisadoras colocavam o vocabulário em inglês 

(como fever, headaches, pain behind the eyes, etc) no quadro de forma a trabalhar a língua na 

discussão. Para a discussão, foi feita a leitura do texto chamando a atenção para as palavras 

que eles conheciam (bed, stop, etc.) e palavras cognatas (affected, check, etc.), com o auxílio 

das professoras. 



 

170  

Os alunos de ambas as escolas participaram ativamente da discussão sobre o tema 

“Dengue”, alguns relataram já terem sofrido com a doença e destacaram outras doenças 

causadas por insetos, sempre problematizando e refletindo sobre essa questão de saúde pública. 

As discussões foram feitas em português, porém sem deixar de lado a exposição ao idioma, que 

foi utilizado em vocabulário dos sintomas da dengue, na leitura de um cartaz sobre “Pragas” e 

na atividade linguístico-sistêmica proposta. 

Após a abordagem da dimensão crítica, foi feito um trabalho para o estudo do gênero 

pôster, parte da dimensão cultural, explorando os elementos composicionais desse gênero como 

imagens, frases curtas, tópicos, dentre outros. As pesquisadoras-participantes da pesquisa 

produziram o seguinte roteiro para abordagem da dimensão cultural envolvendo o gênero 

pôster: 

 

10 ATIVIDADE PARA A DIMENSÃO CULTURAL 

Fonte: As autoras (2019). 
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11  ATIVIDADE PARA A DIMENSÃO CULTURAL (Cont.) 

 

 
 

Fonte: As autoras (2019). 

 

O roteiro de perguntas para o estudo do gênero considerou as três etapas de leitura 

preconizadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998) - sendo elas pré- 

leitura (pre-reading), leitura (reading) e pós-leitura (post-reading). Conforme os PCN (1998), 

a seção de pré-leitura buscou levantar o conhecimento prévio do aluno sobre o pôster apenas 

por meio de uma leitura superficial, observando a imagem e título. Na seção de leitura, o aluno 

foi chamado a entender melhor o tema “Pragas”, em específico, a praga tratada no cartaz e a 

relacionar os elementos presentes nesse gênero. Por fim, a seção de pós-leitura possibilitou ao 

aluno refletir sobre a praga e o pôster em si na sua comunidade, questionando sua presença e 

seu uso. 

Os alunos das duas escolas participaram da atividade contribuindo com a discussão 

proposta em cada fase de leitura. Na seção de leitura (Reading), entretanto, apresentaram 

dificuldade no entendimento do ditado americano apresentado na questão 6. Como a atividade 

foi feita na sala de aula, para ajudá-los, as professoras utilizaram-se da tradução da expressão 
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com o uso de dicionário impresso e foi, aos poucos, criando com os alunos o sentido 

expresso.  Com o auxílio do dicionário, os discentes conseguiram construir um sentido para a 

frase e a professora apresentou alguns outros ditados para os alunos, como: while there's life, 

there's hope; Practice makes perfect; the early bird catches the worm, etc. As atividades de 

leitura foram todas realizadas em sala de aula e a questão que se mostrou mais relevante para 

a discussão com os alunos foi a que questionou quais as pragas são comuns na região. 

Após o estudo do gênero pôster, a proposta trouxe a dimensão operacional com o 

objetivo de mostrar ao aluno o significado e uso de um elemento importante presente no 

exemplo de cartaz trazido para a aula: o modo imperativo. Para este estudo, as autoras também 

propuseram para as suas aulas um roteiro de atividade para a abordagem desse tópico gramatical 

conforme os pressupostos da Abordagem Comunicativa (RICHARDS; RODGERS, 2002). 

 

ATIVIDADE PARA A DIMENSÃO OPERACIONAL - MODO IMPERATIVO 

 

Fonte: As autoras (2019). 
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Nessa atividade, os alunos puderam sistematizar o uso do modo imperativo, que 

seria utilizado por eles. Para essa aplicação, os alunos foram convidados a criarem seus 

próprias cartazes de campanha contra a Dengue, por ser a praga existente na comunidade 

da maioria dos alunos. Assim, a língua foi usada como parte da prática social do 

letramento crítico. Com essa atividade, os alunos produziram frases de combate à 

dengue com o auxílio das professoras e de dicionários impressos e online. Para essa 

atividade, além do modo imperativo presente nos conselhos e sugestões para o combate 

à Dengue, os alunos utilizaram reportagens e imagens que ilustraram a ideia que 

estavam transmitindo. O resultado final se deu com a elaboração de um mural dos 

cartazes produzidos pelos alunos. 

Nas escolas em Juramento e Itaúna, os alunos demonstraram muita facilidade em 

entender o uso feito com o modo imperativo no cartaz e, de igual modo, o uso da 

expressão Let’s. A nossa tentativa de propor o uso de gramática indutiva também teve 

um resultado positivo com os alunos que souberam, após essa atividade, escrever suas 

próprias frases de combate à Dengue. Alguns alunos também fizeram, em casa, 

pesquisas online sobre a Dengue e utilizaram reportagens trazidas por eles e pela 

professora para a construção de seus próprios cartazes. Em grupos, os alunos criaram as 

frases, que foram analisadas pela professora para a finalização da escrita, retomando 

sempre ao uso dos itens linguísticos trabalhados. 

Na escola sediada em Itaúna, a participação dos alunos foi primordial para o 

sucesso da pesquisa ação: Ao longo dos momentos de discussão todos quiseram 

participar e compartilhar suas próprias respostas e experiências e vários alunos 

afirmaram já terem sofrido, ou conhecido alguém que sofreu, com os efeitos da doença. 

Durante as discussões, dois fatos se destacaram: o primeiro, foi a quantidade de alunos 

que já sofreram com a doença, e o segundo foi a relação que os alunos estabeleceram 

com uma outra praga urbana que causou uma infestação na cidade nos últimos meses, o 

carrapato estrela, transmissor da febre maculosa. Os alunos fizeram pesquisas em casa 

sobre o assunto e levaram gravuras, bem como desenhos próprios para a confecção dos 

cartazes 

Ao utilizarmos um tema mais próximo da realidade do aluno, despertamos um 

maior interesse no assunto estudado. Durante as conversas, outro fato que se destacou 

foi que, no desenrolar das perguntas, foram questionados se eles conheciam algum outro 

tipo de praga urbana e onde essas pragas se desenvolviam e todos os alunos falaram 

apenas de países que enfrentam sérios problemas econômicos, ficando perplexos 
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mediante a informação do quanto os “bed bugs” são comuns nos Estados Unidos. 

O comprometimento dos alunos para as atividades propostas também foi 

exemplar: todos os alunos fizeram as atividades escritas, além de se levarem gravuras de 

casa, e até desenhos de própria autoria, para a confecção dos cartazes. As pesquisadoras 

providenciaram material de apoio como: cartolina, canetas coloridas, etc. 

Apesar de as discussões terem, sim, acontecido na língua materna, os alunos 

mostraram- se curiosos sobre o vocabulário relacionado ao tema e assim trabalhamos, 

além da leitura do pôster e escrita de seus próprios cartazes, vocabulário relacionado a 

sintomas e formas de prevenção, além do tópico gramatical previsto. 

 

12 4 À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Este presente trabalho se apresentou como uma proposta de atividade voltada 

para aquele professor que se queira tomar uma atitude crítica em suas aulas de inglês, seja 

em turmas do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, pois acreditamos que um 

trabalho crítico se faz necessário também no Ensino Fundamental, especialmente nos 

anos finais, fase de transição para os alunos de um ciclo para o outro, incluindo, assim, 

novas ideias, novos pensamentos. Para isso, propusemos aqui uma atividade, 

desenvolvida em duas turmas de 8º ano do Ensino Fundamental em duas escolas da rede 

pública estadual de Minas Gerais localizadas no município de Itaúna, de médio porte, e 

no município de Juramento, pequeno porte, baseada nas dimensões crítica, cultural e 

operacional, a serem trabalhadas nesta ordem, de Lankshear, Snyder e Green (2000) 

com base em Mattos (2015). Segundo esses autores, a parte crítica se volta para a 

observância e entendimento das práticas sociais, enquanto a dimensão cultural se 

consiste nos aspectos consistentes dessas práticas, e a dimensão operacional, nas 

questões linguísticas que permeiam essas mesmas práticas. 

Para isso, na atividade, trouxemos para a discussão crítica certas práticas sociais 

relacionadas ao combate de “Pragas”, em específico, da praga Bed Bug e da Dengue. De 

forma a sistematizar o tema para essa discussão crítica, escolhemos apresentar o tema 

com o uso de um gênero autêntico, o cartaz de campanha ao combate de “Pragas”, onde 

seria contemplada a dimensão cultural para, desse modo, trabalhar como questão 

linguística o uso do modo imperativo para indicar sugestão, recomendação para boas 

práticas. A fim de finalizar a proposta com uma aplicação no contexto de vida do 

aluno, no caso, em sua comunidade, os próprios alunos foram chamados a criar cartazes 
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com frases usando o modo imperativo para posterior divulgação na escola por meio de 

um mural. 

Para toda essa dinâmica, construímos, as professoras-participantes, atividades 

com perguntas para discussão, para o entendimento do texto e do aspecto linguístico 

abordado com base nos pressupostos teóricos apresentados como, por exemplo, sobre a 

leitura como letramento (BRASIL, 1998; BRASIL, 2006; DUBOC, 2011, 2017) e sobre 

a abordagem tridimensional de Lankshear, Snyder e Green (2000) com base em Mattos 

(2015). Ao final de cada atividade, por meio de conversas compartilhadas por um 

aplicativo de mensagens instantâneas, tentamos descrever as nossas impressões sobre os 

resultados encontrados ao longo das atividades em sala de aula, estabelecendo um 

paralelo entre uma realidade e outra das escolas do estudo. 

Concluímos, então, que os objetivos propostos ao início do trabalho foram 

alcançados, visto que conseguimos aplicar a atividade segundo os pressupostos teóricos 

de leitura como letramento crítico (OCEM, 2006) e da abordagem tridimensional de 

Lankshear, Snyder e Green (2000) com base em Mattos (2015) e analisar o 

desenvolvimento da uma proposta de atividade de leitura como letramento nas turmas 

em que foram aplicadas, além de promover a conscientização dos alunos e da 

comunidade escolar sobre a Dengue, através dos cartazes expostos na escola, do 

letramento crítico e do senso de auto-responsabilidade despertado por meio das 

discussões. Acreditamos ser possível, e desejável, aliar a aprendizagem do inglês com o 

ensino crítico e que elaborar aulas críticas é uma tarefa que exige também criticidade por 

parte do próprio professor, o que não significa que seja extremamente trabalhoso já que o 

próprio material dele pode ser utilizado para esse fim. Por isso, propomos, por fim, a 

criação prévia consciente pelo próprio professor de inglês de atividades voltadas para o 

letramento crítico, adaptando seu material ou elaborando o seu próprio conforme as 

especificidades e necessidades de cada contexto escolar. 
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Resumo: A Lei 10.436/2002, conhecida como Lei da Libras, abriu caminhos para a 

acessibilidade da pessoa Surda. Contudo, mais de uma década após sua regulamentação 

pelo Decreto 5.626/2005, suas diretrizes ainda não se fazem concretas no cotidiano da 

sociedade brasileira. O Brasil é um dos países pioneiros a garantir por lei o direito da 

pessoa Surda a uma educação bilíngue. Isso significa que o Surdo deve ter, no ambiente 

escolar, seja ele público ou privado, o ensino da língua de sinais brasileira, a sua L1 

natural, e o ensino do português escrito na modalidade L2. Contudo, o sistema 

educacional brasileiro, seja ele público ou privado, é incipiente no que tange a educação 

bilíngue para os Surdos. Nesta pesquisa são apresentadas as barreiras existentes no 

processo educacional da pessoa Surda no ambiente da Universidade de Brasília (UnB) e 

de que forma isso dificulta o exercício da vida acadêmica por essas pessoas. Serão 

demonstradas as fragilidades de setores da UnB que, supostamente, são organizados e 

mantidos para o bom acolhimento e assistência de alunos, professores e técnicos 

administrativos compreendidos como especiais. Primeiro, serão discutidos os 

regramentos oficiais do Estado que garantem uma verdadeira educação bilíngue ao 

Surdo, o que significa o aprendizado da Língua de Sinais Brasileira (Libras) e da Língua 

Portuguesa em modalidade escrita como L2. Em seguida, será apresentada a estrutura 

administrativa da UnB destinada, também, ao acolhimento da comunidade Surda 

universitária, como o Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais 

(PPNE) e a Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS), ambos vinculados ao 

Decanato de Assuntos Comunitários (DAC). Por fim, será discutido o conceito de 

harmonização linguística e sua importância para a efetivação do direito à educação 

bilíngue pelos Surdos brasileiros. 

 

Palavras-chave: acessibilidade; harmonização linguística; Língua Brasileira de Sinais – 

Libras. 

 

 

Abstract: Law 10,436 / 2002, known as the Libras Law, paved the way for the 

accessibility of the Deaf person. However, more than a decade after its regulation by 

Decree 5,626 / 2005, its guidelines are not yet concrete in the daily life of Brazilian 

society. Brazil is one of the pioneer countries to guarantee by law the right of the deaf 

person to a bilingual education. This means that the deaf must have, in the school 

environment, whether public or private, the teaching of Brazilian sign language, its 

natural L1, and the teaching of Portuguese written in L2 mode. However, the Brazilian 

educational system, whether public or private, is incipient with regard to bilingual 

education for the Deaf. This research presents the barriers that exist in the educational 

process of the deaf person in the environment of the University of Brasilia (UnB) and 
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how this hinders the exercise of academic life by these people. The weaknesses of UnB 

sectors that are supposedly organized and maintained for the good reception and 

assistance of students, teachers and administrative technicians understood as special will 

be demonstrated. First, the official rules of the state that guarantee a true bilingual 

education for the Deaf will be discussed, which means learning the Brazilian Sign 

Language (Libras) and the Portuguese language in written mode as L2. Next, the 

administrative structure of UnB will also be presented, which will also welcome the 

University Deaf community, such as the Support Program for People with Special 

Needs (PPNE) and the Directorate of Social Development (DDS), both linked to the 

Decanate of Social Affairs. Community Communities (DAC). Finally, the concept of 

language harmony and its importance for the realization of the right to bilingual 

education by the Brazilian Deaf will be discussed. 

 

Keywords: accessibility; Brazilian Sign Language - Libras; language harmony. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil é um dos países pioneiros a garantir por lei o direito da pessoa Surda
11

 a 

uma educação bilíngue. Isso significa que o Surdo deve ter, no ambiente escolar, seja 

ele público ou privado, o ensino da língua de sinais brasileira, a sua L1 natural, e o 

ensino do português escrito na modalidade L2. 

As pesquisas brasileiras sobre a educação de Surdos, em sua maioria, 

preocupam-se em debater o ensino do português como língua segunda. Também não é 

raro encontrarmos trabalhos que proponham uma discussão gramatical contrastiva: 

língua de sinais brasileira e português brasileiro. Contudo, ainda são escassas as 

pesquisas que propõem a discussão sobre a maneira pela qual essa educação de segunda 

língua ocorre e deve ocorrer. 

O sistema educacional brasileiro, seja ele público ou privado, é incipiente no que 

tange a educação bilíngue para os Surdos. Embora seja direito garantido por leis e 

decreto, as escolas não propiciam a alfabetização da criança Surda em Libras e, quanto 

ao ensino do português em sua modalidade escrita, as aulas são ministradas de forma 

conjunta, com alunos não-surdos, e com material didático próprio para o ensino do 

português como língua materna – quando muito, há a utilização de material didático 

para o ensino de estrangeiros, não para o de Surdos. 

                                                           
11

 Neste artigo, optou-se pela grafia da primeira letra maiúscula dos termos que fazem referência à pessoa 

com surdez, em respeito à ideia de que o termo escrito com letra minúscula alude à incapacidade dessas 

pessoas, bem como à ideia de doença que precisa ser tratada.  
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Neste artigo, procura-se demonstrar a importância da educação bilíngue para o 

Surdo que chega à vida adulta e ingressa na academia e no mercado de trabalho. Em 

específico, será apresentado o cenário da Universidade de Brasília (UnB) para o 

acolhimento dos alunos, professores e servidores Surdos. De que forma a UnB, 

organizacional e administrativamente, dificulta o exercício da vida acadêmica por essas 

pessoas. Serão demonstradas as fragilidades de setores da Universidade que, 

supostamente, são organizados e mantidos para o bom acolhimento e assistência de 

alunos, professores e técnicos administrativos compreendidos como especiais.  

 

1. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E O BILINGUISMO 

 

 Desde o dia 24 de abril do ano de 2002, a Língua Brasileira de Sinais, também 

chamada de Libras, é reconhecida por lei como meio de comunicação e expressão. De 

acordo com o parágrafo único do artigo primeiro da Lei 10.436/2002, 

 

entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de 

comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza 

visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um 

sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de 

comunidades de pessoas surdas do Brasil. 
 

Assim, de forma legal, a Libras é instituída como um sistema linguístico cuja estrutura 

gramatical se configura a partir de movimentos que são identificados pelo sentido da 

visão.  

 Essa mesma Lei, no parágrafo único do artigo quarto, afirma que “a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua 

portuguesa”. Isso significa que, embora seja garantida à Libras status de sistema de 

comunicação próprio das pessoas Surdas, isso não faz com que essas pessoas estejam 

eximidas da funcionalidade da escrita da língua portuguesa. Ou seja: aos Surdos é 

garantida e respeitada a sua comunicação por sinais, mas aos Surdos também serão 

exigidos documentos e comunicações oficiais escritos em língua portuguesa.  

 A legislação brasileira, a partir do Decreto 5.626, assinado no dia 22 de 

dezembro de 2005, assegura aos Surdos educação bilíngue.  O Decreto, ao regulamentar 

a Lei 10.436/2002, garante, no artigo 14, parágrafo primeiro, inciso dois, que as 

instituições federais de ensino devem “ofertar, obrigatoriamente, desde a educação 

infantil, o ensino da Libras e também da Língua Portuguesa, como segunda língua para 



 

181  

alunos surdos”. Assim, por direito, cabe ao Estado prover ao Surdo instrução em sua 

língua de identidade, a Libras, bem como a instrução em Língua Portuguesa, já que é a 

língua majoritária no território em que ele vive. 

 Verifica-se, portanto, que no Brasil o Surdo tem respaldo para a sua integração 

social e, consequentemente, oportunidade de participação igualitária nas instituições, já 

que sua língua natural, a língua de sinais, é reconhecida como sistema linguístico e a sua 

formação escolar é garantida no modelo bilíngue – o aprendizado da Libras e o da 

língua portuguesa enquanto a sua segunda língua.  

Data do ano de 2015, a sanção da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência. Conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 

conceitua os termos “deficiência”, “barreiras”, “acessibilidade”, bem como institui 

mecanismos para tornar a deficiência do cidadão brasileiro menos limitadora. Essa lei 

complementa e é mais minuciosa que a Lei 10.098/2000, que já estabelecia normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

O Estatuto, em seu artigo segundo, considera   

 

pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas.   

 

Portanto, a pessoa Surda, por possuir um impedimento de longo prazo de 

perceber os sons, em interação com uma barreira, tem limitada a sua participação 

efetiva em igualdade de condições com as demais pessoas.  

O Estatuto também conceitua o que são as barreiras que dificultam a igualdade 

de participação das pessoas com deficiência. Em seu artigo terceiro, inciso IV, tem-se 

que barreira é 

 

qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 

impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e 

o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento 

e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 

compreensão, à circulação com segurança. 

 

 É clara a identificação de barreiras para o Surdo no que tange a sua situação em 

uma sala de aula regular. Primeiro, pelo fato óbvio de ele não ter acesso com nitidez aos 
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sons que são produzidos na instituição – seja a conversa das pessoas ao seu redor, ou a 

sirene que marca o início e o final dos períodos de estudo e atividades. Segundo, o 

material didático utilizado para o ensino das disciplinas está disponibilizados em língua 

portuguesa padrão, e não em português como segunda língua. Terceiro, poucas são as 

instituições de ensino que de fato ofertam aulas de libras como L1 e português escrito 

como L2 para os alunos Surdos, o que faz com que eles estejam sempre na mesma sala 

de aula de alunos não-surdos, partilhando dos mesmos materiais didáticos e das mesmas 

metodologias de ensino. 

Tal realidade está em desacordo com a Lei 13.146/2015, que no artigo quarto 

determina que 

 

Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação. 

 

§ 1
o
  Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma 

de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o 

propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o 

reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de 

adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. 

 

Em 2018, três anos após a sanção do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a realidade 

das salas de aula no Brasil para os Surdos é excludente. 

É válido que se observe que, embora a exclusão não aconteça pelo fato de 

impedirem a entrada dessas pessoas no estabelecimento, há de se verificar que não há o 

ensino satisfatório garantido por lei. Os Surdos não experimentam de forma adequada o 

ambiente escolar. E isso fere o capítulo quatro do estatuto que dispõe exclusivamente 

sobre o direito à educação.  

De acordo com o parágrafo único do artigo 27, “é dever do Estado, da família, 

da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com 

deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e 

discriminação”. Ou seja, compete a todos, não apenas às instituições, mas aos cidadãos, 

propiciar e cuidar do ambiente educacional que acolhe o Surdo. E essa obrigação 

também se estende ao que tange a educação bilíngue. 

O artigo 28, em alguns de seus incisos, é explícito quanto ao trabalho junto ao 

aluno Surdo. É direito o ambiente escolar acessível e a sistemática de ensino bilíngue, 

compreendendo a língua de sinais como a L1 e a língua portuguesa escrita como a L2. 
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IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na 

modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e 

classes bilíngues e em escolas inclusivas;  

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas 

pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de 

tecnologia assistiva;   

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento 

educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias 

intérpretes e de profissionais de apoio;  

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de 

tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos 

estudantes, promovendo sua autonomia e participação;  

 

 Chama-se a atenção para o inciso seis, que firma que o poder público deve 

incentivar “pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas 

pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia 

assistiva”. Assim, acredita-se que o objetivo geral desta pesquisa, “apontar caminhos 

para a produção de um material acessível e didático ao público Surdo em ambientes 

museais”, está de acordo com os preceitos da Lei Brasileira de Inclusão e corrobora para 

a oferta de uma educação bilíngue verdadeiramente efetiva.   

 A realidade de respeito e equiparidade não transpassa as linhas dos regramentos. 

É um verdadeiro horizonte de expectativas. O que se atesta no cenário educacional de 

Surdos no Brasil é um conjunto de soluções paliativas que mascaram um ensino falho e 

opressor ao Surdo. Por consequência, o que se constata é, muitas vezes, a ilusão de 

turmas escolares inclusivas que servem de base para um pensamento encontrado com 

regularidades nas instituições educacionais: a de que o aluno Surdo é preguiçoso e tem 

comportamento displicente em sala de aula e no convívio com os colegas e professores. 

 Essa discussão não finda nos primeiros ciclos escolares. Os Surdos que 

ingressam no ensino superior também encontram ambientes, técnicas e métodos 

semelhantes nas diversas categorias de instituições de ensino superior. Na Universidade 

de Brasília são várias as barreiras que dificultam ao Surdo, seja ele estudante ou 

servidor (professor ou técnico administrativo), aproveitar as benesses institucionais 

usufruídas pelos não-surdos.  

 

2. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E ACESSIBILIDADE 
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Fundada em 21 de abril de 1962, a Universidade de Brasília (UnB) oferece 132 

cursos de graduação, em quatro campi. Em 2006, foi inaugurada a Faculdade UnB 

Planaltina (FUP), e, em 2008, as faculdades de Ceilândia (FCE) e do Gama (FGA).  

Em sua totalidade, a UnB possui 90 cursos de mestrado e 69 cursos de 

doutorado. 

Levantamento feito pela assessoria de imprensa da Universidade mostra que, no 

primeiro semestre de 2019, a comunidade universitária se dividia em: 39.610 

graduandos, 8.983 pós-graduandos e 6.007 servidores (professores e técnicos 

administrativos). 

A administração institucional está organizada a partir de decanatos, que estão 

vinculados diretamente à Reitoria. Compete a cada um dos oito decanatos coordenar e 

fiscalizar as atividades universitárias. Dentre eles, encontramos o Decanato de Assuntos 

Comunitários (DAC). 

 

1.1 Decanato de Assuntos Comunitários (DAC) 

 

O Decanato de Assuntos Comunitários tem como premissa desenvolver e gerir 

políticas de apoio à permanência de alunos de baixa renda e/ou portadores de 

necessidades especiais, bem como políticas esportivas e de lazer para toda a 

comunidade universitária. 

 Dividido em cinco diretorias e uma coordenação, o DAC atende, também, a 

comunidade externa, pois tanto o Restaurante Universitário quanto os eventos 

esportivos e culturais promovidos pela UnB, são abertos às pessoas que cumprirem os 

requisitos estipulados por seus regramentos, que se estendem aos não estudantes e não 

servidores. 

 A pesquisa apresentada neste artigo teve como foco a Diretoria de 

Desenvolvimento Social (DDS) e a Coordenação  de Apoio às Pessoas com 

Necessidades Especiais (PPNE). 

 

1.2 Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS) 

 

A Diretoria de Desenvolvimento Social foi instituída na organização 

administrativa da Universidade de Brasília em 1994. E, desde então, é o setor 

responsável pelo planejamento, implementação e fiscalização das políticas de 
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assistência estudantil. Isso compreende ações de auxílio aos estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica. 

Seu maior objetivo é possibilitar a permanência do aluno nas atividades 

acadêmicas e, consequentemente, a conclusão do curso na UnB. Intenta-se evitar as 

reprovações nas disciplinas cursadas bem como o abandono da formação superior. 

Em sua totalidade, a DDS oferece acesso, a partir de editais semestrais, aos 

seguintes programas: auxílio creche, emergencial, socioeconômico e transporte; bolsa-

alimentação; bolsa-permanência MEC; moradia estudantil. Também oferece bolsa para 

os cursos da escola de línguas estrangeiras UnB Idiomas e vale-livros. 

 

1.3 Coordenação de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais (PPNE) 

 

 Instituído em 1999, o Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades 

Especiais foi transformado em coordenação em 2017. Desde o seu início, o PPNE tem 

por objetivo assegurar a todos os membros da comunidade universitária, estudantes e 

servidores, inclusão. Para tanto, é responsável pelas pessoas com deficiência e/ou 

necessidades específicas. 

 A Coordenação desenvolve projetos que intentam a inclusão e a maior 

acessibilidade das pessoas no ambiente universitário. Entre os serviços permanentes, o 

PPNE oferece o transporte no campus, o acompanhamento acadêmico pela atividade de 

tutoria, a produção de materiais adaptados e disponibiliza computadores em um 

laboratório específico para atendimento dos alunos cadastrados. 

 

3. A UNB É MUDA 

 

 Em março de 2015, a primeira turma do curso de licenciatura em Língua de 

Sinais Brasileira / Português como Segunda Língua começou suas atividades. A partir 

de então, o ingresso de pessoas Surdas na Universidade de Brasília cresceu 

substancialmente e continua a crescer. 

 Além dos discentes no curso de graduação, os programas de pós-graduação 

também estão sendo frequentados tanto por Surdos quanto por pessoas interessadas em 

desenvolver pesquisas sobre as línguas de sinais. Contudo, todo esse cenário 

efervescente parece estar isolado no Instituto de Letras – IL. Não são identificadas, em 
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boa parte da UnB, ações, legislações  e intervenções que sejam, também, acolhedoras 

para comunidade Surda. 

 Servidores da Universidade, docentes e técnicos administrativos, que tenham 

conhecimento em Libras estão concentrados no IL. Até mesmo no PPNE não é possível 

ao Surdo ser atendido como uma pessoa não-surda. Não há interpretes na Coordenação, 

tão pouco uma pessoa que tenha conhecimento de Libras. O sítio eletrônico, além de 

desatualizado, não apresenta texto ou vídeo com comunicação própria para os Surdos. 

 Hoje, não há na DDS aluno Surdo que participe de forma equânime dos 

processos seletivos. Isso porque os editais, além de muito extensos, não estão 

sinalizados ou possuem uma versão em português escrito L2. Todavia, há uma servidora 

na Diretoria que consegue se comunicar em língua de sinais com os Surdos. Seu 

ingresso no setor é recente e, desde então, a equipe tem se tornado sensível às questões 

de acessibilidade aos Surdos. 

 Fica, portanto, evidenciado que a UnB pode se intitular acessível ao ingresso do 

Surdo em seu ambiente, mas, por enquanto, não pode assumir a identidade de uma 

instituição acolhedora ao Surdo. A Universidade cumpre formalmente as leis de 

acessibilidade, mas não estende a acessibilidade às suas atividades rotineiras. A UnB 

não dialoga com a comunidade Surda. É muda e precisa mudar sua postura. 

  

4. HARMONIZAÇÃO LINGUÍSTICA 

 

No Brasil, os Surdos sofrem com a incapacidade de gestão do ensino da língua 

portuguesa. Ainda hoje, 2019, após mais de uma década da promulgação do Decreto nº 

5.626, que garante o ensino do português como segunda língua para os Surdos, não há 

uma metodologia e um sistema educacional adequados que façam com que esses 

cidadãos, brasileiros de nascença, se sintam socialmente participantes como qualquer 

outro brasileiro. 

 Faulstich (2016) atenta para o fato de que a aprendizagem de língua é um direito. 

Por conseguinte, a busca por um contexto de ensino e aprendizagem com métodos, 

profissionais e ambiente adequados é uma atitude política. 

 Destarte, verifica-se que para que o ensino bilíngue para Surdos no Brasil seja 

efetivado de forma consistente, é necessário que haja práticas de harmonização entre a 
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Língua Portuguesa e a Língua de Sinais Brasileira. Ainda segundo Faulstich (2016, p. 

64), a harmonização linguística é a “combinação de sistema de línguas envolvidas no 

ato interlocutório, de tal forma que, no léxico e na gramática, o resultado apareça no 

bilinguismo explícito, em conformidade conceitual entre níveis estruturais”. Ora, 

evidencia-se que, onde há uma situação bilíngue, há de se haver harmonização entre as 

línguas para que o discurso seja inteligível tanto em um sistema linguístico quanto em 

outro sistema linguístico. Assim realizar-se-á a efetiva interação. 

 O ensino bilíngue para o Surdo brasileiro é política pública firmada por lei. É 

direito do cidadão Surdo o ensino de sua língua natural, L1, e da língua portuguesa 

escrita, como L2, nas instituições federais desde a educação infantil. Enquanto um 

princípio de cidadania, ao Surdo é garantido o direito a uma aprendizagem que seja 

capaz de torná-lo um sujeito efetivamente atuante nas esferas sociais. Contudo, o Brasil 

ainda não apresenta uma política linguística capaz de produzir e aplicar métodos de 

ensino e aprendizagem harmônicos que reconheçam a legitimidade e a importância 

desses dois sistemas linguísticos em um país que abriga grupos identitários distintos: 

Surdos e não-surdos.  

O reconhecimento da Língua de Sinais Brasileira permite o posicionamento 

político dos Surdos e, ao mesmo tempo, garante respeito ao Surdo pelo não-surdo. 

Evidencia-se, portanto, que, a partir da língua se é capaz de discutir ideias / 

pensamentos que externalizam sentimentos e que permitem interação social. 

 É a língua, capacidade exclusiva dos seres humanos, que é capaz de transformar 

indivíduos em coletivo social. 

 Certifica-se, então, que é somente a partir de mecanismos de harmonização 

linguística, que busquem uma interlocução real entre a Língua Portuguesa e a Língua 

Brasileira de Sinais, que métodos e aplicações satisfatórias de ensino serão empregadas 

aos alunos Surdos brasileiros. Tal cenário será capaz de proporcionar o 

desenvolvimento e a autonomia de verdadeiros cidadãos conscientes de seu papel em 

sociedade. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Lei 10.436/2002, conhecida como Lei da Libras, abriu caminhos para a 

acessibilidade da pessoa Surda. Contudo, mais de uma década após sua regulamentação 
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pelo Decreto 5.626/2005, suas diretrizes ainda não se fazem concretas no cotidiano da 

sociedade brasileira.  

Até mesmo o contexto familiar torna-se um ambiente inacessível e repressor ao 

Surdo, dificultando o desenvolvimento de sua identidade enquanto um indivíduo dotado 

de ideias, opiniões e pensamentos. A maioria dos familiares é influenciada pelas 

perspectivas médicas e fonoaudiólogas, que considera a surdez uma deficiência.  

Os Surdos são indivíduos com forte apuro visual, com identidade cultural 

própria, devido ao fato de seu sistema linguístico natural, a língua de sinais, ter uma 

estrutura de composição distinta e distante da língua oral. Trata-se de um sistema visuo-

espacial de comunicação. A falta do cumprimento da Lei que reconhece a Língua de 

Sinais Brasileira como língua oficial no país – a L1 de formação e ensino da pessoa 

Surda, prejudica o desenvolvimento acadêmico, social e político do Surdo. O modelo de 

inclusão brasileiro, principalmente no ambiente escolar, significa, em boa parte dos 

casos, prejuízo. Dá a ilusão de que Surdos e não-surdos têm iguais condições de 

acompanhamento do conteúdo transmitido, por estarem na mesma sala de aula, e, por 

esse motivo, configura a falsa ideia de que os alunos Surdos têm problemas cognitivos, 

já que demonstram dificuldade de entender e absorver o conteúdo ministrado. 

É urgente a necessidade de um espaço próprio para a educação linguística do 

Surdo. É necessário que se reconheça a urgência em se estabelecerem métodos e 

materiais que propiciem ao educador e ao educando comunicação efetiva para que o 

processo de ensino e aprendizagem seja real. 

O Brasil carece de uma política de harmonização linguística que possibilite a 

verdadeira ambiência bilíngue do cidadão Surdo. Apenas com metodologias e práticas 

linguísticas harmonizadas, a educação e a formação social do Surdo serão satisfatórias e 

adequadas ao que é constitucionalmente garantido aos cidadãos brasileiros.  

Enquanto isso não se torna uma política aplicada, o Surdo continua a não ter 

acessibilidade ao mundo que o comporta. À Universidade que o recebe. 
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Resumo: Diante de um mundo marcado pelos fluxos da globalização, nos quais línguas 

e culturas estão em constante processos de (re)significação, é de grande 

importância  problematizar o ensino de línguas adicionais nas escolas. Desde modo este 

trabalho tem por objetivo discutir como alunos de duas escolas regulares (uma privada e 

outra pública) (re)negociam práticas de linguagem nas aulas de língua inglesa. 

Considerando a linguagem como uma prática social e cultural em um mundo 

translocalizado (Pennycook, 2010), este estudo se encaixa na área da Linguística 

Aplicada Crítica (Pennycook, 2001, 2010; Moita Lopes, 2006, dentre outros) cujo 

interesse é questionar a complexidade em tempos de modernidade recente, procurando a 

(des)construção de concepções naturalizadas sobre práticas situadas de linguagem. 

Considerando as práticas de linguagem dos alunos, cabe aos professores de Inglês 

engajar-se com a negociação flexível do Inglês entre comunidades (Canagarajah, 2007; 

Jenkins 2006, 2009), o que pode ser designado como língua franca, por ser negociada, 

mutável e adaptável aos mais variados contextos de uso. Este estudo foi desenvolvido a 

partir de uma perspectiva etnográfica que procura compreender “as pessoas e seus 

mundos”(HYMES, 1996), e nos possibilita refletir sobre “novas formas de 

comunicação”(Wang et al, p. 25, 2014), neste caso, como os alunos negociam essas 

novas formas de comunicação dentro da sala de aula de línguas. Em termos de 

resultado, verificamos que os alunos (re)negociam suas práticas de linguagem  dentro 

das salas de aulas, visando estabelecer sentidos entre suas histórias locais e os 

discursos  globais. 

Palavras-chave: Linguística Aplicada Crítica. Transculturalidade. Práticas de 

linguagem. 

 

Abstract: In face of a world marked by the flows of globalization, in which languages 

and cultures are in constant processes of (re)signification, it is of great importance to 

problematize the teaching of additional languages in schools. Thus, this work aims to 

discuss how students of two regular schools (one private and the other public) 

(re)negotiate language practices in their English language classes. Considering language 

as a social and cultural practice in a translocated world (Pennycook, 2010) this study fits 

into the area of Critical Applied Linguistics (Pennycook, 2001, 2010; Moita Lopes, 

2006, and others) whose interest is to question the complexity in times of recent 

modernity, looking at the (des)construction of naturalized conceptions of language 

practices. Considering the language practices performed by students, English teachers 

shall engage with the flexible negotiation of English among communities (Canagarajah, 

2007; Jenkins 2006, 2009), what can be designated as lingua franca, because it is 
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negotiated, changeable and adaptable to the most varied contexts of use. This study was 

developed from an ethnographic perspective that seeks to understand “people and their 

worlds”(HYMES, 1996), and enables us to reflect on “new forms of 

communication”(Wang et al, p. 25, 2014), in this case, how students negotiate these 

new forms of communication within the language classroom. In terms of results, we 

verified that students (re)negotiate their language practices within the classroom, aiming 

to establish meanings between their local histories and global discourses. 

Keywords: Critical Applied Linguistics. Transculturality. Language practices. 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

  Este artigo pretende discutir questões relacionadas a educacação linguística nas 

escolas brasileiras e  como as práticas linguísticas são (re)negociadas locamente nas 

salas de aulas de línguas.  Pensamos essas práticas linguística por meio da teoria da 

translinguagem (GARCIA e WEI,2014) apresentamos um recorte de duas pesquisa que 

se encontram em andamento.  

Entendemos que esta discussão e relevante para os estudos da linguagem, pois 

vicenciamos tempos marcos pela mobilidade e pela superdiversidade emergindo assim a 

necessidade de (re)teorizar conceitos como língua e linguagem e quais os caminhos 

alternativos para lidar com práticas de linguagem cada vez mais dinâmicas e movéis. 

Estamos conscientes de que há resistência com relação a aceitação/compreensão das 

questões envolvendo práticas translíngues por se tratar de uma perspectiva recente. 

Assim como compreendemos que o trabalho com a translínguagem pode ser uma 

alternativa de uma educação linguística mais equânime.   

O artigo está organizado nas seguintes seções: iniciamos apresentando os dois 

contextos de pesquisa, o Colégio Benjamin e o Colégio Comunitário Progresso. Em 

seguida discutimos, mesmo que brevemente alguns pontos das políticas educacionais do 

ensino de línguas no Brasil e o papel de cada língua no currículo escolar das intituições 

em questão. Na terceira seção apresentamos alguns exemplos de práticas de linguagem 

e como fazem parte do processo de significação de alunos bilingues. Por fim, 

discorremos algumas considerações finais.   

 

1 CONTEXTOS 
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         Considerando que este trabalho visa discutir as práticas situadas de linguagem 

por um viés etnográfico e de grande relevância iniciarmos nosso texto apresentando as 

especificidades de cada cenário de pesquisa os quais foram gerados  os dados discutidos 

neste artigo. Todos os nomes utilizados para nomear as comunidades, as instituições de 

ensino e os participantes da pesquisa são nomes fictícios, usados com o objetivo de 

preservar as identidades dos participantes. 

 

1.1 COLÉGIO BENJAMIN 

 

  O Colégio Benjamin é uma instituição da rede pública do Estado do Paraná, está 

localizada na zona urbana da cidade de Ponta Grossa. São atendidos nesse cenário 

escolar alunos descendentes de russo, alunos quilombolas e alunos do entorno do 

colégio.    

Os alunos descendentes de russo fazem parte de duas comunidades situadas na 

zona rural da cidade de Ponta Grossa, as quais nominamos como Colônia Marechal 2 e 

3.   Seus moradores são imigrantes russos e seus descendentes chegaram ao Brasil no 

ano de 1958. As Colônias Marechal 2 e 3 compartilham das mesmas tradições e 

costumes, procurando manter vivo o “legado cultural” de seus ancestrais, e para tanto, 

utilizam vestimentas típicas, cultuam práticas religiosas, provenientes do catolicismo 

ortodoxo e procuram manter a culinária russa. O principal meio de subsistências das 

famílias de russos provém da agricultura e pecuária. 

  Os alunos descendentes de russos geralmente têm como primeira língua o russo, 

as crianças são alfabetizadas nessa língua por seus pais, sendo que somente perto da 

idade escolar elas começam a aprender o Português que nesse caso é a língua de 

escolarização.   A língua inglesa também faz parte do repertório linguístico desses 

alunos, considerando que essa língua é parte integrante do currículo escolar brasileiro. 

 

1.2 COLÉGIO COMUNITÁRIO PROGRESSO 

 

O Colégio Comunitário Progresso (nome fictício) é uma instituição privada de 

ensino, localizado no perímetro urbano da cidade de Curitiba, estado do Paraná.  O 

colégio foi fundado por famílias alemãs, protestantes, que se estabeleceram na cidade no 

período de formação da metrópole. Nele são atendidos alunos oriundos de diversos 

contextos, quer seja pela proximidade geográfica, pela orientação religiosa, ou por 

interesse pelas práticas pedagógicas ali presentes. 
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Entre idas e vindas, períodos pré e pós-guerra, o Colégio acabou sendo fechado 

em várias ocasiões, por questões de política nacionalista. Contando somente o período 

pós Segunda Guerra Mundial, o colégio está em funcionamento há mais de sete 

décadas. A instituição, em sua história já contou com cursos diversos, tais como 

técnicos e mesmo de nível superior, porém hoje atende turmas da Educação Infantil ao 

Ensino Médio.  

A língua de instrução na instituição é a Língua Portuguesa. As línguas adicionais 

são a Língua Alemã e  Língua Inglesa. A opção pelo ensino da Língua Alemã tem 

estrita relação com a fundação da instituição, tendo sido constituída para atender os 

filhos das famílias de imigrantes e descendentes luterano-alemães. Assim, a Língua 

Alemã, vista como língua de herança da comunidade, traz consigo toda uma carga de 

cultura e tradição. O ensino de Língua Inglesa, além de ser um dos componentes 

curriculares da educação brasileira, no Colégio Comunitário Progresso é vista como 

essencial na comunicação intercultural no contexto de globalização no qual estamos 

inseridos. Ambas as línguas têm como parte do processo de ensino-aprendizagem a 

obtenção de certificação internacional por parte dos alunos.  

 

 2. EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA 

 

  Diante da superdiversidade (VERTOVEC, 2006) pela qual a nossa sociedade é 

formada, se faz necessário repensar conceitos como língua e linguagem e quais os 

seus  papéis nos currículos das escolas brasileiras.  

  A política educacional do ensino de línguas no Brasil é regida por documentos 

como: Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Parâmetros Curriculares Nacionais de 1998 

(PCNs),  a Base Nacional Comum Curricular, documento mais recente que foi 

publicado nos anos de  2017 e 2018 (BNCC).  Todos esses documentos servem como 

base para que cada  Estado e Município brasileiro elaborem seus planos de ações 

locais.   

 As discussões apresentadas nos documentos oficiais que regem a educação 

linguística no Brasil  ainda apresentam  o ensino de línguas pautado no monolinguismo, 

no qual a língua portuguesa ocupa centralidade como língua da instrução escolar. e a 

língua inglesa como língua adicional.  Nesse sentido César e Cavalcanti  (2007) 

pontuam que :   
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Na área dos estudos da linguagem, as práticas pedagógicas refletem o 

ideal do monolinguismo, sob a égide do português como língua 

oficial, e amargam índices crescentes de fracasso escolar de seus 

estudantes falantes de línguas minoritárias. É sintomático que, nas 

diretrizes e parâmetros curriculares nacionais, a língua portuguesa seja 

considerada a língua materna de todos habitantes deste país, sem 

maior consideração da complexidade sociolinguística e cultural no 

Brasil. (CÉSAR e CAVALCANTI, 2007, p. 50) 

 

A escolha das línguas as quais devem ser ensinadas nas escolas por todo o 

território brasileiro acaba por desconsiderar a complexidade presente nos diversos 

cenários escolares, pois tais documentos são pensados a partir de uma totalidade 

nacional, deixando de fora as especificidades inerentes a cada espaço sociocultural. A 

existência dessas políticas educacionais do ensino de línguas não garante a equidade em 

cenários os quais são compostos pela superdiversidade. 

 O modo como cada língua é compreendida dentro dos espaços escolares depende 

de questões de ordem social e cultural.  Podemos perceber esse fato ao discutirmos os 

dois contextos  que serviram como cenários de nossas pesquisas. Cabe ressaltar, que não 

pretendemos fazer comparações entre ou aproximações dos dois contextos. Entendemos 

que são contextos diferentes entre si, cada um com suas especificidades. Pretendemos 

problematizar questões relacionadas a práticas de linguagem situadas e como os alunos 

buscam e encontram meios para o uso de seus repertórios linguísticos. 

    

2.1 LÍNGUA(S) E CURRÍCULO 

 

O papel de cada língua nos currículos do Colégio Benjamin e do Colégio 

Comunitário Progresso são semelhantes e diferentes ao mesmo tempo. 

A língua portuguesa ocupa papel central nas duas instituições, pois  é a língua da 

escolarização brasileira. A língua inglesa complementa o currículo  como língua 

adicional nos dois espaços escolares. A diferença entre os currículos consiste  nas 

concepções que norteiam a língua russa e da língua alemã dentro destes espaços.  

Considerando que o Colégio Benjamin atende alunos descendentes de russos e 

quilombolas, os quais apresentam repertórios linguísticos múltiplos. Na instituição a 

língua russa  é inventada como língua minoritária. No caso das práticas linguísticas dos 

alunos quilombolas, são vistas como erros ou desvios da língua padrão portuguesa. 

Sendo assim neste espaço escolar o que é permitido são práticas linguísticas em língua 

portuguesa (norma padrão) ou em língua inglesa.  
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No Colégio Comunitário Progresso a língua alemã é considerada  língua de 

herança da comunidade e ocupa lugar no currículo, juntamente com os demais 

componentes curriculares.  Os alunos estudam a língua alemã desde o Infantil V até o 5º 

ano do Ensino Fundamental I com duas aulas semanais. A partir do 6º ano do Ensino 

Fundamental II  são três aulas semanais, assim seguindo até o fim do Ensino Médio. A 

língua inglesa entra nesse contexto a partir do 4º ano do Ensino Fundamental I com 

duas aulas semanais, e passa a ter três aulas semanais a partir do 6º ano do Ensino 

Fundamental II até a conclusão do Ensino Médio. Para os alunos e professores de 

línguas, a convivência é tranquila e, à princípio,  não ocorrem situações que indiquem  

tendências à hierarquiar uma língua em detrimento de outra(s). 

Percebemos, por meio dos arranjos curriculares de cada instituição, que o 

bilinguismo é concebido de formas diferentes em cada uma delas. Enquanto os alunos 

russos e quilombolas são invisibilizados no contexto de escola pública, como pontua 

Maher (2007) (…) a esse aluno não é dada opção: ele é obrigado a aprender a língua 

majoritária do país e se tornar bilíngue. (MAHER, 2007, p. 68).  Já os alunos do 

Colégio Comunitário Progresso tem sua língua de herança, língua alemã, valorizada 

dentro daquele espaço, inclusive ela faz parte de seu currículo. Nesse sentido Maher 

(2007) afirma que “... não é apenas o status das línguas que interfere na avaliação social 

do aluno bilíngue: os valores atribuídos às variedades dialetais também 

contam.”(MAHER, 2007, p. 69). Deste modo podemos entender que existem valores 

em jogo e são justamente esses valores que determinam qual língua faz ou não parte do 

currículo escolar. 

Após discutirmos línguas e currículos passaremos a apresentar e problematizar 

alguns dados.  

 

3 PRÁTICAS LINGUÍSTICAS 

 

3.1  PRÁTICAS LINGUÍSTICAS DO  COLÉGIO BENJAMIN  

 

 Os alunos descendentes de russo do Colégio Benjamin,  geralmente aprendem a 

língua portuguesa por meio do convívio familiar.  Esse processo de aprendizagem tem 

início por volta dos quatro ou cinco anos de idade, ou seja, momentos que precedem a 

sua entrada na escola regular. Sendo assim a língua russa é concebida pelos 

descendentes de russo  como língua das relações familiares e de amizade, língua de 
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herança (JAFFE, 2011), língua da religião Católica Ortodoxa, cultural, e a língua 

portuguesa é percebida por eles como língua adicional, “a língua da escola”. 

Este fato fica evidente em um momento de entrevista com o participante 

Leonardo quando foi questionado sobre o processo de ensino de aprendizagem de 

língua portuguesa. Naquele momento Leonardo afirmou: “ Português eu só uso na 

escola e na cidade; o russo para as todas outras coisas” (ENTREVISTA COM 

LEONARDO, 16/10/2014). Esse fragmento de entrevista evidencia o papel da língua 

portuguesa para os alunos descentes de russo como língua da escolarização, 

considerando que a educação brasileira ainda é pautada por uma perspectiva 

monolíngue não dando outra opção aos alunos descendentes de russos, ou seja, são 

obrigados a aprender a língua para  se adaptar  ao sistema educacional. 

Linguistas do campo aplicado como  Makoni e Pennycook (2007), Garcia e Wei 

(2014),  Canagarajah (2011,2013, 2017) dentre outros, problematizam as nomeações e 

divisões  das línguas.  Makoni e Pennycook (2007) discutem  como as línguas são 

construções ideológicas dos processos de colonização. Para os autores não cabe mais 

tratarmos línguas em separado com fronteiras fixas, devemos achar modos de 

desinventar as línguas, ou seja, devemos tratar a linguagem como dinâmica, múltipla 

sem fronteiras bem definidas, visando o entendimento de práticas linguísticas cada vez 

mais fluídas. Garcia e Wei (2014) consideram que as línguas são socialmente nomeadas 

e discutem como as práticas translíngues fazem parte dos repertório dos atores 

sociais  bilíngues, desconsiderando então a divisão entre línguas. Para esses autores não 

cabe mais fazer em línguas em separados, mas sim em repertórios linguísticos.  

Considerando os repertórios linguísticos dos alunos descendentes de russo como 

múltipos e dinâmicos, em outro momento  de entrevista, com uma das moradoras da 

Colônia Marechal, Camila pedimos que falasse sobre as suas práticas linguísticas em 

cada uma das “línguas”, russa e portuguesa. Naquele momento Camila afirmou:  

 
“Russo, eu uso para falar com os russos dentro na casa... com meus 

amigos russos... e também na igreja... a:: gente fala em russo. Na 

verdade a:: gente fala em português e em russo. A gente fala tudo 

JUNTO! ((sorrindo)) (ENTREVISTA COM CAMILA, COLÔNIA 

MARECHAL, 24/01/2014). 

 

  Este fragmento de entrevista aponta para a constituição híbrida do repertório 

linguístico, demonstrando que a concepção de língua(s) como entidades separadas é 
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algo inconsistente para falantes bilíngues os quais suspendem e (re)configuram as 

“fronteiras linguísticas”.  

Ainda falando sobre os repertórios linguísticos dos alunos descendentes de 

russo, questionamos Samantha, uma moradora de uma das colônias, sobre suas práticas 

de linguagem.  O repertório linguístico de Samantha difere dos demais participantes da 

pesquisa, tendo em vista que ela nasceu em solo brasileiro, mas passou parte de sua 

infância nos Estados Unidos, retornando ao Brasil com a idade de  treze anos. Deste 

modo, o repertório dessa aluna é constituído por outras “línguas”. Ao ser questionada 

sobre a possível mescla entre diferentes “línguas” em uma prática situada de linguagem 

Samantha respondeu:  

 
 Pesquisadora: Você já se pegou falando frases mesclando:: mais de 

uma língua? 

Samantha: Muito::, bastante::, a todo o momento... geralmente o 

português é o inglês... quando eu tô em casa e vou falar quero beber 

um copo de água. Eu falo tudo junto a cup of água, eu falo assim 

((sorrindo)) (ENTREVISTA COM SAMANTHA, 16/10/2014). 

 

O mesmo questionamento foi feito para Pedro, outro participante da pesquisa. 

Pedro também é morador de uma das colônias de descendentes de russo, nasceu e mora 

desde então no Brasil. A resposta de  Pedro sobre o usos de diferentes “línguas” ao 

mesmo tempo ele respondeu: 

 
Pedro: Sim, isso acontece na maioria das vezes, falamos tudo 

misturado. Nesse grupo do WhatsApp que falei, a gente fica fazendo 

bagunça e falando um monte coisa, misturado. Usamos uma palavra 

em cada língua. (ENTREVISTA COM PEDRO, 25/10/2014). 
 

  Nestes dois fragmentos de entrevistas os participantes ressaltam a importância 

de suas práticas translíngues no processos de significação dos descendentes de russo. 

Esses fragmentos demonstram o dinamismo das práticas dos bilíngues  (GARCIA e 

WEI, 2014). Para Garcia (2009)  “em comunidades bilíngues, também é importante 

translinguajar, a fim de fazer sentido de signos escritos nas duas ou mais línguas da 

comunidade, que geralmente estão comunicando mensagens diferentes” (GARCIA, 

2009, p. 45). De acordo com Garcia (2009)  “em comunidades bilíngues, também é 

importante translinguajar, a fim de fazer sentido de signos escritos nas duas ou mais 

línguas da comunidade, que geralmente estão comunicando mensagens diferentes” 

(GARCIA, 2009, p. 45). 
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  3.2  PRÁTICAS LÍNGUÍSTICAS DO  COLÉGIO COMUNITÁRIO 

PROGRESSO 

 

Na percepção dos professores de línguas, os alunos, em suas práticas escolares, 

acessam o repertório linguístico sem parar para analisar o momento, a circunstância, a 

disciplina escolar, o conteúdo, configurando assim “a habilidade natural para qualquer 

indivíduo bilíngue” (WILLIAMS, 2002, p. 40). 

O fluir na comunicação é o que importa, para que possam se comunicar (de 

forma escrita ou oral),” utilizando práticas e estratégias para negociar sentidos” 

(CANAGARAJAH, 2011, p. 6). Isso ocorre de forma inconsciente e para os aprendizes 

realmente não faz diferença, pois atingem seu objetivo que é se fazer entender e 

compartilhar os diferentes espaços com seus pares e professores. 

A observação prática da qual decorre a análise que segue  ocorreu com um grupo 

de alunos do 7º ano do Ensino Fundamental (2017), configurando assim um recorte, 

sendo o foco a produção de texto. Por se tratar de um contexto multilíngue, a opção de 

análise baseou-se em atividade coordenada por uma professora de Língua Alemã, acerca 

da temática relacionada à informações pessoais. Utilizamos os extratos de textos de seis 

alunos, da mesma faixa etária e com tempo de estudo similar na instituição.  

Extrato 1 - Aluno A: Ich familie sister, oma und opa. (Eu família irmã, avó e avô.) 

Extrato 2 - Aluno B: I habe ein Haustier, ist einen fish. (Eu tenho um animal de 

estimação, é um peixe.) 

Extrato 3 - Aluno C: Meine Haustiere ist eine dog. (Meus animais de estimação é um 

cachorro.) 

Extrato 4 - Aluno D: Ich habe one Vater, Laércio, and one Mutter Miriane. (Eu tenho 

um pai, Laércio, e uma mãe Miriane.) 

Extrato 5 - Aluno E: Ich habe tzwai Brother and Muther. My classe is sieben iar. (Eu 

tenho dois irmãos e mãe. Minha turma é o 7º ano.) 

Extrato 6 - Aluno F: Meine Familie not grant. (Minha família não grande.)  

 

Os extratos acima apresentados são uma mostra de práticas cotidianas em sala de 

aula de línguas, representando clara e inegavelmente, o que vem sendo discutido em 

termos de práticas de linguagem: elas ocorrem e não são controladas, sendo assim, 

autênticas. Acerca de práticas translíngues vale ressaltar que essas, sempre que se 

apresentarem, devem ser usadas a favor do processo de ensino-aprendizagem, uma vez 

que é algo inerente a ele. Assim, Canagarajah (2013) aborda a inseparabilidade, na 

comunicação, das línguas adquiridas pelo aprendiz, num processo cognitivo que 
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engloba diversos recursos semióticos e possibilidades ecológicas, para além das 

palavras (CANAGARAJAH, 2013, p. 6).  

Quanto à importância dessas práticas no processo de significação isso se 

evidencia quando os professores de Língua Alemã e Língua Inglesa relatam que ao 

perceberem a ocorrência delas nos registros (e mesmo na fala) de seus alunos, não 

consideram isso um erro, pois longe de serem considerados erros, esses fenômenos são 

compreendidos como prática translíngue. 

Ao considerar língua e linguagem uma forma única de comunicação, possibilita-

se o entrosamento entre línguas durante as práticas translíngues, desempenhando, nesse 

contexto, funções significativas, buscando preservar voz, valores e identidade. Diante 

dessa perspectiva, a língua não é um sistema estático e definido, mas um sistema 

dinâmico e inacabado, aberto a inúmeras possibilidades (CANAGARAJAH, 2013, p. 

11). 

A pesquisa no contexto do Colégio Comunitário Progresso, no que tange a 

análise de dados, ainda está em andamento, assim, as percepções dos aprendizes nela 

envolvidos virão a ser detalhados em etapa futura. 

 

CONCLUSÃO 

 

Por meio dos dados discutidos neste artigo, podemos perceber que as políticas 

educacionais brasileiras ainda são pautadas em uma visão monolíngue, mesmo que as 

línguas adicionais façam parte do currículo elas ainda ficam restritas às aulas de línguas 

adicionais. 

O bilinguismo é imaginado de forma diferente nos dois cenários escolares. No 

Colégio Benjamin o  repertório dos alunos é de certo modo desconsiderado, já no  

Colégio Comunitário Progresso o bilinguismo/multilinguísmo é visto como algo 

positivo, ou seja, o bilinguismo/multilinguísmo é visto com prestígio dependendo de 

quais repertórios estão em jogo, colocando o status linguístico em evidência.  Para os 

alunos do Colégio Benjamin o bilinguismo é compulsório, já para os alunos do Colégio 

Comunitário Progresso o bilinguismo e facultativo, tendo em vista que é uma instituição 

da rede privada de ensino . 

Nos dois contextos tomados como base aqui, os atores sociais (re)negociação de 

recursos linguísticos múltiplos destacando a importância da translinguagem  e da 

transculturalidade em suas vivências dentro e fora do espaço escolar 

(CANAGARAJAH, 2013; GARCIA e WEI, 2014). Se por um lado as instituições são 
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regidas por políticas educacionais do ensino de línguas e por seus currículos,  os alunos 

acham modos de (re)configurar os espaços escolares  por meio de suas práticas 

linguísticas.  
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A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS BILÍNGUES NO VALE DO ITAJAÍ/SC: 

PERSPECTIVAS E DESAFIOS 

 

Caique Fernando da Silva Fistarol (SEMED BLUMENAU) 

Marta Helena Cúrio de Caetano (FURB/Colégio Sagrada Família) 

Sandra Pottmeier (UFSC) 

 

Preocupados com a história de um povo, da sua cultura, língua e das relações 

comerciais/internacionais, em 2009, Blumenau/SC, implementou a modalidade de 

ensino bilíngue por meio de duas escolas municipais, sendo uma com o ensino em 

língua inglesa e outra, com língua alemã. Esta pesquisa busca, assim, refletir acerca 

dessa implementação atentando-se para os processos formativos docentes e os processos 

de aprendizagem dos estudantes. Esse estudo qualitativo cunhado por uma abordagem 

etnográfica, baseia-se nos seguintes instrumentos para geração de dados: a) documentos 

e resoluções municipais, b) diário de campo das observações das formações com os 

docentes e com os estudantes. A análise parcial dos dados tem apontado uma 

preocupação dos responsáveis pelo projeto quanto à legislação, assim como à formação 

dos profissionais que atuarão nessas escolas. Observa-se, também que os cursos de 

licenciaturas ainda não têm formado demandas suficientes para atender esse público-

alvo da Educação Básica no que concerne ao ensino bilíngue. Além disso, há exigência 

também por parte da Secretaria Municipal de Educação de Blumenau, em promover a 

formação continuada em serviço para os docentes que atuam nessas escolas para fins de 

garantir práticas pedagógicas contextualizadas com o ensino de línguas em uso. 

Considera-se, que a implementação de escolas bilíngues na região do Blumenau, vem 

resgatar aos poucos, uma herança cultural e linguística perdida no século passado em 

virtude da proibição do seu uso, pontualmente da língua alemã, assegurando o direito 

linguístico (UNESCO, 1996) as novas gerações a partir do contato e do uso em sua 

comunidade. 

 

Palavras-chave: Políticas Linguísticas. Direito Linguístico. Educação Básica.   
 

 

THE IMPLEMENTATION OF BILINGUAL SCHOOLS IN THE ITAJAÍ 

VALLEY/SC: PROSPECTS AND CHALLENGES 

 

Concerned about the history of a people, their culture, language and 

commercial/international relations, in 2009, Blumenau/SC implemented the Bilingual 

Teaching modality through two municipal schools, one with teaching in English and the 

other, with German language. This research seeks, therefore, to reflect on this 

implementation by paying attention to the educational formative processes and the 

students‟ learning processes. This qualitative study, coined through an ethnographic 

approach, is based on the following instruments for data generation: a) municipal 

documents and resolutions, b) field diary of the observations of the formations with 

teachers and students. The partial analysis of the data has pointed a concern of those 

responsible for the project regarding the legislation, as well as the training of 

professionals who will work in these schools. It is also observed that the undergraduate 

courses have not yet formed enough demands to meet this target audience of Basic 

Education with regard to bilingual education. In addition, there is also a requirement 

from the Blumenau Municipal Department of Education to promote teachers‟ 

continuing training working in these schools to ensure contextual pedagogical practices 
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with the teaching of languages in use. It is considered that the implementation of 

bilingual schools in the Itajaí Valley region gradually rescues a cultural and linguistic 

heritage lost in the last century due to the prohibition of its occasional use of the 

German language, ensuring the linguistic right (UNESCO, 1996) new generations from 

contact and use in their community. 

 

Keywords: Language Policies. Linguistic Law. Basic Education. 

 

 

PALAVRAS INICIAIS 

 

A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (UNESCO, 1996) assegura a 

liberdade linguística, compreendendo a língua como direito, identidade e preservação da 

história, valorização étnico-cultural, como símbolo da luta e da resistência. A 

instauração do “Estado Novo” (1937-1945) tinha como um de seus pressupostos 

nacionalistas a unificação da língua falada no território brasileiro, reconhecendo e 

impondo o português como única língua legítima.  

A partir disso, a política educacional implementada transformou a escola em um 

palco de profusão das ideias-força do regime e em um lugar de “higienização” das 

línguas (OLIVEIRA, 2009). Os materiais educativos eram ancorados em um discurso 

que circulava também em espaço não-escolar, que objetivava combater quaisquer 

referências estrangeiras e apagar a identidade dos imigrantes e seus descendentes. Logo, 

a Campanha de Nacionalização, pontualmente no período do Estado Novo, foi marcada 

pela forte perseguição e violência contra os imigrantes alemães e, consequentemente, a 

proibição de sua língua materna. Considera-se que, apesar de tais práticas de 

silenciamento e das violências física e simbólica preconizadas por esses projetos 

nacionalizantes, os resquícios da cultura e da língua alemã ainda permaneceram vivos 

entre esses sujeitos que, atualmente, tentam resgatar esses aspectos identitários a partir 

do resgate de memória e do próprio ensino de língua alemã – apesar de haver um 

objetivo econômico que move estas ações.  

Nessa direção, no que se refere à história do ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras no Brasil, já aconteceram inúmeras tentativas de implementação de novas 

práticas metodológicas de ensino (MAILER, 2003; FURTADO, 2007; FRITZEN, 2007; 

FRITZEN, 2018). O ensino bilíngue
12

 sempre foi um desafio num país onde o ensino de 

                                                           
12

 O “Bilinguismo” representa uma infinidade de quadros diferentes, os quais remetem à esfera social, 

política, econômica, individual, à aceitação e valorização de cada uma das línguas faladas e das culturas 
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línguas estrangeiras, especialmente nas escolas públicas, passou por várias mudanças a 

partir de diferentes aspectos, a saber: a mudança de governos nas esferas federal, 

estadual e municipal e respectivamente suas políticas de implementação; quanto à 

formação docente inicial e continuada para atuar nas escolas bilíngues; estrutura física e 

tecnológica para atuar com público a ser atendido nesse contexto; entre outros. Logo, a 

trajetória do ensino e aprendizagem da língua inglesa, assim como da língua alemã em 

se pensando na realidade apresentada nesse texto, tem vivido uma dicotomia entre o real 

e o ideal a partir das possibilidades viáveis de sua implementação. Depreende-se, que ao 

passo que a escola pública, ainda tem encontrado desafios para estabelecer práticas 

efetivas no aprendizado da língua inglesa e da língua alemã no processo educacional 

brasileiro, por outro lado, também vê-se enfrentamentos por parte dos governos que 

atuam na esfera municipal, por exemplo, no que concerne à valorização da identidade, 

da cultura, da diversidade linguística e do desenvolvimento econômico local. 

Preocupados com a história de um povo, da sua cultura, da língua e das relações 

comerciais/internacionais, em 2009, Blumenau/SC, implementou a modalidade de 

ensino bilíngue por meio de duas escolas municipais, sendo uma com o ensino em 

língua inglesa e a outra, em língua alemã. Esta pesquisa busca, assim, refletir acerca 

dessa implementação atentando-se para os processos formativos docentes e os processos 

de aprendizagem dos estudantes.  

O presente texto é constituído por introdução, seguida da segunda seção que 

discorre sobre os percursos metodológicos. A terceira seção, debruça-se sobre as 

análises e discussões dos dados baseada na Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010) e, 

por fim, seguem as considerações finais e as referências. 

 

2 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Esse estudo de natureza qualitativa cunhado por uma abordagem etnográfica, 

baseia-se nos seguintes instrumentos para geração de dados: a) documentos e resoluções 

municipais, b) diário de campo das observações das formações com os docentes e com 

os estudantes. Segundo Gil (1999 apud OLIVEIRA, 2011, p. 24) a abordagem 

qualitativa 

 

                                                                                                                                                                          
com as quais se relacionam, à exposição e experiência com a língua, entre outros fatores” (FLORY; 

SOUZA, 2009, p. 28).  
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propicia o aprofundamento da investigação das questões relacionadas 

ao fenômeno em estudo e das suas relações, mediante a máxima 

valorização do contato direto com a situação estudada, buscando-se o 

que era comum, mas permanecendo, entretanto, aberta para perceber a 

individualidade e os significados múltiplos. 

 

Depreende-se, deste modo, que o pesquisador está interessado com o processo e 

não com o produto final. Logo, o pesquisador preocupa-se em “estudar um determinado 

problema” e “verificar como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas 

interações cotidianas” (OLIVIERA, 2011, p. 25).  

Conforme afirmam ainda Silveira e Córdova (2009, p. 32), “Os pesquisadores 

que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o 

que convém ser feito”, assim como nesse tipo de pesquisa “o cientista é ao mesmo 

tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas”.  

Quanto à abordagem etnográfica, aqui neste estudo, direcionada para a área da 

Educação, Schefer e Knijnik (2015, p. 105) afirmam que “A prática da “etnografia 

educacional” é uma dessas metodologias, que, para além de observar uma cultura, 

utiliza a descrição do outro (a partir de uma visão interna/êmica) como forma de 

reconhecimento”. As autoras trazem como exemplos de pesquisas etnográficas na área 

da Educação, os estudos realizados pela estadunidense Green quanto ao ensino e 

aprendizagem, e da brasileira André quanto à prática docente. No caso dessa 

investigação, os pesquisadores centram-se nessas duas abordagens, ou seja, interessa 

observar e compreender, tanto questões voltadas para os processos de ensino e 

aprendizagem, focando mais no estudante, assim como os aspectos que envolvem a 

formação inicial e continuada e a prática docente no contexto da implementação das 

escolas bilíngues.  

Concorda-se assim, com Schefer e Knijnik (2015, p. 109) quando assinalam que 

a pesquisa etnográfica na área da Educação 

 

[...]ajuda a compreender (via descrição) a lógica das práticas numa 

escola, num lugar, dando voz para membros de grupos por vezes 

ignorados academicamente. A metodologia, nesse empreendimento 

científico, permite compreender que, para humanizar os praticantes de 

“ações estranhas”, o pesquisador precisa ignorar investigações que 

sugiram a direção do que é certo ou errado, verdadeiro ou falso, 

destituídas de territorialidade. 
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A análise dos dados, os quais ainda são parciais, em decorrência da 

implementação das escolas bilíngues estar em seu primeiro ano, são feitas à luz da 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010). Tal análise constitui-se a partir de duas 

categorias, quais sejam: a) legislação vigente e a implementação das escolas bilíngues e; 

b) formação docente inicial e continuada. 

 

3 ANÁLISES E DISCUSSÕES  

 

A análise parcial dos dados tem apontado uma preocupação dos responsáveis 

pelo projeto quanto à legislação, assim como à formação dos profissionais que atuarão 

nessas escolas. Observa-se, também que os cursos de licenciaturas ainda não têm 

formado demandas suficientes para atender esse público-alvo da Educação Básica no 

que concerne ao Ensino bilíngue. Além disso, há exigência também por parte da 

Secretaria Municipal de Educação de Blumenau, em promover a formação continuada 

em serviço para os docentes que atuam nessas escolas para fins de garantir práticas 

pedagógicas contextualizadas com o ensino de línguas em uso.  

 

3.1 LEGISLAÇÃO VIGENTE E A IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS 

BILÍNGUES 

 

O ensino bilíngue tem sido um tema amplamente debatido no meio educacional, 

principalmente na última década, ganhando grande destaque e espaço. Com a inclusão 

das mídias sociais e a globalização, o ideal de um mundo sem fronteiras, a língua 

inglesa torna-se cada vez mais protagonista como a língua da comunicação e do 

comércio, o idioma que tem como papel ser a amalgama de várias nações e povos. 

Em Blumenau/SC, a história do ensino de línguas estrangeira, tem sido marcada, 

particularmente no tocante à língua alemã por um percurso de desafios e enfrentamentos 

para ainda manter-se a língua em uso, assim como a cultura e a tradição germânica. 

Logo, entre indas e vindas, conforme apontam Probst, Fistarol e Pottmeier (2019) 

pautados em Mailer (2003) e Fritzen (2007) quanto à tentativa de implementação de 

escolas bilíngues (português-alemão) na década de 1970/1980 e, mais adiante outra 

tentativa com o projeto intitulado “Escolas Bilíngues” em 2002, acabaram sendo 

suprimidas e incorporadas na grade curricular como língua estrangeira. Segundo os 

autores: 
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Em 2005 com as mudanças de governo tal projeto foi interrompido 

pela atual gestão (2005-2013). Neste sentido, a língua alemã passou a 

não mais ser compreendida e ensinada na escola como a língua 

materna desses estudantes, mas sim, como língua estrangeira, bem 

como a formação continuada das professoras que atuavam com esse 

público-alvo também foi interrompida (FRITZEN, 2008). Entretanto, 

a despeito da inclusão do alemão como disciplina no currículo escolar, 

a língua portuguesa permaneceu sendo a única língua instrução 

formal/oficial. Assim, diversidade linguística continuava ameaçada no 

contexto escolar (PROBST; FISTAROL; POTTMEIER, 2019, p. 

154). 

 

O que difere um pouco do que ocorre com a língua inglesa que assume um status 

mais direcionado para a língua dos negócios, da globalização, do mercado de trabalho, 

como assinala Pottmeier (2010) ao investigar a leitura na língua inglesa no contexto 

escolar a partir dos discursos de estudantes concluintes do Ensino Médio de uma 

instituição localizada no município de Blumenau/SC. O que a partir da Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2017, p. 241, grifos do documento) já se concebe a língua 

inglesa não apenas nesse viés, mas vai além, abrange a “função social e político do 

inglês” a partir de um novo status, como “língua franca”. Nessa direção, pontualmente 

sobre o ensino da língua inglesa no cenário brasileiro, pode-se pensar também o que 

preconiza a BNCC (BRASIL, 2017, p. 241) e que pode ser aproximado para a língua 

alemã, no caso do contexto das escolas bilíngues, em que passam a ser “acolhidos e 

legitimados os usos” que dessas línguas “fazem os diferentes falantes espalhados no 

mundo inteiro, com diferentes repertórios linguísticos e culturais”. 

A partir de 2018 o projeto “escolas bilíngues é retomado pela Secretaria 

Municipal de Educação de Blumenau após estudos realizados para a implementação 

dessas escolas, sendo uma escola com ensino língua inglesa e língua portuguesa e a 

outra, com ensino de língua alemã e língua portuguesa. Para tanto, algumas questões no 

âmbito legal precisaram ser pensadas, discutidas em 2018 e aplicadas em 2019. Ou seja, 

resoluções legais no tocante à “criação das escolas, grade curricular, materiais didáticos, 

formação inicial, assim como formação continuada dos profissionais que estariam 

vinculados aos processos de ensinar e aprender em alemão” (PROBST; FISTAROL; 

POTTMEIER, 2019, p. 154). 

O ensino de uma língua estrangeira, conforme assegura o inciso 5º do Art. 26 da 

Lei de Diretrizes e Bases – LDB n. 9.394 (BRASIL, 1996, p. 43), é obrigatório no 

ensino fundamental a partir da extinta quinta série, atual sexto ano. Quanto à escolha da 
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língua estrangeira, “ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da 

instituição”. Na mesma direção as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica, a partir da Resolução n. 4, de 13 de julho de 2010, (BRASIL, 2010), reforçam a 

necessidade de inclusão pelo menos uma língua estrangeira moderna no currículo.  

No caso de Blumenau, as escolas bilíngues passam a ser implementadas a partir 

da Resolução Nº 01/2018/CME/BLUMENAU (BLUMENAU, 2018b), uma parceria 

entre a Prefeitura de Blumenau e com a Secretária Municipal de Educação de Blumenau 

– SEMED. A partir desse documento inicial, a SEMED passou a realizar visitas in loco 

e a mapear as escolas a fim de conhecer distintas realidades e a planejar os 

procedimentos para a abertura das duas escolas municipais bilíngues piloto (português-

alemão; português-inglês), considerando a identidade e a necessidade de tal língua 

estrangeira naqueles contextos.  

Ao longo desse estudo no ano de 2018, foi realizado um levantamento sobre as 

fragilidades e possibilidades de trabalho a serem desenvolvidas para a implementação 

do ensino bilíngue. Para isso, percebeu-se a necessidade de iniciar em ambas as escolas 

apenas com o primeiro ano do Ensino Fundamental e gradualmente continuar o trabalho 

com as demais turmas até o nono ano do Ensino Fundamental. As duas turmas bilíngues 

de primeiro ano do Ensino Fundamental (uma em cada escola) iniciaram seus trabalhos 

em 2019. Além disso, o Decreto nº 11.850, de 24 de julho de 2018 (BLUMENAU, 

2018a) com vistas a assegurar o trabalho nas escolas bilíngues, prevê a presença de duas 

docentes regentes em sala de aula, sendo uma docente graduada em Pedagogia e uma 

docente graduada em língua alemã ou língua inglesa. A partir das demandas 

historicizadas no Portfólio desenvolvido entre os anos de 2018-2019 (BLUMENAU, no 

prelo) que se analisar-se-á a implementação das Escolas Bilíngues Municipais de 

Blumenau/SC. 

Assim, a partir dessa realidade, da implementação das escolas bilíngues em 

Blumenau/SC, entende-se, conforme afirmam Probst, Fistarol e Pottmeier (2019, p. 

157) da importância da presença do linguitica nesse processo de implementação “com 

vistas a criar políticas linguísticas e ferramentas que possam garantir a efetividade” das 

escolas bilíngues. Conforme ressaltam os autores, é de suma importância pensar no 

antes e durante esse processo a partir da  

 

elaboração do projeto, [d]a adequação de acordo com as políticas 

públicas vigentes, a elaboração do material didático, assim como a 
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formação para os educadores e equipe pedagógica, bem como para os 

políticos que vão implementar essa política, uma vez, que a 

implementação de tais políticas linguísticas, acabam impactando 

diretamente na vida dessas pessoas (PROBST; FISTAROL; 

POTTMEIER, 2019, p. 157-158).   

  

 Para tanto, considera-se que o primeiro passo é dar voz à comunidade de fala, a 

qual seja capaz de expressar os seus anseios, as suas angústias, os seus sonhos, a fim de 

valorizar a constituição da sua identidade, da sua cultura, e tradição que, se pretende 

construir em língua inglesa e, será potencializada na escola bilíngue em alemão. 

Portanto, os lugares de fala devem e precisam ser respeitados, assim como as diferentes 

práticas sociais de leitura, escrita e oralidade que os/as estudantes apresentam na esfera 

escolar e a também se constituir nesse espaço na/pela relação com o docente, com 

outros colegas de sala, de escola, com os demais profissionais que atuam em diferentes 

funções naquele contexto (secretários, coordenadores, zeladores, entre outros). 

 

3.2 FORMAÇÃO CONTINUADA E A IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS 

BILÍNGUES 

 

A formação inicial e continuada, assim como a prática pedagógica precisam ser 

pensadas como processos de reflexão e de ações conscientes do docente. Neste sentido, 

conforme afirmam Martins, Moraes e Santos (2014, p. 194) “A prática pedagógica 

necessita ser problematizada, pois, está atrelada a um contexto propício para a 

proliferação de concepções que vão sendo construídas e modificadas com o passar dos 

tempos, idealizadas em nossas relações sociais do dia a dia”. Assim, como ocorre com 

os sujeitos envolvidos na implementação das escolas bilíngues em Blumenau/SC a 

partir do seu lugar de fala, portanto, da sua formação inicial e continuada em serviço e 

da sua prática pedagógica. 

Assim, no tocante às formações continuadas em serviço, estas ocorreram em 

duas instâncias. A primeira formação, que ocorreu no último trimestre de 2018, 

envolveu os profissionais que atuariam nas duas escolas bilíngues piloto. Em tal 

momento e em diálogo com os gestores, coordenadores pedagógicos e com os docentes, 

foram apresentadas as diferentes concepções de bilinguismo (BLUMENAU, no prelo).  

A segunda formação continuada em serviço, que também ocorreu no último 

trimestre de 2018, foi direcionada para os docentes que atuam nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental (do primeiro ao quinto ano) sobre o material didático a ser 
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utilizado nas duas escolas, em língua inglesa e em língua alemã. Além disso, foi 

apresentado para esses docentes a metodologia Content and Language Integrated 

Learning – CLIL, que em português significa “Aprendizagem Integrada de Conteúdo e 

Língua” – AICL, adotada nos processos de ensino e aprendizagem nessas duas 

instituições. Conforme afirma Ferreira (2016, p. 22) pautada em Dalton-Puffer (2008) 

“A utilização desta metodologia permite que os/as alunos/as desenvolvam competências 

plurilingues e pluriculturais, fomentar a sua motivação para a aquisição destas 

competências e diversificar os métodos e práticas pedagógicas”. 

As demais formações ocorreram e vem ocorrendo uma vez por semana, nas 

sextas-feiras do primeiro semestre de 2019. As docentes regentes dos primeiros anos e 

as docentes de língua inglesa e língua alemã, coordenadoras itinerantes de língua 

inglesa e língua alemã, coordenador de línguas estrangeiras e do ensino bilíngue, 

gerente do ensino fundamental e diretora de Educação Básica, reúnem-se no decorrer de 

2019, uma vez por semana para estudar a partir da realização de oficinas sistematizadas 

de leitura sobre os documentos que regem a implementação das duas escolas bilíngues 

em Blumenau/SC.  

Além disso, outros temas são abordados os quais visam qualificar os processos 

de ensinar e de aprender, tanto com foco na leitura, na escrita e na oralidade em língua 

portuguesa como no desenvolvimento da leitura, da escrita e da oralidade em língua 

inglesa e em língua alemã. Ressalta-se, que as temáticas dessas formações continuadas 

estão assentadas na perspectiva histórico-cultural (VYGOTSKI, 2014) com ênfase nos 

letramentos.  

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo, buscou refletir acerca dessa implementação atentando-se para 

os processos formativos docentes e os processos de aprendizagem dos estudantes. 

Considera-se, que a implementação de escolas bilíngues na região de Blumenau/SC, 

vem resgatar aos poucos, uma herança cultural e linguística perdida no século passado 

em virtude da proibição do seu uso, pontualmente da língua alemã, assegurando o 

direito linguístico (UNESCO, 1996) as novas gerações a partir do contato e do uso em 

sua comunidade. 

Assim, os usos linguísticos realizados por determinados grupos identitários 

ainda permanecem passíveis de problematizações no contexto escolar: se, por um lado, 
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há a retomada da língua de imigração como uma forma de resistência; por outro lado há 

fatores de ordem econômica circunscritas aos aspectos histórico-regionais, assim como 

evidenciado neste estudo a partir das escolas localizadas em Blumenau/SC. No tocante à 

língua inglesa, há outros desafios ainda a serem superados, ao se pensar o seu ensino 

não apenas numa visão reducionista voltada para o mercado de trabalho, mas sim, 

ampliando-se os horizontes, lançando olhar também para questões culturais na relação 

com o outro, ao se considerar e valorizar o inglês em uso por diferentes falantes como 

língua franca. 
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Resumo: As relações estabelecidas no ambiente escolar proporcionam, cada vez mais, 

discussões dentro e fora dos muros da escola. Assuntos, os mais diversos, sobre alunos, 

professores e funcionários recorrentemente tornam-se notícia. É a partir dessa realidade que 

surge o interesse em investigar as relações entre a sociedade e a escola, mediadas pela 

linguagem. Na escola, há uma diversidade de culturas: a cultura valorizada, a canônica e as 

culturas locais e populares, por exemplo. Entende-se que todas essas culturas podem estar 

representadas no ambiente escolar e isso pode ser feito através da construção simbólica do 

espaço público. É nesse contexto que a observação da paisagem linguística (SHOHAMY; BEN-

RAFAEL; BARNI, 2010; SHOHAMY; GORTER, 2009) do lugar se torna importante, na 

medida em que essa construção reflete a cultura local.  Ademais, é importante que se 

compreendam as diferentes circunstâncias históricas, sociais, políticas, ideológicas, geográficas 

e demográficas que compõem a dinâmica social do ambiente escolar e dos seus sujeitos. Este 

trabalho é um recorte de uma pesquisa de doutorado que está em fase inicial e tem como 

objetivo investigar as identidades culturais atribuídas à Escola Municipal Professora Francisca 

de Oliveira a partir da paisagem linguística da instituição, sob a ótica dos seus alunos, 

professores e funcionários. A pesquisa está inserida no campo da Linguística Aplicada Crítica 

(MOITA LOPES, 2006), utiliza a concepção dialógica e filosófica da linguagem (BAKHTIN 

2015, 2016, 2017; VOLÓCHINOV, 2017) e os pressupostos dos estudos culturais (HALL, 

2015; WOODWARD, 2014). 

 

Palavras-chave: Paisagem linguística. Linguagem. Identidade.  

Abstract: The relationships established in the school environment increasingly provide 

discussions that go beyond the walls of the school. The most diverse topics regarding 

students, teachers and staff are recurrent in the media and this reality arises the interest 

in investigating the relations between society and school, mediated by language. At 

school there is a diversity of cultures: valued, canonical culture and local and popular 

cultures, for example. It is understood that all these cultures can be represented in the 

school environment and this can be done through the symbolic construction of the 

public space. It is in this context that the observation of the linguistic landscape 

(SHOHAMY; BEN-RAFAEL; BARNI, 2010; SHOHAMY; GORTER, 2009) of the 

place becomes important, as this construction reflects the local culture. Therefore, it is 

important to understand the different historical, social, political, ideological, 

geographical and demographic circumstances that compose the social dynamics of the 

school environment and its subjects. This article is an excerpt from a doctoral research 

that is in its initial phase and aims to investigate the cultural identities attributed to a 

municipal school – Escola Municipal Professora Francisca de Oliveira – from the 

linguistic landscape of the institution and the perspective of its students, teachers and 



 

215  

staff. The research is inserted in the field of Critical Applied Linguistics (MOITA 

LOPES, 2006), uses the dialogical and philosophical conception of language 

(BAKHTIN 2015, 2016, 2017; VOLÓCHINOV, 2017) and the assumptions of cultural 

studies (HALL, 2015; WOODWARD, 2014). 

Keywords: Linguistic Landscape. Language. Identity. 

 

INTRODUÇÃO 

 

“Revólver é apreendido por guardas dentro de escola pública em Natal”
13

, é o 

que diz uma manchete veiculada em um portal de notícias da capital potiguar
14

. Porém, 

esse não é um acontecimento que se restringe às escolas potiguares; informações sobre 

violência no âmbito familiar e escolar podem ser vistas diariamente nos mais diversos 

meios de comunicação, e os últimos resultados da Pesquisa Nacional de Saúde do 

Escolar (PeNSE)
15

, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

em 2015, também comprovam esse fato. Ao ler notícias e documentos dessa natureza, 

percebe-se as fragilidades encontradas nas instituições de ensino. As escolas refletem o 

que acontece na sociedade; se a insegurança é algo recorrente na comunidade, de uma 

forma ou de outra ela vai atingir o espaço escolar e modificar este espaço.  

Ao olhar para os ambientes escolares é possível perceber inúmeros sujeitos, 

linguagens e culturas, que refletem as realidades particulares das comunidades em que essas 

escolas estão inseridas. Nesse contexto, este artigo apresenta os resultados das primeiras 

discussões de uma pesquisa de doutorado, que tem como objetivo investigar as identidades 

culturais atribuídas a uma escola pública com base na paisagem linguística presente na 

instituição.  

Por ser uma pesquisa que objetiva compreender aspectos que são inerentes à vida 

social, ancoramo-nos nos estudos que são desenvolvidos na Linguística Aplicada Crítica, área 

que possui um caráter intercultural, interlinguístico e interdisciplinar (KUMARAVADIVELU, 

2006) e que está interessada nos desafios da contemporaneidade. As pesquisas nessa área 

buscam “produzir conhecimento e, ao mesmo tempo, colaborar para que se abram 

alternativas sociais com base na e com as vozes dos que estão à margem” (MOITA LOPES, 

2006, p. 86). Em se tratando de uma pesquisa realizada em uma escola pública localizada em 

uma região periférica, é importante situá-la dentro dos estudos da Linguística Aplicada Crítica 

pois os pesquisadores da área se preocupam com as desigualdades naturalizadas na sociedade 

                                                           
13

Disponível em: <https://agorarn.com.br/policia/revolver-e-apreendido-por-guardas-dentro-de-escola-
publica-em-natal/> Acesso em 27 set. 2019. 
14

 “Potiguar” é o é o adjetivo utilizado para se referir ao norte-rio-grandense, ou ainda, rio-grandense-
do-norte. 
15

 Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97870.pdf> Acesso em 27 set. 
2019. 
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brasileira e, na tentativa de problematiza-las se aproximam de áreas que focalizam o social, o 

político e a história (MOITA LOPES, 2006).  

Assim, em um primeiro momento, apresentaremos informações acerca dos conceitos 

de paisagem linguística e de identidade cultural, além de apontamentos advindos da 

concepção dialógica e filosófica da linguagem do Círculo de Bakhtin, que fundamentam esta 

pesquisa. Também discorreremos sobre a importância de fazer pesquisas acerca do ambiente 

escolar e faremos uma breve caracterização da Escola Municipal Professora Francisca de 

Oliveira, que faz parte do corpus da pesquisa em desenvolvimento. E, por último, finalizaremos 

com algumas reflexões que abordam as relações entre linguagem, sociedade e culturas 

escolares – não se tratam de “considerações finais”, mas de inquietações que possibilitam 

discussões futuras –.  

 

1. PAISAGEM LINGUÍSTICA E IDENTIDADE CULTURAL 

 

O estudo das paisagens linguísticas faz parte de uma área de investigações 

relativamente nova, que tem despertado o interesse de pesquisadores das mais diversas 

áreas, linguistas, sociolinguistas, psicólogos, geógrafos, uma vez que busca 

compreender como o espaço público é construído
16

. As paisagens linguísticas podem 

ser vistas, portanto, nas ruas, prédios, instituições, outdoors, cartazes e em outros 

elementos linguísticos que caracterizam os espaços urbanos. Em se tratando de 

elementos que fazem parte dos cenários que compõem as cidades, as paisagens 

linguísticas são moldadas por fatores históricos, sociais, políticos, ideológicos, 

geográficos e demográficos. Assim, percebe-se que as paisagens linguísticas também 

podem ser utilizadas como elementos responsáveis por construir identidades de 

determinados espaços.  

 É importante destacar que os estudos das paisagens linguísticas compreendem as 

marcas linguísticas que estão dispostas nos espaços públicos e que podem servir para 

investigações que estão interessadas em grandes questões sociais17. As pesquisas realizadas a 

respeito dessa temática, em sua maioria, apresentam a presença de mais de uma língua em 

espaços urbanos, o que é conhecido como multilinguismo. De acordo com Faria e Diniz (2016, 

p. 156), “os estudos realizados até o momento tratam dessa temática envolvendo diferentes 

línguas que coexistem em um mesmo espaço urbano, a partir da linguagem em uso, 

desvelando práticas sociais, escolhas e valores de determinada comunidade em um tempo 

também determinado”. 

                                                           
16

 “The common interest of all is the understanding that the LL [Linguistic Landscape] is the scene where 
the public space is symbolically constructed” (SHOHAMY; BEN-RAFAEL; BARNI, 2010, p. xi). 
17

 “LL studies may serve the investigation of major societal issues” (BEN-RAFAEL e BEN-RAFAEL, 2010, p. 
326). 
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Em nossa pesquisa, destacamos a paisagem linguística em um ambiente delimitado, a 

escola, e marcado apenas pelo uso da língua portuguesa, ou seja, monolíngue. Nesse contexto, 

acreditamos que “mais importante do que a diversidade de línguas seja a diversidade de 

significados/discursos que construímos e com os quais operamos nas práticas” (MOITA LOPES, 

2013, p. 110).  

No ambiente escolar, a paisagem linguística é composta por elementos que estão 

presentes nos diversos espaços da instituição – no hall de entrada, nas salas de aula, nos 

quadros de aviso, nos murais de exposição dos trabalhos dos alunos etc – e que contemplam a 

multiplicidade de culturas – multiculturalismo – e a multiplicidade de 

linguagens/multissemioses e de mídias (ROJO, 2015). 

A paisagem linguística de um determinado espaço se constrói a partir de escritos que 

“parecem falar a língua dos seus habitantes em determinado momento sócio-histórico” 

(FARIA, 2016, p. 1009) e assim, neste estudo, as consideramos como um conjunto de 

enunciados capazes de revelar possíveis identidades para a escola, pois são criados pelos 

sujeitos que fazem parte da dinâmica do local. Além disso, esses enunciados surgem com as 

mais diversas características, uma vez que esses sujeitos vivem o mundo em função das 

imagens (SOUZA, 2007). 

Os estudos culturais norteiam a compreensão que temos acerca das identidades e das 

representações, questões centrais nas discussões contemporâneas, que são complexas e ainda 

pouco desenvolvidas pelas ciências sociais. As identidades são indissociáveis da linguagem, 

elas podem ser compreendidas por meio das práticas sociais, em que se usam as mais diversas 

linguagens. As representações estão diretamente relacionadas com as práticas de significação 

e com os sistemas simbólicos, assim, os significados são produzidos, o que possibilita um 

posicionamento enquanto sujeitos, dando sentido às experiências que vivemos.  

Assim, a identidade é relacional, pois sempre depende de algo fora dela para existir – 

uma multiplicidade de linguagens por exemplo –, e é marcada pela diferença e pela exclusão, 

afinal, cada sujeito possui suas particularidades. A identidade também pode ser compreendida 

por meio de símbolos, “existe uma associação entre a identidade da pessoa e as coisas que 

uma pessoa usa” (WOODWARD, 2014, p. 10). Nesse contexto, fica perceptível que a 

construção de identidades é um processo simbólico e social. 

É relevante problematizar a construção de identidades em um espaço como a escola, 

uma vez que as identidades são produzidas em momentos particulares no tempo. 

Considerando a história – passado e presente – da instituição sobre a qual nos debruçamos, 

podemos perceber que, ao longo do tempo, as diversas identidades são contestadas e 

reconstituídas, afinal, a complexidade da vida moderna exige que os sujeitos assumam 

diferentes identidades (WOODWARD, 2014). Além disso, “as identidades são diversas e 

cambiantes, tanto nos contextos sociais nos quais elas são vividas quanto nos sistemas 

simbólicos por meio dos quais damos sentido as nossas próprias posições” (WOODWARD, 

2014, p. 33). Portanto, investigar as identidades dessa instituição permite-nos levar em 

consideração a sua história e as diferentes visões que os sujeitos – alunos, professores e 

funcionários – possuem acerca da instituição.  



 

218  

 

2. CONCEPÇÃO DIALÓGICA E FILOSÓFICA DA LINGUAGEM 

 

 

Pensar a linguagem em uma perspectiva social e histórica implica pensar em sujeitos 

concretos, vivenciando situações concretas que acontecem no mundo da vida. A concepção 

dialógica e filosófica da linguagem, portanto, é o nosso ponto de partida para pensar esse 

modelo de linguagem, afinal, na obra de Bakhtin, deparamo-nos com “uma forma diferente, 

uma nova perspectiva de encarar a linguagem humana, entendendo-a como um constante 

processo de interação mediado pelo diálogo – e não apenas um sistema abstrato e autônomo, 

desvinculado do meio social, alheio à vida” (CAVALCANTI FILHO, 2014, p. 3). A arquitetônica 

bakhtiniana busca entender os aspectos sociais, históricos, culturais e ideológicos da produção 

da linguagem, percebendo-a como acontecimento, como atividade do mundo da vida, “este é 

o único mundo em que cada um de nós cria, conhece, contempla, vive e morre” (BAKHTIN, 

2017, p. 43).   

 A concepção de linguagem que adotamos é pautada pelo princípio ético, que sustenta 

a relação do sujeito com o mundo, “o fundamento básico desta relação é o ato ético. Por ato 

ético se entende o ato como resultado da interação entre dois sujeitos radicalmente distintos, 

mas com valor próprio e autônomo equivalente” (BUBNOVA, 1997, p. 260). 

 Ao falar em sujeitos, pensamos em seres essencialmente sociais e históricos, que não 

vivem isoladamente, pelo contrário, eles precisam interagir socialmente com outros sujeitos, a 

fim de que haja materialização da linguagem. Sobre a constituição de tais sujeitos, apoiamo-

nos na seguinte compreensão: 

 

Os sujeitos que se envolvem nessas relações dialógicas não são entes 
autônomos e pré-sociais, mas indivíduos socialmente organizados. 
Isso significa dizer que os sujeitos se definem como feixes de relações 
sociais: constituem-se e vivem nestes feixes que são múltiplos, não 
fixos e nunca totalmente coincidentes de pessoa a pessoa (ainda que 
membros de um mesmo grupo social). Os sujeitos são, portanto, 
seres marcados por profunda e tensa heterogeneidade (FARACO, 
2009, p. 121). 

 

 Esses sujeitos vivem em tempos e lugares concretos, e os diferentes lugares que eles 

ocupam revelam suas individualidades. Ao falar em tempo e espaço, Bakhtin apresenta o 

conceito de cronotopo, que pode ser visto como a “materialização privilegiada do tempo no 

espaço” (BAKHTIN, 1998, p. 356). Nesta pesquisa, portanto, consideramos o cronotopo do 

ambiente escolar com base no momento histórico vivido pelos sujeitos de pesquisa e nos 

múltiplos espaços que compõem o ambiente escolar. 
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3. FAZER PESQUISA NO AMBIENTE ESCOLAR: DESAFIOS E URGÊNCIAS 

 

A Linguística Aplicada Crítica, conforme pontuado anteriormente, possui uma natureza 

transdisciplinar, possibilitando diálogos com áreas como a educação, a psicologia, a 

comunicação, a sociologia etc. É por meio dessas pontes com áreas do conhecimento diversas 

que ancoramos as discussões acerca das identidades da escola pública dentro do escopo de 

pesquisas da Linguística Aplicada, aproximando-as também dos estudos das paisagens 

linguísticas e dos estudos culturais.  

Ao unir os estudos das paisagens linguísticas aos estudos identitários para construir 

identidades em um ambiente escolar, cabe caracterizar inicialmente este lugar. Hall (2015, p. 

41) destaca a separação entre espaço e lugar: “o ‘lugar’ é específico, concreto, conhecido, 

familiar, delimitado: o ponto de práticas sociais específicas que nos moldaram e nos formaram 

e com as quais nossas identidades estão estreitamente ligadas”. Nessa perspectiva, os lugares 

são fixos, enquanto os espaços são móveis, fluidos. 

Acerca das escolas públicas, Sarlo (2000, p. 112) afirma: “Na maioria dos países da 

América Latina, a escola pública é hoje o lugar da pobreza simbólica, onde professores, 

currículos e meios materiais concorrem em condições de muito provável derrota com os meios 

de comunicação de massa”. Ao observarmos as escolas públicas brasileiras, podemos 

constatar as características citadas, como pobreza simbólica, baixos investimentos e pouco 

interesse de alguns sujeitos que ali transitam. 

Porém, é preciso observar esse espaço com um interesse de transformá-lo, de 

ressignificá-lo, assim, é fundamental, observar as diversas culturas que transitam ali e respeitá-

las:  

 

Cabe, portanto, também à escola potencializar o diálogo 
multicultural, trazendo para dentro de seus muros não somente a 
cultura valorizada, dominante, canônica, mas também as culturas 
locais e populares e a cultura de massa, para torná-las vozes de um 
diálogo, objetos de estudo e de crítica. Para tal, é preciso que a 
escola se interesse por e admita as culturas locais de alunos e 
professores (ROJO, 2009, p. 115). 

  

Portanto, conhecer a região (rua, bairro etc.) em que está localizada a escola significa 

conhecer a história e a cultura do local e os sentidos e valores atribuídos pela comunidade 

escolar à instituição. Neste sentido, buscaremos ouvir os alunos, professores e funcionários da 

escola, a partir da aplicação de questionários – o tema central das perguntas será a 

caracterização do ambiente escolar e a composição da paisagem linguística da instituição –.  
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4. BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

  

A Escola Municipal Professora Francisca de Oliveira está localizada no bairro Pajuçara, 

na região norte da cidade de Natal. Funcionando no turno matutino e vespertino, a instituição 

atende alunos do 1º ao 5º ano, pela manhã, e do 6º ao 9º ano, à tarde; no ano letivo de 2019 

há 11 turmas no turno matutino e 11 turmas no turno vespertino, somando um total de 704 

alunos. A equipe de funcionários é composta por 56 profissionais, sendo 36 professores. 

Em relação ao espaço, a escola possui uma estrutura ampla, um prédio novo, com 

salas de aula equipadas com os materiais básicos para o ensino e aprendizagem, quadra 

poliesportiva, pátios, biblioteca, laboratórios, entre outros. Porém, percebe-se a falta de 

reparo e manutenção desses espaços, que acabam sendo desgastados pela dinâmica do dia a 

dia da comunidade escolar. Sem os reparos necessários nas instalações, as condições físicas 

tornam-se precárias e interferem no desempenho dos professores e alunos.  

Quanto às famílias atendidas pela escola, percebe-se a predominância de pessoas com 

baixo rendimento mensal, e alguns em situação de vulnerabilidade social. No que diz respeito 

ao acompanhamento da família no ambiente escolar, não há uma grande participação das 

famílias nos momentos de reuniões com os pais, entrega de boletins. De modo geral, os pais só 

comparecem à escola em situações extremas, não acompanham a vida escolar dos alunos.  

A ocupação e formação do bairro em que a escola está localizada, Pajuçara, ocorreu 

principalmente a partir da década de 1990, quando aconteceu a construção de diversos 

conjuntos habitacionais. Trata-se de um bairro que possui onze conjuntos habitacionais, o que 

mostra uma heterogeneidade no perfil dos moradores da região.  

 

5. REFLEXÕES SOBRE UMA PESQUISA EM CONSTRUÇÃO 

 

As discussões que estão sendo levantadas nesta pesquisa permitem-nos estabelecer 

relações entre a sociedade, a paisagem linguística do espaço escolar, a linguagem e as culturas 

escolares, uma vez que o estudo objetiva investigar as identidades culturais atribuídas a uma 

escola pública.  

Como vimos, a escola é um lugar que revela múltiplas identidades, e isso acontece 

devido ao encontro de culturas que pode ser visto neste lugar. Ancorando-nos em Hall (2015, 

p. 40), percebemos que “todo meio de representação – escrita, pintura, desenho, fotografia, 

simbolização através da arte ou dos sistemas de telecomunicação – deve traduzir seu objeto 

em dimensões espaciais e temporais”. Nesse contexto, as paisagens linguísticas, ao 

proporcionarem a construção simbólica dos espaços públicos a partir dos objetos linguísticos 

que marcam estes espaços são importantes meios de construir as identidades da instituição.  

As paisagens linguísticas são, portanto, elementos indispensáveis para que a comunicação na 

escola aconteça e permitem múltiplas interpretações. No trabalho de Faria (2016) – em sua 
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investigação sobre letreiros de estabelecimentos comerciais em um bairro de Natal, RN –,  os 

enunciados por ela analisados refletem os múltiplos pontos de vista dos indivíduos que os 

escolheram e despertam nos sujeitos que os “consomem” diferentes entoações avaliativas, e 

ao produzir sentidos, são fios dialógicos a tecer identidades. É essa a percepção que temos da 

paisagem linguística escolar, ela reflete as identidades de quem a compõe, ao mesmo tempo 

em que permite múltiplas interpretações por parte de quem as observa. 

As relações que se estabelecem na escola são imprescindíveis para compreender a linguagem 

e a cultura dos sujeitos que ali transitam, pois os seus discursos dão significado às diversas 

experiências vivenciadas neste lugar, desse modo é possível construir as identidades da 

instituição e dos sujeitos que ali transitam: 

 

Quaisquer que sejam os conjuntos de significados construídos pelos 
discursos, eles só podem ser eficazes se eles nos recrutarem como 
sujeitos. Os sujeitos são, assim, sujeitados ao discurso e devem, eles 
próprios, assumi-los como indivíduos que, dessa forma, se 
posicionam a si próprios. As posições que assumimos e com as quais 
nos identificamos constituem nossas identidades (WOODWARD, 
2014, p. 56).  

 

Para construir as identidades da instituição, deve-se levar em conta, antes de tudo, o 

contexto social em histórico em que ela se encontra, afinal, existe um continuum absoluto 

entre a realidade externa e o ambiente escolar (CASADO ALVES, 2011). É a partir desse 

entendimento que é possível analisar a composição da paisagem linguística como enunciados 

concretos e o seu papel primordial para a construção das identidades da escola.  

Ao pensar as relações entre linguagem e identidade, podemos enfatizar “a força 

produtiva da linguagem na constituição da identidade, em vez de a identidade ser um 

construto pré-dado refletido no uso da linguagem” (PENNYCOOK, 2006, p. 80-81). Nesse 

sentido, é por meio da observação da paisagem linguística e da linguagem dos sujeitos que 

transitam na instituição que se podem construir identidades da Escola Municipal Professora 

Francisca de Oliveira.  
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Resumo: A internacionalização nas instituições de ensino superior (IES), antes 

associada a mobilidade de professores e alunos, de e para outros países, se tornou um 

processo mais inclusivo e voltado para ações dentro da universidade. A 

internacionalização em casa propõe ações de pesquisa, reestruturação dos currículos e, 

especialmente, diz respeito aos processos de ensino e aprendizagem de línguas para 

conectar os alunos ao mundo (KNIGHT, 2008; DE WIT, 2015). Ações voltadas para o 

ensino de línguas estrangeiras passam a ter um papel fundamental, criando uma série de 

movimentos dentro do campus que buscam a adição e a proficiência. Na UESC 

(Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia), os cursos de língua inglesa 

ofertados pela atividade de extensão “UESC English” ganharam um papel de relevância 

no cenário acadêmico. A proposta do curso se baseia na perspectiva do Communicative 

Language Teaching (CLT) (LITTLEWOOD, 1981; RICHARDS, 2005) e o trabalho 

visa apresentar o caminho traçado pelo projeto, seus fundamentos, propostas, impactos 

e possibilidades de futuro. 

Palavras-chave: Ensino; Aquisição; Extensão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O artigo busca analisar o curso de inglês UESC English, uma ação proposta 

pelo Projeto de Extensão Dinamizando o Ensino de Língua Inglesa na UESC, 

Universidade Estadual de Santa Cruz, situada na cidade de Ilhéus, Bahia. O UESC 

English é um programa de cursos de língua inglesa de natureza continuada que 

contempla em média 8 turmas e quase 300 participantes por semestre, entre eles 

docentes, discentes, corpo técnico e terceirizados. O curso foi criado porque o Curso de 

Letras demandava apoio pedagógico enquanto curso de formação de professores.  Ele 

foi favorecido pela demanda de um curso livre de língua inglesa que atendesse a todos 

os alunos das graduações e pós-graduações da universidade. Por motivos geográficos, a 

UESC encontra-se em uma rodovia (BA-405), distante das duas cidades mais próximas.  

Por motivos sócioeconômicos, os alunos de classes populares e, especialmente, os 

alunos que ganharam espaço na universidade após a implantação das políticas de ações 

afirmativas, depois de 2006 (UESC, 2017), possivelmente não haviam tido 

oportunidade de aprender a língua inglesa. Por motivos educacionais, a língua inglesa é 
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a língua da ciência, a língua franca acadêmica deve ser de fácil acesso a todos 

envolvidos em Instituições de Ensino Superior (IES). 

Ao criar o curso de inglês voluntário e gratuíto, docentes e alunos do 

departamento de Letras da UESC envolveram a comunidade em uma série de atividades 

que podemos chamar de Internacionalização em Casa, ou Internationalization at Home 

(IaH). As aulas de língua inglesa e as atividades paralelas ao curso, ligaram extensão, 

mobilidade acadêmica e proficiência articulados com a Assessoria de Relações 

Internacionais e com o processo de formação de professores do curso de Letras. Esse 

artigo buscará descrever o desenvolvimento das atividades propostas pelo Projeto e pela 

ação UESC English, o perfil dos alunos e monitores, professores em formação e 

docentes da UESC, o envolvimento da comunidade acadêmica e os resultados esperados 

e inesperados, desde seu início em 2011. 

 

1 A LÍNGUA INGLESA EM UMA UNIVERSIDADE BAIANA – O UESC 

ENGLISH 

 

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) foi fundada a partir da criação 

da FESPI - Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, por iniciativa da 

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e de lideranças 

regionais no município de Ilhéus, através do Parecer CFE 163/74, na década de 70. Em 

1991, o Governador do Estado incorporou a FESPI ao quadro das escolas públicas 

estaduais de Ensino Superior da Bahia, pela Lei 6.344 de 06/12/91.  

A UESC está localizada na região sul da Bahia no município de Ilhéus, na 

rodovia (BA-405) que liga essa cidade a cidade vizinha de Itabuna e à rodovia BR-116. 

Geograficamente, está localizada distante das duas cidades (cerca de 16 km de Ilhéus e 

14 km de Itabuna) e essa localização cria uma série de problemas para a comunidade 

acadêmica. Transporte, moradia dos estudantes e permanência são questões do dia-a-dia 

que envolvem toda a comunidade da UESC. Por consequência, o Salobrinho, um 

pequeno distrito próximo a universidade, foi crescendo na busca por alternativas de 

moradia e, assim, “o crescimento da universidade produz na paisagem urbana do bairro 

a emergência em seus arredores, de pensionatos estudantis e restaurantes/pensões” 

(AMIM & PROFICE, 2003 p.1450).  

Em 2017, o número de alunos era de 8.585 em 33 cursos de graduação e 1.051 

alunos em 23 mestrados e 7 doutorados (UESC, 2017). Em 2019, a UESC figura na 
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101ª posição na tabela de desempenho global universitária da Times Higher Education – 

Latin America (THE) das instituições de Ensino Superior de uma pesquisa com 462 

universidades de 76 países. A THE (ou Ranking de Impacto das Universidades) mede o 

desempenho global das universidades em relação ao ensino, pesquisa, transferência de 

conhecimento e perspectivas internacionais em 13 indicadores que são usados para fazer 

essa comparação (EMERGING ECONOMIES UNIVERSITY RANJUBGS, 2019). 

Dentro do Brasil, a UESC ocupa o 50ª lugar. Grosso modo, isso demonstra que a UESC 

está bem colocada como instituição que produz pesquisa científica robusta, recebe 

alunos internacionais, promove a internacionalização, tem patentes e prêmios e 

contribui para a redução da pobreza. 

Para atender a todo esse contingente de estudantes, geograficamente distante nas 

duas cidades vizinhas e atender à comunidade crescente de moradores estudantis do 

bairro circunvizinho do Salobrinho e, ainda, para alcançar uma melhor colocação nos 

índices de impacto mundiais, as ações voltadas para o ensino de línguas estrangeiras 

tem um papel fundamental. Essas demandas criaram uma série de movimentos dentro 

do campus que buscam a adição e a proficiência em segunda língua e estão entre os 

vários fatores e ações contribuintes para a internacionalização da IES. A ação UESC 

English do Projeto de Extensão Dinamizando o Ensino de Língua Inglesa na UESC, 

coordenado pelo professor e pesquisador Dr. Isaías Carvalho, docente do DLA – 

Departamento de Letras e Artes desde 2011, é um programa de cursos de língua inglesa 

de natureza continuada, que contempla novos participantes a cada semestre, entre eles 

docentes, discentes, corpo técnico e terceirizados.  

Para que o programa se consolidasse, a ação UESC English recebeu o apoio do 

convênio Fulbright-CAPES-UESC em diversos anos desde 2011 e atualmente conta 

com 3 professores bolsistas nativos americanos. Em 2019, a ação contou com 8 

monitores-professores (alunos com proficiência em língua inglesa dos cursos de 

graduação de Letras e LEA-NI – Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações 

Internacionais) e contou ainda com outros 6 monitores do Projeto de Extensão 

Dinamizando o Ensino de Língua Inglesa na UESC, entre bolsistas e voluntários.   

Em fluxo contínuo, novos bolsistas substituem outros, criando novos grupos de 

professores em formação ativos no curso. Da mesma forma, alunos novos, estudantes de 

graduação em sua maioria, são matriculados a cada semestre em um movimento 

contínuo e para determinar em qual turma o aluno deverá ser colocado, ele deverá 

passar por um teste de nivelamento (UESC English Placement Test) aplicado pela 
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equipe de monitores proficientes e professores, no ato da inscrição. O aluno já regular 

no curso tem vaga garantida para o próximo nível ou para o mesmo, caso não tenha 

alcançado sucesso e deseje repetir. 

Na busca por atender a esse perfil do aluno da UESC – distante 

geograficamente, oriundo da escola pública e com limitações socioeconômicas (AMIM 

& PROFICE, 2003), o curso de língua inglesa UESC English, enquanto ação de 

extensão, oferece aulas que promovam o envolvimento e a autonomia do aluno e 

facilitem a aprendizagem da língua inglesa em uso, visando a proficiência. Para alcançar 

esses objetivos, a equipe pedagógica procura investir na formação dos seus professores, 

a partir de uma reflexão que se inicia especialmente por meio do conhecimento dos 

métodos e abordagens. Ente eles, Gramática e Tradução, Direto, Audiolingual, 

Sugestologia, Silencioso, Comunitário, Comunicativo e o Pós-Método 

(KUMARAVADIVELU, 2003, BORGES, 2010). Dessa forma, o curso e seus atores 

estão comprometidos com a criatividade e a originalidade a muito desejadas em aulas de 

línguas estrangeiras.  Na medida em que seja capaz de identificar os princípios que 

regem as mais diversas abordagens e metodologias, o professor compreende as 

necessidades pontuais de seus alunos, busca encontrar soluções individualizadas, cria 

estratégias e reflete sobre sua prática, articulando teoria e prática.  

O ensino de línguas, então, por ter seu professor mais consciente de suas 

possibilidades e não apenas baseado em sua experiência enquanto aluno ou professor, 

seus valores e crenças, será capaz de tomar decisões não condicionadas e iluminadas 

pela reflexão resultante desse conhecimento. É a condição do Pós-Método, estado de 

negociação que visa a reestruturação da visão tradicional do ensino da língua estrangeira 

e da formação de professores, na medida em que propõe uma relação aprimorada entre 

teoria e prática (KUMARAVADIVELU, 2008). 

Nesse sentido, na contínua busca pela proficiência, uma abordagem de cunho 

mais comunicativo é desejável. O CLT - Communicative Language Teaching, também 

chamado Communicative Approach entende que a aprendizagem deve estar focada no 

ato comunicativo, em uma perspectiva da função que se sobrepõe à forma. As aulas 

baseadas nessa visão compreendem a interação humana em situações reais de 

comunicação, em ambientes multiculturais (LITTLEWOOD, 1981; RICHARDS, 2005). 

Assim, para o curso UESC English criou-se uma estratégia de ensino, em uma atuação 

ativa e consciente do grupo pedagógico e dos professores em formação, a concepção 

central do Pós-Método (LARSEN-FREEMAN, 2000), entendendo que o domínio ou 
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competência linguística por si só não levam a competência comunicativa e ao uso real 

da língua, o que também permite o ato contínuo da comunicação, pois tolera os “erros” 

aqui vistos como produto natural do desenvolvimento das habilidades comunicativas 

(MACIEL, 2004). 

Nesse sentido, a Aquisição busca facilitar a criação de uma atmosfera de 

envolvimento e mergulho na língua inglesa de forma subconsciente, de criação de laços 

e atividades envolventes que primem pelo ato comunicativo em si. Para que isso 

aconteça, o aluno deve interagir diretamente com a língua inglesa. De outro lado, a 

perspectiva da aprendizagem envolve um processo mais consciente “sobre” a língua 

(KRASHEN,1983). Enquanto a aquisição força a necessidade da interação, a 

aprendizagem depende de regras explícitas da estrutura da língua. 

Nesse sentido, o material didático escolhido deveria contemplar as 

possibilidades apresentadas, de forma que o aluno fosse o centro e a aprendizagem 

tivesse um viés autônomo. Em 2011, a coleção usada foi English File Third Edition, 

livros Elementary, Pre Intermediate, Intermediate, Intermediate Plus e Advanced foram 

escolhidos conforme o nível de proficiência. Essa coleção teve grande aceitação de 

professores e alunos. Entretanto, em 2018, buscou-se nova coleção que trouxesse um 

conteúdo mais atualizado e o material didático escolhido foi World English, da 

CENGAGE Learning, em parceria com a NATIONAL GEOGRAPHIC Learning. O 

material didático promove um importante suporte para o professor em formação, que 

passa por treinamento que envolve o uso de todos recursos do livro, planejamento e 

atividades extras. 

Para além do uso do material didático, as atividades de aula devem envolver as 

novas tecnologias (TDICs) de forma que o aluno relacione as atividades de sala com as 

atividades propostas para casa, em um processo de aprendizagem que privilegie o nativo 

digital (PRENSKY, 2001) de forma ubíqua, ou seja, uma aprendizagem em ambiente 

suportado pelo smartphone e pela internet, em todo lugar e a qualquer hora. Novos 

estudos apontam as tendências do ensino de línguas, com o uso do MALL (Mobile 

Assisted Language Learning), o M-learning, ou aprendizagem móvel, como 

subcategoria da aprendizagem mediada pela internet (SAD, 2008; PILAR, JORGE & 

CRISTINA, 2013; HUANG, YANG, CHIANG, SU, 2016) especialmente significativa 

para o ensino de línguas estrangeiras.  

A inovação proposta lida, compreende e critica a prática da sala de aula mais 

tradicional. O processo de ensino/aprendizagem proposto para o UESC English, 
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aprendizagem e ensino estão envolvidos intrinsecamente e de forma simultânea – o 

aluno é professor e o professor é aluno. Aprender é ensinar e ensinar se torna aprender 

com autonomia, ao mesmo tempo em que aluno e professor criam um ambiente de 

envolvimento. O aluno aprende que ser aluno não é estar em uma posição estática e 

receptiva e, o professor aprende a ser professor, ao mesmo tempo em que revê sua 

compreensão anterior da língua inglesa. Essa interação soma novas perspectivas à 

reflexão proposta para a formação do professor de inglês, nossa preocupação central e 

primeira. 

Como professora e coordenadora pedagógica em diversos momentos desde sua 

criação, e como participante eventual em eventos e atividades pedagógicas durante os 

últimos anos, o meu trabalho consistiu em procurar auxiliar no planejamento das aulas 

para a possível articulação de teoria e prática, em sala de aula. A escolha das atividades 

propostas pelo livro, a preparação de atividades extras, o uso das tecnologias na sala de 

aula, o envolvimento do professor em formação com seu aluno, tudo isso e muito mais 

compreendem o planejamento das aulas. Para o professor em formação, a atividade do 

planejamento (árdua a princípio) se torna parte definitiva na sua preparação para a vida 

profissional. 

Além da preparação semanal das aulas, durante o semestre a equipe está em 

contato com outras atividades que envolvem a língua inglesa. Uma dessas atividades é o 

Language Experience, um evento que ocorre ao menos uma vez por semestre e envolve 

um professor experiente externo para tratar de uma questão da formação. Professores da 

nossa região do sul da Bahia são convidados e comparecem gratuitamente para aplicar 

oficinas e ministrar palestras.  

Entretanto, a colaboração pode ser geograficamente mais distante. Em 2018, a 

professora Hellen Crompton, doutora em Tecnologia da Educação, da UOD - 

Universidade Old Dominion, na Virgínia, EUA, participou do 3rd. Language 

Experience, via Skype, no qual tratou a visão positiva do uso das ferramentas 

tecnológicas com finalidade educacional na sala de aula. Essa pequena interação EUA 

X BR, dentro da nossa universidade promove o diálogo entre pessoas de diferentes 

contextos culturais e linguísticos, motivando e desenvolvendo a implementação da 

Internacionalização da UESC. 

 

2 O UESC ENGLISH E A INTERNACIONALIZAÇÃO EM CASA 
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A atividade de interação online com a Dra. Crompton, como parte de um evento 

promovido pelo UESC English, é parte um processo maior - a globalização, que tem 

impactado diretamente a Educação Superior. A globalização é a mãe da 

internacionalização que, por sua vez, atua mais pontualmente no tripé formador da 

universidade – pesquisa, ensino e extensão, segundo Andreotti (2011) dando-lhes uma 

dimensão mais global, internacional e intercultural. São fundamentos para a 

internacionalização, entre outros, os acordos e as redes institucionais de cooperação que 

visam projetos internacionais, a mobilidade acadêmica, e as dimensões internacionais e 

interculturais envolvidas no processo de ensino/aprendizagem, de mudanças nos 

currículos e nas atividades de pesquisa (SARMENTO et al., 2016).  

Entre as razões que levam à internacionalização, podemos destacar a busca pela 

excelência e a equidade do ensino superior. Os rankings internacionais tratam, entre 

outros quesitos, o grau de internacionalização como um fator de qualidade, que pode ser 

avaliado em três dimensões: ensino/aprendizagem, cooperação e investigação (VEIGA, 

2012). Nesse quesito, a UESC recentemente entrou no ranking universitário da “Times 

Higher Education – Latin American 2019 (THE) na posição 101º. Esse pode ser 

resultado do investimento feito a partir da criação do Ciência Sem Fronteiras (CsF), em 

2011, pelo MEC, com o intuito de melhorar a posição do Brasil em comparação a outras 

universidades do mundo.  

Afinal, os conceitos que envolvem os processos de internacionalização das 

universidades confundem-se, muitas vezes, com a mobilidade acadêmica, ou seja, 

enviar e receber alunos e professores de ou para outros países.  A mobilidade em larga 

escala ocorreu no Brasil até o programa Ciência sem Fronteiras ser cancelado pelo então 

Ministro da Educação Mendonça Filho, em abril de 2017. Como justificativa, ele 

afirmou que o programa não trouxe resultados “devido a deficiência em inglês dos 

brasileiros”. Apesar da fala do Ministro, o CsF levou quase 100 mil estudantes e 

pesquisadores para países como EUA, Canadá e Reino Unido e quase 1.300 vieram do 

exterior para o Brasil. Infelizmente, esses números representam uma pequena parcela 

entre os mais de 7 milhões de estudantes de graduação, o que provou que esse processo 

foi excludente e oneroso. 

Para mudar essa realidade e garantir mais inclusão e investir no combate a 

deficiência da aprendizagem de língua inglesa no Brasil, o Programa Inglês sem 

Fronteiras surgido em 2012 (BRASIL, 2012) deu origem ao Programa Idiomas sem 

Fronteiras (IsF) (BRASIL, 2014a). Antes de ser cancelado em 2019, esse foi o marco 
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para uma mudança mais radical no processo de internacionalização brasileiro e ao qual 

estamos envolvidos atualmente, o processo de Internacionalização em Casa (IeC), 

conhecido como Internationalization at Home (IaH) ou Campus-based 

Internationalization (CBI) ou Internal Internationalization (II). Essa proposta surgiu 

como uma alternativa mais popular e focada no ensino e aprendizagem de línguas.  

A nova tendência defende que a internacionalização das universidades tenha 

uma proposta intercultural que melhore as condições de ensino, colocando o foco nas 

culturas locais e nos grupos étnicos, de forma que sejam criadas propostas de atividades 

acadêmicas extracurriculares com objetivo de integrar nossos alunos ao mundo 

(KNIGHT, 2008; DE WIT, 2015). As atividades de IeC enfatizam, portanto, as 

interações que ocorrem dentro do campus, visando ligar aspectos internacionais e 

interculturais entre as instituições interconectadas, facilitadas pelas novas tecnologias da 

informação, que promovem as habilidades de comunicação entre e através das culturas.  

As atividades de IeC, portanto, implementam a busca por uma atitude de 

cidadania planetária, na qual a competência intercultural torna-se imprescindível 

(BYRAN, 2002). Nessa perspectiva, o aluno torna-se consciente da própria cultura e da 

cultura do outro e possui a habilidade de se relacionar aos valores, crenças e percepções 

da cultura diferente da sua, evitando mal-entendidos, em uma atitude positiva que busca 

não interpretar erroneamente o comportamento verbal ou não verbal da pessoa com a 

qual interage (ZHU, 2011). A percepção do conhecimento, da conscientização e a 

compreensão da relação de semelhanças e diferenças distintivas entre o “mundo 

original” e o “mundo da comunidade-alvo” produzem uma consciência intercultural 

(COUNCIL OF EUROPE, 2001 p. 103). 

Como visto até aqui, o processo comunicativo que leva a intermediação dos 

sujeitos e a linguagem passam a exercer um papel essencial para a comunicação entre 

comunidades de diferentes culturas.  Para esse efeito, o currículo de todos alunos entra 

em questão. As atividades de interação linguística constituem práticas inerentes a 

internacionalização curricular (IoC), tema, portanto, de vanguarda, que permite os 

avanços das ações dialógicas, inclusivas, interculturais e participativas em um ambiente 

multicultural no qual “a linguagem é um fenômeno multifuncional e complexo, 

permitindo que os indivíduos atuem no mundo e conectem-se entre si, com as 

comunidades e com diferentes culturas” (MLA, 2007, p 2 apud BAUMVOL; 

SARMENTO, 2016). 
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Por serem específicos e com demandas reais locais, os projetos de IeC englobam 

aspectos curriculares particulares. Essas estratégias promovem ofertas para todos e não 

apenas para poucos e apresentam um aspecto de popularização nunca visto 

anteriormente. Para consolidação do processo de internacionalização curricular, as 

políticas linguísticas da UESC, “o conjunto sistemático de ações para habilitar a 

comunidade universitária a comunicar-se nas línguas escolhidas para promover a 

internacionalização da universidade” buscam incentivar a inclusão de línguas 

estrangeiras (LE) como componentes curriculares (UESC, 2018). 

Esse conjunto de medidas que envolveram a criação do IsF e de políticas 

linguísticas para a internacionalização das universidades aliado a justificativa do 

Ministro da Educação deram destaque às questões que cercam o ensino de segunda 

língua (ESL) como papel fundamental e prático do processo de IeC. Fica expresso, 

portanto, que a linguagem enquanto fenômeno da comunicação permite que os alunos 

participem mais ativamente da comunidade mundial. Nesse aspecto, a língua inglesa 

vista aqui como língua do mundo, tem um papel fundamental como ferramenta de 

interlocução. 

Para o curso UESC English, a língua inglesa é vista como língua adicional 

(LEFFA, 2014), uma proposta que compreende os aspectos aditivos da aprendizagem da 

língua inglesa que não começa no vazio, mas se insere ao acervo linguístico e cultural 

que o aluno já traz consigo. Isso nos afasta, portanto, da generalização e do uso da 

língua inglesa como língua estrangeira, vista talvez como exótica ou estranha, 

inacessível. Adicional se aplica a todas outras línguas, exceto a primeira língua, a 

nativa. O uso da expressão língua adicional se apoia na nossa crença de que elas não são 

necessariamente inferiores ou superiores e nem substitutos da língua do nosso 

estudante. A língua inglesa tem status de língua franca porque deve ser accessível a 

todos atores da academia, entretanto, ao ser vista como língua adicional, expressa a 

clareza da perspectiva intercultural em que está inserida. 

Por motivos metodológicos, a perspectiva de língua inglesa que norteia esse 

trabalho é a de Crystal (2004, p. 4), de que o inglês foi a primeira verdadeira língua 

global, pois tem um papel muito importante para a globalização e na unificação do 

mundo em uma “aldeia global”. Crystal (2004, p.31) vai mais além quando sugere que, 

assim como ocorreu com o latim, o inglês está se tornando uma língua fragmentada, 

com diversas variedades de “World English” ou “World Englishes”, o que salienta sua 

natureza de língua mundial ou língua franca internacional. 
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3 O UESC ENGLISH EM NÚMEROS – ANÁLISE 

 

Assim, o inglês é visto como língua que adiciona e que pertence a vários 

ambientes, de tradições locais e identidades distintas das que se insere nosso aluno. As 

atividades propostas, assim com a palestra online já apresentada, têm buscado inserir 

nosso aluno no mundo da língua franca internacional. Mesmo ações locais, de cunho de 

formação docente procuram trazem uma perspectiva abrangente de aprendizagem e ao 

mesmo tempo preocupada com as peculiaridades regionais.  

 O UESC English tem ocupado salas ociosas da universidade para as aulas de 

inglês, mas as atividades diárias acontecem dentro do espaço do CLEI (Centro de 

Línguas Estrangeiras e Interculturalidade). Com cerca de 60 metros quadrados cedidos 

pelo DLA – Departamento de Letras e Artes da UESC, o UESC English funciona 

diariamente com cerca de 15 estudantes e 2 docentes. Todos se revezam 

voluntariamente em office hours entre 8:00 e 18:00, com alguém sempre disponível para 

atendimento à comunidade uesquiana. As salas do CLEI possuem o espaço adequado ao 

Projeto e atendem a diversos critérios como conforto, utilidade e equipamentos 

assistidos pela universidade (temos 2 data-show, 2 notebooks, 3 computadores, 2 

impressoras, material de escritório, arquivos, mesas de trabalho e reunião, cadeiras e ar 

condicionado).  

Dentre os inúmeros objetivos do Projeto Dinamizando o Ensino de Língua 

Inglesa na UESC, que norteiam a ação UESC English, é possível elencar alguns que de 

fato tem sido parte diária do trabalho feito dentro do CLEI. A principal e inicial 

mudança de paradigma da universidade enquanto instituição de ensino superior foi 

promover um curso livre de língua inglesa nos moldes de um “cursinho” para todos os 

atores da universidade, ministrado por alunos (professores em formação) dos Cursos de 

Letras e de LEA-NI (Línguas Estrangeiras Aplicadas Negociações Internacionais). 

Nesse sentido, o UESC English visa fornecer-lhes subsídios diante da necessidade de 

uma consciência profissional da formação de nossos docentes – aspirantes a professores, 

atestado pelas reflexões já apresentadas nesse texto. 

Entre outros objetivos, estão: 1. Entender os variados papéis desempenhados por 

professores e alunos nas diferentes abordagens e métodos de ensino de línguas 

estrangeiras (inglês); 2. Analisar diferentes aspectos do gerenciamento de sala de aula; 

3. Apresentar e refletir acerca dos princípios e técnicas das diferentes abordagens e 
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métodos de ensino de línguas estrangeiras (inglês); 4. Fornecer subsídios teóricos e 

procedimentais para a busca de soluções e alternativas válidas para os principais 

problemas detectados no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa em nossa 

região; 5. Apresentar e praticar algumas estratégias de aprendizagem. Esses objetivos 

alcançados e foram fartamente discutidos nos itens anteriores. 

Entre outros objetivos, os alunos participantes do UESC English ainda aprendem 

a elaborar projetos de intervenção – eventos linguístico-literários, eventos pedagógicos, 

oficinas e respectivos materiais didáticos e de divulgação necessários. Os eventos 

propostos buscam relacionar as atividades de professor de línguas e uso de materiais 

didáticos e paradidáticos nas aulas, trabalhando com as perspectivas da ludicidade e de 

jogos, como pudemos vivenciar no evento Idea Factory: UESC English Language 

Teaching Convention, ocorrido em 2012, 2013 e 2014. O evento de 2012, em parceria 

com o PARFOR, contou com a presença dos Drs. Décio Cruz (UFBA) e Adelaide 

Oliveira (UNEB) que lançaram o livro “Idea factory” com atividades práticas para aulas 

de língua inglesa. 

 Outrossim, internacionalização foi muitas vezes o foco do evento e assuntos 

relacionados foram tratados por diversas perspectivas. O Language Week, em parceria 

com a ARINT – Assessoria de Relações Internacionais da UESC, ocorreu em 2016, 

2017 e 2018. Nele, os alunos trocaram experiências de viagens internacionais e as 

atividades foram organizadas em 4 línguas – português, inglês, francês e espanhol. Em 

2017, a Dra. Patricia Frances Moore da Universidad Pablo de Olavide (UPO) ministrou 

palestras e mediou outras atividades do evento. Além da convidada externa, 

participaram ativamente no evento: estudantes, docentes estrangeiros lotados na UESC 

e demais membros da comunidade acadêmica. O tema tratou de questões ligadas às 

políticas linguísticas e internacionalização das IES, e foram discutidas as ações e 

projeções para o futuro, que envolvem ensino, extensão e pesquisa em torno do 

aperfeiçoamento das línguas estrangeiras. 

Mas, nem sempre há eventos. Durante os planejamentos orientados semanais, os 

professores aprendizes do projeto aprendem a analisar e elaborar materiais, 

procedimentos e técnicas a serem usadas em sala de aula. Os planejamentos são 

construções individuais que envolvem o livro usado pela turma, entre outras atividades 

sugeridas. Dentro dos momentos de treinamento oferecidos, os professores aprendizes 

serão levados a refletir acerca dos princípios e técnicas das diferentes abordagens e 

métodos de ensino de língua inglesa já praticados, com o objetivo de traçar estratégias 
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para tornar suas próximas aulas mais interessantes e motivadoras, e a contornar os 

problemas de ensino/aprendizagem previstos e imprevistos que ocorreram na prática.  

Para promover a reflexão sobre a sala de aula na prática e sobre o uso dos 

recursos tecnológicos como fonte de materiais e atividades apropriadas à realidade 

educacional da escola pública, os professores e monitores participam de atividades 

moderadas por professores que colaboram voluntariamente com o Projeto. 

Eventualmente convidados para reuniões de equipe e treinamento, no já mencionado 

Language Experience, o professor em treinamento também é levado a refletir sobre as 

mais recentes tendências no ensino de língua inglesa  

O perfil do aluno da UESC influencia demasiado nos resultados alcançados 

pelos números do UESC English.  A meta almejada para cada semestre sempre esteve 

em torno de 10 turmas com até 30 alunos matriculados em cada uma, e isso tem sido 

alcançado.  Entre 2011 e 2018 foram feitas 4.352 inscrições. Os alunos de Letras têm 

prioridade, cerca de 30% das vagas são reservadas para eles entre o PARFOR, EAD, 

pós-graduação, LEA e Comunicação Social da UESC. Outras cotas surgiram com o 

tempo, entre elas 20% das vagas são para docentes da instituição e 20% são para 

funcionários e terceirizados.  

O curso contou, em 2019.1, com 8 monitores-professores, alunos com 

proficiência comprovada em língua inglesa, nível B1 ou mais, originários dos cursos de 

graduação de Letras e LEANI – Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações 

Internacionais. Além desses, há os professores visitantes do convênio FULBRIGHT – 

BRASIL/CAPES /UESC, que tem sido renovado todos os anos. Esses professores 

nativos são uma experiência excepcional do ponto de vista da interculturalidade, pois 

impactam a vivência diária dos nossos alunos, no compartilhamento de conhecimentos e 

experiências, tanto de vida quanto profissional, para dentro do Projeto. Aprendem 

português e por sua vez, adquirem nossos hábitos. A compreensão mútua e por vezes 

afetuosa, ensina a todos a conviver respeitando as diferenças. Ainda no mesmo 

ambiente estão os 6 monitores (entre bolsistas, estagiários e voluntários) e os docentes.   

Em primeiro plano, o professor Dr. Isaías Carvalho, responsável coordenador do 

Projeto Dinamizando o Ensino da Língua Inglesa na UESC que promove a ação do 

UESC English, a professora e coordenadora pedagógica atual, Ma. Suellen Thomas de 

Aquino e eu mesma, apoiando as atividades enquanto colaborada externa, professora da 

Universidade Federal do Sul da Bahia, engajada desde o princípio do UESC English 

desde a graduação. Entre outros tantos colaboradores, o principal é o aluno do 
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Doutorado em Letras, Renato Gonçalves Peruzzo, voluntário envolvido no projeto 

desde a sua graduação.  

 

CONCLUSÃO 

 

Conforme apresentado no artigo, e considerando que vivemos em uma 

Sociedade em Rede (CASTELLS, 2005), os movimentos que envolvem o 

ensino/aprendizagem de língua adicional devem estar compreendidos dentro de uma 

política linguística imbricada não apenas de forma teórica ou abstrata, mas como um 

processo, ou seja, em uma prática diária, de forma integrada ao uso de tecnologias 

interativas, inovação, cooperação técnica, e outras atividades ligadas ao campo de 

conhecimento da língua inglesa e da formação de professores. Os professores são 

levados a compreender as vantagens da aprendizagem de língua inglesa, que, entre 

tantas apresentadas nesse artigo, ainda possibilitam o engrandecimento do conteúdo de 

outras áreas, cooperam para construção de uma consciência intercultural e do 

pensamento crítico do aluno e do professor em formação.  

A observação da prática diária demonstrou que os professores em formação têm 

sido apoiados em seus planejamentos, em uma perspectiva que implica atividades 

direcionadas para especificidades da língua e/ou da turma, em um movimento ativo e 

consciente, que escolhe estratégias adequadas baseadas em princípios teóricos 

relacionados com a prática. Os pressupostos do CLT levam o professor a buscar 

atividades de interação realista, no qual transitam jogo e realidade. No UESC English, 

as atividades proporcionadas pelos eventos e pela convivência com os professores 

nativos presentes no quotidiano, são fatores determinantes para um uso funcional da 

língua. O estudo dos pressupostos da Teoria da Aquisição de Segunda Língua, confere 

uma maior sensibilização do processo de interiorização do conhecimento linguístico e 

privilegia a interação significativa. 

É pertinente afirmar que a ação UESC English busca relacionar todos os 

envolvidos em várias dimensões do ensino/aprendizagem de língua inglesa, com o 

objetivo de formar profissionais preparados para enfrentar a vida fora da academia. 

Eventos pontuais e planejamentos semanais orientados tratam de questões que 

envolvem a rotina e o gerenciamento da sala de aula, com propostas pedagógicas 

dialógicas e participativas, que aludem a aprendizagem autônoma e ao crescimento 

linguístico. Da mesma forma, é possível concluir que as atividades de interação 
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linguística promovidas constituem parte do fenômeno da IeC de diversidade 

intercultural e espírito colaborativo. Também é importante salientar a participação da 

ARINT – Assessoria de Relações Internacionais com o UESC English, apoiando em 

eventos. 

Entretanto, a observação diária e dos números nos documentos demonstra que 

apesar dos esforços aqui apresentados, as limitações enfrentadas pela Projeto estão 

relacionadas a dois pontos:1. Espaço limitado dentro da universidade e 2. Alta taxa de 

evasão.  

A procura pelo UESC English tem crescido, entretanto estamos limitados pela 

oferta de salas vazias. Devido ao aumento no número de cursos e alunos da 

universidade e nenhuma construção de novos espaços, a UESC tem tido uma ocupação 

das salas crescente, e a cada semestre, temos aguardando mais tempo pela liberação de 

salas pela Secretaria Geral de Cursos, espaço institucional responsável pela distribuição 

de salas. Esse fato cria uma série de problemas no início do curso, levando alunos a 

salas não-definitivas por tempo indeterminado e, finalmente, quando definidas, estamos 

sujeitos a frustrações quanto à adequação do espaço. Apesar de fazermos parte de uma 

das poucas ações que promovem a internacionalização da UESC, a indefinição das salas 

quase sempre compromete o ritmo normal do curso.  

Um segundo ponto negativo a ser considerado pela análise é a taxa de evasão do 

curso que desde 2011 não baixa significativamente. A taxa de abandono atualmente é de 

56, 7%. A taxa de aprovação é 34% e apenas 9,3% são reprovados, o que nos parece 

uma taxa pequena em relação ao total. Em depoimentos orais colhidos ao longo dos 

semestres em sondagens dos professores, fatores são levantados como possíveis 

hipóteses, entre eles - as provas de fim de semestre que concorrem com o curso, a 

dificuldade de permanecer na instituição no turno invertido, entre outros. Ao me deparar 

com esses números consolidados, percebo que talvez estejamos muito preocupados com 

a formação dos professores e pouco preocupados com o aluno que frequenta o curso.  

Nesse sentido, esse levantamento de dados inicial aponta os caminhos a seguir. 

A pesquisa deve continuar até que se encontrem respostas para os problemas levantados 

no artigo. Que problemas nosso aluno enfrenta? Por que a maioria dos alunos abandona 

as aulas apesar dos esforços dos professores? As aulas estão inadequadas? Os horários 

oferecidos estão inadequados? As dificuldades com as salas físicas (não) são fator que 

define na decisão de permanecer no curso? Para responder a essa e outras questões, um 

questionário será proposto para tentar compreender melhor o processo que leva ao 
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abandono das aulas do UESC English nesses quase 10 anos de existência. As 

perspectivas da pesquisa são muito promissoras, pois nos levarão a compreender melhor 

o futuro do ensino de língua inglesa nas instituições de ensino superior no Brasil, 

especialmente em momentos de crise como as que enfrentamos hoje. 
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A presente proposta traz apontamentos acerca da formação inicial de professores de 

línguas na atualidade sob a perspectiva dos multiletramentos, na qual consideramos o 

cenário atual, de múltiplas linguagens e múltiplas culturas, a fim de tecer reflexões 

sobre a relevância e ressignificação de plataformas digitais. O objetivo da pesquisa é 

propor, a partir de releituras e ressignificações, uma reflexão sobre as possibilidades de 

uso de plataformas digitais nos cursos de licenciaturas, considerando que os futuros 

professores devem ter experiências multiletradas para que possam lidar com novas 

linguagens e as novas formas de leitura existentes em suas práticas futuras. Para isso, 

desenvolvemos um estudo de caso, considerado método qualitativo de pesquisa e, como 

instrumentos, utilizamos questionário e relato dos participantes sobre a experiência com 

as plataformas digitais em um curso de multiletramentos para a formação de 

professores. O curso acontece na UEG-Campus Inhumas e tem como público 

professores de línguas em formação inicial, alunos de IC, TC, especialização lato sensu 

e stricto sensu, e convidados. Como aporte teórico, consideramos os estudos de Monte-

Mór (2007, 2010, 2018), Roxane Rojo (2012), Menezes de Souza (2011), entre outros. 

Este estudo possibilitou uma experiência com diferentes práticas de multiletramentos, 

por meio de plataformas digitais, motivando uma ressignificação delas, colaborando 

com a criação de novas práticas de professores e políticas de ensino de línguas. 

 

Palavras-chave: Plataformas digitais. Formação de professores de línguas. 

Multiletramentos.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Considerando o cenário atual da sociedade, faz-se importante refletir acerca das 

novas formas de se pensar a educação linguística. Primeiramente, é preciso levar em 

conta que a sociedade se transforma em todos os sentidos, passando a ser denominada a 

“sociedade digital” (CASTELLS, 1999), e vem passando por mudanças no que diz 

respeito à comunicação e nas formas de interação. Frente a essa perspectiva, vê-se a 

necessidade de uma proposta educacional mais ampla, que contemple a linguagem nessa 

forma renovada de comunicação, interação e construção de sentidos (MONTE MÓR, 

2010). Por isso, é importante repensar e ressignificar a formação inicial e continuada de 

professores. 
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Neste sentido, este artigo possibilita discussões acerca da formação de 

professores de línguas na atualidade sob a perspectiva dos multiletramentos, na qual 

consideramos o cenário atual, de múltiplas linguagens e múltiplas culturas (ROJO, 

2012), a fim de tecer reflexões sobre a relevância e ressignificação de plataformas 

digitais. A escolha desse tema se justifica especialmente pelo próprio cenário da 

atualidade, fortemente marcado por mudanças de paradigmas, mudanças sociais e 

tecnológicas, e pelas infinitas possibilidades de comunicação, interação e expressão, o 

que nos leva a refletir sobre a relevância e exigências dos multiletramentos em diversos 

contextos.  

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa relacionada aos 

multiletramentos na formação de professores e propõe, a partir das teorias, das releituras 

e ressignificações, uma reflexão sobre as possibilidades de uso de plataformas digitais 

em ações de formação de professores, considerando que quando os professores têm 

experiências multiletradas, eles podem lidar de forma mais significativa com novas 

linguagens e as novas formas de leitura existentes em suas práticas. 

Diante disso, o objetivo da pesquisa é analisar e discutir a percepção dos 

professores de línguas, observadas durante uma ação de extensão no formato de curso, 

da qual participaram. O curso, que se caracteriza como um grupo de estudos promove 

leituras, discussões e reflexões sobre as teorias já existentes sobre o tema. Além disso, 

são oportunizadas aos participantes, experiências com diversas ferramentas tecnológicas 

em situação real de uso ou em situações de ressignificação.  

Este artigo está organizado em três sessões. Na primeira, a fundamentação 

teórica, discussões e reflexões sobre o tema, embasadas nos estudos de Monte-Mór 

(2007, 2010, 2018), Roxane Rojo (2012), Menezes de Souza (2011), entre outros. Na 

segunda parte, a metodologia, caracterizando a pesquisa como um estudo de caso de 

cunho qualitativo. Nesta parte também será apresentado o contexto, os participantes, os 

instrumentos e as etapas da pesquisa. Na terceira e última parte, será apresentada a 

análise das percepções dos participantes em relação às plataformas digitais. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Atualmente, somos parte integrantes de uma sociedade com exigências cada vez 

mais inovadoras, a cada passo, a cada “piscar de olhos”, uma nova invenção, da grande 
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inteligência digital, nasce ou evolui e novas habilidades são exigidas. E nesse processo, 

tudo está em jogo, a comunicação, a informação, a formação, a educação, a interação, e 

muito mais. Quando pensamos em sociedade e escola, muito mais nos preocupa, pois 

vemos a relevância de se refletir sobre as novas formas de se pensar e ver o mundo e, 

consequentemente, a educação, especialmente nas questões relacionadas ao ensino de 

línguas. 

Estamos imersos em uma sociedade que exige cada vez mais, de todos que dela 

fazem parte. Somos uma sociedade caracterizada pela heterogeneidade, na qual é 

preciso pensar a parte como um todo, levar em consideração a diversidade, a 

contemporaneidade, o indivíduo e também o sujeito. É uma sociedade caracterizada por 

novas formas de leitura, e diversos tipos de textos, que implicam novas constituições de 

sujeitos, preocupados com a formação da aprendizagem de professores e alunos, a qual 

precisa ser crítica e reflexiva (MONTE MÓR, 2007). 

No que tange os multiletramentos, consideramos uma sociedade digital que 

convive constantemente com a sociedade da escrita, se construindo, (re)formando, 

ressignificando e colaborando ao mesmo tempo. 

 

Em qualquer dos sentidos da palavra “multiletramentos” [...] os 

estudos são unânimes em apontar características importantes: a) eles 

são mais interativos; mais que isso, colaborativos; b) eles fraturam e 

transgridem as relações de poder estabelecidas em especial as relações 

de propriedade; c) eles são híbridos, fronteiriços, mestiços. (ROJO, 

2012. p.23) 

 

Esta é uma visão que propõe repensar a educação, repensar o currículo, e ainda 

mais, repensar a identidade do aluno e do professor, de uma maneira transdisciplinar, 

em prol de investigar a globalização e a tecnologia, sendo capaz de compreender o 

contexto e transitar por todo o mundo (MENEZES DE SOUZA, 2011) 

Diante da perspectiva de informação “à velocidade da luz”, o trabalho do 

professor em formação tem sido possibilitar uma reflexão daquilo que estamos 

produzindo e lendo. Nossa preocupação é a de formar um leitor que seja capaz de ver as 

entrelinhas, ser capaz de pensarem e repensarem o que estão lendo. Pois, 

 

Nós precisamos abrir os olhos para o fato de que estamos perante 

novas formas de aprender e ensinar, perante uma forma diferente de se 

relacionar: hoje em dia as pessoas se relacionam sem se ver, através 

das várias formas de comunicação digital. Surgem novas formas de 
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relacionamento, [...] São novas formas de construção de comunicação, 

de novos textos. (MENEZES DE SOUZA, 2011, p.283-284) 

 

Nas relações pessoais, a concentração de pessoas em grupos definidos e 

organizados se expande, formando os grupos virtuais e os planos pessoais se 

diversificam, em face da multiplicidade de alternativas que passam a ter maior 

visibilidade nas sociedades digitais. Então, estudar a língua na perspectiva dos 

letramentos é o que faz sentido hoje, pois consideramos as várias percepções, a 

diversidade cultural, a diversidade social, se eu vejo minha sala de aula como um espaço 

múltiplo, eu vou procurar compreender cada especificidade e a demanda de cada uma 

delas. Nesse sentido, a prática depende das escolhas epistemológicas que fazemos ao 

longo da própria formação. 

Neste caso, percebe-se que é indiscutível a importância de se levar em conta que 

a sociedade sofreu e vem sofrendo transformações, em todos os sentidos, passando a ser 

denominada a “sociedade digital”, a qual está passando, a todo momento, por mudanças 

de paradigmas, principalmente no que diz respeito à comunicação e nas formas de 

interação (MONTE MÓR, 2010). Ainda conforme a autora supracitada, aos poucos, 

essa sociedade se transforma em todos os âmbitos, nos locais de trabalho as pessoas 

devem apresentar habilidades que não se limitem à repetição competente, mas também a 

capacidade de iniciativa, escolha e percepção crítica, em prol de um melhor 

desempenho nas tarefas. 

No entanto, se não considerarmos que introduzir recursos tecnológicos na 

formação irá reforçar a perspectiva multiprofissional e interdisciplinar, estaremos nos 

colocando cada vez mais distantes dessa mudança de paradigma que o contexto 

emergente tanto exige. 

Quando falamos em sociedade, leitura e tecnologia, e que estamos preocupados 

com o tipo de leitor estamos formando, logo devemos voltar nosso olhar para a 

formação de professores. A ressignificação pode e deve ser pensada desde a formação 

inicial. Professores em formação precisam aprender sobre metodologias, assim como 

precisam aprender sobre as tecnologias, as quais são partes constituintes dos modos de 

vida deles. 

Com isso, toda prática, seja ela de leitura ou escrita, só terá efeito positivo se 

fizer sentido para o aluno e o sentido dependerá sempre do contexto da bagagem do 
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aluno (KERSCH; RABELLO, 2016). Essa é a primeira ressignificação que deve ser 

feita durante a formação, considerar o contexto atual e emergente da sociedade. 

Para que o aluno possa sentir como pertencente a uma determinada comunidade 

de prática, ele precisa ter clareza do que está lendo e para quê está lendo. Engajamo-nos 

naquilo que faz sentido para nós, não só para a escola, mas para a vida. (KERSCH; 

RABELLO, 2016). 

É importante ter o olhar não só no presente, no local, mas também no futuro, no 

global. E quando propomos repensar a formação de professores estamos fazendo este 

exercício de pensar no global, pois estamos preocupados com o comprometimento em 

relação à atuação profissional, diante do cenário atual. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa se caracteriza como um estudo de caso (YIN, 2001), de 

abordagem qualitativa. O contexto de pesquisa foi o curso de formação de professores 

denominado “Multiletramentos na formação de Professores” que faz parte das 

atividades do grupo de estudos e pesquisa denominado GEFOPLE (Grupo de Estudos e 

pesquisa sobre formação de professores de línguas estrangeiras) e está vinculado ao 

projeto de Pesquisa “Multiletramentos na formação de professores: questões emergentes 

na contemporaneidade” (FREITAS, 2017).  

O curso foi registrado pela primeira vez no ano de 2018, os encontros 

aconteciam semanalmente na modalidade presencial e, em 2019, teve sua reedição e os 

encontros acontecem quinzenalmente, com a opção da modalidade à distância, via 

videoconferência. 

Para que os encontros aconteçam, há sempre um cronograma com sugestão de 

leituras, para serem realizadas antecipadamente para que os textos possam ser discutidos 

no grupo. Além das teorias, possibilita-se a prática ou experiências com tecnologias 

digitais que fazem parte do dia a dia de todas as pessoas e que podem ser consideradas 

em situações de ensino de línguas. 

Os participantes são alunos do curso de Letras que fazem parte de projetos de 

iniciação científica (IC) vinculados ao projeto de pesquisa, alunos que estão em fase de 

construção do trabalho de curso (TC) sobre o tema; alunos do curso de pós-graduação 

lato sensu Linguagem, Cultura e Ensino e alunos de pós-graduação stricto sensu do 

Programa de Mestrado em Língua, Literatura e Interculturalidade (POSLLI). Os 
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instrumentos de pesquisa são as notas, feitas por mim durante a participação e 

observação no curso, relatos finais dos participantes e gravações em áudio dos 

encontros. 

Esta pesquisa se desenvolveu em três etapas. A primeira consiste na inscrição, 

participação e observação do grupo. A segunda etapa consiste na análise dos 

documentos, ou seja, conhecer e compreender o projeto do curso, para entender a 

metodologia e a finalidade do grupo, além da análise do cronograma e material 

utilizado. A terceira e última etapa consiste na análise das informações obtidas e 

registradas por meio das notas, nos áudios e nos relatos finais, sendo que os do ano de 

2018 são relatos manuscritos e os do ano de 2019 foram enviados via whatsapp. 

 

DISCUSSÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

A análise trata das percepções dos professores sobre as plataformas digitais, 

considerando o contexto do curso, as experiências e discussões promovidas durante o 

curso. 

Ao longo dos encontros, enquanto pesquisadora participante foi possível 

observar mudanças significativas na forma de pensar e enxergar o cenário atual de todos 

os participantes. Vale destacar que os professores envolvidos nesta pesquisa ressaltaram 

que na formação inicial não havia sido contemplado, de forma efetiva, o uso de 

tecnologias; e os professores, que já estavam na especialização, também destacavam 

nunca terem participado de cursos de formação continuada que contemplasse o uso das 

tecnologias. 

Nos relatos, os participantes retomaram as atividades já vivenciadas durante o 

curso, em especial, aquelas em que fizemos uso de alguma plataforma digital como a 

Plickers, o whatsapp, Youtube e videoconferência. De acordo com os relatos, tais 

experiências foram importantes, pois muitos dos participantes não viam o whatsapp, por 

exemplo, como uma possibilidade de ferramenta para ensino de línguas. 

Alguns participantes relataram estranhamento frente às novas tecnologias, como 

no registro a seguir, 

 

A experiência com a Plickers foi muito nova para mim. Nunca 

tinha visto uma plataforma digital, que pudesse ser utilizada em 

sala de aula, com tantas possibilidades e que ainda ajuda muito o 

professor, na verdade eu nem acreditava muito que essas 
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ferramentas tecnológicas pudessem ser efetivas nas aulas. 

(Participante 4/2018) 

 

Isso acontece porque os participantes consideraram quase nulas, as experiências 

com tecnologias em sala de aula durante a formação, no entanto se mostraram 

interessados em adquirirem novas habilidades e competências para encarar o desafio de 

integrarem e atuarem no cenário atual da sociedade digital. 

Os participantes afirmaram a falta de contato com tecnologia durante a 

formação, segundo eles, “muitas vezes até tentam coibir o uso de celulares e notebooks 

na sala de aula”. Estes relatavam que as únicas experiências com tecnologia, que 

conheciam na faculdade eram as pesquisas feitas em casa para algum trabalho, o uso de 

softwares como Word e Power point, Datashow e músicas. Além disso, relatavam a 

dificuldade encontrada devido a infraestrutura, em relação à conexão em rede, ao uso 

dos laboratórios de informática, aos recursos tecnológicos disponíveis. e ainda mais, 

questionavam sobre a atuação nas escolas, que muitas vezes é "barrada” quando o 

assunto é utilizar algum recurso das novas tecnologias. 

Por isso, acreditavam que estar ali naquele curso sobre multiletramentos os 

faziam refletir sobre essas práticas vivenciadas e perceber que podem ir muito mais 

além e que é relevante aprender formas diversificadas de ensinar e saber relacionar as 

práticas pedagógicas com a realidade do aluno, como no trecho do relato de um dos 

participantes: 

 

Acredito que o uso da tecnologia não venha de fato resolver 

todos os problemas que a escola enfrenta, mas acredito que o 

uso das plataformas digitais venha ser um instrumento a mais 

que o professor pode ter em suas aulas e que pode se tornar um 

caminho de possibilidades para um ensino mais interativo e 

colaborativo. (Participante 3/2019) 

 

Assim é possível perceber como consideram importantes as plataformas digitais 

na formação, em especial para aprender a considerá-las quando estiverem frente a uma 

sala de aula. 

Alguns participantes se abriram para a nova maneira de pensar a tecnologia, 

como algo que faz parte do modo de vida de todos atualmente, então viram a 

oportunidade de avanços onde a tecnologia é capaz de promover maior mobilidade e 

interação entre o educador e o educando, bem como, as novas maneiras de se pensar os 
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multiletramentos em meio à sociedade acadêmica, conforme é percebido no trecho do 

relato da participante 2: 

 

Acredito na importância do grupo de estudo, que nos permite 

interação e colaboração, uma vez que o aprendiz precisa estar 

constantemente em processo de motivação e ciência de que ele 

será um „eterno aprendiz‟, que o seu saber nunca estará pronto e 

acabado. (Participante 2/2018) 

 

Outros participantes relataram a importância de uma ação de extensão, como 

este curso, na formação docente, pois viram que um professor precisa se conhecer e 

evoluir frente às novas tecnologias para então transmiti-las aos outros e também para 

chegar à sala de aula e contribuir para um ensino de qualidade voltado para a realidade 

atual, como é visto no trecho a seguir, do relato da participante 3: 

 

Os textos discutidos e as ideias compartilhadas sobre 

multiletramentos no grupo de estudos tornam-se essenciais à 

medida que trata questões emergentes da contemporaneidade e 

possibilidades de práticas de letramentos, trazendo assim 

conhecimento para o professor em formação [...] (Participante 

3/2018) 

 

Ainda foi possível perceber, por parte deles, a importância das práticas de 

multiletramentos durante o processo de formação do professor, destacando assim, na 

perspectiva do multiletramento, que o processo de ensino e aprendizagem, envolve 

articular diferentes modalidades de linguagem, além da escrita, indagando as mediações 

sociais e as tecnologias atuais. Tal afirmativa, pode ser percebida no trecho do relato da 

participante 3, a seguir: 

 

A docência é, portanto, uma atividade complexa que exige do 

professor muito mais do que o domínio do conteúdo. Demanda 

compreender que o mundo é multiletrado, e a prática de 

multiletramento dentro da sala de aula é uma possibilidade de 

tornar a prática educativa mais interativa e colaborativa. 

(Participante 3/2018) 

 

Desse modo, alguns participantes disseram que a relevância da experiência para 

o desenvolvimento teórico e prática, bem como a troca de conhecimento e as novas 

possibilidades refletidas ao longo do estudo, favorecem a prática e o desenvolvimento 
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acadêmico dando maior motivação e dinamismo aos projetos e às novas práticas. Todos 

deixaram bem claro a importância do curso para o professor em formação, que ao 

chegar em uma sala de aula com alunos que já estão em contato com a tecnologia se 

sintam aptos e a vontade para utilizar este benefício em suas ações pedagógicas. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Nos estudos de multiletramentos compreende-se que há uma variedade de textos 

disponíveis para serem lidos, e de diferentes formas, partindo desta premissa é exigido 

de nós novas habilidades, novos modos de conduzir essas leituras, consequentemente 

novas práticas de letramentos. A tecnologia ocupa um lugar primordial nas mudanças e 

nos novos espaços de interação. Por isso deve-se olhar a tecnologia numa perspectiva 

diferente em prol de uma transformação considerável na sociedade. 

Assim, partindo do que foi proposto no objetivo desta pesquisa, ou seja, a 

intenção era analisar e discutir a percepção dos professores de línguas, observadas 

durante uma ação de extensão no formato de curso, da qual estes professores 

participaram, podemos dizer que o objetivo foi alcançado. Pois, foi possível perceber a 

opinião destes professores sobre a proposta dos multiletramentos. 

Na maioria das vezes, ao longo dos encontros no grupo, era possível perceber a 

dificuldade de se utilizar as tecnologias a nosso favor. 

Para considerar as tecnologias nos contextos de ensino é preciso aceitar que os 

problemas de infraestrutura existem e que é essencial estar disposto a se abrir para um 

novo mundo e sair da “zona de conforto” tradicional. 

Quando falamos em „sair da zona de conforto‟ sempre percebemos um 

estranhamento por parte dos futuros professores, surgem sempre aquelas dúvidas: “Mas 

como iremos usar internet se a conexão do campus não funciona bem? Porque devemos 

considerar as tecnologias sendo que na escola que vamos trabalhar, na maioria das vezes 

é tudo proibido?” “Nossa, é tão difícil pensar em levar o whatsapp para a sala de aula, 

como atividade. Como vamos fazer?”. Então, perguntas como essas são frequentes, 

demonstrando a insatisfação com a infraestrutura não condizente com a exigida pela 

realidade atual, desinteresse em aprender/desenvolver novas habilidades ou até mesmo 

falta de motivação para vencer os obstáculos encontrados neste caminho tecnológico. 

Analisando as falas, verificamos que os avanços tecnológicos contemporâneos 

causam insegurança e até mesmo estranheza, quando trazidos para o meio acadêmico. 
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Os professores, ainda se sentem inseguros, receosos e desafiados pelas novas 

tecnologias, mesmo que já compreendam que estas fazem parte do modo de vida das 

pessoas atualmente, ou seja, as novas tecnologias de informação e comunicação é algo 

impossível de ser desconsiderada, principalmente pelas escolas e universidades. 

Por meio das análises dos relatos dos participantes conseguimos compreender 

como se faz importante as discussões sobre o cenário atual da sociedade, voltado para as 

questões de formação acadêmica e de ensino e aprendizagem, no âmbito profissional. 

Experiências como estas, ocorridas no grupo de estudo nos permite repensar a 

formação inicial de professores, uma vez que o universo educacional está cada vez mais 

permeado pela presença das novas tecnologias. E os professores em formação devem ter 

consciência de que necessitam considerar este cenário, buscando novas oportunidades e 

desenvolvimento/aperfeiçoamento de novas habilidades. 

 Este estudo possibilitou a reflexão das experiências com diferentes práticas de 

multiletramentos, por meio de plataformas digitais, motivando uma ressignificação 

delas, colaborando com a criação de novas práticas de professores e políticas de ensino 

de línguas. 
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Resumo: Este trabalho traz o relato de pesquisa de duas gestoras e o desenvolvimento de suas 

pesquisas no contexto da colaboração crítica e, tem como objetivo geral, compreender 

criticamente qual o papel do gestor na formação de professores e coordenadores pedagógicos no 

contexto de formação contínua em uma unidade escolar da rede privada e outra da rede pública 

da capital paulista, examinadas por meio do processo crítico colaborativo. Para tanto, foram 

traçados os seguintes objetivos específicos: a) descrever o tipo de formação que ocorreu nas 

unidades e b) analisar se, e como, essa formação permite o desenvolvimento crítico-colaborativo 

dos professores. Os estudos estão apoiados nos conceitos centrais da Teoria da Atividade-Sócio-

Histórica e na formação de professores na perspectiva crítico colaborativa. A Metodologia de 

pesquisa foi organizada por meio da Pesquisa Crítico-Colaborativa, em que participantes e 

pesquisadoras agiram juntos na reflexão crítica com vistas à construção de novas possibilidades 

da realidade a partir do processo de pesquisa. O contexto da pesquisa da escola da rede 

particular é uma unidade de um Grupo Educacional, localizada na região Norte da capital e a 

unidade da rede pública, uma escola localizada na região Noroeste da cidade. A coleta e a 

produção de dados ocorreram por meio da observação participante das gestoras/pesquisadoras 

no processo formativo nas unidades escolares participantes.  A análise dos dados teve como 

parâmetro norteador as ações da reflexão crítica – descrever, informar, confrontar e reconstruir 

– além das categorias enunciativas, discursivas e linguísticas da análise argumentativa.  A 

discussão dos dados aponta para a importância do processo crítico colaborativo em lócus na 

formação contínua, assim como indica que o diálogo entre teoria e prática necessita ser 

efetivamente colocado na ressignificação das atividades didáticas da escola. 

 

Palavras-chave: Gestão Pedagógica. Formação Contínua. Colaboração Crítica.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Os estudos sobre formação docente nas últimas décadas têm sido crescentes. As 

questões da formação inicial e contínua implicam diretamente no desenvolvimento profissional 
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docente. Essas questões são debatidas e refletidas no grupo de pesquisa Linguagem em 

Atividade em Contexto Escolar (GP LACE) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Em linhas gerais, o trabalho colaborativo no nosso GP implica pessoas trabalhando em 

conjunto, apoiando-se mutuamente possibilitando a construção de conhecimento compartilhado. 

 O presente trabalho desenvolvido no contexto do mestrado profissional em educação e 

debatido no GP LACE, tem como foco a pesquisa de intervenção crítico-colaborativo, a 

linguagem e a formação de professores e coordenadores, com vistas na construção de espaços 

de colaboração e produção sujeitos em transformação contemplando o exercício da cidadania. 

 O contexto em foco nesse texto está em compreender criticamente qual o papel do 

gestor na formação de professores e coordenadores pedagógicos no contexto de formação 

contínua em uma unidade escolar da rede privada e outra da rede pública da capital paulista, 

examinadas por meio do processo crítico-colaborativo. Com intuito de aprofundar tais questões 

a argumentação é fulcral, pois por meio dos elementos da língua percebemos que se constroem 

posicionamentos diante da realidade. 

  

 

1 A LINGUAGEM DA COLABORAÇÃO CRÍTICA 

 

Ao iniciar a discussão sobre a formação docente, partimos do viés teórico 

Vygotyskyano. Ancorado pela Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) 

(VYGOTSKY, [1934], 2008; LEONTIEV, 2010) pressupomos que toda atividade humana, 

mesmo aquelas realizadas individualmente, estão relacionadas com práticas estabelecidas 

histórico e coletivamente na sociedade. A TASHC centraliza o estudo de atividades de sujeitos 

em interação e em contextos culturais determinados. Nessa conjuntura o educador está 

consciente e engajado em sua ação atuando crítico e reflexivamente.  

Fullan e Hargreaves (2001, p. 41) dedicam-se a formação contínua do docente e 

sustentam que elas estão condenadas ao fracasso quando assumem a forma de que “é feita aos 

professores e não com eles, muito menos por eles”. Segundo os autores, a chave para a 

renovação está na cultura da cooperação, no comprometimento e responsabilidade partilhados, 

fortalecendo espaço de maior satisfação e produtividades, onde as pessoas não se veem 

consumidas pelo grupo, mas enriquecidas por ele. A formação colaborativa está na ação 

conjunta dos agentes envolvidos, na construção de um espaço que propicie a participação, sendo 

essencial que cada um possa acreditar que suas contribuições serão consideradas. 
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Fullan e Hargreaves (2000) consideram que a colaboração que acontece de forma 

limitada e com pouca profundidade, como, por exemplo, a troca de atividade e/ou de dicas, 

oferecimento de conselho, com foco em uma ação imediata, não abarca os valores do que é 

ensinado. Assim, os autores a definem como uma colaboração confortável. Para a construção de 

uma cultura colaborativa com foco e com profundidade é preciso priorizar o planejamento 

conjunto, dentro de um tempo que seja necessário para sua constituição; nessa instância, a 

participação da gestão escolar é fundamental para a consolidação desse processo.  

Segundo Liberali (2015, p. 79), na formação crítica e colaborativa, os sujeitos 

“preocupam-se em alcançar um ponto em comum com os demais na tentativa de encontrar uma 

possibilidade de combinação de vozes distintas na busca de um significado compartilhado”. O 

trabalho colaborativo, construído coletivamente, perpassa pelo confronto de ideias, pela 

negociação a fim de atingir um objetivo que seja comum a todos, ou seja, as escolhas feitas por 

um sujeito diante das afirmações apresentadas seguirão os recursos para sustentar suas 

afirmações na produção de conhecimentos científico e cotidiano, na refutação e na busca por 

uma conclusão ou acordo, provocando mudança.  

A construção do conhecimento e da colaboração crítica na formação não pode estar 

baseada na passividade do professor participante, mas sim, com foco para a produção de 

relações dialéticas entre os participantes e na discussão colaborativa das questões da prática, da 

realidade e do cotidiano. Para Liberali, Magalhães, Lessa e Fidalgo (2006, p. 182) o pensamento 

crítico pode ser definido como: 

 

Uma atividade produtiva e positiva, ligada à visão de criar e recriar 

aspectos pessoais, profissionais e políticos de sua própria vida; Um 

processo, não um resultado; Uma manifestação circunscrita a 

contextos específicos; Um pensar iniciado por eventos positivos e 

negativos que levam a questionamentos sobre pressuposições 

desenvolvidas ao longo das histórias de cada um; Um pensamento 

embasado tanto em emoções, como na razão. 
 

Nesse sentido, o pensamento crítico se aproxima da reflexão crítica proposta por 

Liberali (2009; 2015) no autoconhecimento e um posicionamento frente ao mundo, sua 

confrontação na possibilidade de reconstrução de si próprio. Essas seriam as etapas na formação 

de um grupo que possibilite a reflexão crítica do papel de cada envolvido. Entendemos a 

reflexão crítica a partir a ótica de Liberali (2009; 2015), com base na teoria de Smyth (1992), 

que envolvem as seguintes etapas: Descrever: Processo de rever a própria prática, ou seja, ao 

descrever a ação. Informar: Para informar é necessário que o educador retome alguns conceitos 

e teorias fundamentais sobre as questões de sala de aula. Confrontar: O ato de confrontar está 

ligado à submissão das práticas do educador e das teorias que as sustentam a uma avaliação 
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frente às demandas da realidade. Reconstruir: Ligada a transformação, quando o educador 

percebe que suas práticas não são imutáveis e que pode planejar mudanças.  

No entanto, não pretendemos sugerir que as ações descritas encerram as discussões ou 

limitam a visão crítica sobre a formação de professores, pois muitos fatores são importantes na 

construção de um processo de formação e de atuação na carreira docente. 

 

2 O PAPEL DO GESTOR NA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE COLABORAÇÃO  

 

O gestor educacional é o principal articulador do projeto pedagógico, formador 

do corpo docente, transformador do ambiente escolar, mas a realidade nem sempre é 

assim nas escolas, não há um plano de carreira específico, sem uma formação adequada 

e com demandas diversas que dividem a função do gestor, em geral, enfrenta diversos 

tipos de pressão. 

Placco (2015) defende que o profissional coordenador e/ou gestor educacional 

desenvolva o seu perfil apoiado em três pilares: ser formador, um articulador e um 

transformador. Formador, porque vai contribuir no aprimoramento didático-pedagógico 

do corpo docente a se aprimorar. Como articulador necessita fazer a ponte entre as 

pessoas, os processos de aprendizagem e o projeto pedagógico da escola. E, finalmente 

como transformador, que incentiva a todos os atores da escola a avançar.  

A gestão escolar, leia-se direção e coordenação pedagógica vivem a formação 

para suprir as necessidades da formação técnico-pedagógica do professor, bem como, 

proporcionar meios de uma atualização constante. Dessa forma, o trabalho central do 

coordenador/gestor pode ser potencializado pelo repertório dos professores, 

favorecendo a aprendizagem dos alunos. O papel do gestor pedagógico, idealizado sob 

uma perspectiva colaborativa na escola deve ser construído junto com todos que 

compõem a comunidade escolar. Embora a necessidade da gestão participativa seja 

verdadeira, ainda há uma dificuldade grande para se criar um tempo para encontros 

formativos e coletivos a fim de atualizar suas práticas.  

Na perspectiva de uma reflexão crítica, o coordenador pedagógico/gestor é visto 

como um parceiro no processo de formação e mediador no processo de formação crítica 

dos professores, colaborando com a compreensão e transformação destes. Ao gestor 
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cabe proporcionar situações e intervenções formativas que possibilitem confrontar, 

argumentar e elaborar novos significados pelos sujeitos envolvidos no processo. 

Toda a equipe envolvida pode contribuir para a transformação da situação do 

trabalho no espaço escolar. Por isso, nessa perspectiva sugere-se que todos os 

participantes da escola sejam formados constantemente e tenham condições para atuar 

de forma consciente e crítica seja na escola ou na vida. A formação contínua de 

professores, coordenadores pedagógicos e gestores delineia-se pelo trabalho crítico-

colaborativo, sendo assim, ressalta-se a reflexão da práxis pedagógica e, por 

conseguinte, enfatiza-se um processo de ensino-aprendizagem que envolva o que 

acontece em sala de aula com os alunos.  

 “Na formação crítica de educadores, essa perspectiva torna-se fundamental, 

uma vez que os sujeitos são vistos como capazes de estabelecer mudanças constantes e 

profundas em seus contextos e na sociedade como um todo” (LIBERALI, 2015, p. 20). 

Portanto, a reflexão crítica coloca o sujeito na ação, na história e corresponsável pelo 

contexto social e, por consequência, a todos alcançados neste processo, alunos, 

professores, coordenadores. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

  Utilizamos como aporte metodológico, a perspectiva da Pesquisa Crítico Colaborativa, 

PCCol (LIBERALI; MAGALHÃES, 2004), pois ela se realiza  como um tipo de pesquisa que 

propõe um espaço para discussão crítica da formação de professores, na medida em que aponta 

para a mudança intencional da realidade, a partir das necessidades reais, em um espaço de 

colaboração, para o desenvolvimento do grupo formativo.  

Vislumbramos a possibilidade de transformação por meio da organização das relações 

colaborativas do processo formativo que contemple a discussão das contradições, o 

questionamento dos conflitos em construção de conhecimento. Mais especificamente, este 

trabalho pretende discutir criticamente a formação de professores e gestores e, ao fazê-lo, 

buscamos a constituição de contextos colaborativos que propiciem aprendizado e 

desenvolvimento de ação no espaço escolar, por meio da interação entre os participantes e os 

sujeitos de pesquisa. 
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Assim, a pesquisa se realiza dentro de uma perspectiva sócio-histórico-cultural, com 

vistas a análises linguísticas discursivas, na qual a linguagem se materializa socialmente, como 

uma forma de ação, por “agentes verbais” em interação com o meio, construindo a consciência 

individual, do sujeito histórico-social. Para alcançar os objetivos deste trabalho, a produção de 

dados ocorreu em dois momentos: primeiro, a participação da formação de professores e 

coordenadores pedagógicos, objeto de estudo desse trabalho; segundo, a realização de um grupo 

de discussão com os professores e coordenadores pedagógicos, sujeitos de pesquisa.  

As categorias reflexivas utilizadas no campo de análise nos auxiliam a indagar sobre os 

princípios que embasam a ação do professor (LIBERALI, 2015, p. 70): Descrever: Com o olhar 

no contexto em que estão inseridos (local/tempo), são descritas ações concretas com relato 

detalhado e se faz a inserção de diálogos. Informar: Nessa categoria o foco está em explicar as 

ações fincadas em uma teoria. Confrontar: Com objetivo de apresentar pontos de vista, a 

argumentação nessa categoria avalia as ações dos sujeitos em relação ao contexto sócio 

histórico de professores e alunos. Reconstruir: Essa categoria pretende realizar uma proposição 

de ações concretas futuras, mediante a explicação das razões. 

A análise argumentativa foi utilizada buscando um alinhamento com a pesquisa, os 

relatos orais dos professores, obtidos por meio da realização do grupo de discussão foram 

analisados à luz das categorias argumentativas propostas por Liberali (2013), sendo elas 

categorias enunciativas, discursivas e linguísticas. O processo possibilitou análise do que foi 

mais relevante na formação para os professores. Pensando a argumentação no contexto escolar, 

a autora propõe traços definidos para argumentação como diálogo concebida como uma 

produção coletiva e colaborativa mediante a participação de cada uma para a constituição de 

uma totalidade.  

 

4 CONTEXTO 1 - O PAPEL DO GESTOR/PESQUISADOR NA CONSTRUÇÃO DA 

COLABORAÇÃO NA ESCOLA PÚBLICA 

 

A cidade que abriga inúmeras indústrias do país tem o maior Produto Interno Bruto 

(PIB) do Brasil, com 51,5 bilhões de dólares americanos, segundo dados da S. As riquezas da 

cidade contrastam com a realidade de grande parte da população que ocupam os grandes bairros 

da periferia. As escolas das periferias urbanas da cidade precisam compreender e refletir sobre 

as políticas de pobreza e exclusão a que as crianças que as frequentam estão sujeitas, pensar 

sobre os obstáculos que lhes são impostos e educar para superá-los. Realizamos uma busca a 
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fim de encontrar quais são os equipamentos de inserção para as crianças e jovens da região, 

podemos observar que a escola é o único aparelho do Estado que cumpre esse papel. 

A estrutura educacional pública da cidade de São Paulo possui 1.332.605 matrículas 

efetivadas no Ensino Fundamental; dessas, 414.907 estão na Rede Municipal de Educação de 

São Paulo (RME-SP). A unidade escolar de estudo deste trabalho está localizada na zona 

noroeste da capital paulista e pertence à RME-SP. Dados sobre a realidade das famílias e dos 

jovens revelam que somados, 76% das famílias recebem até 2 salários mínimos, isso justifica o 

grande número de beneficiários do Bolsa Família na região. O acesso à cultura é limitado, pois a 

maioria das famílias nunca foi ao teatro ou a um museu. O território em que a escola está 

inserida não oferece esses recursos, como também é escasso o aparelhamento do estado. 

 

Sujeitos de pesquisa: 

 A pesquisadora de 36 anos concluiu a graduação em Letras em 2006 e Pedagogia em 

2011. Atua na educação desde 2002. Atualmente é assistente de direção.  

 O professor A, de 39 anos, concluiu sua graduação em Matemática no ano de 2001. 

Atualmente é Professor de Recuperação Paralela; 

 O professor T de 37 anos possui graduação em Letras, concluiu o curso em 2002. 

Atualmente é Professor Orientador de Informática Educativa. 

13.1 4.1 PRIMEIRO MOMENTO - A FORMAÇÃO “BLOG E O USO DAS M DIAS 

SOCIAIS NA ESCOLA” 

A formação “Blog e as mídias sociais na escola”, promovido pelo Núcleo de 

Educomunicação da RME-SP, compõe a oferta “3” dentre os cursos oferecidos pelo núcleo. Os 

encontros ocorreram na unidade escolar participante entre 04 de setembro e 09 de outubro de 

2018, totalizando seis encontros de três horas. Dos 35 inscritos no curso, 21 professores 

frequentaram a formação. Dentre os integrantes, 15 eram da escola participante e os outros 6 de 

outras unidades da RME-SP, desse modo, 7 escolas participavam da formação representadas por 

seus docentes. Tomaremos como base nessa análise o primeiro encontro da formação. 

Dos participantes, cinco professores relataram que são bloggers e utilizam o blog como 

ferramenta de registro de suas atividades; dois professores que atuam como Professores 

Orientadores de Informática Educativa (POIE) contaram que usam o blog como recurso para 

pesquisas em suas aulas, os demais professores se declararam apenas leitores de blog, nunca o 

tinham utilizado como ferramenta pedagógica. 
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Pensando em um planejamento participativo, observamos empatia do formador em 

ouvir o grupo e considerar suas expectativas quando solicita ao grupo que manifestem o 

interesse pelo curso e as necessidades formativas, no entanto, há em sua postura uma 

contradição, quando inicia a apresentação dos slides e no primeiro encontro os temas já constam 

no cronograma. O formador solicita sugestões aos professores que não puderam vir, pois as 

aulas são apresentadas e já estavam planejadas, desse modo, os professores não ficaram à 

vontade para realizar a intervenção, o que foi revelado pela pausa e pelo silêncio. Assim, de 

acordo com Fullan e Hargreaves (2000) não houve colaboração, pois, a formação colaborativa 

está na ação conjunta dos agentes envolvidos, na construção de um espaço que propicie a 

participação, sendo essencial que cada um possa acreditar que suas contribuições serão 

consideradas.  

Para construir a formação com o professor o curso deve estar aberto e o formador 

precisa assumir a imprevisibilidade do encontro com o outro, de realizar trocas, negociar ou 

rejeitar em uma possível situação de contradição, estimulando o grupo a ir em direção da 

construção do conhecimento e a refletir sistematicamente sobre as experiências que foram 

relatadas. Assim sendo, de acordo com Liberali (2009; 2015), para que ocorra a colaboração 

crítica é necessário que os participantes se posicionem, confrontem possibilidades, reflitam o 

papel de cada envolvido.  

Alguns pontos podem ser observados para a construção da formação colaborativa desse 

encontro: realizar anotações das experiências relatadas pelos professores e de suas expectativas 

e necessidades que trazem para a formação; discutir com o grupo, a partir das anotações, quais 

seriam os assuntos de mais interesse a colaborar com a formação; realizar com os professores 

ajustes no seu planejamento, revelando que sua escuta foi atenta e as falas respeitadas. De tal 

modo que, ao longo do curso as expectativas dos professores poderiam ser retomadas revelando 

o diálogo e o respeito às suas colocações. 

 

13.2 4.2 SEGUNDO MOMENTO – DIÁLOGO COMO INSTRUMENTO “O GRUPO 

DE DISCUSSÃO” 

Foi realizado grupo de discussão como instrumento para coleta de dados, escolhido pelo 

“aspecto interativo de coleta de dados” (Weller, 2006, p. 243), nos permitindo a exploração de 

opiniões coletivas e não somente de opiniões individuais, expressando uma série de vivências 

ou de experiências ligadas à estrutura da escola participante. 

A realização desse trabalho ancorada na PCCol (LIBERALI e MAGALHÃES, 2009), 

configura-se como um espaço para discussão crítica da formação de professores, na medida em 

que aponta para a mudança intencional da realidade, a partir das necessidades reais, em um 
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espaço de colaboração, para o desenvolvimento do grupo formativo. Esse processo pode ser 

percebido no grupo de discussão no surgimento de ideias novas, propostas pela participação 

ativa dos sujeitos, com a identificação de problemas vividos a partir da realidade na escola 

participante e na busca pela solução dos problemas, como colocado pelo professor A que tenta 

buscar uma solução para um problema e sugere que o desenvolvimento do blog possa ocorrer na 

Jornada Especial Integral de Formação (JEIF) do ano seguinte. 

 

Professor A - E se a gente tentasse alguma coisa na JEIF do ano que 

vem, que a gente pudesse discutir alguma coisa sobre isso, pudesse 

trazer alguém que... Porque eu senti falta... Talvez para quem já mexe 

está muito claro as coisas né? Mas para quem não mexe, quem não 

tem o blog, por exemplo, quem não acessou o blog, a gente não teve 

esse tempo, o tempo é pouco.  

 

O professor T propõe uma outra solução para o problema. O uso da conjunção 

adversativa “mas” indica sua oposição à proposição do professor A. A pausa indica sua 

preocupação em integrar sua ideia ao que foi dito. O professor T não termina sua argumentação 

e sugere que se incluam diversos autores: 

 

Professor T - Mas eu acho que só o fato de que... o blog permite que 

você inclua diversos autores juntos, e acrescenta (excerto 35 - Só do 

fato de várias pessoas poderem acessar. Porque se você centraliza é 

mais complicado né? Vamos todo mundo mandar para a Sandra 

(pesquisadora) que a Sandra posta, não adianta, não rola.).  

 

Nesse momento os professores e gestor/pesquisador se debruçam na busca pela solução 

de um problema real.  Várias vozes vão construindo o planejamento de uma ação. A existência 

do confronto demonstra a construção do trabalho crítico colaborativo. Segundo Liberali 

(2015), o trabalho colaborativo não significa estarem todos em uma hegemonia de interesses e 

ideias. A presença da confrontação de ideias, a refutação ou negociação presente no encontro 

marca a presença da colaboração crítica.  

A construção do processo colaborativo pode ter início nesse momento, com os 

professores agindo coletivamente e planejando ações colaborativas. No entanto, esse processo 

só estará seguro de realizar-se se houver participação da gestão escolar, apoio e tempo para que 

ele se consolide, assim como nos apontam Fullan e Hargreaves (2000; 2001). A formação 
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colaborativa está na ação conjunta dos agentes envolvidos e na construção de um espaço que 

propicie a participação, sendo essencial que cada um possa acreditar que suas contribuições 

serão consideradas. 

 

5 CONTEXTO 2 - O PAPEL DO GESTOR/PESQUISADOR NA CONSTRUÇÃO DA 

COLABORAÇÃO NA ESCOLA PRIVADA 

 

          O contexto da pesquisa é um Grupo Educacional particular da cidade de São 

Paulo, mantenedor de quatro unidades escolares, que oferece serviços educacionais a 

bebês e crianças de quatro meses até dez anos. Para este artigo, e como objeto de 

estudo, discorro sobre o cargo de diretora pedagógica, atribuições da pesquisadora e das 

coordenadoras pedagógicas, como sujeitos da pesquisa. A coleta e produção de dados 

ocorreram por meio de observação participante da diretora-pesquisadora no processo 

formativo das coordenadoras pedagógicas. Esta investigação culmina com o desejo de 

mudanças na prática, propondo transformação do contexto, pautada no conceito de 

formação contínua voltada para o aperfeiçoamento profissional. 

A ideia desta pesquisa também é buscar caminhos por meio da formação 

contínua das Coordenadoras Pedagógicas (CPs) para transformação de sua prática, 

como autonomia, colaboração participativa e que possibilite um ambiente mais propício 

para a comunidade interagir no cotidiano escolar, desenvolvendo relações transparentes, 

de modo a não criar conflitos entre o grupo, aceitando e sabendo lidar com ideias 

diferentes, traçando estratégias e reformulando ações.  

Ao se propor uma formação, deseja-se que as coordenadoras pedagógicas, em 

parceria, produzam um significado compartilhado sobre as atividades de estudar, formar 

e acompanhar, com criação de ambientes de formação, pra que os sujeitos se percebam 

como participantes do processo coletivo de transformação. 

Este artigo se configura na colaboração crítica, sobre o aspecto da formação 

contínua e sua implicação na ação pedagógica e transformadora nas escolas. Para tanto, 

a equipe gestora, direção e coordenação devem garantir espaço e horário para que a 

formação aconteça em sua efetividade, para isso devem ter como pontos de atenção: 

Conscientizar a equipe de que o horário coletivo é essencial para o processo de 

qualificação e articulação da proposta curricular da escola; Estabelecer o devido 
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respeito de todos os profissionais aos tempos previstos para essa formação e 

planejamento da proposta da escola; Construir uma pauta formativa que seja 

significativa para todos, em que teoria e prática estejam intimamente relacionadas; 

Propor uma bibliografia que não subestime os CPs em sua dimensão intelectual; e 

Avaliar constantemente o processo de formação, de modo que se possa perceber sua 

articulação à função do CP e sua efetividade na transformação da escola. 

Após entender as características e necessidades relevantes destas coordenadoras, 

a diretora-pesquisadora traçou um plano de formação, juntamente com a equipe de 

coordenadoras pedagógicas, planejando e oportunizando estratégias de crescimento 

profissional e cultural a fim de que desenvolvam uma visão crítica sobre sua função e 

papel na escola e na sociedade, com o intuito de analisar se e como essa formação 

permite o desenvolvimento crítico-colaborativo das CPs e por consequência aos 

professores. 

           Os encontros são um dos momentos em que as gestoras saem da rotina atribulada e 

refletem sobre o próprio trabalho. Nestes encontros tentamos resgatar a função do coordenador. 

Analisamos o que é ou não nossa responsabilidade para evitar assumir demandas demais. Para 

tanto, alguns acordos e combinados foram idealizados para esses encontros: grupo de trabalho 

- com periodicidade mensal; os grupos desenvolvem momentos de discussão e reflexão - 

colocação dos envolvidos, pontos altos e baixos da rotina; discussão de textos teóricos - 

levantamento de textos sobre a função e os desafios em comum; parcerias produtivas - o 

grande desafio da equipe estudada é compartilhar os aprendizados e experiências bem sucedidas 

entre si.  

Para organizar a formação, proporcionamos encontros e, a fim de aprimorar a 

visualização das ações escolhidas para esta pesquisa elaborei um quadro resumo dos encontros e 

temas abordados para a coleta de dados da pesquisa, com o cronograma das tarefas e datas. 

ENCONTROS PARTICIPANTES PROPOSTA DA TAREFA 

Primeiro Encontro 

(15/02/2019) – Reunião com 

as coordenadoras para 

explicação sobre a pesquisa e 

objetivos 

CPs e diretora-pesquisadora  Apresentação da pesquisa, 

termos de consentimento para 

participação, Leitura de texto 

e discussão 

Segundo Encontro (março de 

2019) – entrevistas 

CPs e diretora-pesquisadora Momento individual de 

entrevista 

Terceiro Encontro 

(08/04/2019) - tema “Ensine 

as crianças a pensar, não o 

que pensar” composta pelo 

CPs e diretora-pesquisadora Etapas de reflexão crítica de: 

informar, confrontar e 

reconstruir e análise de 

conteúdo 



 

263  

curta metragem La Luna e 

texto reflexivo 

Quarto Encontro 

(02/05/2019) - questões para 

reflexão 

CPs e diretora-pesquisadora Apresentação às CPs de 

algumas perguntas para 

iniciar a reflexão de acordo 

com as esferas do estudar, 

formar, acompanhar 

Fonte: organizado pela autora. 

 

Após a escolha dos encontros e as temáticas, ao classificar as atividades, esta diretora-

pesquisadora entende que é necessário proporcionar condições para que haja uma formação 

contínua que realmente promova o desenvolvimento dos sujeitos, e, para isso, uma mudança na 

configuração do processo é necessária, onde haja compartilhamento das decisões com a equipe 

de coordenadoras, dando voz para suas experiências e proporcionando implementação de 

processos na gestão escolar, favorecendo a formação em momentos individuais e coletivos para 

formação da equipe e desenvolvimento profissional.  

 Fica claro então, que a direção e a coordenação, sujeitos desta pesquisa necessitam 

levantar as necessidades para adequação de um modelo de desenvolvimento, vinculando um 

trabalho na perspectiva crítica colaborativa entre pesquisadora-diretora, diretoras de unidade e 

coordenadoras pedagógicas, além de toda a equipe educacional. 

 Nesta perspectiva, é importante estabelecer uma parceria baseada na confiança e 

cumplicidade entre a direção e a coordenação a fim de consolidar e promover espaços e temas 

para reflexão, desenvolvendo a capacidade de trabalhar em equipe. É necessária esta parceria, a 

fim de proporcionar no contexto escolar uma gestão e um clima organizacional crítico e 

colaborativo contribuindo para os processos educativos, dando vez e voz a todos. 

 Observando as respostas e as intervenções propostas, verifico que o trabalho das CPs 

está focado na esfera do acompanhar, e os processos acontecem em algumas ocasiões sem 

planejamento, em uma relação confortável, o que não favorece uma prática voltada a evolução e 

estudo constante. E acreditando na formação crítica e colaborativa, é necessário avançar da 

colaboração confortável para a colaboração crítica (FULLAN e HARGREAVES, 2001).  

 É preciso se enxergar como formadores, portanto o desejo é que os envolvidos no 

processo de formação desenvolvam ações concretas e se responsabilizem pela formação 

contínua, de forma colaborativa e pautada em planejamento, estudo e acompanhamento. 

Durante os encontros, socializamos experiências, angústias, trocamos propostas 

de ações e sem dúvida realizamos formação. Formação esta que ocorreu em via de mão 
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dupla, pois também percebi meu próprio processo de formação, já que em alguns 

momentos era possível atuar como diretora pedagógica e em outros momentos como 

pesquisadora.         

            Na medida em que os encontros aconteciam, discussões e reflexões ficou confirmado 

por mim que este era o espaço que faltava na minha atuação enquanto diretora pedagógica no 

Grupo Multicultural Educação, pois ali nestes momentos de encontro eu também me 

transformava em formadora. A intenção da formação pensada no início do curso de Mestrado 

estava acontecendo entre a equipe de direção e coordenação pedagógica de forma colaborativa e 

vivenciada, com a oportunidade de troca. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As duas pesquisadoras iniciaram seus estudos com a expectativa de poder 

contribuir com a reflexão sobre as condições básicas e necessárias para subsidiar o 

trabalho do gestor educacional no espaço escolar e buscar formas de aperfeiçoamento 

dos processos de formação, tanto no âmbito público quanto privado, direcionando o 

olhar para as necessidades formativas de suas equipes (sujeitos de pesquisa). 

Pode-se considerar que entre as diferentes instituições e formações, há, em 

ambas as esferas, uma constituição de rede colaborativa, que apontam para um processo 

formativo que ofereça condições práticas para que os gestores, coordenadores e 

professores cumpram as tarefas a eles atribuídas. 

Com as formações oferecidas, as pesquisadoras idealizaram espaços formativos 

que proporcionassem formação de sujeitos críticos reflexivos, capazes de desenvolver 

suas atividades de maneira integrativa e intencional. Dialogando com Freire (2015), ele 

nos faz pensar sobre nossa prática, enquanto educadores e formadores, que é necessário 

realizar uma reflexão crítica sobre o quanto a prática se torna uma exigência na relação 

teoria e prática, o quanto estão interligadas, assumindo que a negação de uma, 

automaticamente compromete a outra.  
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RESUMO: Este artigo teve como objetivo analisar de que forma o ensino de 

disciplinas estão relacionadas com a aprendizagem da língua inglesa, além de 

mostrar possíveis meios para a integração das disciplinas de todas as ciências 

com o ensino da língua inglesa, relaciona-lá a diversas áreas identificando sua 

relação entre as demais. A interdisciplinaridade está relacionada à maneira de 

lidar com o conhecimento não levando em conta somente os conteúdos 

específicos do currículo escolar, mas sim relacioná-la aos sujeitos (discentes) e 

suas interações sociais (FAZENDA, 2001, p.11). Portanto a 

interdisciplinaridade oferta uma complementação às disciplinas do currículo, 

concebendo no âmbito do conhecimento uma compreeensão de totalidade, no 

qual os alunos possam perceber os inúmeros fatores o qual o mundo é compost, 

exercendo assim uma maior criticidade com o que ocorre ao seu redor 

(BRASIL, 2002b, p.21-22). Como procedimentos metodológicos adotou-se 

uma pesquisa exploratória e quali-quantitativa envolvendo professors e alunos a 

fim de obter informações sobre a temática em questão: A Interdisciplinaridade 

para o Ensino da Língua Inglesa emu ma escola pública do Distrito Federal. 

Como resultados, além de contribuir para o aprimoramento das pesquisas em 

linguística aplicada, espera-se compreender de que forma a aprendizagem da 

língua inglesa pode estar relacionada com o ensino das ciências naturais. 

 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Língua Inglesa, Ensino. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
    Levando em consideração nossas discussões no PIBID – Programa 

de Institucional de Bolsa de Iniciação de Docência, 2018 acerca de 

como se dá as aulas de língua inglesa do ensino médio fomos 

instigados a investigar a disciplina de língua inglesa em relação com as 

demais disciplinas do currículo, procurando analisar a importância da 

interdisciplinaridade entre a disciplina de língua inglesa e as ciências 

naturais e identificar se os professores de língua inglesa utilizam a 

interdisciplinaridade e quais os possíveis meios para alcança-la. Para 

mailto:marcos55rds@gmail.com


 

268  

tanto, elaboramos as seguintes perguntas norteadoras: “Como a 

integração com outras matérias podem contribuir para o ensino de 

língua inglesa?”, “Qual a ligação das Ciências naturais com a 

interdisciplinaridade?” e “Exatas e humanas estão presentes no ensino 

da língua inglesa?”. Deste modo, buscamos analisar de que forma o 

ensino de matérias das ciências naturais está relacionado com a 

aquisição da língua inglesa, mostrar possíveis meios para a integração 

das matérias das ciências sociais com o ensino da língua inglesa, 

relacionar a língua inglesa com outras áreas das ciências naturais e 

identificar a relação da língua inglesa com outras áreas. 

      Ao abordar o tema “interdisciplinaridade” é de extrema importância 

destacar o seu conceito e o conceito de multidisciplinaridade e 

transdisciplinaridade para que compreendendo estes conceitos 

possamos distingui-los e aprofundar nossos estudos.  

                    Entende-se como interdisciplinaridade a integração de outras áreas 

específicas, tendo como finalidade  a promoção da interação entre o 

aluno, o professor e seu cotidiano. Podemos considerar nos dias atuais 

as ciências como umas das mais diversas em função de seus  vários 

campos de trabalho. Até aqui nos definirmos interdisciplinaridade 

como a conexão entre as  disciplinas da todas as ciências, cabe agora 

pensar no currículo apenas na formatação de sua grade. Entregamos se 

colocarmos  interdisciplinaridade como atitude de busca a frente ao 

conhecimento, está entre nos pensarmos em aspectos que envolvem a 

cultura do lugar onde se formam  professores e seu aspecto humano. 

Dessa forma, na medida em que ampliamos a análise do campo 

conceitual da Interdisciplinaridade surge à possibilidade de 

explicitação de seu aspecto epistemológico e praxeológico. Somente 

então, torna-se possível falar sobre o  professor e sua formação, e 

dessa forma no que se refere às disciplinas e conteúdos (FAZENDA, 

2015). Não devemos portanto, confundir interdisciplinaridade escolar 

com interdisciplinaridade cientifica (FAZENDA, 2013). A 

interdisciplinaridade escolar possui uma perspectiva educativa, assim 

seus saberes escolares procedem de uma estruturação diferente dos 

pertencentes aos conhecimentos constitutivos das ciências. Na 
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interdisciplinaridade escolar as noções, finalidades habilidades e 

técnicas tem como objetivo favorecer, acima de tudo, o processo do 

ensino aprendizagem do estudante respeitando assim os sabores do 

estudantes e sua junção. 

      O ensino-aprendizagem da Língua Estrangeira (LE) vem sendo 

descrito de várias perspectivas porém a que iremos abordar aqui são: 

behavoritas e comunicativa. Sendo a behavorista baseado na ideia da 

imitação e repetição de um modelo, quando uma professora vem 

dizendo uma frase e os alunos repetem, este método não é só mostrado 

na LE como também em outras disciplinas, sejam ela de humanas ou 

de exatas, tais como matemática e história. Enquanto na perspectiva 

comunicativa, uma das teorias mais recentes, possui ênfase no sentindo 

em qual produzimos a língua alvo (LA), possuímos um propósito ao 

colocar a língua em prática, quer seja pra pedir um favor, dar uma 

informção ou expressar sentimentos (colocar referência). Quando 

saímos do sistema lingüístico, no entanto, descobrimos imediatamente 

que precisamos também estabelecer relações entre o sistema 

lingüístico e os outros sistemas, incluindo, por exemplo, os sistemas 

culturais, as regras de boas maneiras, as relações de poder, entre 

outros. 

                    Entramos portanto na transdisplinaridade, onde começa na 

disciplinaridade, passa rola multidisciplinaridade, perpétua pela 

interdisciplinaridade e entra na transdisplinaridade. 

                    A transdisciplinaridade, numa adaptação livre da terminologia de 

Nicolescu (1999), é o estágio final de uma visão evolucionista de 

ciência que começa com a disciplinaridade, evolui para 

multidisciplinaridade, daí para a interdisciplinaridade e finalmente 

para a transdisciplinaridade. Para entendê-la temos que partir da idéia 

bem simples de que a ciência é dividida em áreas de conhecimento, 

normalmente referidas como disciplinas. Com o desenvolvimento da 

ciência houve uma proliferação de disciplinas, cada uma voltada para 

um segmento cada vez menor da realidade. Essa visão da ciência como 

um mapa recortado em pequenas áreas é o que podemos chamar de 

disciplinaridade. Cada disciplina forma um pequeno feudo, separado 
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dos outros por muros quase intransponíveis, erguidos para abrigar e 

proteger seus vassalos da invasão dos outros feudos, de modo que 

qualquer conhecimento produzido fica retido dentro dos muros de 

proteção, sem possibilidade de ser compartilhado com outras 

disciplinas. A disciplinaridade, portanto, implica a divisão da ciência 

em compartimentos fechados, isolados, supostamente auto-suficientes 

e cercados de espaço vazio. 

 

1. Referencial Teórico 

 

 A interdisciplinaridade, segundo Ivani Fazenda, consiste em uma 

atitude, uma maneira de ser e fazer relacionada à maneira de lidar com 

o conhecimento. Ou seja, para ela a interdisciplinaridade deve ser 

relacionada à maneira de enxergar e colocar em prática a escola, pois 

“a interdisciplinaridade é essencialmente um processo que precisa ser 

vivido e exercido” (FAZENDA, 2001, p.11). Além de que também não 

se deve levar em conta somente os conteúdos específicos do currículo 

escolar, mas sim relaciona-la aos sujeitos (alunos) e suas interações 

sociais. 

 

Figura 1 – Interdisciplinaridade entre disciplinas escolares 
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 Na figura 1 ilustra-se a relação entre as várias disciplinas 

curriculares, a interdisciplinaridade aqui se dá nos conteúdos 

específicos estudos pelos alunos. 

Figura 2 – Interdisciplinaridade no âmbito social 

  

     Na figura 2 a imagem ilustrativa já nos mostra o conceito de 

interdisciplinaridade abordado por Ivani Fazenda no que se relaciona 

com o ser e o fazer e  a maneira de lidar com o conhecimento, 

entendemos aqui que a autora explana sobre a interação social do 

sujeito (aluno) e que a interdisciplinaridade vai além de relacionar 

apenas matérias entre si para que haja um processo produtivo e 

significativo no ensino-aprendizagem, mas sim em relacionar o 

conhecimento com o âmbito social em que o sujeito está inserido.  

    Tendo em vista que a discussão sobre interdisciplinaridade é 

recente, faz se essencial um breve histórico da educação no Brasil para 

assim compreendermos como se deu o desenvolvimento da relação 

entre as disciplinas no ensino regular do Brasil. 

    É importante lembrar que a virada de milênio dos anos 2000 

compreende a um contexto histórico em que o trabalho intelectual 

sofre divisão divisão, ocorre a separação do conhecimento e a 

ascendência das especializações, as quais exigem a retomada ao 

primeiro conceito de interdisciplinaridade, a importância da interação e 
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transformação mútua entre as diferentes áreas do saber, porém, esse 

conceito foi sendo reprimido pela racionalidade da revolução industrial 

ao longo do século. Pois, esse pensamento colabora com o ir além da 

divisão do pensamento e do conhecimento. 

    Assim, a interdisciplinaridade aspira a  superação do racional 

científico, propõem uma visão do todo para quebrar paradigmas, como 

podemos contemplar na seguinte citação, 

A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, 

que pode ser o objeto de conhecimento, um 

projeto de investigação, um plano de intervenção. 

Nesse sentido, ela deve partir da necessidade 

sentida pelas escolas, professores e alunos de 

explicar, compreender, intervir, mudar, prever, 

algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a 

atenção de mais de um olhar, talvez vários. 

(BRASIL, 2002, p. 88-89) 

 

 
     Deste modo, dialoga-se também a importância da 

interdisciplinaridade no âmbito escolar, uma vez que se recupera a 

totalidade e complexidade do conhecimento, além de que as escolas 

que fazem uso da interdisciplinaridade adquirem ganhos como, a 

melhor interação dos professores com seus colegas de trabalho, o 

repensar da prática docente, o desenvolvimento do trabalho em grupo 

por parte dos alunos tendo em vista o ensino voltado para a 

compreensão de mundo, de contexto ao qual eles se inserem e 

consequentemente a escola tem sua proposta pedagógica refletida por 

seus agentes a todo o momento adquire parceria com a comunidade em 

que está inserida, ou seja, trazendo a sua articulação com a escola para 

que assim possam todos pensar no que é melhor para esses alunos, o 

que eles precisam etc. 

      A interdisciplinaridade abordada nos PCN‟S tem como princípio 

sua integração a prática docente voltada para o desenvolvimento de 

competências e habilidades comuns aos alunos. O qual propicia a 

comunidade escolar uma maior mobilização a cerca de objetivos 
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educacionais abrangentes. O que podemos perceber na seguinte 

citação dos PCN‟S. 

Um trabalho interdisciplinar, antes de garantir 
associação temática entre diferentes disciplinas – 
ação possível, mas não imprescindível –, deve 
buscar unidade em termos de prática docente, ou 
seja, independentemente dos temas/assuntos 
tratados em cada disciplina isoladamente. Em 
nossa proposta, essa prática docente comum está 
centrada no trabalho permanentemente voltado 
para o desenvolvimento de competências e 
habilidades, apoiado na associação ensino–
pesquisa e no trabalho com diferentes fontes 
expressas em diferentes linguagens, que 
comportem diferentes interpretações sobre os 
temas/assuntos trabalhados em sala de aula. 
Portanto, esses são os fatores que dão unidade ao 
trabalho das diferentes disciplinas, e não a 
associação das mesmas em torno de temas 
supostamente comuns a todas elas. (BRASIL, 
2002b, p. 21-22). 

 

     Destarte, a interdisciplinaridade nos oferece uma complementação 

às disciplinas do currículo, concebendo no âmbito do conhecimento 

uma compreensão de totalidade, no qual os alunos possam perceber os 

inúmeros fatores o qual o mundo é composto, exercendo assim uma 

maior criticidade com o que ocorre ao seu redor, seu cotidiano, no 

ambiente social em que está inserido. 

      Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade é a junção do 

conhecimento vasto das disciplinas, não a exclusão delas, fazendo que 

as mesmas dialoguem entre si para a construção do saber mediado 

pelos seus processos históricos e culturais. Sendo assim, é importante 

desenvolver a interdisciplinaridade na escola, pois se propõe um tema 

com abordagem em diferentes disciplinas, impulsionando o processo 

de ensino-aprendizagem através de diversas áreas do saber de forma 

inovadora e não fragmentada. 

(...) É importante enfatizar que a 

interdisciplinaridade supõe um eixo 

integrador, que pode ser o objeto de 

conhecimento, um projeto de investigação, 
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um plano de intervenção. Nesse sentido ela 

deve partir da necessidade sentida pelas 

escolas, professores e alunos de explicar, 

compreender, intervir, mudar, prever, algo 

que desafia uma disciplina isolada e atrai a 

atenção de mais de um olhar, talvez vários. 

(Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino 

Médio. Brasília: MEC, 2002, p. 88 e 89). 

 

      Em resumo, na perspectiva escolar a interdisciplinaridade não se 

vale da demanda de criar novas disciplinas ou saberes, mas de utilizar 

os conhecimentos de diversas disciplinas para resolver um problema 

ou compreender um determinado fenômeno observado na 

contemporaneidade sob diferentes pontos de vista. 

    “A interdisciplinaridade tem uma função instrumental. Trata-se de 

recorrer a um saber diretamente útil e utilizável para resolver às 

questões e aos problemas sociais contemporâneos (Parâmetros 

Curriculares Nacionais - Ensino Médio. Brasília: MEC, 2002, p. 34)”. 

       O professor, no mundo moderno de hoje, age como mediador do 

conhecimento ao aluno, e para fazer com que ele possa aprender “por 

si só”, é papel fundamental do professor inovar em sua prática, 

procurar estar em constante mudança em sua técnica de ensino e dar o 

devido suporte aos alunos, tendo um bom relacionamento com eles. 

Do ponto de vista afetivo, estes autores consideram que o professor 

representa confiança para o aluno, poder social, intelectual e um 

modelo a seguir, além da motivação do desejo de saber. Nesse âmbito 

de 

aprendizagem, para a interdisciplinaridade acontecer de forma natural, 

é preciso ter sensibilidade ao contexto dos alunos e atenção à prática 

que media sua detenção de conhecimento, embora seja necessária a 

cooperação didática de mais de um professor para a prática e 

sistematização da interdisciplinaridade. 

        Normalmente, é mais comum que professores de ensino 

fundamental trabalhem com a interdisciplinaridade em sua prática 

escolar, visto que existe uma gama de matérias que ele pode se deter e 
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relacioná-las de forma coesa para o desenvolvimento do ensino-

aprendizado de seus alunos, uma vez que essa proposta de ensino exige 

justamente superar o tratamento supérfluo do conhecimento escolar. 

Dentro dessa perspectiva, os vários conhecimentos se interligam e se 

relacionam com a realidade na comunidade na qual o aluno está 

inserido. 

 

 

 

 

 

2. Metodologia: 

Abordagem, métodos de coleta e de análise: 

A presente pesquisa utilizará o método exploratório, pois 

iremos de encontro à realidade que buscamos, e, segundo Gil (2009), 

este método é visto como primeiro passo de um trabalho científico. 

Tem por finalidade possibilitar melhor familiarização sobre o assunto, 

provocar a construção de hipóteses, permitindo a delimitação de uma 

temática e de seus objetivos, tornando o problema mais explícito. Em 

geral, envolve um levantamento bibliográfico, entrevistas, aplicação de 

questionários ou estudo de caso (GIL,2009). 

Por conseguinte, utilizaremos a abordagem metodológica quali-

quantitativa, tendo em visto que, insere-se em um paradigma de 

combinação das modalidades qualitativa e quantitativa. 

Consequentemente, requer o uso de recursos e técnicas estatísticas, 

porém não refuta a interpretação dos fenômenos e da atribuição de 

significados aos dados. É importante acentuar que o uso de abordagens 

qualitativas trouxe grande e variada contribuição ao avanço do 

conhecimento em educação ao longo do projeto, permitindo 

compreender melhor processos escolares, como os de aprendizagem, 

de relações, de processos institucionais e culturais, de socialização e 

sociabilidade, do cotidiano escolar em suas múltiplas implicações, das 

formas de mudança e da resistência presente nas ações educativas. 

Como prática dessa metodologia, faremos, primeiramente, uma 
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entrevista estruturada com dois professores no intuito de identificar se 

as metodologias (aula) visam o uso da interdisciplinaridade e descrever 

os possíveis meios para a integração de todas as ciências com o ensino 

da língua inglesa. Posteriormente, será elaborado um questionário 

fechado para uma turma de vinte ou trinta alunos, com o objetivo de 

identificar a relação da língua inglesa com outras áreas das ciências 

naturais e constatar se as respostas dos alunos correspondem ao que os 

professores responderão na entrevista. 

                  Segundo Schneider e Schmitt (idem), a análise de conteúdo 

constitui-se em: 

 

(...) um conjunto de procedimentos que têm como 

objectivo a produção de um texto analítico no qual 

se apresenta o corpo textual dos documentos 

recolhidos de um modo transformado. Essa 

transformação do corpo textual pode ocorrer de 

acordo com regras definidas e deve ser 

teoricamente justificada pelo investigador através 

de uma interpretação adequada  (...) pode encarar-

se [a análise de conteúdo] como um procedimento 

destinado a destabilizar a integridade imediata da 

superfície textual, evidenciando os seus aspectos 

que não são directamente intuitivos, mas estão 

presentes (SCHNEIDER e SCHMITT, 1998, p.70). 

 

Dessarte, a análise de conteúdo será utilizada para enriquecer a 

interpretação das respostas contidas na entrevista estruturada. Em 

seguida, quantificaremos os dados do segundo questionário, em forma 

de tabela, para obtermos a quantidade certa de respostas encontradas.  

 

3. População e Amostra: 

Nossa proposta é trabalhar com o universo de alunos de um 

Instituto Federal de Brasília - IFB, escolhido por ser o local onde os 

autores desta pesquisa desenvolvem o projeto PIBID-2018, criando 

assim um interesse por pesquisar a realidade dessa instituição de 

ensino da rede pública com a língua inglesa. Participarão da pesquisa 



 

277  

de quinze a trinta alunos e dois professores. Portanto, ao fim da 

aplicação dos instrumentos de pesquisa, analisaremos os dados 

encontrados dos alunos em relação à entrevista dos professores para 

que assim possamos identificar pelas respostas dos alunos se os 

professores inserem as ciências naturais de forma interdisciplinar com 

a língua inglesa e o meio que esses professores utilizam. 

Os instrumentos de pesquisa que utilizaremos se desenvolverão 

por meio de uma entrevista estruturada e um questionário fechado.  

4. Resultados e Discussão 

  

             Ainda que a presente pesquisa esteja em andamento nos trouxe 

várias reflexões ao estudo realizado acerca da prática docente, nos 

levando a ter um olhar minucioso para o ensino de língua inglesa 

em relação as demais matérias obrigatórias ofertas no ensino 

regular. Assim, comprendemos a importância de atividades 

interdisciplinares, levando nossos alunos a terem uma 

aprendizagem significativa.  

5. Considerações Finais 

 

 Consideramos 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 

teóricometodológicos desenvolvidos pelos pesquisadores, 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.  
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Resumo: A educação é um direito reconhecido constitucionalmente, e nos contextos 

prisionais foram implementadas políticas afirmativas que oportunizam a leitura como 

um mecanismo legal de redução de pena. O projeto “Remição da Pena pela Leitura”, 

instituído na Bahia através da Lei nº 20.255/2013 vem sendo desenvolvido no Conjunto 

Penal de Vitória da Conquista desde o ano de 2017. Esse trabalho tem como objetivo 

fomentar a prática de leitura como suporte para promoção do letramento social, 

desdobrando-se em práticas discursivas e enunciatórias, para que possam contribuir com 

visões críticas, criativas e libertárias de convívio no meio social. O referencial teórico 

baseia-se em legislações da EJA e nas concepções de Ângela Kleiman, Michel Foucault 

e Edson Passetti. A utilização da sequência didática expandida, proposta por Rildo 

Cosson, visa ampliar a experiência de leitura em saberes e práticas pedagógicas, 

voltadas para o letramento escolar. Para a realização dessa atividade, utilizaremos uma 

abordagem qualitativa e o tipo de pesquisa etnográfico, quanto ao processo de 

investigação do fenômeno em apreço, faremos uso das concepções de linguística 

aplicada a partir de uma abordagem participante, pois o pesquisador também atua como 

docente de língua portuguesa nesse ambiente de aprendizagem. Espera-se com esse 

trabalho acadêmico que a prática literária desenvolvida através do projeto de Remição 

da Pena pela Leitura possa colaborar com os apenados no processo de letramento 

cultural e social, bem como, possibilitar para esses internos ao saírem da prisão, novas 

conquistas no mercado de trabalho e o engajamento e sentimento de pertencimento nos 

grupos sociais aos quais estão inseridos. 

 

Palavras-chave: Remição. Leitura. Letramento. 

 

Abstract: Education is a constitutionally recognized right, and in prison settings 

affirmative policies have been put in place that make reading a legal mechanism for 

reducing punishment. The project “Removal of the Penalty for Reading”, instituted in 

Bahia through Law No. 20.255 / 2013 has been developed in the Vitória da Conquista 

Penal Set since 2017. This work aims to encourage reading practice as a support for 

promotion. of social literacy, unfolding in discursive and enunciative practices, so that 

they can contribute with critical, creative and libertarian visions of living in the social 

environment. The theoretical framework is based on EJA legislation and on the 

conceptions of Ângela Kleiman, Michel Foucault and Edson Passetti. The use of the 

expanded didactic sequence, proposed by Rildo Cosson, aims to broaden the reading 

experience in knowledge and pedagogical practices, focused on school literacy. To 

carry out this activity, we will use a qualitative approach and the type of ethnographic 

research, as for the process of investigation of the phenomenon under consideration, we 

will use the concepts of linguistics applied from a participant approach, because the 

researcher also acts as a language teacher. In this learning environment. It is hoped with 

this academic work that the literary practice developed through the project of Removing 

mailto:edealmeidaresende@yahoo.com.br
mailto:camposacademico@gmail.com
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Feather by Reading can collaborate with the inmates in the process of cultural and social 

literacy, as well as enable these inmates to leave the market, new achievements in the 

market and the engagement and sense of belonging in the social groups to which they 

are inserted. 

Keywords: Remission. Reading. Literature. 

 

1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, a educação é um direito constitucional, ratificado por documentos 

internacionais, dos quais, o governo brasileiro é signatário. No entanto, a garantia de 

acesso à educação ainda não é oportunizada a todos os cidadãos, especialmente se 

olharmos para os grupos sociais excluídos da sociedade, como as pessoas encarceradas. 

Quando pensamos em educação prisional, com base no senso comum, acabamos por 

reproduzir o imaginário de que o processo educacional não deve fazer parte deste 

universo, pois a cadeia é um local de punição para criminosos e marginais que merecem 

sofrer para minimizar o delito cometido, como, como afirma Proença (2015): 

 
As penitenciárias apresentam arquitetura de ambiente hostil, 

cinzento e frio, apresentam trancas, grandes portões, apertadas celas 

e uma rotina que demostra o sentimento de punição que a sociedade 

tem sobre as pessoas que transgrediram as normas de condutas 

sociais. Para o senso comum, transita a ideia de que marginais, 

delinquentes, criminosos – adjetivos dados àqueles que cometem 

alguma transgressão contra a sociedade –, merecem sofrer, como se 

o sofrimento humano fosse capaz de expurgar a culpa pelo delito 

cometido. (PROENÇA, 2015, p.108) 

 

Com base no excerto acima apresentado por PROENÇA, é patente que uma 

grande parcela da sociedade brasileira acredita que o sistema punitivo aplicado aos 

delinquentes é o melhor caminho para minimizar os males sociais. Contudo, esse 

pensamento caminha na contramão da história, pois é preciso pensar em estratégias e 

caminhos que possam mitigar essa violência desenfreada na sociedade, desde o seu iter 

criminis (caminho do crime) até o processo de execução da pena. Afinal, esse indivíduo, 

um dia retornará para a sociedade, e, queremos que ele retorne melhor do que ingressou. 

Pensando nisso, o letramento é uma trajetória significativa tanto na formação quanto na 

avaliação desse sujeito, pois a leitura e a escrita são instrumentos indispensáveis para a 

vida de qualquer pessoa, especialmente, àqueles enclausurados, que precisam de uma 

mudança de vida. 

 

 Para explicar essa relação entre corpo e castigo, Michel Foucault 

apresenta esse excerto como mudança na forma de punição dos delinquentes, ou seja, 
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muda-se a pena de suplício para o modelo de restrição, coação e privação do corpo do 

condenado através do enclausuramento, Para Foucault: “qualquer intervenção sobre ele 

pelo enclausuramento, pelo trabalho obrigatório visa privar o indivíduo de sua liberdade 

considerada ao mesmo tempo como um direito e como um bem.” (2012, p. 16). 

 

 Após esse breve conceituação histórica sobre as formas de punição do 

condenado e negação de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, como o 

direito ao trabalho, educação, saúde e etc. Passaremos a mostrar essa virada conceitual e 

legislativa que o Brasil deu com a implementação da Lei de Execuções Penais, tratando 

o preso como ser humano que teve apenas a restrição de sua liberdade, mas não os 

outros direitos que lhe são inerentes. 

 

Diante desse cenário, a Lei de Execução Penal (LEP, lei nº 7.210 de 11 de julho de 

1984) inova em nosso ordenamento pátrio, pois em seu artigo 126 traz a possibilidade 

de abatimento da pena para o preso que trabalha no estabelecimento prisional. Contudo, 

esse dispositivo era bem taxativo, ou seja, possibilitando a redução de 1(um) dia de 

pena para cada 3(três) dias de trabalho. Diante disso, a lei não abordava a questão da 

redução da pena pela participação na instrução escolar, pois inexistia lei que tratasse 

sobre essa polêmica na época. Nesse sentido, em 2007, o STJ (Superior Tribunal de 

Justiça) emite a Súmula de nº 341 tentando pacificar o entendimento, afirmando que a 

frequência em curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de 

execução da pena seja no regime fechado ou semiaberto. Ocorre que essa súmula por 

não vincular os tribunais e magistrados, ela acabou gerando uma série de decisões 

divergentes. Nesse diapasão, somente com a Lei no. 12.433, sancionada pela presidente 

Dilma Rousseff em 29 de junho de 2011, que alterou a Lei de Execução Penal, tornando 

direito de o interno reduzir a pena pela educação em prisões. A redação da lei dispõe no 

Art. 126: “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá 

remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”. Assim, surgem 

políticas afirmativas que asseguram aos apenados o direito ao trabalho, ao estudo, aos 

projetos de educação compreendidos como mecanismo de ressocialização, capazes de 

oportunizar educação no cárcere, com garantia da remição
18

 da pena pelo trabalho e 

pelo estudo. 

 

                                                           
"Remição" (com ç), significa "resgate, reaquisição, libertação, quitação, abatimento". 



 

283  

Além do estudo, assegurado pela legislação em todos os estabelecimentos 

penitenciários do país, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que faz parte do 

sistema judiciário com atuação em todo o território nacional e serve para controlar 

administrativa e financeiramente o judiciário, bem como, assegura que os juízes 

cumpram com os seus deveres funcionais.  Esse órgão através da recomendação de nº 

44, inciso V de 26 de novembro de 2013, admite a leitura no contexto prisional como 

um direito à redução da pena, nos seguintes termos: 

V - estimular, no âmbito das unidades prisionais estaduais e federais, 

como forma de atividade complementar, a remição pela leitura, 

notadamente para apenados aos quais não sejam assegurados os 

direitos ao trabalho, educação e qualificação profissional, nos termos 

da Lei n. 7.210/84 (LEP - arts. 17, 28, 31, 36 e 41, incisos II, VI e 

VII), observando-se os seguintes aspectos: 

a) necessidade de constituição, por parte da autoridade penitenciária 

estadual ou federal, de projeto específico visando à remição pela 

leitura, atendendo a pressupostos de ordem objetiva e outros de ordem 

subjetiva; b) assegurar que a participação do preso se dê de forma 

voluntária, disponibilizando-se ao participante 1 (um) exemplar de 

obra literária, clássica, científica ou filosófica, dentre outras, de 

acordo com o acervo disponível na unidade, adquiridas pelo Poder 

Judiciário, pelo DEPEN, Secretarias Estaduais/Superintendências de 

Administração Penitenciária dos Estados ou outros órgãos de 

execução penal e doadas aos respectivos estabelecimentos prisionais; 

c) assegurar, o quanto possível, a participação no projeto de presos 

nacionais e estrangeiros submetidos à prisão cautelar; d) para que haja 

a efetivação dos projetos, garantir que nos acervos das bibliotecas 

existam, no mínimo, 20 (vinte) exemplares de cada obra a ser 

trabalhada no desenvolvimento de atividades; e) procurar estabelecer, 

como critério objetivo, que o preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a 

30 (trinta) dias para a leitura da obra, apresentando ao final do período 

resenha a respeito do assunto, possibilitando, segundo critério legal de 

avaliação, a remição de 4 (quatro) dias de sua pena e ao final de até 12 

(doze) obras efetivamente lidas e avaliadas, a possibilidade de remir 

48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12 (doze) meses, de acordo com 

a capacidade gerencial da unidade prisional; f) assegurar que a 

comissão organizadora do projeto analise, em prazo razoável, os 

trabalhos produzidos, observando aspectos relacionados à 

compreensão e compatibilidade do texto com o livro trabalhado. O 

resultado da avaliação deverá ser enviado, por ofício, ao Juiz de 

Execução Penal competente, a fim de que este decida sobre o 

aproveitamento da leitura realizada, contabilizando-se 4 (quatro) dias 

de remição de pena para os que alcançarem os objetivos propostos; g) 

cientificar, sempre que necessário, os integrantes da comissão referida 

na alínea anterior, nos termos do art. 130 da Lei n. 7.210/84, acerca da 

possibilidade de constituir crime a conduta de atestar falsamente 

pedido de remição de pena ;h) a remição deverá ser aferida e 

declarada pelo juízo da execução penal competente, ouvidos o 

Ministério Público e a defesa; i) fazer com que o diretor do 
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estabelecimento penal, estadual ou federal, encaminhe mensalmente 

ao juízo da execução cópia do registro de todos os presos participantes 

do projeto, com informações sobre o item de leitura de cada um deles, 

conforme indicado acima; j) fornecer ao apenado a relação dos dias 

remidos por meio da leitura. 

Diante desse dispositivo legal, o Estado da Bahia, através da Lei nº 

20.255/2013, institui o Programa “Remição da Pena Por Estudo através da Leitura” nos 

estabelecimentos prisionais, com o objetivo de remir, ou seja, de reduzir a pena. O 

reconhecimento dessa lei é consequência de uma política pública afirmativa pautada na 

Lei de Execução Penal (LEP) de 2011 (BRASIL, 2011a) e na Resolução de nº 2 de 19 

de maio de 2010 do Conselho Nacional de Educação (CNE) (BRASIL, 2010). Ambas 

dispõem sobre as Diretrizes Nacionais para a oferta da Educação Básica nos 

estabelecimentos penais de todo o país. 

 

Através desse projeto e da prática literária esperamos auxiliar o apenado numa 

trajetória de se tornar um leitor proficiente, ou seja, crítico, reflexivo, e com isso lhe 

possibilitar a oportunidade de repensar seu papel de cidadão o que, de certo pode 

colaborar com seu processo de reinserção social, após o cumprimento da sua pena e seu 

retorno à condição de plena cidadania. Logo, buscamos com esse trabalho mostrar a 

importância da leitura como fenômeno de (trans) formação social. 

 

2 A Educação no Sistema Carcerário 

 

A educação no cárcere inicia-se no Brasil na década de 50, valendo ressaltar que 

ela surge como mais uma política de ressocialização dos apenados, para isso, fazia-se 

necessárias parcerias entres os órgãos governamentais juntamente com suas secretárias 

estaduais e municipais de educação, contudo, essa implementação não ocorreu em todos 

os estados da federação por diversos motivos, tais como: falta de infraestrutura dos 

presídios, questões financeiras, ausência de alunos nas salas de aula por pressão dos 

internos, assim como, pelos agentes de segurança  que achavam que os presos deviam 

cumprir suas penas e não ter assegurados direitos sociais, a exemplo, do acesso e 

permanência na escola. 

 

Os avanços na educação prisional começaram com a promulgação da 

constituição federal de 1988 que inseriu em seu conteúdo, um capítulo referente aos 
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direitos sociais, entre eles, o direito universal à educação, que sempre foi historicamente 

negado às camadas populares da sociedade. Seguindo essa linha positiva de avanço 

legislativo, surge a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional(LDB) que mantém 

acessa a discussão sobre as políticas públicas de acesso e permanência à educação dos 

grupos historicamente excluídos. Nesse sentido, no ano de 2010, o Conselho Nacional 

de Educação por meio de pareceres e resoluções assegurou o atendimento escolar para 

as pessoas privadas de liberdade. Na criação do Plano Nacional de Educação de 2001-

2011 através da Lei 10.172/2001, havia uma exigência de implantação de programas de 

educação de jovens e adultos nos níveis fundamental e médio e formação profissional 

em todas as unidades prisionais que atendesse adolescentes e jovens infratores. 

 

Já o Plano Nacional de Educação 2014-2024 mediante a Lei nº 13.005/2014 

amplia as garantias educacionais para os sujeitos privados de liberdade, quando 

determina a oferta de educação de jovens e adultos nas etapas do ensino fundamental e 

médio para todos os estabelecimentos penais.  

 

Ademais, o direito à educação nas prisões também estão consubstanciadas nas 

legislações penais, como: o Código penal que prevê como um dos direitos do preso, a 

garantia da educação no sistema prisional, a Lei de Execuções Penais (LEP), Lei nº 

7210/1984, em seus artigos 10, 11, 17 a 21-A  prevê a assistência educacional para os 

presos. 

 

Recentemente a Lei de Execuções Penais foi alterada, pois havia divergência 

doutrinária e jurisprudencial sobre o direito de remição (abatimento) da pena pelo 

estudo, pois muitos juízes e tribunais só aceitavam o trabalho como forma de redução da 

pena, ou seja, para cada três dias de trabalho, haveria a redução de um dia da pena. 

Assim, só com a criação da Lei 12.433/2011, em seu artigo 126 que prevê a redução de 

um dia da pena para cada doze horas de frequência escolar. Além disso, o preso tem 

direito ao acréscimo de um terço em sua remição, no caso de conclusão do ensino 

fundamental, médio ou superior. 

Finalmente, chegamos à remição pela leitura, objeto de estudo dessa pesquisa, 

onde através da recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça que ampliou 

o conceito de remição além das atividades de ensino, a saber, inserindo a leitura e a 

produção textual de resumos e resenhas como direito a diminuição da pena. Essa 
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recomendação prevê que o preso tem direito a ler um livro por mês, após a leitura, ele 

poderá produzir uma resenha ou resumo e terá a condição de remir quatro dias da sua 

pena. Sendo assim, ao longo de doze meses, ele terá quarenta e oito dias remidos. Vale 

ressaltar que os livros podem ser literários, didáticos, científicos e etc. È bom informar 

que além da redução da pena, o projeto busca aprimorar os conhecimentos e habilidades 

de leitura e escritas desses internos, assim como, promover através do letramento sua 

reinserção social. 

 

2.1 A EDUCAÇÃO NO CONJUNTO PENAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

        A educação escolar tem seu inicio no Conjunto Penal de Vitória da 

Conquista no ano de 2017, onde o Estado da Bahia estabelece um termo de cooperação 

técnica entre Secretária de Administração Penitenciária (SEAP) e Secretária Estadual de 

Educação (SEC) para criação e implementação da educação escolar nesse 

estabelecimento prisional. Para isso, o estado define objetivo e atribuições para as 

ambas às secretarias de governo. Nesse diapasão, o governo federal exigiu aos estados 

criarem de acordo com suas especificidades, o Plano Estratégico de Educação no 

Âmbito do Sistema Prisional.  

 

        Dentro dessa perspectiva, a Secretária Estadual de Educação da Bahia 

determinou que a educação prisional no Conjunto Penal de Vitória da Conquista ficasse 

sob a responsabilidade do Colégio Estadual Kléber Pacheco de Oliveira, escola que tem 

a atribuição de garantir a oferta de ensino, bem como, a certificação desses alunos. Para 

isso, a escola oferta o ensino fundamental e médio para dez turmas, sendo oito turmas 

para as séries finais do ensino fundamental e 02 turmas no ensino médio. Valendo 

ressaltar que é ofertado o ensino regular tanto no matutino quanto no vespertino, ou 

seja, são cinco turmas no matutino e cinco turmas no vespertino, pois se faz necessário 

contemplar todos os alunos matriculados e que participam de alguma atividade 

laborativa no turno oposto.  

 

       No que tange a modalidade de ensino, a escola adota a Educação de Jovens 

e Adultos(EJA), onde os alunos tem a possibilidade através da submodalidade  Tempo 

de Aprender, de concluir tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio durante 

dois anos letivos, para isso, são ofertadas 3 disciplina por semestre, e a distribuição 
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ocorre em 3 dias da semana, a saber, segundas, quartas e sextas-feiras, pois nas terças e 

quintas-feiras, ocorre a visita intima dos internos. 

 

Com relação às questões pedagógicas, administrativas e financeiras da 

instituição de ensino nesse ambiente de aprendizagem, elas ocorrem através de uma 

parceria entre entes públicos e iniciativa privada, pois o presídio de Vitória da 

Conquista é administrado por uma empresa terceirizada sob o nome de Socializa, essa 

empresa é responsável pela contratação da pedagoga e professor de educação física que 

atuam em colaboração com os professores efetivos da rede estadual de ensino. Enquanto 

que, a direção escolar é de inteira responsabilidade da escola estadual. È importante 

informar que os alunos recebem os kits pedagógicos (caneta, lápis, borracha, caderno e 

livros), como também, a merenda escolar, todos esses itens comuns a uma escola 

sofrem restrições da coordenação de segurança da unidade prisional, pois se faz 

necessário o cumprimento de regras de segurança e controle para garantia da ordem e da 

paz naquele espaço de aprendizagem. 

 

       Diante do que foi exposto, esperamos que as práticas educativas e literárias  

propostas aos sujeitos participantes da pesquisa, promovam o seu letramento, 

aprimorando o uso social da linguagem, da palavra e das experiências de cada 

indivíduo, a partir das produções textuais exigidas. 

 

2.2 EJA NAS PRISÕES: PERCURSOS HISTÓRICOS 

 

A gênese da educação de jovens e adultos nos remete ao período colonial, onde 

as poucas escolas existentes nessa época ficavam restritas aos filhos das classes média e 

alta, cabendo aos mais pobres, uma educação que não visava apenas a “transmissão” de 

conhecimentos, mas a divulgação da fé cristã. Diante disso, não existe uma 

sistematicidade nesse modelo de ensino. Assim, com a reforma pombalina e com a 

promulgação da primeira constituição brasileira pós-independência, em que a 

constituição trazia em seu artigo 179 que a instrução primária era gratuita e para todos 

os cidadãos, mas isso na prática não se efetivou.  

Nesse percurso histórico, as duas próximas constituições, a saber, a 1934 e 1937, 

ambas sob o governo de Getúlio Vargas, representaram um retrocesso para a educação 
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brasileira, pois o estado se desincumbiu da responsabilidade com a educação pública 

gratuita  e para todos. Diante disso, surgem educadores, pensadores e filósofos em 

defesa de educação não elitista, libertadora e democrática, é o caso do nosso célebre 

Paulo Freire que nas palavras de Aranha (1996, p.209): 

Ao longo das mais diversas experiências de Paulo Freire pelo mundo, 

o resultado sempre foi gratificante e muitas vezes comovente. O 

homem iletrado chega humilde e culpado, mas aos poucos descobre 

com orgulho que também é um “fazedor de cultura” e, mais ainda, que 

a condição de inferioridade não se deve a uma incompetência sua, mas 

resulta de lhe ter sido roubada a humanidade. O método Paulo Freire 

pretende superar a dicotomia entre teoria e prática: no processo, 

quando o homem descobre que sua prática supõe um saber, conclui 

que conhecer é interferir na realidade, de certa forma. Percebendo – se 

como sujeito da história, toma a palavra daqueles que até então detêm 

seu monopólio. Alfabetizar é, em última instância, ensinar o uso da 

palavra. 

 

 Já durante o período militar, surge um movimento chamado de 

MOBRAL(Movimento Brasileiro de Alfabetização) que visava ensinar a ler e escrever 

sem despertar no indivíduo uma formação crítica. Nesse sentido, a histórica da educação 

de jovens e adultos como a conhecemos é recente, pois alguns fatores contribuíram para 

a implementação dessa modalidade de ensino que se restringia às escolas noturnas e 

aulas eram dadas de maneira informal, com o intuito do educando aprender noções 

básicas de escrita e leitura. Mas, com a industrialização e a exigência do direito de voto 

apenas para os homens alfabetizados, o governo começa a difundir essa modalidade de 

ensino pelo país. Em 1971, com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 5692/71, cria-se o ensino supletivo com um modelo de ensino 

tecnicista para fazer frente ao aumento da industrialização que o Brasil vivenciara. A 

grande virada educacional para esse público-alvo ocorreu com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, especificamente em seu artigo 208, que prevê: “O dever 

do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I – ensino fundamental 

obrigatório e gratuito, assegurada inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria.” 

 

        Logo depois, surge a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 que 

assegura àqueles que não tiverem oportunidade de acesso à educação na idade 

adequada. Dentro dessa premissa, as pessoas presas fazem parte desse universo social.  

Dentro desse avanço legislativo para a consecução EJA nas prisões, temos o Plano 
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Nacional de Educação – Lei nº 10.172, de 2001 –, que tem como meta a implantação 

dessa modalidade de ensino em todas as unidades que atendam adolescentes e jovens 

infratores, assim como, programas nos níveis fundamental, médio e profissional para 

atender o público dos jovens e adultos. 

Já em âmbito internacional, tanto a Declaração de Hamburgo sobre a Educação 

de Jovens e Adultos (UNESCO, 1997, art. 9º) quanto a V CONFITEA(Conferência 

Internacional de Educação de Adultos) reafirmam o direito à educação para as pessoas 

privadas de sua liberdade. Na seara jurídica, a Lei de Execuções Penais(LEP) em seu 

artigo 17 ratifica o direito educacional do preso e mais recentemente, o Conselho 

Nacional de Politica Criminal e Penitenciária(CNPCP) aprovou uma resolução que 

dispõe sobre as diretrizes nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos nos 

estabelecimentos penais. Além disso, no que tange aos tratados e acordos do qual o 

Brasil é signatário, temos Regras Mínimas para o Tratamento do Preso previstas pela 

ONU/1995 em seu art. 7º, que afirma que devem ser tomadas todas as medidas para 

melhorar a educação dos presos e que a educação de analfabetos e  presos jovens serão 

obrigatórias. Logo, diversas são legislações que tratam da importância da educação de 

jovens e adultos no ambiente prisional como forma de mitigar os altos índices de 

analfabetismo nesse espaço, bem como, proporcionar através da educação a garantia da 

cidadania e sua possível reinserção social. 

Quando falamos em educação no sistema prisional, devemos ter mente que a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) faz parte dessa discussão, pois é essa modalidade 

de ensino que está inserida dentro do contexto prisional como forma de atender as 

necessidades de vida desses sujeitos. 

 

Dessa forma, para que possamos compreender o papel da escola na penitenciária 

faz-se necessário conhecer a prisão e os seus objetivos. Além disso, saber quem são os 

sujeitos que participam desse processo educativo. Assim, fazendo uso das palavras de 

Foucault (2006) que afirma que a instituição prisional busca a “transformação” desses 

indivíduos através de dois princípios básicos: vigilância e disciplina. Logo, para o autor 

o enclausuramento não busca excluir o interno, mas adequá-lo em um sistema 

normalizador. 

 

Assim, a institucionalização da educação escolar no ambiente prisional como 

tentativa de reintegrar o preso ao meio social é um direito inalienável, pois o Estado é 
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responsável juridicamente pela oferta de educação para todos os sujeitos privados de 

liberdade. Apesar de a sociedade compreender esse direito do preso como um privilégio. 

 

Dentro desse contexto de implementação da educação nos presídios é que a EJA 

se operacionaliza, pois tanto o público da EJA nas escolas externas quanto às unidades 

escolares dentro do ambiente prisional apresentam similaridades que explicam a 

implementação dessa modalidade de ensino, haja vista, que em ambos os casos, os 

educandos são sujeitos pobres, negros, desempregados, residentes nas periferias das 

cidades, ou seja, fazem parte de um mesmo coletivo social, étnico e cultural. 

 

Ao analisar todos esses desafios que é a garantia ao acesso e a permanência do 

preso na escola, percebemos a importância de leis e políticas públicas que assegurem 

esse direito social para o interno. Dessa maneira, leis foram criadas para garantir a 

educação escolar no sistema prisional, inicialmente, temos a Lei nº 7.210/84, 

popularmente conhecida como Lei de Execuções Penais (LEP) que em seus artigos 17 e 

18 garantem a instrução escolar e profissional, bem como, o ensino de 1º grau 

obrigatório, integrado ao sistema escolar dos estados federados, e logo depois surge a 

Lei de Diretrizes e Base nacional (LDBN - Lei nº 9394/96) que estabelece as diretrizes 

sobre a EJA destinada àqueles que não tiveram o acesso e a permanência na idade 

própria ao sistema educacional. 

 

Mesmo com diversas legislações educacionais garantindo a educação para os 

presos, a sua efetivação ainda esbarra em interpretações divergentes e na falta de clareza 

quanto às atribuições e responsabilidades dessa política pública. Basta observar a Lei nº 

12.245/10 que altera o artigo 83 da lei nº7.210/84, determinando a instalação de salas de 

aula nos presídios, pois a LEP garantiu a assistência educacional, mas sem efetivá-la. 

 

Outra ação afirmativa no contexto da educação prisional refere-se à Lei 

10.172/2001 que aprovou o Plano Nacional de Educação, nele a educação prisional é 

contemplada conforme os objetivos e metas de nº 17 para a EJA, quando é determinado 

a implantação em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos que atendam 

jovens infratores, programas de ensino na modalidade jovens e adultos nos níveis 

fundamental, médio e profissional. Contudo, as metas de nº 5 e 14 que preveem a 
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utilização de material didático-pedagógico adequado e programas de educação à 

distância não foram implementados. 

 

Diante do exposto e com base nos dados apresentados pelo INFOPEN (2016), 

dos cerca de 726 mil presos em todo o país, 4% são analfabetos, 51% não chegaram a 

concluir o ensino fundamental e 15% não concluíram o ensino médio. Já os que 

ingressaram ou tenham algum diploma de nível superior não chega a 1% do contingente 

carcerário. Apesar desse diagnóstico de baixa escolaridade e profunda exclusão desses 

sujeitos, cerca 12% deles têm acesso às atividades educativas no espaço prisional, 

confirmando a grande ineficiência e desprezo estatal com a educação prisional. 

3  O LETRAMENTO LITERÁRIO: A LEITURA ENQUANTO 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL A PARTIR DE UMA PROPOSTA DE 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

A leitura é uma atividade que faz parte da natureza humana. Logo, o individuo 

adquirir essa habilidade desde cedo, lhe proporciona compreender o mundo a sua 

volta, bem como, poder sonhar, viajar nesse imaginário fantástico que é a prática 

leitora. Diante disso, o ensino de literatura na escola não deve ser visto apenas como 

instrumento que auxilia na formação de cidadãos autônomos e críticos, como 

apregoam os documentos oficiais: Projeto Político Pedagógico (PPP) e as Diretrizes 

Curriculares (DCs). É também, um exercício de confirmação de práticas sociais de 

leitura diversificadas, como uma agência de letramento que oferece espaços para 

experimentar formas de participação nas práticas sociais letradas, dos múltiplos 

letramentos da vida social, como objetivo estruturante do trabalho escolar em todos os 

ciclos (KLEIMAM, 2013). 

 

Diante disso, para contribuir com as práticas docentes no Projeto “Remição 

pela Leitura”, será apresentado aos professores e à equipe pedagógica, uma proposta 

de Sequência Didática utilizando atividades de leitura e escrita que contribuirão para 

despertar a compreensão dos educandos no Projeto. A proposta de Sequência Didática 

Expandida irá oportunizar não apenas as várias possibilidades de leitura, a partir de 

uma obra, como possibilita “um conjunto de atividades conectadas entre si que 

necessita de um planejamento para a delimitação de cada etapa e/ou atividade para 

trabalhar os conteúdos de forma integrada para uma melhor dinâmica no processo de 
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ensino aprendizagem” (OLIVEIRA, 2013, p. 53). 

 

As leituras e análises apresentadas condensam as estruturas de uma Sequência 

Didática, porém de forma Expandida. Esse modelo de estudo sobre uma obra literária 

vai além da aprendizagem da literatura, perpassa a aprendizagem sobre a literatura. 

“Fazia-se necessária uma reflexão maior que [...] incorporasse em um mesmo bloco 

as diferentes aprendizagens do letramento literário” (COSSON, 2012, p. 76). A 

Sequência Expandida amplia a experiência de leitura, saberes e práticas pedagógicas 

voltadas para o letramento escolar. Ainda nesse sentido, destacam-se os passos 

basilares dessa atividade: “escolha do tema, problematização do assunto, 

planejamento dos conteúdos, objetivos a serem atingidos, delimitação e integração 

entre cada atividade e etapas da sequência, além da avaliação dos resultados” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 54). 

 

No trabalho desenvolvido por Cosson (2012, p. 76), privilegia-se a leitura de 

textos literários não apenas porque neles “se enfatiza a experiência da interpretação 

como construção do sentido do mundo”, mas porque não se discutem as outras 

dimensões do letramento literário. Por isso, a proposta do autor “deixa mais evidente 

as articulações entre experiência, saber e educação literária inscritos no horizonte 

desse letramento da escola” (COSSON, 2012, p. 76). 

 

Dessa forma, a proposta de Sequência Didática Expandida por Cosson 

apresenta algumas etapas que se forem aplicadas poderão contribuir para a 

aprendizagem dos alunos incorporando diferentes formas de se construir um 

letramento literário. Para isso, o autor sugere as seguintes fases: Motivação: Fase que 

visa preparar o aluno para o universo do livro a ser lido; Introdução: Nessa fase, o 

professor apresenta o autor da obra, crítica e biográfica que justifiquem a escolha do 

livro. Leitura: Atividade exercida prioritariamente extraclasse, onde professor e 

alunos acertam prazos para a finalização da leitura;Primeira interpretação: Fase 

destinada a uma compreensão global da obra, objetivando levar o aluno a ter uma 

impressão geral do tema e o seu impacto sobre a sua sensibilidade enquanto leitor. 

Contextualização: Consiste em um aprofundamento da leitura através das 

circunstâncias que a obra traz. Segunda Interpretação: Nessa etapa, o objetivo é 

obter uma compreensão aprofundada da obra sob um de seus aspectos, como: centrar 
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em um personagem, um tema, um traço estilístico e etc. 

 

Logo, a proposta de Sequência Didática Expandida propõe uma leitura como 

um ato de desenvolvimento político frente ao mundo que o cerca, permitindo uma 

experiência de leitura, onde o leitor tem papel fundamental na significação do texto, 

trocando conhecimentos e informações a partir das leituras dos textos sugeridos, das 

discussões, assim como, pela valorização das interpretações realizados pelos alunos 

tornando as atividades de leitura uma construção efetiva e significativa da 

aprendizagem. 

 

A partir dessa compreensão sobre sequência didática expandida, utilizaremos 

como proposta didática para os professores que atuam no Conjunto Penal de Vitória 

da Conquista, uma sequência didática a partir do livro “Confissões de um homem 

livre” de Luiz Alberto Mendes, onde o autor retrata nessa obra de forma direta e 

objetiva como foram seus mais de 30 anos no sistema prisional até a sua reinserção 

social. Dessa forma, utilizaremos a obra como sugestão para aplicação dessa 

atividade didática em sala de aula. 

 

4 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Para a realização desse estudo, optar-se-á por uma abordagem qualitativa e o 

tipo de pesquisa etnográfico, pois para Flick, a pesquisa qualitativa é de particular 

relevância ao estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas 

sociais(FLICK,2009,P.20). Sendo assim, como este trabalho procura compreender a 

importância social da leitura no processo de reintegração social dos apenados em 

estudo, nada mais oportuno do que a utilização do método de pesquisa qualitativa, pois 

utilizaremos a etnografia para análise do nosso objeto de , onde procuraremos observar 

aspectos culturais, valorativos que fazem parte do universo prisional desses sujeitos 

pesquisados. 

Diante disso, Flick compreende a utilização da etnografia a partir do método de 

pesquisa qualitativa como uma análise dos fenômenos sociais dentro de uma perspectiva 

interna e com uma participação continua e duradoura durante o desenvolvimento da 

pesquisa (FLICK, 2009, p.31). 
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No que tange aos participantes da pesquisa, eles são alunos matriculados na 

extensão do Colégio Estadual Kléber Pacheco de Oliveira pertencente à turma A da 

galeria A do Pavilhão II do Conjunto Penal de Vitória da Conquista. Além disso, os 

discentes são todos do sexo masculino, da ala dos sentenciados, pois a unidade prisional 

abriga apenas prisioneiros do sexo masculino. 

Assim, a pesquisa utilizou os seguintes instrumentos metodológicos, tais como: 

Formulários para conhecer o perfil do discente pesquisado, a utilização de roteiro para a 

abordagem participante e a entrevista semiestruturada com os discentes da turma da 

galeria A do Pavilhão com o intuito de compreender a importância desse projeto 

literário na transformação desses sujeitos encarcerados e a análise de documentos. 

 Isto posto, esperamos que essa pesquisa possa trazer visibilidade à realidade 

prisional, assim como, a educação prisional nesse contexto. Assim, devemos mostrar a 

importância do letramento literário como um instrumento colaborativo para a 

transformação social desses sujeitos. 

  

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como esse estudo ainda está em andamento, esperamos que a prática literária 

desenvolvida através do projeto de Remição da Pena pela Leitura possa colaborar com 

os apenados no processo de letramento cultural e social, através de conceitos e vivências 

de exercício da cidadania, bem como, possibilitar para esses internos ao saírem da 

prisão, novas conquistas no mercado de trabalho e o engajamento e sentimento de 

pertencimento nos grupos sociais aos quais estão inseridos. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A educação na prisão visando à reinserção dos encarcerados, ainda precisa ser 

alvo de políticas públicas, assim como, de formação continuada aos profissionais que 

atuam com esse tipo de educação dentro do cárcere e também na sociedade civil que, 

muitas vezes, desconhece a importância dessa educação. É preciso haver a participação 

de todos os envolvidos na área educacional com o objetivo de mostrar aos apenados de 

que a melhor forma de se reintegrarem a sociedade é por meio da educação, pois ela 

colaborará com o processo de reintegração aos espaços de vida e de trabalho, 

necessários a vida em sociedade, para que quando estes internos saírem do sistema 

penitenciário possam ter oportunidades na vida social.  
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Resumo: Neste estudo, apresento resultados parciais dos procedimentos de uma Instituição de 

Ensino Superior (IES), do sul do Brasil, no processo de internacionalização. Esta análise foi 

construída a partir do mapeamento de documentos oficiais disponibilizados no sistema de 

gestão da Universidade em estudo e da participação docente a partir de dados obtidos por meio 

de um questionário enviado por e-mail. O escopo do estudo explica o formato aplicado pela IES 

para internacionalizar, a participação docente e o lugar do Inglês como Meio de Instrução/IMI 

(English as a Medium of Instruction/EMI). A pesquisa teve como foco o mapeamento das 

principais ações apontadas pelos docentes da universidade estadual em estudo como parte do 

processo de internacionalização. Das ações elencadas, procuramos observar a presença do uso 

do EMI e, nesse contexto, mostrar as (des)vantagens do EMI apontadas pelos docentes da IES. 

O estudo tem como base metodológica a pesquisa qualitativa (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

Trata-se, portanto, de compreender o processo de pesquisa como um todo e considerá-lo num 

continuum de acontecimentos. A partir da análise inicial é possível interpretar que a IES tem um 

caminho próprio e em construção para inserir-se no processo de internacionalização. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Internacionalização, Ensino Superior, EMI. 

 

Abstract: The purpose of this paper is to present a partial analysis of the proceedings of a Higher 

Education (HE), State University, in South of Brazil, into the process of internationalization.  

The analysis of the data was constructed from a set of officials documents of HE that was 

available in the system of the administration of the university and professors‘ participation 

through a questionnaire that was sent to them by e-mail.  The scope of the study explains the 

understanding of the format of internationalisation in processing in the SHE and how the 

professors participate of the processing and the position of English as a Medium of Education/ 

EMI. The study was focused in the mapping of the actions pointed by the State University‘s 

professors as part of the process of internationalisation. From the actions related, we observed 

the use of EMI and the (dis)advantages of it presented by the participants of HE. The 

methodological support of this study was based on qualitative research (STRAUSS; CORBIN, 

2008).   Therefore, it is a manner of understanding the research process as a whole and 

considering it as a continuum of events. From previous analyses, it is plausible to say that the 

HE has a particular way and in process of putting itself in the internationalization pathway. 

 

Key-words: Internationalization, Higher Education, EMI. 
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1. INTERNACIONALIZAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 

 

A internacionalização no Ensino Superior no contexto internacional não é recente, no 

entanto, foi somente nos anos 80 que se tornou um processo estratégico na Europa e América do 

Norte. Até então a dimensão era mais individual e aleatória (DE WIT, 2001). Mais 

recentemente, o número de pesquisas e estudos sobre a internacionalização revela que ela tem se 

tornado um ―mainstream phenomenon‖ (DE WIT; RUMBLEY, 2018, p. 35). 

A internacionalização é entendida aqui como um processo de integração intercultural, 

internacional ou de dimensão global em razão, função ou ação de distribuição de educação 

superior (KNIGHT, 2003, p.2, tradução nossa). Ainda, de acordo com ela, não há um modelo de 

internacionalização que sirva para todos, pois sendo um ―change-tailored” (KNIGHT, 2012, 

p.3) um processo em transformação ou, por adaptação, um processo de transformação em 

sutura, algo que vai alinhavando a transformação por meio dos documentos, ações/práticas e 

―desejos‖ (PENNYCOOK, 2016, p. 31) e construindo a internacionalização na universidade em 

estudo. Esse processo, no entanto, não é algo tranquilo ou tido como uma possibilidade de 

acabamento.  

A internacionalização do Ensino Superior tem sido influenciada pela globalização da 

economia, da sociedade e do aumento da importância do conhecimento (DE WIT; HUNTER, 

2015; BROWN, 2014) e, nesse sentido, a internacionalização do Ensino Superior tem procurado 

seguir o fluxo como resposta a essa influência, pois há um entendimento de que ―a 

internacionalização das Universidades Brasileiras é um processo necessário para que se permita 

que a educação superior se torne responsiva aos desafios de uma sociedade globalizada, mas 

deve ser entendida como um meio e, não, um fim em si mesmo‖ (BRASIL, 2017, p. 44). 

Não há como precisar o nível de influência da globalização no processo de 

internacionalização na Universidade Pública e estadual estudada, apesar desta pesquisa 

manifestar percepções dos participantes de que ela é inevitável em decorrência do mundo 

globalizado. Pressuponho, portanto, que globalização e internacionalização podem ser vistas 

como ―closely connected‖ (GIMENEZ, 2016, p. 158) e, por sua vez, o resultado da 

internacionalização em curso parece ser sinônimo de EMI (JENSEN & THØRGERSEN, 2011).  

No Brasil, a internacionalização do Ensino Superior encontra-se num processo lento e 

estudos apontam o uso da língua Inglesa, seja como EMI (ou outras denominações) como 

profundamente integrado em algum momento do processo ou como um dos principais 

envolvidos.  Na pesquisa de Amorim e Finardi, por exemplo, os resultados de análise macro 

informam que ―a internacionalização afeta e é afetada pela globalização e pelo papel do Inglês 

na circulação da produção acadêmica‖ (2017, p. 630). Há, portanto, diferentes motivos que 

levam as Universidades a propor a internacionalização tendo a língua inglesa como condutor, 

entre eles está o fato de o programa atrair estudantes de outros países, pois os prepara para a 

mobilidade e o mercado de trabalho globalizado, além de elevar o perfil e classificação da 

Universidade (WÄCHTER; MAIWORM, 2014).  

 Independentemente do nível de ensino, graduação ou pós-graduação, o EMI para 

acontecer precisa de um suporte necessário para alunos e professores em relação ao ensino e a 

aprendizagem, ―pois mudar de um idioma para outro leva tempo, requer paciência e esforço 

concentrados de todos os envolvidos. Aprender um conteúdo por intermédio de uma segunda 
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língua é desafiador e uma experiência para todos os envolvidos no processo educacional‖ 

(MELLION, 2008, p. 224, tradução nossa).  

Nesse conjunto de questões que envolve a internacionalização e o EMI no Ensino 

Superior, apresentarei a seguir um recorte dos resultados da pesquisa. 

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa ocorreu em uma Universidade Estadual do Sul do Brasil, cujo critério de 

escolha restringe-se ao acesso às informações possibilitado pela IES tanto aos documentos 

analisados quanto ao encaminhamento do questionário semiestruturado via e-mail, Google 

forms para os docentes. Participaram da pesquisa os 62 professores envolvendo as áreas da 

Saúde, Agrárias, Humanas, Sociais e Ambientais. Os resultados divulgados aqui são parciais e 

não apresentam todos os aspectos da análise, discussão e resultados encontrados devido à 

necessidade de adequação às regras da publicação. 

 

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

A perspectiva de internacionalização do Ensino Superior parte de um processo único de 

transformação em sutura, assim como busca compreender os interesses e as possibilidades da 

IES em estudo. Dessa forma, observei, por meio do levantamento dos documentos oficiais 

(documentos disponíveis no site da referida IES por meio dos Atos Oficiais Institucionais), que 

a Universidade em questão apresenta em 2011 um início de processo de políticas de 

internacionalização por meio do Plano de Expansão Institucional (PEI).  Nele está contida a 

projeção de aprofundar as parcerias da Universidade por meio da internacionalização nas 

próximas duas décadas. Reforço aqui a ideia de processo, pois não se internacionaliza uma 

Universidade da noite para o dia. 

Ainda em 2011, de acordo com os documentos analisados, houve a regulamentação da 

Mobilidade Internacional e, contida em um dos seus artigos, está a orientação aos 

Departamentos Pedagógicos e colegiados de pós-graduação da necessidade de flexibilizar 

curricularmente por meio dos projetos pedagógicos dos cursos e da internacionalização dos 

cursos de graduação da IES.  

Nos anos que se seguiram, de 2012 até o momento do desenvolvimento desta pesquisa 

em 2018, houve uma leve oscilação na proposição de atividades de internacionalização, no total 

verificou-se cerca de 13 atividades envolvendo designação de assessoria, projetos de extensão, 

acordos de cooperação, plano estratégico de Internacionalização, segundo os documentos 

analisados. 

Dentre as atividades mencionadas anteriormente, focalizei no Plano Estratégico para a 

Internacionalização (PEInt.). Nele percebi que o avanço nas estratégias está prevista para 

ocorrer entre 2018 e 2022 por meio da ampliação da cooperação científica, inserção temática da 

internacionalização, internacionalização do currículo, oferta de disciplinas em inglês, entre 

outros. A partir da leitura e análise da proposta do PEInt da IES criei categorias com a 
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finalidade de aliar o levantamento dos documentos às respostas do questionário dos professores. 

Assim, neste artigo, apresento aspectos da categoria chamada de Introdução do tema 

internacionalização subdivida em duas subcategorias: a) Inserção do tema e b) Práticas de 

internacionalização. Ainda, parcialmente os resultados da categoria chamada de 

Internacionalizar o currículo por meio da oferta de disciplinas com as subcategorias: Vantagens 

e Desvantagens do EMI como disciplina. 

 

3.1 INTRODUÇÃO DO TEMA INTERNACIONALIZAÇÃO: INSERÇÃO DO TEMA 

 

A partir da ideia de que internacionalização do Ensino Superior ―não ocorre de maneira 

uniforme e igualitária em todos os contextos‖ (AMORIM; FINARDI, 2017, p. 616). Isso pode 

significar no contexto desta pesquisa que mesmo com a apresentação de uma proposta de 

internacionalização desde 2011, com a aprovação do PEInt nos documentos oficiais, ainda há 

muito a se caminhar para que a temática seja inserida nas práticas cotidianas da Instituição de 

Ensino participante.   

Para compreender como se dá e qual o entendimento a respeito do processo de 

internacionalização na Universidade pesquisada, perguntamos aos docentes se a Universidade 

onde atuam está inserida no processo de internacionalização, como e de forma eles participam 

do processo.  

De acordo com 53 de um total de 62 professores respondentes, a Universidade onde 

trabalham está sim inserida no processo de internacionalização, 8 deles não sabem se está ou 

não e 1 disse que não está inserida.  Neste caso, uma parcela pequena do grupo de participantes 

que não percebe a Universidade no contexto de internacionalização ou não sabe definir o que 

seja internacionalização na IES. Analisei também, a forma de envolvimento dos professores no 

processo de internacionalização na Universidade onde trabalham. Notei que a participação 

ocorre por meio das atividades nas quais eles estão diretamente envolvidos, ou seja, um 

primeiro grupo de professores (participantes) está envolvido em programas de pós-graduação e 

um segundo grupo de professores ocupa cargo administrativo e faz parte de comissões 

institucionais envolvidas em ações ligadas à internacionalização.  Dos 62 participantes da 

pesquisa, 36 deles informaram a forma de ação de internacionalização. Dos que responderam, 

11 disseram não fazer parte e 25 disseram participar por meio de: Palestra em outro idioma, 

participando de comissões de internacionalização de projetos institucionais da CAPES e na pós, 

ministrando disciplina no mestrado e aulas em EMI na graduação, organização de eventos 

internacionais, orientação de aluno estrangeiro, acompanhando de abertura de editais, tutorias, 

projetos de pesquisa, ensino e extensão com Universidades estrangeiras, em diretorias de 

programas, como pesquisador em parceria com exterior, como professor convidado de 

Universidade estrangeira, participando de editais, como professor de pós, cooperação em 

projetos interinstitucionais, diretoria de escritório de relações internacionais, participação em 

eventos e fazendo parte de grupo de políticas de internacionalização.  

De acordo com as ações mencionadas anteriormente, o entendimento dos professores a 

respeito da internacionalização e a forma de envolvimento de cada um segue na perspectiva de 

construção do processo segundo o qual cada um deles participa de algum modo ou não, 

dependendo da forma como entendem o processo. O entendimento do que é internacionalizar 
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pode significar, nesse contexto, estudantes no exterior, um currículo construído fora do país 

enquanto para outros, pode significar fazer parcerias, mandar alunos para o exterior e atrair 

estudantes, porque não há uma definição única do que tornar-se internacional significa 

(DEARDEN; MACARO, 2016).  Em relação ao grupo que não informou como participa, 

analiso que, embora afirmem que a Universidade em estudo está inserida no processo, eles não 

fazem parte ou não se consideram parte do processo de internacionalização. Além disso, as 

atividades apontadas pelos participantes parecem mais relacionadas a uma perspectiva de 

Internacionalização em casa (IeC) por meio de aspectos da internacionalização que acontecem 

no próprio campus ou home-campus (KNIGHT, 2008). 

O conceito de IeC, ou conceitos, pode trazer diferentes interpretações como a própria 

definição de internacionalização (DE WIT et.al, 2013) e, nesse sentido, a construção do 

significado, tanto de um quanto de outro, se dá nos dizeres de quem participa e faz o processo 

acontecer.   Na Europa, por exemplo,  

(…) a ideia de internacionalização em casa emergiu como uma 

consequência da modificação anunciada do programa ERASMUS do 

que era quase inteiramente um projeto de mobilidade estudantil para 

um instrumento que também supriria as necessidades de uma vasta 

maioria de estudantes não-mobilidade, principalmente através do 

desenvolvimento de um currículo internacional. ERASMUS não tinha 

alcançado seu alvo de mobilidade de 10% de taxa de estudo no 

exterior e não havia esperança de atingir um resultado mais 

substancial no futuro.  Consequentemente, a questão que foi levantada 

sobre o que fazer com os remanescentes. Se eles não poderiam sair ao 

encontro do mundo internacional, como esse mundo poderia ser 

trazido para o campus casa? (WÄTCHER, 2000, p. 5, tradução nossa). 

 

A IeC faz parte de uma ideia de internacionalização que não visa apenas a mobilidade 

IN ou OUT, aliás essas duas em especial não fazem parte na definição de De Wit, porque não 

são, de acordo com ele, atividades que ocorrem no próprio campus. Nesse processo de 

transformação em sutura, os docentes tentam compreender a internacionalização, porém, 

conforme vimos anteriormente ainda há professores que não se sentem inseridos no processo, 

seja ele fora (abroad) ou em casa (home).   

De 2011 para os nossos dias, houve uma aceleração do processo da internacionalização 

no Ensino Superior no Brasil, conduzindo-o para ―um papel maior de protagonismo‖ (BRASIL, 

2017), apesar de estar completamente envolvido pela mobilidade IN e OUT (STALLIVIERI, 

2018). Esse protagonismo, no entanto, direciona o país para novos desafios, entre eles, a 

Internacionalização do Currículo (IoC), pois ―o aumento do foco na Internacionalização do 

Currículo é tido como importante veículo para a preparação de universitários para a vida e um 

mundo globalizado‖ (STALLIVIERI, 2018, p. 160).   

Ainda na perspectiva da temática da internacionalização, os docentes apontaram no 

questionário de que forma a Universidade está em ação de internacionalização, nosso próximo 

tópico. 
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3.2. INTRODUÇÃO DO TEMA INTERNACIONALIZAÇÃO:   PRÁTICAS DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

 Para aprofundar mais a temática, perguntei aos participantes de que forma a 

internacionalização ocorre na Universidade onde trabalham. Seguindo a mesma metodologia 

utilizada, categorizei as respostas por temas recorrentes e não pelo número de respondentes, 

pois cada um deles apresentou mais de uma forma de compreensão de como o processo de 

internacionalização está ocorrendo na Universidade onde trabalham. Assim, de acordo com o 

número de ocorrências de temas, a internacionalização está presente na IES estudada 

principalmente na forma de:  

1. Com 24 ocorrências: Intercâmbio e mobilidade (oferta de intercâmbio 1 

/programas de intercâmbio de docentes 1/ entre estudantes 1, de alunos 2, 

promoção de intercâmbio alunos e professores 4, editais de intercâmbio 2, ações 

1, intercâmbio 2, mobilidade docente e discente 3/ discente 3/ acadêmica 2/ 

internacional 1/ mobilidade 1). 

2. Com 13 ocorrências há envolvimento direto do Escritório de Relações 

Internacionais. 

3. Com 13 ocorrências destacamos respostas como: ―Não sei‖ 7, ―desconheço‖ 1, 

―acredito que seja pelo...‖ 1, ―não sei ao certo, mas‖1, ―só sei que‖ 1, ―muito 

recente‖ 1, ―até onde sei‖ 1. 

Na percepção de um número x de professores, portanto, mobilidade e intercâmbio são 

ações que mostram que uma IES está inserida no processo de internacionalização, mas, a 

depender do entendimento do conceito de internacionalização, não engloba os participantes que 

se percebem envolvidos em ações que ocorrem em casa. Diante disse, uma pergunta que se 

formou a partir disso é: As atividades/ações em casa inserem tanto professores quanto alunos no 

processo de internacionalização, mas nem todos os professores farão mobilidade e por ser assim 

não estarão incluídos no processo de internacionalização?  

A partir dessa pergunta, reflito sobre numa questão que contribui para os objetivos desta 

pesquisa, ou seja, se IeC significa aspectos da internacionalização que ocorrem no campus-

home, então internacionalizar o currículo (Internationalization of Curriculum- IoC) por meio da 

oferta de disciplinas é uma forma de IeC e, sendo assim, as ações de mobilidade do tipo IN e 

mesmo a OUT são parte integrante, pois elas conduzem modificações no currículo e na própria 

dinâmica do campus. Ao sair para intercâmbios os estudantes precisam da adequação de 

currículo quando retornam e para os que escolhem uma IES brasileira como OUT precisarão de 

atividades que sejam reconhecidas pelo país de onde originou a mobilidade. As modalidades IN 

e OUT interferem nas ações/atividades, currículo, vida acadêmica docente e discente tanto dos 

que permanecem no campus quanto dos que retornam a ele depois da mobilidade. 

Portanto, conforme os professores participantes da pesquisa, há um entendimento ou 

uma compreensão maior do processo de internacionalização a partir da mobilidade do que de 

outras formas de ação, mas há também, conforme apresentado, docentes que ainda não estão 

certos do que significa internacionalização no contexto da IES onde trabalham, conforme as 

ocorrências de temas, item três, mencionada anteriormente. Esse entendimento ou compreensão 
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vai ao encontro novamente, a partir da análise, de que a internacionalização contempla um 

entendimento de change-tailored ou um processo de mudança em sutura, pois o formato 

gerencial é definido de acordo com as especificidades de cada Universidade e, no caso da IES 

em pauta, é pela mobilidade (mais OUT do que IN) e, além disso, gerenciada por um escritório 

responsável pelos intercâmbios, atuando como suporte.    

A ideia de que o processo de internacionalização está localizada num determinado 

espaço físico da Instituição de Ensino ( o Escritório de Relações Internacionais) não é de todo 

estranha em um primeiro momento, pois, de acordo com o Centro da faculdade de Boston para a 

internacionalização do Ensino Superior, dados a respeito do processo de internacionalização 

americano indicam que em muitos campi a internacionalização está se tornando um esforço 

cada vez mais administrativo e centralizado (HELMS; BRAJKOVIC, 2018, p.4 tradução nossa).   

É importante considerar que maioria das Universidades sofrem determinações governamentais 

que lhes restringe o grau de liberdade para agir. O governo interfere de duas formas:  por meio 

de leis e atos regulatórios e por meio de financiamentos (WÄCHTER, 2000), apesar dessa 

afirmação ter ocorrido a mais de dezoito anos num contexto europeu, ela é pertinente ao que 

acontece no Brasil hoje. 

Outra questão acerca do processo de internacionalização do Ensino Superior é uma 

percepção de conexão mais próxima com a proposta do Tratado de Bolonha do que com uma 

integração de relações multiculturais entre os países. Essa questão é justificada no sentido de 

que a internacionalização tem sido direcionada para um tipo de capacitação para o trabalho e de 

inserção no mercado de trabalho global. O Tratado de Bolonha pode ser entendido como um 

modelo de Ensino Superior Europeu, originado na União Europeia por meio da promoção da 

movimentação de pessoas entre instituições, instigando a autonomia e a aprendizagem tendo 

como alvo o desenvolvimento de capacidades diretamente relacionadas ao mercado de trabalho 

seja num nacionalmente ou internacionalmente (MACEDO, 2017). Essa relação muito próxima 

traz certo ceticismo quanto à não mercantilização da internacionalização, pois 

―Independentemente dos incentivos para internacionalizar-se, uma questão que se mantem 

constante é que as nações que mais tem se beneficiado da internacionalização têm sido as 

nações de Fala-Inglesa nativa. (ROSE; MCKINLEY, 2018, p. 114, tradução nossa). 

 

3.3. INTERNACIONALIZAR O CURRÍCULO POR MEIO DA OFERTA DE DISCIPLINAS: 

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO EMI COMO DISCIPLINA. 

 

A partir seleção e análise dos Atos Oficiais, destaquei em dois documentos oficiais 

menção à Internacionalização do Currículo (IoC) e EMI, um de 2017 e outro de 2018. Das 

informações contidas nesses documentos, destaquei a flexibilização curricular e IoC. A partir do 

que a universidade propõe nos referidos documentos, entendo que existe uma política interna 

com intenção de internacionalizar o currículo e uma das formas é o EMI. 

Ao perguntar aos professores se eles concordavam com a utilização do EMI em 

disciplinas da Universidade onde trabalham como parte do processo de internacionalização do 

Ensino Superior e obtivemos 54 respostas afirmativas.  
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Para compreender um pouco melhor as possíveis vantagens desse uso, apresentei uma 

lista com sete (7) opções de vantagens e ainda uma possibilidade aberta no questionário. As 

opções foram retiradas de artigos especializados que discutiam o EMI e temas que deveriam ser 

pesquisados (WÄTCHER; MAIWORMAM, 2014; DEARDEN, 2014; MACARO at. al, 2018). 

Usando a mesma metodologia apresentada, analisei as respostas dos 62 professores 

considerando o número de vezes que uma mesma opção foi apontada. Ressalto que não apenas a 

questão qualitativa foi observada, mas também a quantitativa para podermos compreender o que 

os participantes nos dizem. A seguir, apresento apenas as respostas com maior ocorrência.  

 

Possíveis vantagens no uso EMI                                                                 Ocorrências 

Oportunidade para o ingresso dos estudantes do Ensino Superior no mundo acadêmico e 

profissional global        35 (56%) 

Melhoria da capacidade de uso do inglês pelos alunos   27 (43%) 

Promover a Universidade em escala global      28 (54%) 

 A partir das ocorrências, em termos quantitativos e qualitativos, observei que o EMI 

parece ser entendido pelos participantes como um passaporte para o mundo globalizado. O tipo 

de vantagem apontada pelos participantes, pode, por exemplo, ser analisado sob a perspectiva da 

identidade institucional, ou seja, como as instituições querem ser vistas mundo afora ou como 

elas são percebidas (ranqueadas, categorizadas) pelo resto do mundo (BRADFORD, 2016; 

MARTINEZ, 2016, p. 201). Conclui, portanto, neste caso, como o EMI poderia contribuir para 

a construção de uma identidade institucional por meio da produção em língua inglesa (artigos, 

intercâmbios, etc) e, portanto, inserindo a IES num mundo globalizado. Haja vista que ―as 

Universidades agora são vistas como corporações governadas por forças de mercado (Coleman, 

2006) na agenda temos o recrutamento de estudantes internacionais na competição para 

admissão e mensalidades‖ (SOREN, 2013, p. 2, tradução nossa). 

Além disso, a partir da categorização de Bradford (2016) sobre os desafios 

institucionais, abordada por Martinez (2017), como relacionada à identidade institucional, no 

caso das vantagens apontadas pelos participantes, há uma relação entre EMI e preparo para a 

competitividade, exceto no que se refere à diversidade linguística. A partir desse último quesito 

é possível ampliar a ideia de EMI desde que não se persiga um ideal de língua padrão, pois EMI 

tem uma estreita relação com native-like, principalmente na perspectiva de ―off shore 

universities‖ (JENKINS, 2011, p. 933, ênfase da autora). Por língua padrão entenda-se aquela 

variedade que tem o mais alto status em uma sociedade geralmente baseada na escrita e na fala 

de falantes educados de uma língua, usada na mídia e literatura, descrita em dicionários e 

gramáticas ensinada nas escolas e para não-nativos quando eles aprendem a língua como língua 

estrangeira (MAcKAY, 2002, tradução nossa), 

Na relação entre o tipo de Universidade que se quer e que a sociedade precisa, destaco 

também como o EMI contribui ou não para cidadania global (―cidadania global refiro-me as 

pessoas com conhecimento do mundo e competências interculturais, mas também com senso de 

responsabilidade social‖ (CLIFFORD, 2018, p. 24,  tradução nossa)) ou comporta-se como 

elemento de ―marketization‖ (COLEMAN, 2006) quando se pensa em como  ―a combinação de 

taxas altas individuais, aumento de mobilidade estudantil e excesso de oferta diante da procura  
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têm acentuado o caráter de mercado do Ensino Superior: os estudantes tornaram-se clientes. 

Universidades não são mais instituições, mas produtos‖ (COLEMAN, 2006, p.3, tradução 

nossa).  A possibilidade prevista pela Universidade estudada de internacionalizar o currículo por 

meio da oferta de disciplinas em outros idiomas, neste caso o inglês, coloca a IES num patamar 

de discussão que a desafia a considerar as necessidades de todos os estudantes e ir além da ideia 

de que IoC pode significar dar suporte para que os alunos se adaptem ao estilo de educação 

―ocidental‖ (CLIFFORD, 2018, p. 24). 

A perspectiva da identidade institucional analisada a partir das respostas dos 

participantes, pode ser relacionada ao reconhecimento da instituição no contexto global ligado 

ao movimento de pessoas e intimamente conectado ao uso de um inglês globalizado, mas que 

também posiciona o professor para um contexto mais amplo e global. Nessa perspectiva de 

identidades institucional e pessoal, questões como quem é o professor dentro dessa 

Universidade e que posição ocupa, podem exercer certo poder em relação ao contexto global, 

numa perspectiva de ser reconhecido como ―um certo tipo de pessoa‖ dentro de um determinado 

contexto (GEE, 2000). 

Ainda na perspectiva de compreender o lugar do EMI nesse grupo de participantes, 

perguntamos também sobre as desvantagens num possível uso do EMI. 

Ao perguntar sobre as desvantagens do EMI como disciplina no currículo, seguimos a 

mesma metodologia. A diferença em relação a lista de vantagens foi o acréscimo de mais 4 

opções de desvantagens em relação às vantagens, que foram sete (7).  

 

Desvantagens no uso do EMI                                                                              Ocorrências 

Favorecimento de um pequeno número de alunos;     15 

(24%) 

Poucos professores com conhecimento de inglês o suficiente para conduzir a aula 34 

(54%) 

Ausência de recursos financeiros para dar suporte ao uso do inglês como meio de instrução; 

           23 

(37%) 

 Macaro et.al (2017) apontam resultados semelhantes, pois os autores destacam 

preocupações adicionais em relação às crenças na condição de motivações negativas no uso do 

EMI no contexto específico do Ensino Superior entre elas, a criação ou consolidação de elites 

socioeconômicas, resultados anti-igualitários para os estudantes, sobrecarga de trabalho 

adicional para professores mudarem para o EMI (da língua da casa para o Inglês), além de uma 

lacuna no desenvolvimento profissional do professor e de suporte (entendo o último como 

suporte institucional).  Em relação ao desenvolvimento profissional, segundo Macaro et.al 

(2017), professores eram chamados a mudar para EMI sem tempo suficiente para preparar-se. 

Além disso, de acordo com os autores, não há um programa de preparação de professores nem 

mesmo em Hong Kong, onde o uso do Inglês como meio de instrução tem sido aplicado há 

várias gerações. 
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No Brasil, segundo Martinez (2016) entre os desafios no uso do EMI está o relacionado 

à linguagem, ou seja, 

(...) uma das maiores preocupações quando EMI está sendo aplicado 

(ou mesmo proposto) numa instituição é que os estudantes e 

professores não terão uma proficiência adequada em Inglês. De fato, 

quando Baumvol, Sarmento, Welp and Bocorny (2016) perguntaram 

aos 72 participantes de uma Universidade brasileira o que eles 

acreditavam ser o principal desafio para a implementação de EMI, as 

respostas mais comuns estavam relacionadas a língua, com 37 

(58.7%) indicando a proficiência do professor e 37 a proficiência do 

estudante. (MARTINEZ, 2016, p. 209, tradução nossa) 

 

Para MACARO et, al. (2018), há pouca indicação de que professores de EMI precisam 

alcançar algum nível mínimo de habilidade do Inglês e, segundo O‘Dowd (2018), não há 

consenso em relação ao nível mínimo de Inglês para EMI na educação superior na Europa. 

Parece que o mínimo esperado de professores vai de B2 a C2, mas não há consenso quanto a 

isso. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste artigo, apresentei um recorte (com dados parciais) da pesquisa de pós-

doutoramento, realizado Universidade Federal do Paraná, sobre Internacionalização do Ensino 

Superior, EMI e falante nativo, utilizando como instrumentos de pesquisa documentos oficiais, 

questionário e entrevista.  

 A IES estudada, portanto, está em processo de internacionalização paulatina e procura 

responder às demandas da globalização por meio de um planejamento a longo prazo.  De acordo 

com os resultados, participantes da pesquisa informam a inserção no processo por meio de 

ações/atividades variadas a depender dos posicionamentos que ocupam nos diversos segmentos 

da IES. Há também os que não se sentem inseridos no processo e que ainda desconhecem o que 

internacionalização significa em termos de participação. Em relação ao uso do EMI, 

percebemos que há uma aceitação do uso, no entanto, as preocupações giram em torno da 

proficiência, domínio, fluência da língua tanto de aluno quanto de professores. A respeito disso, 

apresentarei outro artigo para apresentar a discussão sobre a relação do EMI e a concepção de 

domínio de língua, como um dos desafios a ser enfrentado na implantação do EMI. O processo 

―change-tailored‖ ou de transformação em sutura, isto é, que está alinhavando a transformação 

por meio de políticas institucionais, ações/práticas de docentes e ―desejos‖, não é algo tranquilo 

ou tido como uma possibilidade de acabamento. É contínuo e traz consequências, pois ―No 

centro de cada momento da aprendizagem do Inglês jaz o desejo: desejo pela língua; pelas 

identidades representadas pelo sotaque e variedades do Inglês; pelo capital, poder e imagens que 

estão associadas com o Inglês; para o que se acredita ir além das portas que o Inglês abre‖ 

(PENNYCOOK, 2016, p. 31, tradução nossa). 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar práticas de alfabetização 

realizadas em uma turma de primeiro ano do ensino fundamental de uma escola da 

regional do Plano Piloto no Distrito Federal, visto que ações bem-sucedidas devem ser 

divulgadas e disseminadas em todo o país. Esta pesquisa surgiu a partir de observação 

das práticas desenvolvidas nos primeiros meses do ano letivo, em que 23 alunos, de 24 

no total, encontravam-se no nível de hipótese da escrita pré-silábica, tendo como 

referência os níveis da psicogênese da língua escrita propostos por Emília Ferreiro e 

Ana Teberosky. Diante disso, foram desenvolvidas ações diárias que fazem a diferença 

na alfabetização de crianças, tais como a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética a 

partir do uso de sequências didáticas, ditados e atividades lúdicas. Ao final do primeiro 

bimestre, 22 estudantes haviam avançado do nível de hipótese da escrita detectada no 

início do estudo. Os resultados alcançados demonstram que o professor deve estar 

atento às especificidades de cada educando, planejando atividades diferenciadas para 

cada nível detectado, além de desenvolver uma pedagogia culturalmente sensível que 

leve em consideração o desenvolvimento integral do indivíduo. As práticas de 

alfabetização e letramento foram desenvolvidas tendo como base o contexto 

sociocultural e os conhecimentos prévios dos educandos, buscando tornar o processo de 

ensino-aprendizagem significativo, com vistas à garantia de maior quantidade e 

qualidade de direitos de aprendizagem, propostos no Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC). 

Palavras-chave: Alfabetização. Primeiro ano do ensino fundamental. Práticas 

pedagógicas bem-sucedidas. 

Abstract: This paper aims to present literacy practices carried out in a first year 

elementary school class of a Pilot Plan regional school in the Federal District, as 

successful actions should be disseminated and disseminated throughout the country. 

This research emerged from the observation of the practices developed in the first 

months of the school year, in which 23 students, out of 24 in total, were at the pre-

syllabic writing hypothesis level, having as reference the levels of written language 

psychogenesis. proposed by Emilia Ferreiro and Ana Teberosky. Given this, daily 

actions were developed that make a difference in children's literacy, such as the 

appropriation of the Alphabetical Writing System through the use of didactic sequences, 

dictations and playful activities. By the end of the first quarter, 22 students had 

advanced from the writing hypothesis level detected at the beginning of the study. The 

results show that the teacher must be aware of the specificities of each student, planning 

different activities for each level detected, and develop a culturally sensitive pedagogy 

that takes into account the integral development of the individual. The practices of 

literacy and literacy were developed based on the socio-cultural context and previous 

mailto:viana.emely13@gmail.com
mailto:paulacobucci@yahoo.com
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knowledge of the students, seeking to make the teaching-learning process meaningful, 

with a view to guaranteeing a greater quantity and quality of learning rights, proposed in 

the National Pact by Literacy at the Right Age (PNAIC). 

Keywords: Literacy. First year of elementary school. Successful pedagogical practices. 

 

INTRODUÇÃO 

As práticas pedagógicas a serem apresentadas neste trabalho foram planejadas e 

desenvolvidas de forma contextualizada, buscando adequar as propostas didáticas e o 

ambiente da sala de aula às necessidades e aos conhecimentos dos alunos, frutos das 

atividades de alfabetização mais indicadas na contemporaneidade, levando em 

consideração a realidade sociocultural dos estudantes, os seus anseios e necessidades 

diversas.  

A escola na qual o trabalho foi desenvolvido fica localizada em uma 

comunidade carente do Distrito Federal. O público da instituição é, em sua maioria, 

oriundo do Paranoá, Itapoã e Varjão. Muitos pais apresentam baixa escolaridade, com 

algumas exceções, então demonstram dificuldade em ajudar os filhos na realização das 

atividades e acompanhamento da vida escolar destes. Em 2019, foram realizadas duas 

reuniões de pais na escola, nas quais a professora buscou mostrar a importância da 

família no processo de ensino aprendizagem, pois alguns pais não conseguem ajudar os 

seus filhos pela baixa escolaridade, e outros não percebem a importância da família 

nesse processo. 

No início do ano letivo, foi realizado um teste diagnóstico, para observar como 

os alunos tinham chegado ao primeiro ano, em relação ao nível de escrita, leitura e 

alguns outros aspectos, como desenvolvimento da coordenação motora fina, como 

capacidade de segurar no lápis, pintar e  firmeza para escrever. Após o diagnóstico, 

verificou-se que era necessário elaborar um projeto interventivo para sanar as 

dificuldades detectadas. Ao longo do bimestre, foi realizado um reagrupamento 

intraclasse com atividades diversificadas de acordo com os níveis da psicogênese da 

língua escrita.  

O desenvolvimento das atividades e propostas levou em consideração o contexto 

sociocultural no qual os alunos estão inseridos, para que possam ser significativas e 
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eficazes as intervenções realizadas pela professora, conforme recomenda Cobucci 

(2018). Por vezes, as atividades são voltadas para uma perspectiva do cuidado com o 

emocional das crianças e até mesmo para momentos de afeto, que fazem a diferença no 

relacionamento professora-alunos. Gestos que demonstrem, por parte do professor, a 

valorização dessas crianças, que em sua maioria são carentes de afeto, limites e regras, e 

demandam isso do educador. 

As relações contemporâneas estabelecidas em sala de aula entre professor-aluno 

estão, cada vez mais, exigindo um olhar atento e sensível do educador aos pequenos 

sinais que os educandos demonstram, sejam eles de violência, de silenciamento, de 

sofrimento ou até mesmo de isolamento do grupo. É essencial perceber o espaço escolar 

como um local em que são estabelecidas relações heterogêneas, nas quais os alunos 

trazem suas crenças, convicções e valores e o educador, por sua vez, é o orientador, o 

mediador entre esses conflitos e o desenvolvimento do processo de ensino 

aprendizagem. 

Partindo dessas reflexões, é preciso que o pedagogo considere os aspectos 

emocionais e o contexto no qual os indivíduos estão inseridos. As propostas 

pedagógicas devem ser desenvolvidas de forma que os conteúdos estejam interligados à 

realidade dos educandos, construindo aprendizagens significativas e duradouras. 

Segundo Baptista (2009, p. 7), ―Para se assegurar aos aprendizes o pleno 

desenvolvimento de suas potencialidades, é fundamental, dentre outros aspectos (...) que 

se considere a realidade sociocultural dos alunos e o contexto da escola‖. 

A partir das indagações levantadas, o objetivo geral deste trabalho é descrever e 

analisar os elementos que constituem práticas bem-sucedidas em classe de 

alfabetização. Para possibilitar o alcance deste objetivo, é importante relacionar a 

alfabetização e o letramento ao contexto sociocultural e vivências cotidianas dos 

educandos, analisar atividades lúdicas realizadas e relacionar as atividades propostas 

aos direitos de aprendizagem previstos no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC).  

Este trabalho visa responder a seguinte questão: quais foram as práticas bem-sucedidas 

realizadas em classe, com vistas ao processo de alfabetização e letramento e ao 

desenvolvimento integral do indivíduo? 
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1 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

Foram realizadas atividades e projetos interventivos com vistas ao avanço dos 

educandos no que diz respeito ao processo de alfabetização e letramento. De acordo 

com Soares (2003), esses conceitos são distintos, porém indissociáveis, complementares 

e interdependentes. A autora afirma que é preciso integrar ambos conceitos, sem que 

percam suas especificidades. 

A alfabetização é o exercício de aprender a ler e a escrever, isto é, a apropriação 

do Sistema de Escrita Alfabética
1
. Já o letramento é o uso competente que se faz da 

língua, nas práticas sociais mediadas pela leitura e escrita no cotidiano.  

No início do ano, todos os dias acontecia o estudo do sistema alfabético e, de 

forma lúdica, foi construída com as crianças a ideia de que as letras têm um nome e 

representam um som, então falavam coletivamente, de A a Z, a letra e som que esta 

representa. Todos os dias era feito esse exercício, então, ao final do primeiro bimestre, 

90% da turma já fazia a associação letra/som, mesmo que ainda não tivessem sido 

trabalhadas sistematicamente todas as letras do alfabeto. Ao compreenderem o som de 

cada letra, as crianças foram sendo capazes de juntá-las para formar sílabas. Garantindo 

aos alunos os seguintes direitos de aprendizagem 
2
previstos no PNAIC:  reconhecer e 

nomear as letras do alfabeto e conhecer a ordem alfabética. 

A introdução ao estudo das vogais foi feita por meio de músicas conhecidas 

pelas crianças, como A Dona Aranha e Ursinho Pimpão. Estas foram escritas em 

cartazes para que pudessem ser exploradas ao máximo.  Era realizada a leitura em voz 

alta passando o dedo em cada palavra conforme a letra da música era cantada, para que 

as crianças pudessem acompanhar a leitura.  Após esse momento, era chamado aluno 

por aluno e eles pintavam a letra que estávamos estudando, no cartaz.  

O estudo das vogais, a partir de cartazes, possibilitou às crianças a percepção de 

que as letras e as palavras podem ser analisadas a partir de pelo menos dois planos, 

                                                           
1
 Para mais informações sobre propriedades do Sistema de Escrita Alfabética que o aprendiz precisa 

reconstruir para se tornar alfabetizado, ver Morais, 2012. 
2
 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa explicita a defesa de que haja, no Ciclo ou Bloco de 

Alfabetização (1
o
, 2

o
 e 3

o
 ano do Ensino Fundamental), um ensino sistemático do sistema de escrita 

alfabética (SEA) articulando o eixo de análise linguística com as práticas de leitura/escrita/oralidade 

presentes nos diferentes componentes curriculares. E, para cada um desses eixos, foram propostos os 

Direitos de Aprendizagem. 
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conforme afirmam Monteiro e Baptista (2009), um plano que é referente ao significado 

e outro à expressão da palavra. A estratégia utilizada visou garantir direitos de 

aprendizagem, tais como: valorizar os textos de tradição oral, reconhecendo-os como 

manifestações culturais; ler, ajustando a pauta sonora ao escrito; dominar as 

correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, de modo a ler 

palavras e textos; e reconhecer e nomear as letras do alfabeto. 

Os sons das letras eram associados sempre a algo lúdico, como o som de um 

animal ou objeto para que fosse mais bem compreendido pelos educandos. Por 

exemplo, o som o F é o mesmo som de encher balão, então brincávamos de encher 

balão a semana inteira, durante a realização de atividades e hipótese de formação de 

palavras. Na sexta-feira, foi levado um saco de balão para a sala e eles puderam, depois 

de encher, brincar com aqueles balões. Transformando a aprendizagem em um 

momento lúdico, de brincadeiras e de associação a situações cotidianas. De acordo com 

Vygotsky, 

O jogo cria uma zona de desenvolvimento próximo na criança. 

Durante o mesmo, a criança está sempre além da sua conduta diária; 

no jogo, é como se fosse maior do que é na realidade. Como no foco 

de uma lente de aumento, o jogo contém todas as tendências 

evolutivas de forma condensada, sendo em si mesmo uma 

considerável fonte de desenvolvimento. (2000, p. 156 apud 

BAPTISTA, 2009) 

 

Para cada letra estudada, foi desenvolvida uma sequência didática
3
, que se 

iniciava com a contação de uma história ou a exploração de algum outro gênero 

textual
4
, envolvendo a letra estudada na semana. No estudo da letra M, por exemplo, foi 

                                                           
3
 A sequência didática, segundo o PNAIC (2012, Unidade 06, Ano 1, p. 27), é um procedimento em que 

um conteúdo é focalizado em passos ou etapas, de forma sequencial, estruturado para determinado tempo. 

A sequência didática não precisa ter, necessariamente, um produto final, embora possam ser criados, com 

as crianças, produtos a serem alcançados no final das atividades. Porém o importante é que a criança se 

engaje nas atividades e faça suas produções. Dessa forma, tem-se um trabalho sequencial, planejado pelo 

professor, para ser realizado durante determinado tempo, relacionando diversos conteúdos com um 

mesmo tema. Sendo assim, a sequência didática: ―consiste em um procedimento de ensino, em que um 

conteúdo específico é focalizado em passos ou etapas encadeadas, tornando mais eficiente o processo de 

aprendizagem‖ (Unidade 6, Ano 1, p. 27). 
4
 A elaboração do conceito de gênero remonta à Antiguidade, com o filósofo Aristóteles, que, segundo 

Dolz (2015), se interessou pelas transformações que se operam na linguagem para que ela, de simples 

ferramenta de comunicação, passe a ser meio de criação. A comunicação não é conseguida pela palavra 

ou pela frase isoladas, mas pelo enunciado completo, resulta da interação social. De maneira bem 

objetiva, Marcuschi (2008) define que os gêneros textuais  
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contada a história Na terra de M, da autoria de Ziraldo. A partir da leitura visual da capa 

do livro, as crianças lançaram mão dos seus conhecimentos prévios relacionados à 

história que seria contada. A professora fez indagações como: ―Que desenho é este?‖ 

―Parece uma letra? ‖ ―O que mais poderia ser? ‖.  

Foram propostas também perguntas para desenvolver a capacidade de 

antecipação dos sentidos do texto, por meio da competência leitora, com questão como: 

―Sobre o que será que este livro irá tratar?‖ Tal pergunta tinha o objetivo também de 

despertar a curiosidade dos alunos acerca do livro. Tais estratégias prévias à leitura 

oportunizaram desenvolver alguns direitos de aprendizagem, como: antecipar sentidos e 

ativar conhecimentos prévios relativos aos textos; compreender textos lidos por outras 

pessoas; participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, 

argumentando e respeitando os turnos de fala; e escutar, com atenção, textos de 

diferentes gêneros.  

Rapidamente, os estudantes perceberam que a história havia sido escolhida pois 

a letra em estudo na semana era a ―M‖, que tem o som /m/. A professora propôs uma 

pequena meditação, nesse momento, todos ficaram de olhos fechados, respiraram fundo, 

se acalmaram, meditaram por alguns segundos, fazendo o som da letra /m/, também 

como forma lúdica de aprendizado. Então as crianças falaram palavras que conhecem 

com a letra em estudo, e a professora ia registrando as palavras ditas, no quadro. O 

registro escrito é importante para levar os alfabetizandos a se apropriarem da importante 

propriedade do Sistema de Escrita Alfabética de que a cada letra corresponde 

determinada grafia. Além disso, é uma forma de valorização do conhecimento de 

mundo das crianças, observando o que já conhecem com aquela letra, como uma forma 

de direcionamento do trabalho da professora. Após o registro das palavras no quadro, 

foram criadas, coletivamente,  oralmente, frases a partir de algumas palavras que 

estavam no quadro.   

A professora também buscou contextualizar a formação de frases às situações 

reais dos alunos, elaborando gêneros textuais próprios do dia a dia dos estudantes, como 

bilhetes ou cartas coletivas elaboradas em datas comemorativas, como o dia das mães. 

                                                                                                                                                                          
são os textos encontrados 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. 
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Essa atividade foi realizada para que os educandos pudessem conhecer as características 

e a estrutura escrita de uma frase, sem esperar que eles adquirissem grandes habilidades 

de leitura e escrita. De acordo com Bortoni-Ricardo (2017), trabalhar com a construção 

coletiva de textos, oportuniza aos alunos conhecer as características e especificidades de 

textos orais e escritos.  

Como tais exercícios foram feitos constantemente, em aproximadamente um 

mês, os educandos compreenderam a estrutura de uma frase. Os alunos com 

conhecimentos alfabéticos sobre o Sistema de Escrita que terminavam as tarefas faziam 

uma atividade de ditado de frases, em duplas. Os estudantes criavam frases e ditavam 

para o colega  escrever,  tendo como base a letra que estava sendo explorada na semana, 

eles mesmos corrigiam e depois levavam para que a professora visse e mediasse a 

correção da escrita das palavras, caso necessário. 

Depois disso, a professora lia com os educandos as palavras e eles então faziam 

o registro destas, no caderno. E todas as vezes que alguém indagava o nome da letra 

estudada, os colegas diziam: ―a letra da meditação‖ e emitiam o som correspondente 

/m/. Essa sequência de atividades, coloca em prática o direito de aprendizagem de 

relacionar fala e escrita, tendo em vista a apropriação do Sistema de escrita, as variantes 

linguísticas e os diferentes gêneros textuais. 

Ao final da sistematização de cada letra, que geralmente dura uma semana, era 

feita uma atividade dinâmica e lúdica para culminância da sequência didática e 

consolidação da letra estudada. Por exemplo, na letra J, foi construído um jacaré com o 

corpo sanfonado; na letra N, um navio de dobradura; na letra V, um carrinho com um 

suporte de palito de picolé representando um veículo; na letra Z, uma zebra feita de 

dobradura. A partir das dobraduras, também eram explorados conceitos como as formas 

geométricas, integrando o estudo à matemática. Uma forma interdisciplinar de trabalhar, 

segundo Gadotti (1993), rompe com as barreiras das disciplinas e cria um conhecimento 

globalizante. 
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Figura 1 – Mural na sala de aula com a culminância das seuências didáticas de cada letra 

    Fonte: Elaboração própria 

Algumas atitudes da professora na condução das atividades foram adotadas 

desde o início do ano letivo e fizeram a diferença nos processos de alfabetização das 

crianças, como a associação letra/som, de A a Z, e a rotina de atividades do dia. No 

início do ano, a professora deixava a relação das atividades a serem desenvolvidas no 

dia escrita no quadro e, quando os alunos chegavam, já encontravam a lista pronta. A 

partir do momento em que os alunos começaram a desenvolver a consciência da relação 

fonema/grafema, a professora ia ditando letras ou sílabas, por exemplo /ro/, fazendo o 

som bem forte, e eles diziam as letras correspondentes, ― r + o professora" até que 

escrevessem juntos toda a rotina do dia. 

Ao final da escrita de cada palavra da rotina, a professora introduzia de forma 

bem simples, como uma brincadeira, a separação silábica, pedindo para que as crianças 

batessem palmas para descobrir quantos ―pedacinhos‖ a palavra tinha. Quando eles 

estavam bem habituados e já eram capazes de fazer isso com todas as palavras da rotina, 
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a professora começou a trabalhar a separação silábica de forma mais contextualizada, e 

explicou que aqueles ―pedacinhos‖ tinham um nome, se chamavam sílabas, a partir 

disso as crianças começaram a chamar de sílabas, porém sem perder o tom da 

brincadeira. Essa atividade era realizada com o intuito de promover a apropriação do 

Sistema de Escrita Alfabética e apresentação de que as palavras são formadas por 

segmentações das unidades sonoras. Ao ser introduzida como uma brincadeira, as 

crianças adoraram, e cobravam quando a professora deixava de realizar a separação 

silábica. De acordo com Monteiro e Baptista (2009), esse tipo de atividade oportuniza o 

contato de forma lúdica com os sons da língua materna, além de possibilitar a percepção 

de que a sílaba é uma unidade sonora. Essa atividade visou garantir os direitos de 

aprendizagem de segmentar oralmente as sílabas de palavras e comparar as palavras 

quanto ao tamanho; identificar semelhanças sonoras em sílabas; e reconhecer que as 

sílabas variam quanto às suas composições. 

Uma das atividades mais importantes desenvolvidas pela professora foi a 

formação de palavras feita diariamente no quadro. A professora colocava a primeira 

letra da palavra surpresa, então todos diziam a letra e, em seguida, o som desta, então a 

professora colocava uma ou mais letras, formando a primeira sílaba, que era lida de 

forma coletiva, depois que todos já sabiam qual era a primeira sílaba da palavras, a 

professora escrevia as demais sílabas, formando, assim, a palavra, que não era dita 

coletivamente, quem sabia a palavra que havia sido formada, levantava a mão e dizia, e 

assim até que um aluno lesse a palavra corretamente. Tal proposta visou proporcionar 

aos educandos a vivência de diversos direitos de aprendizagem, tais como: ler, 

ajustando a pauta sonora ao escrito e dominar as correspondências entre letras ou grupos 

de letras e seu valor sonoro, de modo a ler palavras e textos. Os alunos que acertavam as 

palavras do quadro recebiam alguma forma de estímulo positivo, como por exemplo, 

um elogio, palmas dos colegas, uma figurinha, um carimbo.  

Bortoni-Ricardo (2017) destaca importância da avaliação positiva do educador 

às participações dos educandos como uma ação assertiva, que além de estimular futuras 

intervenções, poderá ajudar no processo de aquisição da leitura e da escrita; estimular 

aprendizagens; e incentivar a fala dos alunos em sala de aula.  

Essa atividade era realizada para que os estudantes conseguissem fazer a relação 

fonema/grafema, desenvolvendo a consciência fonológica e silábica – de adição e 
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subtração de sílabas. Eram feitas comparações entre as palavras, principalmente aquelas 

que causam mais dúvidas por serem parecidas, quando por exemplo, no quadro estava 

escrito ―MALA‖ e alguém lia ―BALA‖, acontecia uma reflexão sobre os sons das letras 

e as palavras, possibilitando identificar semelhanças sonoras em sílabas (direito de 

aprendizagem também previsto nos documentos do PNAIC) e desenvolver a capacidade 

de analisar e refletir sobre a língua oral, exercendo habilidades relacionadas à aquisição 

da consciência fonológica. 

Segundo Cobucci (2018), uma orientação de prática de alfabetização e 

letramento é o desenvolvimento da consciência fonológica por meio de um trabalho 

sistematizado que leve os indivíduos à compreensão do processo de formação das 

sílabas, palavras e frases. 

Os alunos que já tinham consciência da relação fonema/grafema falavam: ―não é 

bala, se fosse bala tinha que ter o B‖, forçando bem o som da letra para que os demais 

entendessem, outros ainda faziam a comparação com os sons: ―/b/ é o som da bolha 

estourando, /m/ é o som da meditação, lembra?‖. Essa reflexão sobre a escrita 

possibilita a exploração de rimas e aliteração (palavras que possuem o mesmo som em 

distintas posições (inicial e final, por exemplo), como explica Albuquerque (2007, p. 

20) e proporciona aos educandos os seguintes direitos de aprendizagem: perceber que 

palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de letras e segmentar 

oralmente as sílabas de palavras e comparar as palavras quanto ao tamanho. 

Essas atividades eram desenvolvidas com o intuído de causar conflitos, para que 

fosse possível superar as hipóteses  que os educandos tinham sobre o Sistema de Escrita 

e fossem capazes de compreender o funcionamento alfabético.  Monteiro e Baptista 

(2009) afirmam que a compreensão do Sistema de Escrita Alfabética e da consciência 

fonológica é resultado do desenvolvimento da percepção de construções e reconstruções 

das hipóteses de escrita, que são adquiridas gradativamente.  

Santos, Albuquerque e Mendonça (2007, p. 126 e 127) afirmam que objetivando 

a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, devem ser desenvolvidas atividades que 

proporcionem a ―comparação de palavras quanto ao número de sílabas, de letras, de 

correspondências grafofônicas; composição e decomposição de palavras; familiarização 

com letras; trabalho com palavras estáveis‖. Foram desenvolvidas também atividades 
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como a comparação do nome dos alunos, quantidade de sílabas, quantidade de letras, 

letras iguais e diferentes, comparação entre palavras (qual palavra é maior e por quê). 

Foram elaboradas fichas lúdicas de formação de palavras a partir da imagem do 

objeto que representa a palavra. Para os alunos com nível de conhecimento alfabético 

sobre a escrita, a ficha de formação de palavras demandava que os estudantes 

identificassem as sílabas das palavras. Para os alunos com nível de conhecimento 

silábico-alfabético sobre a escrita, a ficha de formação de palavras demandava que os 

estudantes identificassem as letras para escrever as palavras. E, para os alunos com 

nível de conhecimento silábico sobre a escrita, as fichas são de completar as palavras 

com as letras que estão faltando.  

Para os alunos com nível de conhecimento sobre a escrita pré-silábico, foi 

desenvolvido um trabalho individualizado para o reconhecimento da letras e sons. Era 

escrito em um papel algumas letras, primeiro as vogais, e a professora ia retomando 

como era o nome daquela letra e o som que ela representava, associando à algo, por 

exemplo, A de abelha. A professora fazia indagações como: ― qual palavra você 

conhece que começa com a letra A? ‖, fazendo som da letra, e falando algumas palavras 

―será que abelha começa? E escola?‖, frisando novamente o som da letra e o formato 

que a boca fica quando falamos a letra. 

Foi realizado reagrupamento intraclasse, de acordo com as habilidades de leitura 

e escrita dos educandos, porém esses grupos não eram fixos, então algumas vezes na 

semana os alunos mais adiantados faziam duplas escolhidas pela professora, com 

aqueles que apresentam mais dificuldades, os quais atuavam como mediadores do 

conhecimento. Segundo Vygotsky (2010), a criança só terá condições de aprender a 

fazer algo sozinha se, no presente, ela realizar tal tarefa com auxílio de alguém mais 

experiente, um mediador, seja ele o professor, ou um colega mais experiente.  ―O que 

uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos chama-se Zona de seu 

Desenvolvimento Potencial‖. (p.112). O autor introduziu o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal, que consiste na distância entre o desenvolvimento real 

(aquilo que a criança consegue fazer sozinha) e o desenvolvimento potencial (aquilo que 

a criança é capaz de realizar com auxílio). 

Sabe-se que o tempo de aquisição da leitura e da escrita é diferente para cada 

criança, esse processo é influenciado por uma série de fatores internos e externos, então 
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foram desenvolvidas atividades diferenciadas para cada grupo, voltadas a sanar 

dificuldades específicas que poderiam estar interferindo no processo de ensino 

aprendizagem dos educandos. 

Os grupos de alunos são organizados por cores de fichas lúdicas. Por uma 

questão de logística e organização, no dia que os educandos estão em grupos, são 

acionados enquanto grupo, quando é solicitada a execução de determinada tarefa é dito, 

por exemplo, ―grupo rosa, a partir dessas imagens, formem frases‖. A turma era 

composta por 24 alunos, então quando os comandos eram dados ao grupo, não a alunos 

determinados, a compreensão era facilitada e uns ajudavam os outros na compreensão e 

execução das atividades. 

Na organização da professora, o grupo rosa representa os alunos com nível de 

conhecimento sobre a escrita alfabético, que utilizam as fichas cor de rosa; o grupo azul, 

representa os alunos com conhecimentos silábico-alfabéticos; o grupo verde representa 

os alunos com conhecimentos silábicos sobre o Sistema de Escrita; e o grupo amarelo 

representa os alunos com conhecimentos pré-silábicos. Este último grupo, na maioria 

das vezes, realiza não só as fichas como também as atividades com integral auxílio da 

professora ou de algum colega. 

O educador deve levar a criança a refletir sobre as relações entre fonemas e 

grafemas e o processo de leitura e escrita das palavras, a partir da formulação de 

hipóteses, em que os educandos são protagonistas na construção do seu conhecimento.  

A sala de aula deve ser um ambiente alfabetizador
5
 (FERREIRO, 2017; 

BORTONI-RICARDO, 2017; COBUCCI, 2018), de exploração e descoberta dos 

alunos, além de ser agradável e rico no que diz respeito à elementos que remetam a 

aquisição de conhecimentos atrelado ao Sistema de Escrita Alfabética. Desde o início 

do ano, a sala foi pensada de forma a proporcionar contatos com situações reais de 

leitura e escrita. Nas paredes, há vários recursos visuais escritos, como: os combinados 

entre a turma e a professora estabelecidos no início do ano; o painel dos aniversariantes; 

o semáforo de comportamento; a sequência numérica com associação à quantidade de 0 

                                                           
5
 Segundo Ferreiro (2007), criar um ambiente alfabetizador significa organizar a sala de aula de maneira 

que cada parte ofereça materiais que favoreçam a aquisição de conhecimentos: canto da leitura; materiais 

diversos com ilustrações e escritas (jornais, revistas, dicionários, folhetos, embalagens, etc.); alfabeto 

ilustrado; sequência numérica; calendário; painel de aniversariantes; painel de ajudantes; listão de 

palavras. 
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a 10; os nomes dos alunos, com suas respectivas fotos; o alfabeto ilustrado; o canto de 

leitura com revistas e livros; os nomes dos objetos presentes na sala, fixados a eles.  

As atividades práticas desenvolvidas pelas crianças na conclusão do estudo 

sistematizado de cada letra também são expostas na sala de aula. A professora seleciona 

um modelo de cada atividade desenvolvida e fixa ao mural interno da sala com a 

orientação da letra estudada e do nome do objeto que foi fruto de construção coletiva. 

Constantemente, são realizados testes diagnósticos diversos para observar a 

evolução dos educandos quanto à apropriação do Sistema de Escrita Alfabética e, 

consequentemente, realizar reflexão crítica sobre a prática/ ação docente da professora, 

para que seja possível verificar se as estratégias utilizadas estão sendo adequadas para 

aquelas crianças, se as atividades desenvolvidas vão ao encontro das reais necessidades 

dos educandos. 

Cobucci (2018) afirma que o educador deve realizar constantemente relatórios 

individuas e coletivos de acompanhamento sistemático das evoluções dos educandos, 

como forma de orientar o planejamento das atividades a partir das reais necessidades 

detectadas. Práticas adotadas pela professora da turma para acompanhar o 

desenvolvimento de cada estudante, especialmente sobre os conhecimentos do Sistema 

de Escrita Alfabética. 

Uma das formas de diagnóstico realizadas é o autoditado, no qual a criança 

demonstra sua hipótese de escrita a partir do reconhecimento das figuras, que exige 

além do conhecimento sobre o Sistema de Escrita Alfabética, um conhecimento de 

mundo, para identificar e/ou reconhecer e nomear as figuras. O modelo de autoditado 

era uma ficha com 12 imagens e os espaços para a escrita dos respectivos nomes, essa 

atividade era realizada, individualmente e sem o auxílio da professora e acontecia ao 

final do estudo de cada letra. Geralmente o autoditado comtemplava apenas o estudo das 

palavras com a letra inicial estudada durante semana, uma forma de observar a evolução 

semanal da escrita dos estudantes. Os alunos com conhecimentos alfabéticos sobre o 

Sistema de Escrita escolhiam imagens do autoditado e formavam duas frases. As 

Crianças com um repertório menor de conhecimento extralinguísticos, apresentam 

maior dificuldade. Uma estratégia utilizada para assegurar que todas as crianças façam a 

mesma análise sobre a imagem é solicitar que todos falem em voz alta, coletivamente o 

nome das imagens, que logo após é repetido pela professora. 
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2 ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 Desde o diagnóstico até a realização das atividades a professora 

preocupou-se em desenvolver estratégias que favorecessem o processo de ensino 

aprendizagem, com ênfase na apropriação da leitura e da escrita e na aquisição da 

consciência fonológica. 

Ao identificar diferentes etapas de conhecimentos sobre o Sistema de Escrita 

Alfabética, a educadora variou as situações de aprendizagem, planejou diferentes 

atividades para cada nível e desenvolveu um reagrupamento intra classe buscando sanar 

dificuldades especificas detectadas e possibilitar aos alunos o contato com o lúdico na 

construção do conhecimento. 

A partir dos objetivos traçados: descrever e analisar os elementos que constituem 

práticas bem-sucedidas em classe de alfabetização, relacionando a alfabetização e o 

letramento ao contexto sociocultural e vivências cotidianas dos educandos, analisando 

atividades lúdicas realizadas e relacionando as atividades propostas aos direitos de 

aprendizagem previstos no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).  

É possível afirmar que as estratégias e atividades desenvolvidas obtiveram êxito e 

possibilitaram o alcance dos objetivos propostos no início do estudo.  

O planejamento das aulas partia de temas motivadores e era estruturado de 

forma a relacionar as atividades aos direitos de aprendizagem propostos no PNAIC. Foi 

pretendido ao longo de todo o trabalho, contextualizar atividades, conhecer a realidade 

sociocultural e as habilidades dos educandos, possibilitando ao educador traçar 

caminhos para percorrer, com o intuito de tornar a aprendizagem mais eficaz e 

significativa.  

Foram utilizados diversos meios avaliativos da aprendizagem dos alunos, tais 

como: observação diária; uso do jogo da memória do alfabeto; forca; escrita espontânea 

de palavras no quadro; fichas lúdicas de construção de palavras; construção de frases; 

leitura de palavras surpresa no quadro; e o autoditado.  

Apesar de as propostas terem atingido grande parte dos alunos, não foi unânime, 

pois um aluno ainda se encontra em nível pré silábico sobre a escrita, embora tenha tido 

acompanhamento individualizado e atividades diferenciadas. Além de ter sido 
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encaminhado para o Serviço de Orientação Educacional (SOE) da escola será 

desenvolvido outro projeto interventivo com vistas a superação da hipótese pré-silábica. 

Será dada continuidade ao trabalho até o final do ano letivo, para que a 

aprendizagens possam ser consolidadas e consideradas ainda mais estruturantes e 

duradouras.  

O gráfico 1, visa demonstrar a evolução dos educandos quanto aos níveis da 

psicogênese da língua escrita.    

Gráfico 1 – Evolução da hipótese da escrita 

 

Fonte: Elaboração própria 

No início do estudo a sala de aula era composta por 24 alunos, ao final do 

estudo, 23. 

A partir da tabela acima é possível observar a evolução dos educandos no que 

diz respeito à apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. Sendo assim, pode-se 

concluir que as práticas pedagógicas desenvolvidas em classe de alfabetização foram 

bem-sucedidas. 
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Resumo: Este trabalho consiste na análise do verbete baiano em dicionários de 

diferentes épocas, rastreando seus efeitos de sentido ao longo do tempo. Em sua 

tentativa de cristalizar sentidos, os dicionários trazem verbetes produzidos em distintas 

condições de produção, o que faz com que ganhem novos contornos no decorrer do 

tempo histórico. No que se refere ao verbete baiano, esses contornos passam por um 

simples pertencimento geográfico até um sentido que provoca a estereotipização da 

posição social do nordestino, promovendo a estigmatização. O verbete é descrito por 

estereótipos, principalmente, o da preguiça baiana. Objetivou-se analisar, por meio das 

definições presentes nos dicionários, memórias discursivas que sustentam esses 

enunciados, atestando sua construção histórica. Observando o modo como tais sentidos 

foram construídos e veiculados pelos dicionários, esta pesquisa aponta para a 

historicidade do discurso que engloba a minoria nordestina. Para alcançar os objetivos 

mencionados, esta pesquisa consiste na catalogação do verbete baiano por meio de 

consultas às principais bibliotecas de João Pessoa, capital paraibana. Foram analisados 

dicionários produzidos em diferentes momentos da história, mais precisamente os dos 

séculos XIX, XX e XXI. Esta pesquisa teve como aporte teórico e metodológico a 

Análise do Discurso de linha francesa, fazendo uso das suas ferramentas para descrever 

e interpretar o enunciado, bem como perceber os seus efeitos de sentido. 

 

Palavras-chave: Discurso. Dicionários. Identidade. 

 

Abstract: This work consists of the analysis of the entry "baiano" in dictionaries of 

different eras, tracking their meaning effects over time. In their attempt to crystallize 

meanings, dictionaries bring entries produced under different conditions of production, 

which make them gain new contours over historical time. Regarding the entry "baiano", 

these contours go through a simple geographical belonging to a sense that causes the 

stereotyping of the social position of the Northeast, promoting stigmatization. This entry 

is described by stereotypes, especially that of Bahian laziness. The objective was to 

analyze, through the definitions present in the dictionaries, discursive memories that 

support these statements, attesting their historical construction. Observing the way such 

meanings were constructed and conveyed by dictionaries, this research points to the 

historicity of discourse that encompasses the northeastern minority. To achieve the 

mentioned objectives, this research consists in cataloging the entry "baiano" by 

consulting the main libraries of João Pessoa, capital of Paraiba. Dictionaries produced at 

different times in history, specifically those of the 19th, 20th and 21st centuries, were 

analyzed. This research had as theoretical and methodological support the Discourse 

Analysis of the French line, using its tools to describe and interpret the utterance, as 

well as to perceive its effects of meaning. 

Keywords: Discourse. Dictionaries. Identity.  

 

 

INTRODUÇÃO 
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  Todas as lutas discursivas com as quais nos deparamos ou pelas quais nos 

digladiamos atualmente são lutas identitárias, isto é, são lutas travadas pela construção 

de nossas identidades: quem somos nós, o que nós nos tornamos ou, ainda, de que modo 

nos tornamos sujeitos de uma dada sociedade? (FOUCAULT, 1995). São essas as 

questões que constituem o ponto de partida desta análise que pretende melhor 

compreender nossa constituição enquanto sujeitos do atual momento histórico e, para 

tanto, propõe analisar enunciados que trabalham na construção das identidades culturais 

ou, mais precisamente, propõe analisar o modo como determinados verbetes 

dicionarísticos, produzidos em diferentes épocas, cumprem esta função.  

O problema aqui colocado diz respeito, particularmente, à identidade cultural 

nordestina, ou, mais do que isso, diz respeito à maneira como estão postos 

historicamente os verbetes dicionarísticos que fazem referência a esta identidade. 

Busca-se, aqui, uma análise do verbete baiano em dicionários dos séculos XIX, XX, 

XXI (antes, durante e depois da formação do Nordeste, respectivamente), atentando às 

continuidades e descontinuidades de suas acepções no decorrer do tempo histórico. O 

objetivo é construir uma cadeia enunciativa que nos ofereça acesso à construção 

histórica dessa identidade, partindo do modo como um dado verbete foi designado e, 

posteriormente, ratificado ou retificado pelas acepções recebidas posteriormente.  

Tendo em vista o trabalho com a Análise do Discurso de linha francesa (AD) 

enquanto fundamentação teórica e metodológica, haja vista a natureza da própria 

disciplina, dedicar-nos-emos, aqui, a princípio, a apresentá-la como ferramenta de 

leitura dos discursos e, particularmente, como ferramenta de leitura dos dicionários.  

 

1 AD FRANCESA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES HISTÓRICO-

CONCEITUAIS 

 

O discurso não pode ser contemplado em uma situação hipotética, através de 

emissores empíricos. Ele, na verdade, se encontra no conjunto de enunciados, naquilo 

que foi efetivamente dito (ou silenciado) por sujeitos que vivenciam uma sociedade 

construída nas bases das relações políticas e históricas. Esse discurso falha, oscila, é 

silenciado e não est presos às palavras desse discurso, as relações de poder o controlam, 

as condições de produção lhe (res)significam. É essa a noção de discurso que configura 

o objeto da AD. Acerca disso, Orlandi esclarece que 
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A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da 

língua, não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe 

interessem. Ela trata do discurso. E a palavra discurso, 

etimologicamente, tem em si a idéia de curso, de percurso, de correr 

por, de movimento. O discurso é assim a palavra em movimento, 

prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem 

falando (ORLANDI, 2012, p.15). 

 

Em seu momento inicial, a AD tratou de formular a ―máquina discursiva‖ tão 

almejada por Pêcheux. Essa máquina funcionaria partindo da ideia de que o discurso 

poderia ser homogêneo e de que se deveria considerar a repetição das sequências 

parafrásticas na análise. Isso teria relação com a ilusão de que o sujeito seria fonte do 

seu dizer, enunciando em condições de produção estáveis e uniformes.  

 A segunda época da AD manteve sua concepção sobre o sujeito, pois ―a noção 

de sujeito discursivo permanece como efeito de assujeitamento à formação discursiva 

com a qual ele se identifica‖ (FERNANDES, 2007, p. 82). O que marca essa fase é a 

noção de formação discursiva (FD) foucaultiana que põe em discussão o projeto de uma 

máquina discursiva estrutural, fechada e homogênea; pois passou-se a admitir que essa 

formação teria em sua constituição outras FDs, sendo reconhecida, portanto, a relação 

com o externo. Entende-se por FD ―aquilo que numa formação ideológica dada — ou 

seja, a partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-histórica dada — determina 

o que pode e o que deve ser dito‖ (ORLANDI, 2012, p. 43). 

É ainda na segunda fase da AD que surge a ideia de interdiscurso. Orlandi 

(2012), parafraseando Courtine (1984), explica as noções de interdiscurso e 

intradiscurso. A autora explica que o interdiscurso está no eixo da constituição ―um eixo 

vertical onde teríamos todos os dizeres já ditos e esquecidos que representam o dizível 

(p. 32) e, no eixo horizontal, o intradiscurso, ―isto é, aquilo que estamos dizendo 

naquele momento dado, em condições dadas‖ (p. 33). Desse modo, o enunciado está no 

cruzamento desses dois eixos: o da memória (constituição) e o da atualidade 

(formulação). Por isso a AD entende que a leitura não produz sentido para o leitor sem 

que esse reconheça traços anteriores ao texto, o interdiscurso é justamente essa 

memória. Essa anterioridade revela que os sujeitos não são fonte e nem origem de seu 

dizer (PÊCHEUX, 1997). Em outras palavras, o discurso é construído historicamente 

por meio dos sujeitos, ao passo que os dizeres se repetem, ativam memórias, produzem 

sentido e são ressignificados. O sentido não é linguístico, portanto, mas histórico. 
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 Em sua terceira época, a AD amplia a noção de FD e aprofunda suas discussões 

a partir das ideias de Michel Foucault com outros pensadores. Pêcheux fez diversas 

leituras de teóricos como Mikhail Bakhtin, Pierre Nora, Jacques Le Goff, Michel de 

Certeau, e se aproximou do pensamento foucaultiano através de Jean-Jacques Courtine. 

Nesse momento, figura a ideia de heterogeneidade discursiva e saem os termos 

―aparelho ideológico‖ e ―luta de classes‖, distanciando a linha marxista.  

 

2 DISCURSO E DICIONÁRIOS  

 

Os dicionários brasileiros são exemplos de como a história, os diferentes 

discursos da época e a ideologia do sujeito lexicógrafo influenciam fortemente nesse 

tipo de produção. O dicionário não se limita a um instrumento linguístico na AD, ele é, 

além disso, um objeto discursivo. 

Através dos dicionários, memórias são retomadas, esquecidas e transferidas de 

uma língua para outra. Trata-se de uma memória lexicográfica, como explica o 

pesquisador José Horta Nunes: 

Produzir saber linguístico implica em uma mexida nas redes de 

memória. E no caso dos dicionários, podemos falar nesse sentido de 

uma memória lexicográfica, isto é, de um campo de memória 

mobilizado pelos dicionários, assim como pelas teorias e 

procedimentos lexicográficos que se encontram neles (NUNES, 2013, 

p.163).  

 
 

 Mas como investigar essa memória e sua atualidade? Acerca de um método que 

permita ao leitor realizar uma análise discursiva de dicionários, Nunes (2013) 

recomenda alguns procedimentos para esse tipo de estudo: identificar as lacunas, 

identificar a posição do lexicógrafo e problematizar os exemplos. 

As lacunas estão, sobretudo, no não-dito, ou seja, nos silenciamentos que o autor 

realiza. Cabe ao analista pensar quais forças motivam não só o dizer, mas também esse 

―não-dizer‖ que constitui significado em uma determinada época, sob determinadas 

condições. Orlandi (2012) descreve pelo menos duas formas pelas quais o sujeito exerce 

o ―não-dito‖, são eles: o silêncio fundador e o silenciamento (ou política de 

silenciamento). O silêncio fundador está presente em toda linguagem e palavras, é o 

―silêncio que indica que o sentido pode ser sempre outro‖ (2012, p.83). Já os 

silenciamentos podem ocorrer por meio do silêncio constitutivo ou do silêncio local. O 

silêncio constitutivo é inerente ao próprio dizer, já que fazê-lo é sempre silenciar outros 
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dizeres. O silêncio local, por sua vez, é a censura que controla o discurso, as relações de 

poder que irão autorizar ou não o dizer.  

A posição do lexicógrafo está relacionada com o ponto de vista que ele assume, 

afinal, não há discurso neutro (PÊCHEUX, 1997). Isso significa dizer que os sujeitos e 

suas ideologias podem assumir uma mesma posição ou diferentes, ainda que dentro de 

uma mesma FD. Os dicionários são produtos de uma época, por isso, é inevitável que as 

ideologias que circularam na comunidade linguística em que foram produzidas se façam 

presentes. É preciso identificar quais são assumidas na obra e como isso se relaciona e 

interfere na tentativa dos dicionários de construir e estabilizar sentidos. 

Os exemplos presentes nos dicionários também não são aleatórios. É preciso 

questioná-los porque, primeiramente, eles são selecionados — o que requer do 

lexicógrafo as motivações para realizar essas escolhas — e, em segundo lugar, porque 

outros exemplos são silenciados — uma série de outros exemplos são apagados, como 

também por vezes enunciados em edições de outras épocas.  

 

3 ENTRE IDENTIDADES E ESTEREÓTIPOS 

 

O sujeito pós-moderno surge para mostrar que esse sujeito social não é apenas 

instável, como se pensava outrora. Ele engloba não apenas uma, mas as várias 

identidades que o circunda no meio externo. Isso faz com que as identidades sejam 

fragmentadas, provisórias, resultantes de um sujeito imerso num mundo plural e fugaz. 

Não existe aqui, portanto, uma essência a ser mantida. Trata-se de uma identidade 

volátil, regida pelas diferentes contribuições culturais que esse indivíduo recebe. Ele é 

um produto do meio, mas não é acabado; está o tempo todo sendo acrescido, 

modificado e assumindo novos valores. Bauman (2001) se referia à pós-modernidade 

pela expressão ―modernidade líquida‖. Líquida porque é fluida, muda de estado 

facilmente e se adapta aos diferentes espaços, tomando a forma deles. Hall trouxe 

considerações atuais sobre o conceito de identidade afirmando que: 

A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 

momento do nascimento [...]. Ela permanece sempre incompleta, está 

sempre em processo, sempre sendo formada. [...] Assim, em vez de 

falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de 

identificação, e vê-la como um processo em andamento. A identidade 

surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós 

como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é preenchida, a 

partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós 

imaginamos ser vistos por outros (HALL, 2006, p. 38-39). 
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 O sujeito pós-moderno de quem trata Hall se comunica facilmente com o 

mundo, se desloca rapidamente, vive o fluxo constante do espaço urbano. Essa troca de 

experiências particulares não fornece aos indivíduos um formato para se enquadrarem e 

se estabelecerem, pelo contrário, lhes são apresentados múltiplos elementos, sejam eles 

próprios do seu grupo cultural ou não. Esses elementos não lhes são inatos, mas 

agregados ou perdidos, suplementando a inteireza de cada indivíduo. Trata-se, portando 

de um processo constante, por isso o termo ―identidade‖ pode não ser o mais apropriado 

quando se o que está sendo discutido é sobre ―identificação‖.  

Não reconhecer o processo de identificação sobre o qual tratou Hall é uma das 

causas para que as noções de identidade e estereótipo sejam comumente confundidas. O 

estereótipo formata os sujeitos, identificando-os através de ideias preconcebidas, 

classificatórias e generalizadas. 

 Não é à toa que o termo ―estereótipo‖ foi emprestado da tipografia. Nesse 

contexto, ele dava nome à impressão de uma chapa de caracteres fixos. Essa metáfora 

mostra que os estereótipos culturais buscam fixar características em pessoas do mesmo 

modo que a chapa da topografia fazia com a obra impressa.  

 O problema colocado aqui é que estereótipos culturais são confundidos com 

identidade cultural. O estereótipo generaliza as características dos integrantes de um 

determinado grupo, incluindo todos dentro das mesmas categorias inflexíveis, fechadas 

e que não possibilitam diferenciar as particularidades de cada indivíduo.  

 Podem ser positivos, mas na grande maioria das vezes os estereótipos funcionam 

com conotação negativa e são tendenciosos ao discriminar grupos específicos. Em geral, 

costumam fazer referência ao gênero, à condição socioeconômica, à região ou a grupos 

raciais e étnicos. 

 Discursivamente, os nordestinos permanecem reduzidos à paisagem da seca, da 

caatinga, da ossada do gado pela estrada de terra; do Cangaço, da cana-de-açúcar, do 

engenho, do messianismo, da senzala e de outros temas ligados à pobreza. O estereótipo 

do baiano traz consigo a ideia de que o nordestino migra para o sul por melhores 

condições de sobrevivência. Ele é tido como o trabalhador braçal, pois não carrega 

instrução. Ocupar esses lugares é sempre ser posto em posição de inferioridade na 

realidade brasileira. Esse significado atribuído à baiano estabelece correspondência com 

a forma ―paraíba‖ no estado do Rio de Janeiro. 
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O imaginário coletivo sobre o baiano é ratificado sobretudo no discurso 

humorístico que o generaliza como aquele que é preguiçoso, lento para falar, gosta de 

axé, praia, cultua o Candomblé e tem no acarajé seu prato principal. Há uma redução do 

sujeito baiano a estigmas sociais a partir desse estereótipo. Pode-se afirmar que 

preguiçoso é, das características atribuídas aos habitantes da Bahia, a mais disseminada 

no Brasil. 

 Dois momentos históricos mostram-se ligados ao estereótipo de preguiça 

imputado aos baianos: O primeiro diz respeito à primeira época da história brasileira, o 

período colonial; o segundo ao século XX, com a industrialização. A capital da Bahia, 

Salvador, é a cidade fora da África mais habitada por negros, reflexo do grande fluxo de 

pessoas escravizadas no local. Esses eram frequentemente chamados de ―preguiçosos‖. 

Prova disso é a famosa Ladeira da Preguiça, localizada no centro de Salvador.  A 

Ladeira da Preguiça recebeu esse nome ainda durante a escravidão. Os brancos 

costumavam chamar os negros de preguiçosos sobretudo naquele local. Enquanto os 

escravizados subiam cargas pela ladeira, os abastados gritavam das janelas dos 

sobrados: ―sobe, preguiça! ‖ (MARQUES, 2004. p.86). Era uma espécie de diversão 

desdenhar da condição inferior desse outro, evidenciando a relação de poder que se 

estabelecia entre aqueles que podiam olhar de cima e os que sofriam embaixo, 

carregando o fardo nas costas. A tarefa requereria grande esforço físico mesmo de um 

corpo atlético e saudável. Também se defende que a preguiça foi popularizada entre os 

baianos em razão da resistência negra à condição escrava, mais uma forma de 

impropério (SOUZA, 2013).  

O segundo momento que reforçou a visão do baiano como preguiçoso foi 

durante a industrialização, a partir dos anos 40, quando a Bahia passou a manter 

relações com as regiões sul e sudeste do Brasil mediante a imigração nordestina. Nesse 

contexto, ―a representação da preguiça já estava sedimentada no senso comum, 

passando a ser reafirmada pela indústria do turismo e pela grande mídia como um 

atributo essencialmente baiano‖ (ZANLORENZI, 1998, p. 14). Cantores da Bahia 

também usaram do estereótipo da preguiça para escreverem suas canções e montarem 

suas personalidades artísticas, entre eles, Dorival Caymmi (1914-2008), Gilberto Gil, 

Caetano Veloso e Gal Costa.  

 

4 O VERBETE  
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 A pesquisa pelo verbete baiano apresenta registros de estereótipos negativos, 

reducionistas e que denotam preconceito. Foram consultados dicionários dos tipos 

padrão, temático, enciclopédico, escolar e de gíria. A Tab. 1 traz a coleta do primeiro 

século.  

 

SÉCULO XIX 

Diccionario da Língua 

Portugueza 

(1813) 

 

Padrão 

 

Ausente. 

Tabela 1 – coleta do verbete baiano em dicionários do século XIX 

 

 Como ocorrido com o verbete paraíba, o Diccionario da Lingua Portugueza 

(1813) não lista baiano, nem mesmo o estado da Bahia. O termo é silenciado, pois, 

como não havia ainda a ideia de nação, nem tampouco de um português próprio do 

Brasil, era comum o empréstimo dos instrumentos linguísticos portugueses, sobretudo 

do dicionário de Morais (NUNES, 2013, p. 162). 

 

SÉCULO XX 

Dicionário Mor da 

Língua 

Portuguesa 

(1967) 

Padrão 

1. adj. — Referente à Bahia; pessoa oriunda da Bahia. 2. 

adj. (Bras.) — Qualificativo dado a todos os nortistas 

pelos sulistas. 3. s.m. (Bras.) — O que não sabe montar 

bem a cavalo; sertanejo nortista condutor de gado. 4. 

s.m. — O mesmo que baião. 

Nôvo Dicionário 

Brasileiro 

Melhoramentos 

(1969) 

Padrão 

adj. (de Bahia, n.p. + ano). 1. Pertencente ou relativo à 

Bahia. 2. Que é natural da Bahia. S.m. 1. Natural da 

Bahia. 2. V. Baião.3. Indivíduo que não sabe montar a 

cavalo ou que, para os gaúchos, comete baianadas. 4. 

Habitante do campo ou das roças. 5. V. nortista. 

Lisa Grande 

Dicionário da 

Língua 

Portuguesa 

(1970) 

Temático 

(a-i), adj. Concernente ou relativo à Bahia. S.m. O 

natural ou habitante da Bahia. Bras. Aquêle que não 

sabe montar a cavalo; sertanejo nortista que conduz 

gado; morador no campo ou na roça. V. Baião. Sin. 

Baiense. 

Dicionário 

contemporâneo 

da língua 

portuguesa 

(1980) 

Padrão 

(a -i), adj. e s.m. da Bahia, do Estado da Bahia. || O 

mesmo que salvodorense. || (Bras., Sul) Mau 

cavaleiro. || Nortista. || (Maranhão) Boiadeiro 

chegado da Bahia, Piauí ,Goiás com a sua boiada. || 

(Maranhão) Gado vindo do sertão. || (Norte) O 

mesmo que baião. || F. Bahia, n. pr. 
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Tabela 2 – coleta do verbete baiano em dicionários do século XX 

 

 O Dicionário Mor da Língua Portuguesa (1967) é de autoria do renomado 

dicionarista e linguista professor José Cândido de Oliveira, atualmente mais acessível 

em sua versão compacta de minidicionário. A definição que esse dicionário traz para 

baiano se destaca aqui por duas acepções: ―2. adj. (Bras.) — Qualificativo dado a todos 

os nortistas pelos sulistas‖ e ―3. s.m. (Bras.) — O que não sabe montar bem a cavalo; 

sertanejo nortista condutor de gado. ‖ A primeira é de caráter generalizante, ação que 

ratifica estereótipos. Abrange-se todos os nortistas em um mesmo ideal de 

nordestinidade. Essa visão tem sujeito marcado, o sulista. É a imagem que ele possuiu 

que é dita, ao passo que há o silenciamento das outras. A segunda irá descrever essa 

imagem social reduzindo a mesma a elementos rurais, a saber: o transporte a cavalo e a 

pecuária. Reproduz-se aqui não o discurso do Nordeste, mas o discurso produzido no 

Sul sobre o Nordeste. Tal fato confirma que ―A instituição sociológica e histórica do 

Nordeste não é feita apenas por seus intelectuais, não nasce apenas de um discurso 

sobre si, mas se elabora a partir de um discurso sobre e do seu outro, o Sul‖ 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2010, p. 117).  

 O Nôvo Dicionário Brasileiro Melhoramentos (1969) compreende três volumes 

e foi elaborado pelo professor Adalberto Prado e Silva.  Em 1998, foi relançado sob o 

nome de Dicionário Michaelis. Esse dicionário também define baiano em um âmbito 

rural, acrescentando ainda que ele é “habitante do campo ou das roças‖. Esse discurso 

sobre o sujeito baiano silencia os centros urbanos da Bahia, bem como suas outras 

modalidades econômicas. Reforça-se a ideia de um Nordeste pouco desenvolvido, que 

não acompanhou a industrialização do país; diminuindo a sua importância frente às 

outras regiões, sobretudo o Sul. Também é especificada a visão do gaúcho que concebe 

baiano como indivíduo que comete ―baianadas‖. Comumente, fazer baianadas tem 

conotação pejorativa no Rio Grande do Sul, no sentido de cometer uma falha, vacilar.  

 Lisa ─ Grande Dicionário da Língua Portuguesa (1970), o Dicionário 

Contemporâneo da Língua Portuguesa (1980) ─ terceira edição do conhecido Aulete ─ 

e o Dicionário Brasileiro Globo (1991), de Francisco Fernandes e Celso Luft, 

Dicionário 

Brasileiro Globo 
(1991) 

Padrão 

(a - i), ad. Pertinente à Bahia; da Bahia; (Bras. do sul) o 

mesmo que nortista; s.m. aquele que é natural da Bahia; 

mau cavaleiro; (Brás do norte) sertanejo nortista que 

conduz gado; o mesmo que baião. 
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reafirmam os discursos vistos anteriormente, que apresentam o baiano ligado somente 

a aspectos rurais, trabalhando como gado e residindo no campo. Mostra-se, assim, um 

Nordeste subdesenvolvido, pouco atrativo, ultrapassado pelo Sul. Discutindo esses 

contrastes, Albuquerque Júnior comenta que 

São Paulo é visto, na maioria das vezes, como área da cultura moderna 

e urbano-industrial, omitindo-se sua cultura tradicional e a realidade 

do campo. Já com o Nordeste se verifica o inverso. Este é quase 

pensado como região rural, em que as cidades, mesmo sendo desde 

longa data algumas das maiores do país, são totalmente 

negligenciadas, seja na produção artística, seja na produção científica. 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2010, p. 120) 

 

 Pelo fato da região Nordeste ser uma construção recente, os dicionários do 

século XX usam outros termos para fazer essa referência.  Mesmo hoje os moradores do 

Sudeste usam ―Norte‖ para falar sobre os estados do Nordeste e ―nortista‖ para se referir 

aos imigrantes desse local (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2005). Em síntese, nesse 

século, baiano é uma figura exclusivamente campestre e representativa de toda sua 

região. Adiante, na Tab. 6, vê-se o resultado da pesquisa pelo século XXI, a fim de 

analisar o que é dito atualmente acerca desse verbete.  

 

 SÉCULO XXI 

Michaelis 

(2002) 
Escolar 

(de Bahia, np+ano) adj1 Pertencente ou relativo ao Estado da 

Bahia. 2 Que é natural da Bahia. sm1 Natural ou habitante da 

Bahia. 2 pej Indivíduo fanfarrão, sossegado. 

Dicionário de gíria 
(2009) 

Dicionário de 

gíria 
s. m. nordestino. ―O baiano aí faz o quê na vida?‖ 

Houaiss 
(2009) 

 

Enciclopédia 

adj.sm. (1534) 1 relativo à Bahia, estado do Brasil, ou o eu 

é seu natural ou habitante 2 MA que ou o que veio do 

sertão (diz-se de gado levado por sertanejos para as feiras 

de gado do Maranhão) 3 pej.m. CAIPIRA (‗roceiro‘) s.m. 4 

MA sertanejo proveniente da Bahia, do Piauí ou de 

Tocantins, que traz gado para as feiras de gado do 

Maranhão 5 B S. nortista 6 infrm. pej. us. tb. como palavra-

ônibus disfêmica e preconceituosa, fora do Estado da 

Bahia, com significados como ‗tolo‘, ‗negro‘, ‗mulato‘, 

‗ignorante‘, ‗fanfarrão‘ etc. 7 B indivíduo que monta mal a 

cavalo 8 B S. soldado de infantaria 9 DNc ETN B antiga 

dança de par solto, com meneios acentuados dos quadris e 

sapateados, em que os parceiros eram escolhidos com 

umbigada, estalar de dedos, aceno de mão, de lenços etc. 

10 DNç MÚS B m.q. BAIÃO (‗dança popular‘) ETIM top. 
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Bahia + - ano COL baianada HOM baianada (f.) / baiana 

(s.f.) PAR baiana (f.) / baiana (s.m.) 

Dicionário Aurélio 

da Língua 

Portuguesa 

(2010) 

Padrão 

(a-i) Adj. 1. Do, ou pertencente ou relativo ao Estado da BA. 

[Sin. p.us.) baiense.]2. Bras. S. Nortista (2). 3. Gloss. Nos 

estudos dialetógicos sobre o português do Brasil, diz-se do 

subfalar que abrange Bahia, Sergipe, parte de Goiás e a região 

setentrional de Minas Gerais. [V., nesta acepç., falar (29).] ~V. 

Recôncavo —. S. m.4. O natural ou habitante da Bahia. [Sin. 

(nesta acepç.): baiense (p.us) e maleiro (joc.).] 5. Bras. Pej. 

Indivíduo fanfarrão, pachola, dado a contar vantagens. 6. Bras. 

N. Mús. V. baião (1). 7. Bras. S. Indivíduo que não sabe montar 

a cavalo. 8. Bras.S. Soldado de infantaria. 9. Bras. MA Sertanejo 

vindo da BA, do PI ou de GO, trazendo gado. 10. Bras. MA 

Gado que chega do sertão. 11.Bras. PI V. caipira (1). 12. 

Nortista (3). 13.Bras. N.E Antiga dança de pares, espécie 

regional do lundu, em que os parceiros eram convidados às 

vezes com umbigadas, às vezes com acenos de mão ou de lenços 

ou ao som de castanholas. 

Novíssimo Aulete 
(2011) 

Dicionário 

escolar 

(bai.a.no) sm. 1 Indivíduo nascido ou que vive no estado da 

Bahia 2BA Indivíduo nascido ou que vive na cidade de Salvador 

(BA); SOTEROPOLITANO 3 Bras. S. Aquele que nasceu ou 

vive em qualquer dos estados brasileiros, salvo a região Sul; 

NORTISTA 4 MA Boiadeiro que veio da Bahia, Piauí ou Goiás 

trazendo gado para feiras do Maranhão 5 MA Gado vindo do 

sertão 6 PI Pej. Indivíduo simples, de modos rústicos, que ger. 

mora na roça; CAIPIRA; ROCEIRO 7 Bras. S. Pej. Pop. 

Indivíduo que é mau cavaleiro 8Bras. S. Soldado de infantaria 

9Bras. Dnç. O mesmo que baião a. 10 Da Bahia; típico desse 

estado ou de seu povo 11 De Salvador; típico dessa cidade ou de 

seu povo 12MA Diz-se do gado vindo do sertão [F.: Do top. 

Bahia + -ano
1
.] 

Tabela 3 – coleta do verbete baiano em dicionários do século XXI 

 

 Michaelis (2002) é um dicionário popularmente conhecido, principalmente pelas 

suas versões bilíngues. A obra foi pensada para estudantes, contendo termos de 

diferentes áreas do conhecimento, regionalismos, estrangeirismos e gírias. Até antes do 

século XXI, não foram vistos registros de baiano com sentidos relacionados à preguiça, 

característica estereotípica atribuída aos naturais da Bahia. Em uma acepção pejorativa 

para baiano, o dicionário Michaelis o qualifica como ―fanfarrão‖ e ainda ―sossegado‖. 

A imagem de um baiano sossegado é recorrente na mídia, sobretudo pelas piadas. 

Geralmente, ele aparece deitado na rede, numa atitude de relaxamento. Contudo, o 

sossego do baiano não se insere nos dicionários enquanto qualidade positiva como de 

calma, equilíbrio ou paciência, mas produzindo sentidos como os de preguiça, 

malandragem e negligência.   
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 O Dicionário de Gíria (2009) traz a generalização ―nordestino‖ exemplifica um 

possível uso do verbete baiano através do enunciado: ―O baiano aí faz o quê na vida? ‖. 

Em sociedades de bases capitalistas e que concebem ideologicamente que ―o trabalho 

dignifica o homem‖, o indivíduo que não produz é considerado vadio ou encontra-se 

inválido. Diferentemente, por exemplo, das sociedades indígenas que acreditam no ócio 

criativo. O enunciado em questão é marcado pela ironia de quem entende que ser baiano 

é ser improdutivo, é ser preguiçoso.  

 O Houaiss (2009) apresenta algumas continuidades, como a referência ao 

campo, ao gado, à região e ao modo fanfarrão, mas também traz peculiaridades. Ocorre 

que esse dicionário acrescenta as formas ―caipira‖, ―tolo‖, ―negro‖, ―mulato‖ e 

―ignorante‖. Essa inclusão é feita sob a observação de que são de uso informal, 

pejorativo e preconceituoso. Contudo, exceto por ―caipira‖, não se verifica o registro 

dessas formas em outros dicionários. 

 A consulta seguinte foi ao Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2010), 

uma versão do Aurélio lançada para atender ao Novo Acordo Ortográfico que passou a 

vigorar no ano anterior. Atentando para a tabela do século XXI, nota-se que esse 

dicionário apresenta uma continuidade do que foi observado nos outros dicionários. 

Constam nele: ―caipira‖, o termo genérico ―nortista‖, a referência ao trabalho com o 

gado e ao comportamento preguiçoso pelo uso das expressões ―fanfarrão, pachola, dado 

a contar vantagens‖. Ao passo que esses dizeres são retomados, o estereótipo de baiano 

é reforçado e o discurso sobre o Nordeste legitimado por um instrumento linguístico. 

Isso porque dicionário é saber linguístico normatizado, é uma forma de poder. ―O poder 

produz saber (...), não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de 

saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder. ‖ 

(FOUCAULT, 2010, p.30). 

 O Novíssimo Aulete (2011), assim como os outros dicionários, generaliza 

baiano, servindo para referenciar ―nortista‖; tratando-se daquele ―que nasceu ou vive 

em qualquer dos estados brasileiros, salvo a região Sul‖. Aqui fica expresso para quem 

o baiano é nortista. O baiano é, para a região Sul, qualquer outro brasileiro, 

independente da realidade geográfica. Esse dicionário também registra formas 

pejorativas que projetam a imagem de um Nordeste atrasado, pouco instruído, cujo 

habitante é um ―indivíduo simples, de modos rústicos, que ger. mora na roça; 

CAIPIRA; ROCEIRO‖ (GEIGER, 2011, p.192). 
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 Como já visto, a figura do baiano preguiçoso começou a ser traçada desde o 

período colonial, quando os escravos transportavam cargas pela Ladeira da Preguiça. 

Essa imagem é fortificada no século XX com o processo de industrialização e através 

das personalidades musicais que assumiram a preguiça como estilo de vida. Mas é no 

século seguinte, quando a preguiça já está consolidada como comportamento dos que 

procedem da Bahia, que os dicionários passam a incluir esse aspecto ao próprio conceito 

de baiano.  

 A relação estabelecida entre Sudeste e Nordeste fixa um imaginário em relação a 

um ―outro‖ que coloca o ―diferente‖ em posição de inferioridade. Ser nordestino, 

portanto, passa a ter sentido burlesco, irrisório, excêntrico. Tendo em vista que a base 

do saber está nas relações de poder que o legitimam, é preciso considerar que os 

dicionários também podem funcionar para ratificar uma ideologia. Por isso, o dicionário 

que é, sobretudo, um recurso educativo, necessita atentar e contribuir para que seja 

respeitado o princípio da dignidade humana, um dos fundamentos da constituição 

brasileira.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A realização desta pesquisa reafirmou a relação intrínseca entre a língua, o 

sujeito e a história, um dos postulados da AD. Constatou-se, mediante a análise dos 

sentidos do verbete baiano nos últimos três séculos, que o sujeito lexicógrafo transmitiu 

ao termo o reflexo de suas conjunturas sociais. Isso só confirma que o dicionário é um 

objeto discursivo cujos sentidos são alterados pelas condições de produção nas quais é 

inserido.  

 No século XIX, baiano é silenciado, pois, como não havia ainda a ideia de 

nação, nem de um português próprio do Brasil, era comum o empréstimo dos 

instrumentos linguísticos portugueses, sobretudo do dicionário de Morais (NUNES, 

2013, p. 162). Essa constatação reforça outro postulado da AD, o qual defende que o 

silenciamento é significativo. 

 Já no século XX, verificou-se também que houve o predomínio do discurso do 

Sul e o silenciamento dos outros. A partir dele, constitui-se a generalização do termo 

para fazer referência ao nordestino, estabelecendo-se um estereótipo. Essa visão 

mostrou-se restrita a uma paisagem e a uma economia tão somente rural. Essa relação 
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demonstrou-se atrelada à ideia de superioridade de um Sul industrializado e um 

Nordeste pouco desenvolvido. 

 Foi constatada no século XXI algumas continuidades, como a referência ao 

campo, ao gado, à sinonímia de nordestino e o predomínio da visão sulista. A partir do 

século XXI, houve registros de baiano com sentidos relacionados à preguiça. Tal 

característica mostrou ser reflexo da escravidão do período colonial, do processo de 

industrialização e das personalidades musicais que assumiram a preguiça como um 

modo de vida. Foi no século XXI, com a preguiça integrando a imagem social de 

baiano, que os dicionários passaram a registrar essa acepção.  

 Foi possível observar nesta pesquisa que a análise discursiva de questões sobre 

identidade possibilita a desnaturalização de práticas intolerantes, à medida que elas se 

propagam. Quando um dicionário registra acepções estigmatizadas e estereotipadas, 

contribuiu para que esses significados cristalizem-se e passem a integrar a imagem 

social daqueles que o utilizam. 
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Resumo: O presente artigo atualiza os dados de como uma campanha política, 

especificamente a de Marina Silva, é realizada nas redes sociais por intermédio dos 

gêneros digitais. Os propósitos desta investigação foram: mapear os gêneros utilizados e 

descrever quais ações eles permitiram a candidata realizar. Para isso, analisamos os 

últimos quinze dias de campanha. Descobrimos que Marina Silva utilizou 13 gêneros 

distintos em 246 publicações em sua página no Facebook, cujo número de seguidores 

era de 2.269.977, em Julho de 2019, e em seu perfil no Instagran, que totalizava 

179.000 seguidores, também, em Julho de 2019. A candidata tentou aproveitar ao 

máximo os suportes digitais para preencher o alcance aos eleitores, já que seu tempo na 

televisão era de, apenas, vinte e dois segundos. Ao final, chegamos à compreensão de 

que cada gênero foi escolhido conforme o contexto, permitindo ações e adaptações 

estrategicamente. Em suma, todos os nossos objetivos foram alcançados, pois 

conseguimos mapear os gêneros e descrever os motivos pelos quais eles foram usados. 

Organizando a campanha política de Marina Silva, de forma funcional atrelada aos 

suportes digitais, aos propósitos comunicativos, aos contextos e às necessidades. 

Pesquisas dessa natureza enriquecem e atualizam as discussões a respeito dos gêneros, 

principalmente por considerarem os que circulam nos suportes digitais. 

Palavras-chave: Gêneros digitais; Campanha política; Marina Silva. 

Abstract: This paper updates the data on how a political campaign, specifically that of 

Marina Silva, is conducted on social networks through digital genres. The purposes of 

this investigation were: to map the genres used and describe what actions they allowed 

the candidate to perform. For this, we analyze the last fifteen days of the campaign. We 

found that Marina Silva used 13 distinct genres in 246 posts on her Facebook page, 

which numbered 2,269,977 in July 2019, and on her Instagran profile, which totaled 

179,000 followers, too, in July 2019. The candidate tried to make the most of digital 

media to fill voter reach, as her television time was only twenty-two seconds. In the 

end, we came to the understanding that each genre was chosen according to context, 

allowing for strategic actions and adaptations. In short, all of our goals were achieved 

because we were able to map the genres and describe the reasons why they were used. 

Organizing Marina Silva's political campaign in a functional way linked to digital 

media, communicative purposes, contexts and needs. Research of this nature enriches 

and updates discussions about genres, especially considering those circulating in digital 

media. 

Keywords: Digital genres; Political campaign; Marina Silva. 
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INTRODUÇÃO 

 

As incumbências determinadas pelas nossas atividades estão inteiramente 

relacionadas à nossa vida cotidiana e profissional. Tais incumbências são 

sistematicamente organizadas por um dado conjunto de gêneros. No nosso 

sistema político, no tocante à criação de um partido, por exemplo, há exigências 

estabelecidas pela lei, divididas em quatro etapas e organizadas por gêneros 

diversos, de forma que, se os gêneros exigidos não forem produzidos, haverá uma 

interrupção ou falha da atividade. Essas atividades estão relacionadas ao que 

Bazerman (2005) nomeou de sistema de atividades. 

A partir desses conhecimentos, surgiu-nos a curiosidade em conhecer a 

forma com que uma campanha política é organizada pelos gêneros e, também, as 

maneiras com que eles permitem os candidatos se apresentarem. Vale ressaltar 

que a campanha política que iremos analisar será a campanha presidencial de 

2018, especificamente a de Marina Silva, que perdurou de quinze de Agosto a 

cinco de Outubro. De acordo com a matéria a respeito dos candidatos à 

Presidência da República nas eleições de 2018, publicada no dia 20 de Julho pelo 

G1 (2018), haviam treze candidatos à presidência, onze homens e duas mulheres. 

Entre as mulheres está Marina Silva, cujo tempo de televisão era de vinte e dois 

segundos. Considerando este curto tempo que a candidata teve para fazer sua 

apresentação, ela recorreu às redes sociais para atingir um maior público e se 

posicionar com mais frequência e tempo. Por isso, a nossa investigação será dos 

gêneros utilizados por ela nos suportes digitais, especificamente, no Facebook e 

no Instagran, buscando responder a pergunta: de que forma os gêneros organizam 

a campanha política de Marina, e como a candidata é representada por eles? 

  Nossas análises foram feitas com base nos estudos de Bezerra (2017), 

que defende a exploração do gênero por completo, em suas dimensões textuais e 

discursivas; Bakhtin (2003), que desenvolveu teorias relativas aos discursos dos 

gêneros; Marcuschi (2011), o qual atenta para a dinamicidade do gênero, 

conceituando-os como ―rotinas sociais‖; Bazerman (2005), que considera além 

das características dos gêneros a relação das pessoas com eles em contextos 

diferentes, acreditando se tratar de ―fatos sociais‖, e Miller (2009), que destaca a 

tipificação do gênero, mas também considera o surgimento de novos gêneros a 

partir de novas necessidades.  
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1 CAMPANHA POLÍTICA/EVENTO DISCURSIVO 

Com o objetivo de compreendermos a discussão desta investigação, 

explicitaremos alguns pontos relativos a uma campanha política. Segundo o 

Dicionário Priberam Informática (2018), campanha política é o período em que 

os candidatos tentarão conquistar votos do eleitorado, se apresentando à 

população pelos meios disponíveis. Nesta perspectiva, entende-se que se trata de 

um momento crucial para o candidato, que tentará apresentar-se 

estrategicamente, a fim de alcançar seu objetivo. Para isso, ele utilizará, sem 

dúvidas, a linguagem, esta que é ―uma forma de agir socialmente, de interagir 

com os outros‖ e que ―acontecem em textos‖ (ANTUNES, 2009, p.49). Relativo 

aos textos, Bezerra (2017, p.37) afirma que: ―o texto, tal como construído em 

cada situação de interação, remete às convenções de um ou mais gêneros‖. 

Sendo assim, os meios pelos quais os candidatos se apresentarão serão os 

gêneros, que circularão em diversos suportes, concretizando o evento discursivo. 

Com a finalidade de entendermos o evento discursivo e a relação dos 

gêneros com ele, observemos a afirmação de Marcuschi (2008): 

 

O evento é marcado por um conjunto de ações e o gênero é a ação 

lingüística praticada como recorrente em situações típicas marcadas 

pelo evento. Um jogo de futebol é um evento, assim como um 

congresso acadêmico ou uma sessão do Congresso Nacional. Mas em 

cada situação dessas temos gêneros adequados e não adequados. 

Portanto, podemos distinguir com alguma clareza entre um evento e 

um gênero. (MARCUSCHI, 2008, p. 163) 

 

 Com este comentário, Marcuschi nos esclarece que o evento discursivo 

não é uma ação única, mas composto por uma cadeia de gêneros/ações. 

Pensemos na perspectiva de um evento acadêmico, especificamente na ação de 

submeter um trabalho. Perceba que, primeiro produzimos o ―resumo‖, depois o 

enviamos por ―e-mail‖ e aguardamos a ―carta de aceite‖ para que seja 

oficializada a nossa participação nas modalidades. É válido analisarmos que, 

para a concretização de uma das exigências do evento, foram utilizados três 

gêneros que cumprem com as finalidades necessárias. Certamente, se o evento 

fosse um culto religioso, as exigências seriam outras e, por este motivo, os 

gêneros utilizados também. Esta é uma forma prática de compreendermos as 
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situações típicas de cada evento, assim como os gêneros que são usados em 

coerência com essas situações. 

 Já podemos então afirmar que a campanha política é um evento 

comunicativo que possui suas exigências e, também, suas situações, as quais 

são concretizadas através de gêneros que atendam coerentemente as suas 

necessidades.  

2 OS GÊNEROS (TEXTUAIS/DISCURSIVOS) 

Quando abordamos as questões que norteiam os gêneros, abordamos as 

formas, os estilos e as funções, pois são pontos característicos e essenciais 

deles, sem os quais eles não existiriam. Contudo, é necessário considerarmos, 

também, os contextos nos quais eles estão imersos, pois podem assumir 

significações diferentes a depender disso. No mais, focar na questão contextual 

implica focar em uma análise que aborde a linguagem em seu funcionamento 

real, bem como os seus reais efeitos. Marcuschi (2008) diz que ―os gêneros são 

rotinas sociais de nosso dia a dia‖, ou seja, eles são as nossas ações linguísticas, 

das simples às complexas, desde um ―bilhete‖ a um ―oficio‖, de uma ―conversa 

espontânea‖ a um ―seminário‖. Considerando gênero como uma ação, Miller 

(2009) comenta que 

 

Se gênero representa ação, tem que envolver situação e motivo, uma 

vez que a ação humana, seja simbólica ou não, somente é interpretável 

num contexto de situação e através da atribuição de motivos. 

(MILLER, 2009, p. 23) 

 

O comentário de Miller enriquece a nossa discussão, pois, faz-nos 

entender que, além da ação em situações específicas, os gêneros são produções 

realizadas com base em motivos e/ou necessidades. Portanto, não é toda forma, 

todo estilo e toda função que atenderá as necessidades de um determinado 

evento. A escolha do gênero deve ser pautada levando em consideração o todo 

no qual ele está envolvido. Sendo assim, podemos afirmar que há gêneros que 

são utilizados em alguns eventos e em outros não. Isto porque, alguns não 
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atendem as necessidades, as situações e os motivos de um determinado 

contexto. Relativo a esse tipo de análise Bazerman (2005) afirma que 

 

Levar em consideração o sistema de atividades junto com o sistema de 

gêneros é focalizar o que as pessoas fazem e como os textos ajudam as 

pessoas a fazê-lo, em vez de focalizar os textos como fins em si 

mesmo. (BAZERMAN, 2005, p. 34) 

 

Trata-se de uma análise prática das ações das pessoas nos eventos que 

estão inseridas, análise que promove o entendimento de como se constitui a 

escolha dos gêneros utilizados. Essas escolhas acontecem baseadas em todos os 

elementos que comentamos anteriormente. Miller (2009), com base nas teorias 

de Burke e Toulmin, propõe uma ―combinação hierárquica‖ para a construção 

de sentido e a compreensão do gênero em sua totalidade. Segundo a autora, 

precisamos compreender a ―substância‖ que é ―considerada como o valor 

semântico do discurso‖, teremos que entender também a ―forma‖ que são ―as 

maneiras em que a substância é simbolizada‖ e por último o ―contexto‖ que 

engloba ―tanto a substância quanto a forma‖ possibilitando ―a interpretação da 

ação resultante de sua fusão‖. (p.34-35)  

3 METODOLOGIA 

  Para a realização da pesquisa proposta, de natureza qualitativa, 

direcionamos o nosso olhar para a campanha política de Marina Silva, 

presidenciável nas eleições de 2018, buscando conhecer a forma com que os 

gêneros (textuais/discursivos) a organizam e como representam a ambientalista. 

O nosso campo de investigação será os suportes digitais os quais a candidata 

utilizou para divulgar sua campanha, são eles: Facebook (página da candidata) e 

Instagran (perfil da candidata). A escolha deste campo justifica-se por ele ser o 

que atinge o maior público. 

  Em primeiro momento, observamos o campo alvo e mapeamos os 

gêneros que circularam nesses meios entre os dias 20 de Setembro e 5 de Outubro 

de 2018, com o objetivo de definir o conjunto de gênero usado. No segundo 
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momento, descrevemos as características dos gêneros que foram identificados e o 

porquê da escolha deles.  

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

  Nos últimos 15 dias de campanha, Marina Silva realizou, em geral, 246 

publicações em sua página no Facebook, cujo número de seguidores era de 

2.269.977, em Julho de 2019, e em seu perfil no Instagran, que totalizava 

179.000 seguidores, também, em Julho de 2019. A candidata tentou aproveitar 

ao máximo os suportes digitais para preencher o alcance aos eleitores, já que seu 

tempo na televisão era de, apenas, vinte e dois segundos. Esta não foi a primeira 

campanha política realizada através dos suportes digitais. Peixoto (2008) 

traduziu uma entrevista realizada pelo jornal La Vanguardia, de Barcelona, e 

publicada no site Carta Maior, na qual o especialista em campanhas eleitorais, 

Pere-Oriol, analisou alguns dos principais motivos do sucesso da campanha 

eleitoral de Barack Obama em 2008. Entre os principais motivos citados pelo 

analista está a utilização das redes sociais para convencer os eleitores a irem às 

urnas (nos EUA o voto não é obrigatório) e votarem nele. Em análise, Pere-Oriel 

afirma que maioria dos votos de Obama foi dos jovens, tendo em vista que eles 

utilizavam mais a internet. Este fato, até hoje, influencia campanhas políticas por 

todo o mundo. Dessa forma, os nossos dados permitirão, também, conhecer de 

que forma esse processo de campanha pelas redes sociais aconteceu no Brasil, 

através das análises dos gêneros, especificamente nas redes sociais de Marina 

Silva. 

 

4.1 MAPEAMENTO DOS GÊNEROS 

 

 Em primeiro momento, exibiremos um mapa com os gêneros que a 

candidata utilizou no Facebook e no Instagran. Depois, descreveremos o porquê 

eles foram utilizados. Vejamos: 

Figura 1 

Mapeamento dos gêneros 
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         Fonte: Autoria própria. 

 Observa-se que foram 13 gêneros identificados em nossa análise. Certamente, a 

escolha pela utilização deles não foi aleatória, mas baseada em estratégias ligadas aos 

objetivos da candidata, aos suportes, ao contexto e ao público alvo. Essas estratégias 

serão esclarecidas a partir dos comentários que faremos a respeito de cada gênero. 

 Curta-metragem 

O curta-metragem é um gênero de caráter bastante dinâmico, isto porque, 

permite variedade de discursos verbais e imagéticos, além disso, não 

ultrapassa os trinta minutos de duração. Este gênero pode ser utilizado com 

fins educativos, estéticos, publicitários e informativos. No caso da campanha 

analisada, o curta foi uma escolha estratégica baseada no contexto e no 

público, pois, como é de curta duração, além de encaixar-se nos segundos 

que a candidata tinha na televisão, era favorável para aqueles que não têm 

tempo e paciência para assistir um longa-metragem. Maioria dos curtas 

utilizados por Marina não ultrapassavam 22 segundos, uma outra parte não 

alcançavam os 4 minutos. O que tornou-se um desafio, pois, a candidata teve 

que, em poucas palavras, pronunciar o que seria mais importante e usar um 

recurso imagético que complementasse o seu discurso verbal. 

 Fotografia 
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O gênero fotografia é completamente imagético, como também, 

discursivo. As fotografias, assim como os curtas, são dinâmicas e podem ser 

utilizadas para vários fins. Neste caso específico, ela foi utilizada para 

registrar momentos da campanha da candidata, colaborando com a 

sustentação dos discursos dela, pois, foram fotografias com pessoas negras, 

com pobres, com indígenas, com estudantes, com a natureza, com parceiros 

políticos etc. Todos esses citados eram defendidos pelos discursos de Marina 

e, as fotografias causavam um impacto simbólico coerente com o que ela 

discursava. A utilização desse gênero, também, tem a ver com os suportes, 

pois no Facebook e, principalmente, no Instagran, ele é bastante utilizado. 

 Citação 

Este gênero é bastante usado em trabalhos acadêmicos com a finalidade 

de sustentar hipóteses e comprovar a veracidade do que está sendo afirmado. 

Na campanha, ele permitiu a candidata retomar as suas afirmações centrais. 

As citações usadas por ela, sempre eram compostas por textos verbais e 

imagéticos, uma variedade proveniente dos suportes digitais. Isto tem a ver 

com o que Miller (2009) afirma a respeito de novos tipos surgirem a partir de 

novas necessidades. A necessidade, nesse caso, era aliar a imagem à citação, 

tendo em vista que nos meios digitais a imagem retém mais atenção do que a 

lexicalização.   

 Anúncio 

O anúncio é um gênero, geralmente utilizado para persuadir o leitor à 

compra de um determinado produto. Contudo, na campanha política ele foi 

utilizado para divulgar as participações da candidata em emissoras, em 

rádios e em passeatas, com o intuito de persuadir/convidar os eleitores a 

acompanharem as ações desenvolvidas por ela. 

 Depoimento 

Este gênero é utilizado quando as pessoas querem narrar suas 

experiências e vivências de certos momentos de suas vidas. Durante a 

campanha, ele permitiu Marina Silva utilizar narrativas de pessoas famosas, 

como atores da Rede Globo, cantores e pastores evangélicos, com o 
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propósito de aproveitar a imagem que eles representam para os eleitores e 

fortalecer a sua própria imagem. Foram exibidos depoimentos de Susana 

Vieira, Mateus Solano, Eriberto Leão, Leonardo Gonçalves, Caio Fábio, 

entre outros. 

 Live 

A live é um gênero recente, utilizado, na maioria das vezes, no Facebook 

e Instagran, com a finalidade de dialogar, por meio de transmissão ao vivo, 

com os seguidores. Este gênero permitiu a candidata conversar com o 

público, respondendo perguntas diversas e, também, divulgar os eventos que 

ela participava, por exemplo, as passeatas. Em uma campanha política 

estabelecer contato com os eleitores e se demonstrar ativo no processo é 

fundamental. O gênero live cumpriu eficientemente com esta função. 

 Panfleto 

O propósito do gênero panfleto é propagar uma ideia, um lugar, um 

objeto etc, com a finalidade de convencer o leitor de acordo com os seus 

fins. No contexto da campanha política, ele foi utilizado para divulgar os 

planos de governo da candidata, bem como os seus posicionamentos centrais 

a respeito de diversos aspectos bastante discutidos no momento. Este gênero 

permitiu a candidata reafirmar seus diversos compromissos de forma 

centralizada, o que facilitaria a compreensão dos eleitores ao que diz respeito 

a sua campanha.  

 Entrevista 

A entrevista possui um propósito discursivo bastante útil a vários 

âmbitos, por isso, apresenta variedades, como: entrevista jornalística, 

entrevista psicológica, entrevista de emprego, dentre outras. Este gênero, no 

caso específico entrevista jornalística, permite o diálogo entre duas ou mais 

pessoas, com a finalidade de conhecer o posicionamento crítico/social do 

entrevistado, bem como seus argumentos a respeito de diversos temas. Na 

campanha, a entrevista permitiu Marina Silva discursar sobre seus projetos, 

retomar discussões anteriores para esclarecer dúvidas, defender-se de 

opiniões contrárias, além de divulgar a sua chapa.  
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 Jingle 

O gênero jingle é uma música com finalidade publicitária, geralmente 

utilizado para divulgar um produto, uma empresa ou um político. Este 

gênero possibilitou a candidata popularizar seu número de campanha, pois, 

pelo seu caráter dinâmico, o jingle contagia as pessoas e oportuniza uma 

memorização efetiva. 

 Nota de repúdio 

Uma nota de repúdio é produzida quando alguém deseja repelir algum 

ato realizado. Na campanha, este gênero permitiu Marina rejeitar atitudes de 

seus adversários e de alguns grupos de eleitores, retomando seus 

posicionamentos e reafirmando seus compromissos. 

 Debate 

O debate, assim como a entrevista, é um gênero que oportuniza a 

exteriorização de ideias, argumentos, opiniões críticas etc. A diferença é que 

ele possibilita o diálogo com o entrevistador e, além disso, com os 

concorrentes. O gênero debate permitiu a candidata enfrentar, face a face, os 

seus adversários, às vezes divergindo, às vezes concordando com seus 

posicionamentos. 

 Matéria 

A matéria é um gênero que reúne, de forma ampliada, argumentos e fatos 

a respeito de um determinado tema/acontecimento. No caso específico da 

campanha, ela foi utilizada para estabelecer ligações (link) com os fatos 

comentados pela candidata. Marina, para comprovar e ampliar os seus 

comentários a respeito de algumas temáticas, postava links de matérias 

publicadas em sites ou blogs. 

 Palestra 

O gênero palestra possibilita alguém transmitir uma informação e ensinar 

as pessoas sobre determinado assunto. A palestra foi utilizada por Marina 

Silva, porque nela a candidata ensinava a respeito de temáticas que faziam 
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parte das discussões de seu plano de governo. Com isso, ela indicava ter 

domínio dos conhecimentos, a fim de construir uma imagem de que 

realmente estava preparada para governar. 

 

Ao refletirmos e comentarmos sobre cada gênero utilizado para viabilizar a 

campanha política de Marina Silva, fica mais clara a ideia de conjunto de gêneros no 

sistema de atividades (Bazermam, 2005) da esfera política (Bakhtin,2003). Isto porque, 

os gêneros indicam as ações/atividades que foram realizadas, e todas essas ações estão 

relacionadas à política. É interessante a forma como o anúncio, a citação, a fotografia, o 

curta-metragem e o depoimento assumiram-se discursivamente políticos, pois, são mais 

utilizados para outros fins, mas, por estarem atrelados a essa esfera, assumiram novas 

formas e propósitos.  

Com o intuito de enriquecer as nossas análises, criamos um gráfico que aponta a 

intensidade com que os gêneros foram utilizados. É relevante este levantamento, porque 

a intensidade com que eles foram publicados, também, tem a ver com os objetivos da 

candidata e os suportes digitais. Observemos: 

                                         Figura 2 
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Fonte: Autoria própria 

O gráfico acima representa com clareza o prevalecimento do curta-metragem 

quanto aos outros gêneros, sendo quase acompanhado, apenas, pelo gênero fotografia. A 

intensificação da utilização do curta justifica-se pelo fato dele possibilitar uma 

representação rápida e dinâmica, geralmente com pronunciamentos curtos e imagens 

que causam impacto. A era digital trouxe rapidez às ações, por isso, as pessoas não têm 

paciência para dar muita atenção a gêneros extensos. Dessa forma, o curta-metragem e a 

fotografia tornam-se opções que se encaixam bem nesse contexto. 

Observa-se, também, que os gêneros debate, palestra, live, entrevista e matéria 

foram pouco postados, isto porque, o alcance desses gêneros ao público seria limitado, 

apenas, àqueles que realmente estivessem interessados nas questões profundas da 

política, o que não é o caso da maioria. Geralmente, Marina Silva retomava os discursos 

que circulavam nesses gêneros em curtas-metragens e citações, como forma de recorte 

do que era essencial divulgar. 

O anúncio, o depoimento e o panfleto foram medianamente usados, isto porque, 

suas funcionalidades eram bastante específicas. O primeiro com a finalidade de divulgar 

as programações da candidata, o segundo para aproveitar a imagem que os famosos 

representam para os eleitores a fim de construir uma imagem positiva de Marina, e o 

terceiro para centralizar e apresentar as ideias principais da presidenciável.  

O gênero jingle, mesmo sendo funcional no contexto digital, foi pouco postado, 

porque o seu caráter dinâmico e memorativo tornava os poucos utilizados suficientes 

para cumprir com o objetivo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilidade dos gêneros é tão significante quanto a da própria língua, pois, assim 

como é impossível se comunicar sem a língua, também, é impossível sem os gêneros, 

isto porque eles a concretiza. Dessa forma, todas as ações linguísticas nos diversos 

contextos, inclusive no político, são mediadas por gêneros diversos. Ainda, é relevante a 
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discussão a respeito da adaptação deles aos meios tecnológicos, tendo em vista a 

crescente demanda de ações realizadas nos suportes digitais. 

Nesta perspectiva, esta pesquisa permitiu-nos conhecer o conjunto de gênero que 

Marina Silva utilizou nas redes sociais para viabilizar a sua campanha, bem como os 

propósitos a eles atribuídos. É interessante que todas as ações da candidata foram 

manifestas por meio de gêneros, e cada gênero a permitia agir e representar-se de 

maneiras específicas. No geral, foram 13 gêneros utilizados nos suportes: Facebook e 

Instagram.  

Em suma, todos os nossos objetivos foram alcançados, pois conseguimos mapear 

os gêneros e descrever os motivos pelos quais eles foram usados. Organizando a 

campanha política de Marina Silva, de forma funcional atrelada aos suportes digitais, 

aos propósitos comunicativos, aos contextos e às necessidades. Pesquisas dessa natureza 

enriquecem e atualizam as discussões a respeito dos gêneros, principalmente por 

considerarem os que circulam nos suportes digitais. 
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RESUMO 

 

Neste estudo, objetivo propor uma investigação das identidades docentes de 

professoras/es em formação em um curso de Letras de uma Universidade Federal de 

Goiás, com um grupo de alunas/os. As principais motivações para este estudo estão 

relacionadas a questões que surgiram em decorrência da minha pesquisa de mestrado, 

que tinha como foco tratar as ideologias linguísticas problematizadas em sala de aula 

(FERREIRA, 2018), mas sem aprofundar as discussões sobre as identidades das/os 

licenciandas/os participantes do estudo. A partir disso, surgiram diversas questões 

referentes a formas e processos de subjetificação de professoras/es em formação e 

concernentes à interferência de discussões críticas nessas constituições. Sendo assim, 

este projeto se justifica pela importância de questionar e problematizar identidades de 

professoras/es de inglês, a partir de uma perspectiva decolonial (CARBONIERI, 2016; 

JORDÃO, 2016; MAKONI; PENNYCOOK, 2007; MIGNOLO, 2005, 2017; 

QUIJANO, 2005; SEVERO, 2016, WALSH, 2007), bem como ideologias e práticas 

que norteiam essas identidades, já que as relações de subalternidade conectadas a 

ideologias coloniais ainda se mostram bastante presentes no ensino de línguas. Segundo 

Mignolo (2017), a decolonialidade é uma maneira de ser e estar no mundo, e pensar 

decolonialmente significa desatrelar dos paradigmas da epistemologia moderna, que 

naturalizam diferenças e acabam por instituir ideias de superioridade e inferioridade, as 

quais afetam as percepções tanto das pessoas como da sociedade e de suas identidades 

(QUIJANO, 2005; WALSH, 2007). Com essas considerações em mente, adoto o 

paradigma qualitativo de caráter interpretativista e crítico (BORTONI-RICARDO, 

2009; CRESWELL, 2007; MOREIRA; CALEFFE, 2006; PARAÍSO, 2018; 

PENNYCOOK, 2001; PESSOA 2013; REES, 2008), compreendendo que esta 

investigação pretende trazer problematizações advindas de reflexões e interpretações 

que acontecerão no encontro entre a pesquisadora e as/os alunas/os da disciplina em 

questão. Para as problematizações que almejo realizar na tese, serão utilizadas as 

seguintes fontes para geração do material empírico: um questionário inicial; gravações 

em áudio das aulas, apoiadas pela leitura de textos teóricos; um diário de campo; 

entrevistas com as/os licenciandas/os; e materiais como provas e atividades realizadas 

no decorrer do curso. Dito isso, proponho as seguintes perguntas de pesquisa: 1) Quais 

são os discursos e as ideologias mobilizadas pelas/os alunas/os de uma turma de língua 

inglesa 5 na construção de suas identidades? 2) Como as/os alunas/os refletem sobre as 

discussões em sala de aula e as possíveis significações e ressignificações identitárias 

geradas a partir das problematizações? 

 

Palavras chave: Identidades de professoras/es. Decolonialidade. Ensino de inglês. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  
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O presente projeto propõe uma investigação das identidades docentes de 

professoras/es de inglês em formação, a partir de uma perspectiva decolonial, com uma 

turma de língua inglesa 5 da instituição de ensino superior em que trabalho, como 

contexto de pesquisa. Nesta turma, anseio propor discussões baseadas em textos que 

tratem de perspectivas decoloniais em diálogo com teorizações da Linguística Aplicada 

Crítica, na tentativa de proporcionar possibilidades para ressignificações de identidades 

e, por consequência, de ideologias e práticas de professoras/es em formação. 

Os motivos para a realização desta investigação se relacionam com as 

considerações advindas do meu trajeto como aprendiz e professora. Desde 2016, ano em 

que realizei minha pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso na graduação, 

desenvolvo estudos que tratam da educação linguística crítica. Em 2018 conclui minha 

dissertação, que tinha como foco perspectivas decoloniais no ensino de línguas. Durante 

o mestrado, problematizei as representações de língua elaboradas por alunas/os de um 

curso de Prática Oral 2 de Inglês da Faculdade de Letras: Inglês da Universidade 

Federal de Goiás, além de suas impressões sobre as práticas implementadas em sala de 

aula.  

As discussões que tiveram como foco o tema ―língua‖, problematizado através 

de textos escritos por corpos subalternos representantes de grupos minorizados 

estadunidenses, demonstraram a manutenção de uma epistemologia colonial, tendo em 

vista que foi possível perceber a conexão entre língua e subalternidade. Todas/os 

alunas/os relataram sentimentos de opressão no aprendizado, tanto da língua inglesa 

como da língua portuguesa. Além disso, as reflexões das/os estudantes confirmaram 

ideologias linguísticas que indicam a reprodução da epistemologia colonial evidenciada 

pela representação subalterna de algumas línguas utilizadas em países de Terceiro 

Mundo, em contraposição a línguas europeias que foram conectadas com línguas de 

prestígio. No entanto, as discussões ratificaram a resistência aos discursos hegemônicos, 

já que as/os estudantes manifestaram a compreensão de que a língua, antes de ser 

neutra, é utilizada nas divisões de poder e, ainda, de que há outras maneiras legítimas de 

expressão do uso da norma padrão. 

No que concerne à percepção das/os alunas/os acerca das discussões sobre 

língua e suas influências em sua formação como professoras/es, foi possível perceber 

que os debates foram frutíferos para o processo de desinvenção das línguas, além de 

impactarem sua formação como professoras/es. Essas considerações foram feitas em 

decorrência das reflexões das/os estudantes que trouxeram conexões entre língua, 
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contexto, poder e sociedade. Dessa maneira, ao manifestarem a compreensão da língua 

em seus aspectos sociais, elas/es asseveraram mudanças em sua forma de ensinar a 

língua. Essas transformações demonstram que as identidades de professoras/es são 

construídas nas relações discursivas que acontecem nos mais diversos contextos e, 

inclusive, em discussões em sala de aula. 

No entanto, dado que o foco do meu estudo de mestrado eram as ideologias 

linguísticas problematizadas em sala de aula, as discussões sobre as identidades 

dessas/es licenciandas/os foram apenas pinceladas. Dessa maneira, surgiram diversas 

questões referentes a formas e processos de subjetificação de professoras/es em 

formação e concernentes à interferência de discussões críticas nessas constituições. 

Sendo assim, este projeto se justifica pela importância de se questionar e problematizar 

identidades docentes de professoras/es de inglês, a partir de uma perspectiva decolonial 

(CARBONIERI, 2016; JORDÃO, 2016; MAKONI; PENNYCOOK, 2007; MIGNOLO, 

2005, 2017; QUIJANO, 2005; SEVERO, 2016, WALSH, 2007), bem como ideologias e 

práticas que norteiam essas identidades, já que as relações de subalternidade conectadas 

a ideologias coloniais ainda se mostram bastante presentes no ensino de línguas. 

Segundo Mignolo (2017), a decolonialidade é uma maneira de ser e estar no mundo, e 

pensar decolonialmente significa desatrelar dos paradigmas da epistemologia moderna, 

que naturalizam diferenças e acabam por instituir ideias de superioridade e 

inferioridade, as quais afetam as percepções tanto das pessoas como da sociedade e de 

suas identidades (QUIJANO, 2005; WALSH, 2007).  

Importante lembrar que, apesar de haver vários estudos que questionam a 

binaridade da/o falante-nativa/o e não-nativa/o e suas influências na constituição 

identitária de professoras/es de línguas, tais como os de Cook (1999), Figueredo (2011), 

Mastrella-de-Andrade (2013), Widdowson, (1994), pouco foi investigado a respeito da 

construção colonial da língua e de seus falantes. Diante disso, este estudo pode trazer 

novas considerações sobre a construção das subjetividades de professoras/es de línguas 

e possibilidades para uma construção identitária menos fragmentada e consciente das 

relações de poder que a permeiam. 

Sendo assim, ao discutir textos afiliados à perspectiva decolonial, em diálogo 

com teorizações que tratam da Linguística Aplicada Crítica (KUMARAVADIVELU, 

2012; PENNYCOOK, 2001, 2007; PESSOA, 2013, 2016), buscarei registrar reflexões e 

problematizações de professoras/es em formação advindas dessas discussões. O 

desenvolvimento desta pesquisa acontecerá no contexto de uma sala de língua inglesa 5 
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da Faculdade de Letras: Inglês da Universidade Federal de Jataí (UFJ), na qual exerço o 

cargo de professora substituta. 

Com essas considerações em mente, adoto o paradigma qualitativo de caráter 

interpretativista e crítico (BORTONI-RICARDO, 2009; MOREIRA; CALEFFE, 2006; 

CRESWELL, 2007; PARAÍSO, 2018; PENNYCOOK, 2001, PESSOA 2013; REES, 

2008), compreendendo que esta investigação pretende trazer problematizações advindas 

de reflexões e interpretações que acontecerão no encontro entre a pesquisadora e as/os 

alunas/os da disciplina em questão. Para as problematizações que almejo realizar na 

tese, serão utilizadas as seguintes fontes para geração do material empírico: um 

questionário inicial; gravações em áudio das aulas, apoiadas pela leitura de textos 

teóricos; um diário de campo; entrevistas com as/os professoras/es; e materiais como 

provas e atividades realizadas no decorrer do curso. Dito isso, proponho as seguintes 

perguntas de pesquisa: 1) Quais são os discursos e ideologias mobilizadas pelas/os 

alunas/os de uma turma de língua inglesa 5 na construção de suas identidades? 2) Como 

as/os alunas/os refletem sobre as discussões em sala de aula e quais são as possíveis 

significações e ressignificações identitárias geradas a partir das problematizações? 

A partir desses questionamentos e do anseio de avançar epistemologicamente 

nas reflexões sobre a construção identitária de professoras/es de línguas, tenho como 

intuito problematizar os efeitos da colonialidade na construção das subjetividades. Creio 

que as principais contribuições aqui propostas residam na importância de demonstrar 

como as identidades docentes são afetadas pelos efeitos da colonialidade e evidenciar 

como os efeitos nefastos desses processos de subjetificação podem ser subvertidos em 

interações em sala de aula. 

 

2 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O estudo que proponho está consubstanciado em teorias que tratam de 

identidades (BERNAT, 2008; BUTLER, 1997; HALL, 2006; KUMARAVADIVELU, 

2012; MOITA LOPES, 2006), teorias decoloniais (CARBONIERI, 2016; JORDÃO, 

2016; MAKONI; PENNYCOOK, 2007; MIGNOLO, 2005; QUIJANO, 2005; 

SEVERO, 2016) e teorizações da Linguística Aplicada Crítica (KUMARAVADIVELU, 

2012; MENEZES DE SOUZA, 2011; PENNYCOOK, 2001, 2007; PESSOA, 2013, 

2016). Ao tentar estabelecer uma conexão entre identidades, decolonialidades e ensino 

de línguas, entendo ser necessário, primeiramente, elucidar as perspectivas conceituais 
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que norteiam a construção da pesquisa aqui proposta. Desse modo, o primeiro conceito 

a ser debatido é o de ―identidade‖ que, segundo Bernat (2008) e Kumaravadivelu 

(2012), deve ter seu entendimento conectado à compreensão de self. Ao definir self, 

Kumaravadivelu (2012, p. 10) pontua que ―[…] [a]n individual‘s sense of Self is 

broadly defined by the relationship between the individual and the community, and how 

the individual navigates the complex terrain of Self and society‖. Além de argumentar 

sobre a conexão entre o individual e o social, o autor afirma que, apesar de não haver 

um conceito único de identidade, duas narrativas sociológicas, o modernismo e o pós-

modernismo, têm articulado e definido as posições dos sujeitos. 

Kumaravadivelu (2012) esclarece que, no período por ele denominado 

modernismo, as identidades eram pré-determinadas e estáveis. A família e a 

comunidade definiam o indivíduo. Dessa maneira, os limites do mundo externo 

impunham uma identidade essencializada, em contraposição a uma identidade 

construída. Já no período que ele define como pós-modernismo, a formação da 

identidade não é condicionada apenas à cultura, à história e à ideologia, pois a 

capacidade e disposição do indivíduo para exercer a agência tornam-se cruciais para 

essa definição. É a fragmentação que define a sociedade pós-moderna que, conforme 

afirma, abraça a ideia de uma identidade fluida e amorfa. 

Para tanto, o autor sugere uma perspectiva mais ampla para a construção da 

identidade, argumentando que a globalização trouxe para o mundo um colapso entre 

fronteiras, espaço e tempo, possibilitando um contato cultural nunca antes visto. O 

impacto da globalização na psique nacional acarretou, por um lado, oportunidades 

incomparáveis de crescimento e, por outro, ameaças à identidade nacional e cultural. A 

esse respeito, Blommaert (2010) nos alerta que a globalização é o desenvolvimento do 

sistema que vivemos, sendo, dessa forma, algo que produz e restringe oportunidades, 

assim como novos problemas, progressos e regressões que irão ter consequências 

diretas nas identidades produzidas. 

Hall (2006), não obstante, apresenta outras concepções identitárias, como sujeito 

do iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno. Para o autor, o sujeito do 

iluminismo, centrado, unificado e dotado da capacidade de razão, tem como centro 

essencial do ―eu‖ sua identidade, denotando uma constituição individualista do sujeito. 

Já o sujeito sociológico reflete a complexidade do mundo moderno, bem como a 

consciência da não autonomia, da autossuficiência e a consequente relação com outros 

sujeitos. O sujeito sociológico, então, compreende a formação da identidade como um 
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processo dialógico entre o eu e a sociedade, e acaba estabilizando os sujeitos e o mundo 

cultural. Apesar disso, argumenta que, em virtude das mudanças que vêm ocorrendo no 

mundo, a identidade pós-moderna é fragmentada, composta de diversas identidades 

sendo, portanto, contínua e histórica. Além disso, ele realça que nossas identidades 

entraram em colapso, e nossos processos de identificação tornaram-se provisórios, 

variáveis e problemáticos. 

No mesmo sentido, Moita Lopes (2006) pontua que as identidades sociais nos 

dias atuais são múltiplas e contraditórias, a depender das diferentes práticas discursivas 

que irão se manifestar em contextos diversos. Dessa maneira, suas construções estão 

intimamente relacionadas à realização discursiva em determinadas circunstâncias, e sua 

contínua construção se dará nessas relações. Tal entendimento entra em consonância 

com o apregoado por Pennycook (2001, p. 162), segundo o qual ―[...] identity [is] 

something we perform through language rather than [...] something reflected in [it]‖. Do 

mesmo modo, Buttler (1997) reivindica que a língua age, e age contra nós. Sendo assim, 

ao atrelarmos a constituição identitária à linguagem, a definição do conceito de 

performatividade torna-se salutar, já que, segundo Buttler (2003 apud GRAÇA, 2016, p. 

22), se refere ao modo como 

 

Em outras palavras, atos, gestos e desejo produzem o efeito de um núcleo ou 

substância interna, mas o produzem na superfície do corpo, por meio do jogo 

de ausências significantes, que sugerem, mas nunca revelam, o princípio 

organizador da identidade como causa. Esses atos, gestos e atuações, 

entendidos em termos gerais, são performativos, no sentido de que a essência 

ou identidade que por outro lado pretendem expressar são fabricações 

manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos e outros meios discursivos. 

 

A performatividade das identidades, tal como definido pela autora, torna-se, 

então, essencial para debates que queiram desnaturalizar categorias como sexo, gênero, 

sexualidade, corpo e identidade. Sob essa perspectiva, os corpos deixam de ser vistos 

como significantes estáticos e passam a ser compreendidos com verdadeiros scripts 

culturais, nos quais nossas identidades são criadas e corporificadas. Tal entendimento 

entra em oposição ao self colonial e essencialista, que não permite a constituição de uma 

subjetividade desassociada da consciência subalterna (CASTRO-GÓMES, 2005; 

MIGNOLO, 2003, 2017; QUIJANO, 2005).  

Como bem pontua Quijano (2005), o imaginário moderno e hegemônico ainda 

teima em articular as identidades raciais em relações hierárquicas que se manifestam 

através de imbricados jogos de poder instituídos nas relações colonialistas. Assim, ao 
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esclarecer o processo histórico de instituição das relações de trabalho, o autor pontua 

sobre seu entrelaçamento com organizações coloniais: 

 

O controle do trabalho no novo padrão de poder mundial constituiu-se, assim, 

articulando todas as formas históricas de controle do trabalho em torno da 

relação o capital-trabalho assalariado, e desse modo sob o domínio desta. 

Mas tal articulação foi constitutivamente colonial, pois se baseou, primeiro, 

na adscrição de todas as formas de trabalho não remunerado às raças 

colonizadas, originalmente índios, negros e de modo mais complexo, os 

mestiços, na América e mais tarde às demais raças colonizadas no resto do 

mundo, oliváceos e amarelos. E, segundo, na adscrição do trabalho pago, 

assalariado, à raça colonizadora, os brancos. (QUIJANO, 2005, p. 110). 

 

Em decorrência desses processos de colonização e subalternização de povos, 

novas identidades geoculturais foram atribuídas. O autor realça que, para que essa 

configuração fosse bem-sucedida, os colonizadores expropriaram conhecimentos 

culturais benéficos para o capitalismo e reprimiram o conhecimento, o universo 

simbólico e os padrões de expressão e de objetivação da identidade dos colonizados. 

Além disso, forçaram a aprendizagem da cultura colonizadora no intuito de ajudar no 

processo de dominação. 

No mesmo sentido, Carbonieri (2016) argumenta que a opressão que define o 

sistema colonial não é de classe, e sim de raça. Isso decorre da imposição de um modo 

de vida sobre todos os outros, que passam a ser vistos como inferiores. Nas palavras da 

autora, a colonização mais insidiosa seria a que acomete ―[...] valores culturas e 

intelectuais, uma vez que convence o intelectual colonizado de que sua cultura e 

epistemologia são inferiores àquelas do povo que o oprime‖ (CARBONIERI, 2016, p. 

284). Entretanto, a autora também assevera sobre a ambivalência do discurso colonial 

que, ao impor línguas e valores ocidentais, acaba trazendo essa/e ―outra/o‖ colonizada/o 

para dentro do círculo, funcionando, assim, como um mecanismo de autodestruição. 

Isso porque acaba fazendo com que a/o colonizada/o deslize constantemente entre as 

polaridades do domesticado e inofensivo, e do selvagem e perigoso, contrariando sua 

total submissão. Dessa forma, realça a necessidade de buscarmos uma diversidade 

epistêmica, no que concerne às atividades docentes e discentes nas universidades 

brasileiras. 

Considerando as conectividades entre identidades e relações de poder instituídas 

por relações colonialistas, bem como entre identidade, língua, discurso e 

performatividade, percebo a necessidade de refletir, a partir de uma perspectiva 

decolonial, sobre as identidades de professoras/es em formação construídas no 
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ensino/aprendizagem de língua inglesa. Tal percepção se baseia no entendimento de que 

a sala de aula é também um lugar de formação de identidades, em que a língua é 

também utilizada como instrumento colonizador (JORDÃO, 2016; MENEZES DE 

SOUZA, 2011; PESSOA, 2013).  

Para Jordão (2016), a língua inglesa tem sido concebida como uma língua 

instrumental e neutra, em contraposição a um lócus de construção de significado, além 

de objeto de desejo e investimentos. E, ainda, a língua é sempre um espaço dialógico, 

no qual são construídos significados, identidades e conhecimentos, que são realizados 

através de associações nas quais as identidades são performadas. Assim, a autora atesta: 

 

A language has history, it exists in political territories, ideologically marked 

and ever-changing. A language such as English has its own history, its 

specific ideologies, its particular meanings, associations and users, all of 

them identified, constructed, related in specific ways, never neutral, never 

innocent. (JORDÃO, 2016, p. 193).  

 

Em minha dissertação (FERREIRA, 2018), já havia confrontado a concepção de 

língua como objeto autônomo e sistêmico conectado a determinados estados e nações, 

considerando que essa associação entre línguas e culturas específicas acaba por 

funcionar como instrumento de dominação. A vinculação da construção social da língua 

aos projetos colonialistas e nacionalistas é estruturada em uma lógica etnocentrista de 

controle e subalternização de indivíduos (IRVINE; GAL, 2000; MAKONI; 

PENNYCOOK, 2007; MIGNOLO, 2003; SEVERO, 2016), e a imposição colonial da 

língua inglesa se tornou a ferramenta utilizada por antigos impérios, no intuito de 

manter o controle do mercado de capital (HELLER, 2010). Diante disso, seu ensino 

acaba caindo na armadilha da colonização, em detrimento de ser um espaço de 

construção de significados e libertadores de ideologias (JORDÃO, 2016).  

No que diz respeito às identidades de professoras/es de inglês não-nativas/os, 

Bernat (2008) apresenta o conceito de ―impostorhood‖, originário de estudos do campo 

da psicologia. Conforme afirma, sentimentos de inadequação, inautenticidade, 

fraudulência, além de dúvidas quanto a própria eficiência, caracterizam a identidade de 

professoras/es de inglês não-nativas/os. Portanto, o modelo idealizado da/o falante 

nativa/o ainda permanece bastante hegemônico. Professoras/es não-nativas/os tendem a 

se sentir desconfortáveis ao ensinar uma língua que eles não consideram ―delas/es‖. 

Sendo assim, a autora compara a síndrome da/o impostor à síndrome de Estocolmo, 

termo utilizado para descrever o sentimento de identificação que vítimas de sequestro 
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passam a ter com seus sequestradores. Ao ressaltar que as identidades são 

contextualmente determinadas, bem como o resultado de várias interpretações culturais 

sobre raça, gênero, classe social, religião e noções de pertencimento, a autora pontua a 

necessidade de investigação de contextos de aprendizado de ensino inglesa. 

Da mesma maneira, Jordão (2016) aponta que a construção binária nativa/o/não-

nativa/o tem exercido uma influência massiva na construção identitária de 

professoras/es de línguas. Ser uma/um professora/or não-nativa/o de língua inglesa é 

visto como algo a ser superado através de trabalho duro e diligência, ―[...] but also 

colonially engineered as a ‗deficiency‘ that can never really be ‗cured‘, since it is a 

birthmark no plastic surgery can delete (JORDÃO, 2016, p. 1995). A autora completa, 

pontuando que, em decorrência do mito da natividade, professoras/es de inglês se 

submeteram à estrutura colonial e aceitaram métodos, importaram descrições 

linguísticas, teorias de aquisição e pedagogias. Diante disso, entende que um ensino 

decolonizador de línguas deve problematizar o que as línguas são, quais os efeitos 

dessas línguas em suas/eus aprendizes, além da posição ocupada pela língua em cada 

cenário político e cultural. 

Pessoa (2013, p. 303), ao responder à pergunta ―Como dar conta de questões de 

identidade e de afetividade necessariamente envolvidas em propostas de renovação e de 

mudanças?‖, em um capítulo do livro Conversas com formadores de professores de 

línguas, parece entrar em consonância com o estabelecido por Jordão (2016) ao 

enfatizar a interação entre fatores pessoais e contextuais. Nas palavras da autora:  

 

Propostas de renovação e mudança pressupõem a interação de fatores 

pessoais e contextuais. Assim nossas identidades e afetividades estão sempre 

presentes em nossas escolhas pedagógicas e, mais que isso, elas podem (e 

devem) ser desenvolvidas com essas escolhas. A decisão do que fazer em 

sala de aula está intimamente relacionada a quem somos (e a quem podemos 

ser) como professoras/es e pessoas e a quem queremos (e podemos) ser. 

Como, por exemplo, adotar uma perspectiva crítica de ensino de língua se 

não estivermos preparados para fazer a relação entre os aspectos micro de 

ensino de língua (sala de aula, abordagens de ensino e interações) e os 

aspectos sociopolíticos mais amplos (teorias de sociedade, ideologia, 

capitalismo, colonialismo, educação etc.)? Desse modo, propostas de 

renovação e mudança requerem investimento por parte das/os professoras/es, 

o que só pode acontecer se relações de poder colaborativas – que empoderem 

em vez de marginalizar – forem estabelecidas entre formadores e alunas/os 

professoras/es em formação. 

 

A autora, em sua resposta, afirma que, para dar conta das identidades no ensino 

de línguas que se proponha a trazer renovações e mudanças, é necessário fazer relações 
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entre aspectos micro e aspectos sociopolíticos mais amplos, tais como colonialismo, 

dentre outros. Da mesma maneira, adverte sobre a necessidade de colaborar, em 

detrimento de marginalizar. No desenrolar da entrevista, no mesmo capítulo, ela ressalta 

a necessidade da politização docente, bem como da contraposição de ideologias 

linguísticas, considerando as possibilidades de construção identitária advindas de seu 

uso. 

Dessa forma, compreendo que o entrelaçamento entre teorias de ensino, 

identidade e colonialismo pode trazer novas reflexões para a área de ensino de línguas. 

Trago essa consideração embasada no entendimento de que, ainda que o conceito de 

proficiência tenha sido amplamente discutido e a binaridade falante nativa/o/não-

nativa/o seja bastante confrontada (COOK, 1999; FIGUEREDO, 2011; MASTRELLA-

DE-ANDRADE, 2013; WIDDOWSON, 1994), na tentativa de trazer legitimidade para 

seu processo de aprendizagem, pouco se discute sobre os efeitos da colonialidade nas 

identidades do Estado moderno. Do mesmo modo, apesar de a ideia de World Englishes 

ser bastante disseminada, a infundada neutralidade do inglês em contextos coloniais não 

é questionada, e o círculo concêntrico não se preocupa em capturar a complexidade dos 

Englishes e, consequentemente, legitimar processos dialógicos de linguagem 

(PENNYCCOK, 2007). Sendo assim, consubstanciada nesses argumentos, compreendo 

a necessidade de pesquisar identidades de professoras/es de línguas, investigando os 

efeitos da colonialidade em suas constituições. 

 

3 OBJETIVOS  

 

Como já dito na introdução deste projeto, pretendo, como objetivo geral, discutir 

os efeitos das discussões que serão realizadas em uma sala de aula de Inglês 5, sobre 

teorizações decoloniais, em diálogo com a Linguística Aplicada Crítica, e as possíveis 

resistências aos processos nefastos de subjetificações coloniais e subalternas nas 

identidades de professoras/es de línguas. 

Como objetivos específicos, busco: 

1 investigar e problematizar os discursos e ideologias mobilizadas pelas/os 

alunas/os de uma turma de língua inglesa 5 na construção de suas identidades; 

2 investigar e problematizar como as/os alunas/os participantes refletem sobre as 

discussões em sala de aula e quais são as possíveis significações e 

ressignificações identitárias geradas a partir das problematizações. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para esta investigação social, adoto o paradigma qualitativo de caráter 

interpretativista e crítico (BORTONI-RICARDO, 2009; CRESWELL, 2007; 

MOREIRA; CALEFFE, 2006; PARAÍSO, 2018, PENNYCCOK, 2001, PESSOA 2013; 

REES, 2008), já que este estudo pretende trazer problematizações advindas de reflexões 

e interpretações geradas no encontro entre a pesquisadora e outros sujeitos, de forma a 

compreender as relações de poder que permeiam tais reflexões. De acordo com o 

paradigma qualitativo, é nesse encontro que a/o pesquisadora/or interpretativa/o enxerga 

a linguagem como um sistema simbólico, sobre o qual há divergências de entendimento 

quanto à sua acepção, dado que cada contexto é único e, assim, diferentes paradigmas 

orientam a sua compreensão.  

Da mesma maneira, as diversas possibilidades de interpretação e percepção 

evidenciam a existência de realidades contextuais, em detrimento de entendimentos 

generalizantes e realidades homogêneas. Sendo assim, a pesquisa a ser desenvolvida 

será orientada pelo entendimento de que as ações humanas são transpassadas por 

significados sociais contextuais, culturais e históricos, o que leva à compreensão de que 

a/o pesquisadora/or é uma variável na investigação. 

De acordo com Bortoni-Ricardo (2009), a pesquisa qualitativa busca entender e 

interpretar as ações sociais e os significados que lhe são conferidos, o que, por 

conseguinte, determina que tais ações devem ser analisadas em seu contexto social. No 

mesmo sentido, Creswell (2007) argumenta que a/o pesquisadora/or qualitativa/o vai ao 

local onde estão as/os participantes, conforme o estudo proposto, que tem como foco 

uma sala de aula de língua inglesa 5 da Faculdade de Letras: Inglês, da Universidade 

Federal de Jataí, ocorrendo, portanto, em um contexto real. Ainda, compreendendo que 

as opiniões, interpretações e reflexões a serem problematizadas não pretendem 

apresentar verdades, entendo ser este o paradigma indicado já que, no entendimento de 

Rees (2008), o método qualitativo é um conhecimento sistematizado de como descrever 

um fenômeno de maneira a apresentar seu caráter. Assim, a autora entende que na 

pesquisa qualitativa não é possível generalizar resultados. 

Este projeto também se filia a uma perspectiva crítica, considerando que, 

segundo Paraíso (2012), mudaram os conhecimentos, raciocínios e as formas de 

colonizar e descolonizar. Sendo assim, somos interpelados pelas diversas lutas de 
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diferentes grupos a formular linguagens no território educacional, para abordar suas 

lutas, saberes e experiências. Diante disso, a autora entende que, para pesquisas 

denominadas por ela pós-críticas, não existem verdades, mas sim regimes de verdade 

que atuam na sociedade como verdadeiros. Sendo assim, as pesquisas devem ser 

consubstanciadas no entendimento de que todos os discursos, inclusive os objetos de 

problematização e análise, são parte da luta para construir versões de verdade. Esse 

entendimento leva à compreensão de que, se por um lado, tudo que lemos e analisamos 

deve ser interrogado, por outro, sabemos que o conhecimento que produzimos disputará 

espaço como outros discursos sobre o que vem a ser verdadeiro sobre currículo e 

educação. De tal modo, as relações de poder que permeiam a produção de discursos, 

bem como as articulações e polemizações com outros discursos, passam a ser 

consideradas ao salientarmos a produção do discurso e da nossa própria linguagem. Este 

enquadre tem como objetivo considerar as hierarquizações que acontecem nesse 

processo de construção de identidades, além de denunciar o que é nomeado, mostrado, 

incluído e excluído.  

Além disso, o pressuposto de que o sujeito é um efeito de linguagens faz com 

que as pesquisas se concentrem nos modos de subjetivação, ou seja, nas práticas vividas 

que constituem as relações de cada pessoa. Dessa forma, ao problematizar as 

identidades de professoras/es em formação de língua inglesa, tenho como foco 

identificar e ressignificar aquilo que nomeia essas identidades, ao investigar as relações 

de poder que irão influenciar nessas constituições. Na tentativa de desgeneralizar 

raciocínios operados na educação, nos currículos e nos mais diversos artefatos da vida 

social, penso na possibilidade de resistência a certos entendimentos tidos como 

naturalizados, já que a educação também pode ser um espaço de resistência (PARAÍSO, 

2012; PENNYCOOK, 2001; PESSOA, 2013). 

Neste estudo, a ser realizado em uma sala de aula de língua inglesa do curso de 

Letras: Inglês da Universidade Federal de Jataí com professoras/es em formação da 

turma em questão, na qual atuo atualmente como professora substituta, a produção do 

material empírico está prevista para ocorrer nos anos de 2019 (segundo semestre) e 

2020 (primeiro semestre). Nesta turma, pretendo discutir teorizações afiliadas à 

perspectiva decolonial, em diálogo com a Linguística Aplicada Crítica, para que 

possamos nos familiarizar com seus conceitos, premissas e pressupostos. Além disso, 

almejo propor discussões sobre as reflexões de professoras/es em formação 

concernentes às discussões, bem como às possíveis resistências a concepções 



366 
 

naturalizadas que elas/es possam vir a ter sobre as ideologias e práticas que norteiam 

sua constituição docente. Sendo assim, faço uso das seguintes fontes para a geração do 

material empírico: um questionário inicial; gravações de áudio das aulas, que serão 

apoiadas pela leitura de textos teóricos; um diário de campo; entrevistas com os/as 

professores/as; e materiais como provas e atividades realizadas no decorrer do curso. 

Por entender que em pesquisas afiliadas que adotam a perspectiva crítica 

todas/os as/os participantes têm um papel ativo (WEST; CROOKES, 2017), utilizarei 

um questionário inicial no intuito de delinear o perfil da turma participante, bem como 

suas caraterísticas. Gravarei as interações em sala de aula para posterior consideração, 

na tentativa de capturar observações despercebidas durante as aulas. Serão também 

utilizadas anotações de campo feitas de forma densa, com descrições da situação e do 

ambiente, além de anotações do que é dito pelas/os participantes de forma a evitar 

generalizações (MELLO; REES, 2011). Além disso, farei uso de entrevistas 

semiestruturadas com as/os professoras/es, que incluirão uma lista de perguntas 

previamente preparadas, tratadas apenas como guia, tendo em vista que pretendo 

considerar possíveis comentários para o desenrolar do diálogo. Tal escolha se dá 

consubstanciada no entendimento de Lankshear e Knobel (2004), os quais entendem 

que esse instrumento estimula o surgimento e elaboração de tópicos durante a 

interlocução e, assim, enriquece as possibilidades de informações. Por fim, utilizarei 

materiais produzidos durante o curso, tais como narrativas pessoais, essays e provas, 

com o intuito de observar de forma mais detalhada aspectos individuais expressados 

pelas/os discentes durante a realização dessas atividades. Para uma visão mais ampla do 

processo investigado, ambiciono utilizar para as problematizações as diversas fontes de 

maneira conjunta. Tais considerações se dão em virtude do apregoado por Paraíso 

(2012), segundo a qual, em pesquisas por ela denominadas pós-críticas, consideramos 

tudo aquilo que fornece subsídios para nossos estudos e objetivos como fontes. 
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Resumo: As tecnologias digitais têm modificado as formas de acesso à informação e ao 

conhecimento, permitindo-nos ressignificar nossos modos de vivenciar o tempo, o 

espaço e as culturas. Na escola, muitos alunos já utilizam as tecnologias digitais, na 

maioria das vezes para seu entretenimento, apresentando dificuldades em fazer uso de 

maneira crítica. Perante todos esses avanços, urge refletirmos sobre possibilidades de 

utilizar as tecnologias digitais, na de sala de aula, de forma que permita ao aluno 

construir conhecimento com base em práticas colaborativas. Busca-se propor o uso 

dessas tecnologias não como instrumento ilustrador de uma aula, mas como 

possibilidade de revelar novos modos de aprender. Nesse sentido, esta pesquisa objetiva 

compreender de que forma as tecnologias digitais podem favorecer ao aluno estruturar 

novas perspectivas de produção escrita dentro das diversas modalidades textuais 

existentes no seu cotidiano. Este trabalho vincula-se aos estudos desenvolvidos pelo 

Grupo de Pesquisa em Linguagens, Tecnologias e Educação (GPLite/CNPq/UESB) e ao 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens (PPGCEL). O 

estudo teórico será construído à luz de autores como Antunes (2016), Lévy (2010), 

Santaella (2014), Santos (2018), Moita Lopes (2013), Rojo (2005), dentre outros. A 

pesquisa, de cunho qualitativo, será desenvolvida em uma escola pública, em Vitória da 

Conquista, na Bahia, com alunos do ensino médio, na disciplina de produção textual. 

Utilizaremos como instrumentos de pesquisa a observação participante, questionários, 

entrevista e diário de campo. Espera-se, com o estudo, uma reflexão sobre a utilização 

das tecnologias digitais como o meio de aprimoramento das competências 

comunicativas para a melhoria do aprendizado da produção escrita dos alunos 

condizentes com as exigências do mundo contemporâneo. 

 

Palavras-chave: Tecnologias digitais. Produção textual. Ensino Fundamental. 

 

ABSTRACT 
 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE CLASSROOM: REFLECTIONS ABOUT 

THE LEARNING OF TEXT PRODUCTION IN HIGH SCHOOL 
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Abstract: The digital technologies have changed the ways to access information and 

knowledge, allowing us to resignify our means of experiencing time, space and culture. 

At school, many students already use digital technologies, mostly for entertainment, 

showing difficulties with using it the critical way. Given all these advances, we have to 

reflect about the possibilities of using digital technologies in the classroom, in a way 

that allows the student to build knowledge based on collaborative practices. We seek to 

propose the use of these technologies not as an illustrative instrument of a class, but as a 

possibility to reveal new ways of learning. In this sense, this research aims to 

understand how digital technologies can favor students to structure new perspectives of 

written production within the various existent textual modalities in their daily lives. This 

work is linked to the studies developed by the Research Group on Languages, 

Technologies and Education (GPLite / CNPq / UESB) and the Post-graduate Program in 

Languages: Culture, Education and Languages ( PPGCEL). The theoretical study will 

be built in the light of authors such as Antunes (2016), Lévy (2010), Santaella (2014), 

Santos (2018), Moita Lopes (2013), Rojo (2005), among others. The research, of 

qualitative nature, will be developed in a public school, in Vitória da Conquista, Bahia, 

with high school students, in the textual production discipline. We will use as research 

instruments the participant observation, questionnaires, interview and a field diary. It is 

expected, with the study, a reflection about the use of digital technologies as a meaning 

of enhancing communicative skills to improve the learning of written production of 

students consistent with the demands of the contemporary world. 

Keywords: Basic Education. Digital Technologies. Text Production. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade, as tecnologias digitais têm modificado as formas de 

aquisição à informação e ao conhecimento, o que tem nos possibilitado atribuir novos 

significados ao nosso comportamento, nos modos de experienciar à vida em sociedade. 

Vemos que nas escolas muitos alunos já utilizam os dispositivos móveis para terem 

acesso às tecnologias digitais. Essa utilização é, na maioria das vezes, feita somente 

para seu entretenimento. Talvez por este motivo sejam comuns os relatos de professores 
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sobre o uso exagerado do dispositivo móvel no ambiente de sala de aula e o incômodo 

gerado por esse uso.  

No contexto escolar, outro fato que chama a atenção é a proibição da escola em 

relação ao uso do dispositivo que é descumprida pelos alunos, fazendo-nos questionar 

se realmente é essa a solução para resolver as queixas constantes dos professores. Sendo 

assim, considerando a realidade social em que estamos inseridos, em contato com o 

ambiente da sala de aula e os atores que a compõem, tenho a oportunidade, neste 

trabalho, de iniciar uma reflexão sobre a produção textual dos alunos que cruzaram o 

meu fazer de professor e o uso das tecnologias digitais feito por eles. Queremos 

compreender de que maneira as tecnologias digitais podem favorecer ao aluno construir 

novas óticas para a produção escrita dentro dos diversos gêneros textuais existentes no 

seu cotidiano. Se a utilização das tecnologias digitais é capaz de proporcionar a 

capacitação desse aluno para distinguir as exigências requeridas pelos diversos gêneros 

utilizados na sua interação social, no intuito de contribuir para a inserção desses sujeitos 

nas novas demandas sociais. Dessa forma, para atingirmos nosso objetivo principal, 

traçamos quatro objetivos específicos, a saber: a) identificar possíveis problemas que 

possam gerar dificuldades no processo de aprendizagem do aluno; b) elencar algumas 

interfaces digitais que tenham possibilidade de potencializar a aprendizagem dos alunos; 

c) analisar uso de tecnologias digitais para o aprendizado das produções escritas dos 

alunos; e d) refletir sobre o uso das tecnologias digitais como estruturantes de novas 

possibilidades de escrita dentro das diversas modalidades textuais existentes no 

cotidiano dos alunos. 

Neste estudo, buscamos pensar o uso dessas tecnologias não mais como 

instrumento ilustrador de uma aula, mas como possibilidade de revelar novos modos de 

aprender, bem como o elemento que possa estruturar novas formas e fazeres desses 

alunos. Justificamos, assim, a relevância de nossa pesquisa. 

 

1 TECNOLOGIAS DIGITAIS E O PAPEL DA LAC  

 

Sabemos que mudanças na forma de comunicação foram impulsionadas pelos 

avanços da Internet, como bem sinalizou Levy (2010) no final na década de 1990. 

Podemos constatar que esse avanço trouxe-nos novas formas de conversação, 

proporcionando-nos, cada vez mais, construir perspectivas de interação que 

transcendem os usos tradicionais da linguagem escrita, mas não restringem sua 
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relevância no contexto social vigente. Sendo assim, precisamos traçar uma reflexão 

sobre modos de utilização das tecnologias digitais na contemporaneidade.  

Dessa maneira, acreditamos que serão os pressupostos teóricos da Linguística 

Aplicada Crítica (doravante LAC) que nos darão subsídios para entendermos a realidade 

permeada por ―fenômenos como a globalização e a interação entre as culturas‖. 

(RAJAGOPALAN, 2003, p. 25). Rajagopalan (2003) defende que esse ramo da ciência 

acredita que trabalhar com a linguagem é intervir na realidade social da qual ela faz 

parte. Para o autor, a LAC deve atuar em duas frentes, a saber: i) assumindo uma 

postura crítica de questionar a própria validade da teorização feita in vitro e da sua 

aplicação automática no mundo da prática; ii) proporcionar aos aprendizes capacidade 

de desenvolver formas de resistência e dar-lhes condições de enfrentar os desafios e 

decidir o que é melhor para si (RAJAGOPALAN, 2003, p. 112). 

Portanto, o campo aplicado dos estudos da linguagem se depara com o desafio 

de compreender com responsividade às mudanças ocorridas no contexto escolar em 

decorrência dos avanços tecnológicos e desmitificar as mentiras tomadas como 

verdades. Para Moita Lopes (2013): 

 

[...] a sala de aula, os professores, os alunos e os materiais de ensino, 

como produtos e/ou produtores de tal modernidade, precisam ser 

compreendidos como tais na pesquisa, ao preço de se situarem, na 

investigação, em práticas sociolinguísticas de um mundo que não 

existe mais. (LOPES, 2013, p. 19). 

 

Dessa forma, é fundamental pensar maneiras de aplicação das tecnologias 

digitais como componente constitutivo de novas abordagens pedagógicas.  

 

2  A ESCRITA E A PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

É notório que atualmente novos suportes digitais impulsionam novas 

manifestações linguísticas e nos proporcionem diferentes práticas sociais. Nesse 

sentido, é importante pensarmos na produção da escrita, no contexto escolar, como 

forma de provocar situações em que os alunos se sintam motivados a construir novos 

sentidos por meio da linguagem que permeia o seu contexto social, levando em 

consideração todas as mudanças que ocorreram na escrita contemporânea. 

Dessa forma, conforme Ferrarezi Jr. (2014):  
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[...] desvincular a ideia da ‗escrita na escola‘ da ideia da ‗redação 

escolar‘. A escrita na escola precisa ser a escrita-na-e-para-a-vida, 

assim como a leitura o tem que ser. Sem trabalhar essa escrita 

vinculada com a vida, não vejo como é possível fazer com que o aluno 

valorize sua escrita e veja nela qualquer tipo de utilidade. Além disso, 

é preciso desvincular a ideia de escrita na escola, da ideia maniqueísta 

de que apenas a ―escrita padrão‖ serve para fins de registro escolar. A 

escrita do Facebook, as escritas cifradas dos diários pessoais, as 

múltiplas formas de escrita que nossa sociedade alimenta precisam ser 

trabalhadas pela e na escola também. Um dos maiores pecados da 

escola em relação à escrita, aliás, tem sido exatamente este: o de 

desprezar as múltiplas formas de escrita alimentadas na sociedade. 

(FERRAREZI Jr., 2014, p. 83-84).  

 

Hoje, mais do que em qualquer outro tempo na história, interagimos com o outro 

através da escrita por meio digital e precisamos lançar o nosso olhar para esse 

acontecimento. Conforme afirma Antunes (2016), ―assistimos, sempre mais, a um 

mundo que interage pela escrita‖ (ANTUNES, 2016, p. 11). A autora chama-nos a 

atenção para a forma como a escrita tem se destacado no mundo atual, ao afirmar que 

―sem sombra de dúvida, graças também às inovações tecnológicas, escrevemos mais 

agora que em tempos passados‖. (ANTUNES, 2016, p. 11).  Santos (2018) assevera 

tratar-se  

 

[...] de um momento da história da humanidade marcado, 

principalmente, pela reconfiguração de práticas e de modalidades 

midiáticas, pela desterritorialização e virtualização dos saberes e pela 

conectividade global [do qual] emergem, evidentemente, novas 

formas de relação com o conhecimento e novos modos de organização 

da linguagem. (SANTOS, 2018, p. 57). 

 

Portanto, é importante pensarmos na produção da escrita no contexto escolar 

com a inserção das tecnologias digitais, pois acreditamos que, diante da firmação das 

tecnologias digitais em nossas vidas, é preciso encontrar maneiras de inserção para 

auxiliar o aprendizado da escrita nos diversos contextos sociais. Precisamos associar o 

desenvolvimento das competências em escrita com a construção de recursos 

metodológicos baseados nos diversos gêneros que surgiram com as tecnologias digitais. 

Conforme destaca Santos (2018), ―novas tecnologias, novos sujeitos e novos modos de 

aprendizagem demandam, evidentemente, novos saberes docentes e novas propostas 

educacionais. (SANTOS, 2018, p. 56).  

Dessa maneira, pensando em proporcionar uma mudança de realidade na prática 

de ensino da produção textual e também na formação desse aluno, devemos procurar a 
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aproximação da sua escrita com a realidade social em que este está envolto, 

promovendo não só a sua inserção, mas, sobretudo, desenvolvendo o sentido para sua 

escrita.  

Ribeiro (2018) afirma que ―uma aula que se faz mais do mesmo, mas na qual se 

emprega um computador, pode ser apenas uma aula em que se muda a ferramenta, mas 

não o paradigma‖. (RIBEIRO, 2018, p. 77). Por isso, temos que propor o uso dessas 

tecnologias não como instrumento ilustrador de uma aula, mas como possibilidade de 

revelar novos modos de aprender. 

Diante das demandas da contemporaneidade, mas do que nunca é relevante que 

o professor reflita sobre suas práticas na sala de aula, para que seu trabalho efetivamente 

produza novos significados e novos sentidos, para que, assim, possam elaborar novas 

propostas de trabalho.  

Conforme dito anteriormente, na contemporaneidade, diante das inovações 

tecnológicas, a escola e os professores necessitam reconsiderar e reorganizar os planos 

de aulas e suas metodologias de trabalho, pois a sociedade contemporânea desenvolveu 

uma nova maneira de se relacionar com o saber. De acordo com Lévy (2010), devemos 

estar sempre abertos a aprender, não mais com planejamentos e metodologias estanques. 

Ele ressalta que ―o que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem 

precisamente definido com antecedência‖ (LEVY, 2010, p. 160).  

Contudo, sabemos que, para a realização de uma prática pedagógica consciente, 

o professor precisa, primeiro, ter claramente definida qual a sua concepção de 

linguagem – no caso do trabalho em questão é a concepção interacionista –, sendo a 

linguagem vista como um lugar de interação, espaço onde se constituem as relações 

sociais. Portanto, acreditamos que só esta abordagem consegue atender às novas 

demandas sociais, visto que, desse modo, podemos ter um ensino de língua portuguesa 

em que o aluno tenha contato com diversos textos e/ou contextos para que possa 

compreender as diversas situações do dia a dia em que a linguagem precisa ser 

adequada. Este é um ensino que tem base em textos (na sua diversidade de gêneros), 

pois a língua se materializa neles e estes em gêneros e assim interagimos e nos 

comunicamos.  

Segundo Rojo (2005), o trabalho com o gênero, deve abordar primeiramente as 

instâncias sociais, ou seja: 
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os aspectos sócio históricos da situação enunciativa, privilegiando, 

sobretudo, a vontade enunciativa do locutor, isto é, sua finalidade, mas 

também e principalmente sua apreciação valorativa sobre seu(s) 

interlocutor(es) e tema(s ) discursivos – e, a partir desta análise, as 

marcas linguísticas (formas de texto enunciado e da língua – 

composição e estilo) que refletem no enunciado/texto, esses aspectos 

da situação.  (ROJO, 2005, p. 196). 

 

Como forma de atender novos anseios da modernidade e regular o ensino, o 

governo brasileiro, em 2018, lança a versão final da Base Nacional Curricular Comum, 

o documento base da educação brasileira, para a elaboração dos currículos e plano de 

aula (doravante BNCC). Este documento define os parâmetros para a elaboração dos 

currículos e propostas pedagógicas, a fim de garantir a todos os alunos da Educação 

Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) o desenvolvimento de 

um conjunto de conhecimentos, competências e habilidades necessárias para seu 

processo formativo enquanto cidadãos. Ao direcionarmos o nosso olhar para nosso 

objeto de estudo, as tecnologias digitais, há uma percepção de que a BNCC propõe que 

as tecnologias digitais sejam reconhecidas como um elemento relevante para 

estruturação de novas práticas pedagógicas. E, para tal, a Base apresenta o tema como 

uma competência geral para a Educação Básica, intencionando que a sua utilização 

aconteça de forma bem ampliada.  

 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 

acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

(BRASIL, 2018, p. 9). 

 

Isto posto, acreditamos que as tecnologias digitais podem potencializar o 

aprendizado de alunos, contribuindo para que a produção do conhecimento aconteça de 

diversas maneiras, não mais, e somente, como ilustradoras de uma aula, ou como 

instrumento facilitador, estando em consonância com o que recomenda a BNCC ao 

longo do seu texto. Ademais, a escola não deve ignorar o surgimento de diversos 

gêneros discursivos advindos das tecnologias digitais, conforme ressalta Santos (2018) 

deve buscar ―o desenvolvimento de práticas relacionadas à dinamicidade dos gêneros e 

tipologias textuais que circulam na sociedade contemporânea, englobando – portanto – 

os multiletramentos‖ (SANTOS, 2018, p. 57). 
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3 O PAPEL DA ESCOLA NA ERA DIGITAL  

 

Conforme Mendonça e Soares (2018), o advento da Web 2.0 foi mola 

―propulsora de práticas em redes colaborativas em que a autoria e a cocriação são 

fundamentos essenciais para novas aprendizagens‖ (MENDONÇA; SOARES, 2018, p. 

1111). As autoras defendem ser da escola o papel de ―inserir em sua comunidade 

escolar diversas formas de aproximação com o mundo atual‖ (MENDONÇA; SOARES, 

2018, p. 1111). É a escola que deve proporcionar ao aluno a possibilidade de dialogar, 

de se expressar em diferentes linguagens, no intuito de desenvolver as competências 

requeridas para o incremento da escrita e das diversas necessidades para a sua inserção 

no mercado de trabalho, como preveem os documentos oficiais. Antunes (2016) 

também assinala que cabe à escola a inserção desse novo leque de necessidades 

comunicativas, na intenção de responder às próprias necessidades que exigem o 

desenvolvimento dessas competências. A autora afirma que temos a prevalência de uma 

escola ―oralizada, centrada em explicações orais, destinadas, por vezes, a traduzirem as 

explicações escritas‖ (ANTUNES, 2016, p. 12). Ela ainda adverte que é ―uma escola em 

que se escreve pouco, que funciona com poucos livros (algumas, quase sem eles) ou 

com pouca consulta a fontes bibliográficas‖ e que o resultado dessa realidade é ―que o 

acesso do aluno ao saber teórico, ao conhecimento, se faz, sempre, pela intermediação 

do oral‖ (ANTUNES, 2016, p. 12). Essa realidade carece de uma reflexão aprofundada, 

ao levarmos em consideração a forma como a escrita é empregada virtualmente por 

esses alunos, como ressaltam Mendonça e Soares (2018).  

Em relação à utilização do dispositivo móvel, arriscamos dizer que podemos 

atribuir o uso desmedido ao fato da grande presença das tecnologias digitais em nosso 

cotidiano. Essa realidade é contrastante com a das escolas que impedem a utilização da 

internet e dos aparelhos por acreditarem que isso atrapalha o aprendizado dos alunos, 

resistindo aos avanços tecnológicos, gerando um descompasso entre a escola e a vida 

social desses atores. Na busca de solucionar esse descompasso, precisamos considerar 

que, conforme salienta Ramielli (2016), ―a solução para o problema não está em proibir, 

mas em buscarmos novas metodologias que consigam inserir a tecnologia, presente na 

vida do aluno, no Ensino e na aprendizagem‖ (RAMIELLI, 2016, p. 2, grifo nosso). 

Com base nisso, defendemos que as tecnologias digitais podem contribuir para o 

aprendizado de diversas formas, não mais, e somente, como ilustradoras de uma aula. 
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Para isso, sugerimos utilizá-las, na sala de aula, como o meio para proporcionar a 

construção de conhecimento através de práticas criativas e colaborativas.  

Santaella (2014) ressalta o potencial que possuem os dispositivos móveis quando 

utilizados para a aprendizagem. Nas palavras da autora: ―Mídias móveis propiciam que 

tudo isso seja agenciado de qualquer lugar para qualquer lugar e em quaisquer 

momentos, portanto, acesso ubíquo à informação, à comunicação e à aquisição de 

conhecimento‖. (SANTAELLA, 2014, p. 18-19). 

Queremos salientar, como dito anteriormente, que os alunos utilizam as 

tecnologias digitais para seu entretenimento, porém apresentam dificuldades em fazer 

uso de maneira crítica. Como Paiva (2016, p. 59) assevera, ―a escola é agência da qual 

se espera a promoção sistematizada de letramentos significativos‖. Diante de tal prática 

social, concordamos com autora e acreditamos ser sim da escola o papel de inserir em 

sua comunidade escolar diversas formas de aproximação com o mundo atual, 

proporcionando a possibilidade de dialogar, de se expressar em diferentes linguagens, a 

fim de desenvolver as competências requeridas para o século XXI.  

A escola deve ser o espaço de promoção da inserção do aluno na sociedade e, 

para isso, deve agenciar as discussões sobre tecnologias digitais, bem como colaborar 

para a formação de sua comunidade nesses novos letramentos. Ribeiro (2016) afirma 

que ―a escola é considerada a agência principal onde se dá a formação de conceitos 

diretamente ligados ao exercício da cidadania‖, corroborando com o que acreditamos. 

Dessa maneira, precisamos que a escola legitime as práticas de leitura e de 

produção de textos, fazendo com que estas façam parte do cotidiano dos alunos, nos 

diversos espaços de socialização, tanto orais quanto escritos. E o primeiro passo é não 

ignorar o surgimento de diversos gêneros advindos das tecnologias digitais, e sim 

proporcionar uma inserção das tecnologias no ambiente escolar. 

 

5 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Nesta seção, apresentamos brevemente o delineamento da pesquisa que está em 

fase de coleta de dados, após aprovação do comitê de ética no final do mês de julho 

deste ano.  

Os procedimentos metodológicos adotados são: a abordagem da pesquisa; o 

local do estudo; os sujeitos da pesquisa; os instrumentos utilizados para a geração do 

corpus; as orientações para análise dos dados e interpretação dos dados e/ou categorias 

de análises. 
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5.1 A ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

Temos o objetivo de interpretar e compreender de que maneira as tecnologias 

digitais podem favorecer ao aluno estruturar perspectivas de produção escrita dentro das 

diversas modalidades textuais existentes no seu cotidiano; desta forma, a natureza da 

nossa pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de cunho etnográfico, pois este estudo 

está interessado em compreender os fenômenos ocorridos na interação entre alunos, 

professor e conteúdo, dentro do ambiente da sala de aula, em específico nas aulas de 

produção textual.  Assim, o foco está nos eventos e experiências dos alunos do ensino 

médio, na sala de aula, com o professor regente, sujeitos que compõem esse ambiente 

que possibilita a prática docente.  

 

5.2 O LOCAL E OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa será desenvolvida em uma escola pública, em Vitória da Conquista, 

na Bahia, com alunos do ensino médio e com a professora regente da disciplina de 

produção textual. Essa escolha deve-se ao fato desta unidade possuir algumas 

características necessárias para o desenvolvimento da pesquisa, quais sejam: escola de 

grande porte, possuir computadores com acesso à internet, laboratório de informática e 

professores que fizeram curso sobre tecnologias digitais disponíveis no Google para 

mudança de nível promovido pelo governo do estado da Bahia.  

 

5.3 OS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Utilizaremos, como instrumentos de pesquisa, a observação participante, 

questionários, entrevistas e diário de campo, para que possamos, baseados nos dados 

gerados por estes instrumentos, compreender quais foram as contribuições das 

tecnologias digitais disponíveis, ao serem incorporadas na prática de ensino da 

produção textual, se puderam auxiliar o aluno a estruturar novas possibilidades de 

aprendizagem e construção do conhecimento para a sua produção escrita. 

 

5.4 ORIENTAÇÕES PARA ANÁLISE DOS DADOS 

 

Posteriormente ao trabalho de campo, iremos tratar o material recolhido pelos 

instrumentos da pesquisa. Faremos a codificação e categorização dos dados, no intuito 

de identificarmos as ocorrências referentes ao nosso objeto. 
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Para assegurar a validade da pesquisa, utilizaremos como estratégia a 

triangulação dos dados, no sentido de ampliar a discussão, garantindo clareza ao nosso 

estudo. 

 

6 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Conforme dito anteriormente, estamos com a pesquisa na fase de coleta de 

dados, com a expectativa de desenvolvimento de possibilidades que busquem 

potencializar o aperfeiçoamento do processo de aprendizagem da produção textual, 

tendo como auxílio as tecnologias digitais, visando à inserção dos indivíduos nas novas 

demandas sociais que emergiram do avanço tecnológico.  

Sabemos da importância do uso das tecnologias digitais e por este motivo 

enxergamos sua utilização como uma possibilidade de sistematizar o aprendizado desses 

alunos. Acreditamos que o uso das tecnologias digitais, na sala de aula, potencializa e 

desperta novas formas de aprendizado. Um aprendizado compartilhado e colaborativo, 

em que o conhecimento é construído.  

As tecnologias digitais podem ser a mola propulsora de novos modos de 

construção do conhecimento, de incentivo à criatividade e de desenvolvimento do 

pensamento crítico, bem como da promoção de novos letramentos, que ampliam as 

capacidades comunicativas dos alunos, sendo, talvez, a maneira mais adequada de 

aproximar a realidade escolar da vida cotidiana dos alunos. 

Nos tempos atuais, é preciso que proporcionemos uma reflexão a respeito da 

utilização das tecnologias digitais para potencializar competências comunicativas, bem 

como novos letramentos, condizentes com as exigências do mundo contemporâneo. 

Para isso, pretendemos, com nossa pesquisa, compreender de que forma as 

tecnologias digitais, na prática de sala de aula, podem auxiliar o aluno a estruturar novas 

possibilidades da produção textual. Dessa maneira, queremos apresentar um estudo que 

proporcione perspectivas de trabalho que visem ao aperfeiçoamento do processo de 

aprendizagem da produção textual do aluno, tendo como auxílio não só as tecnologias 

digitais, mas essencialmente novas metodologias que tenham em vista a inserção dos 

indivíduos nas novas demandas sociais, buscando soluções para os problemas e 

impasses identificados na produção textual dos alunos dentro dos diversos contextos 

sociais.  
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INGLÊS COMO LÍNGUA FRANCA NA BNCC: CONTRADIÇÕES E 

IMPLICAÇÕES 

 

Gabriela da Costa Rosa (Universidade de São Paulo) 
gabrielarosa3008@gmail.com 

 

Resumo: O conceito de Inglês como Língua Franca (ILF) adquiriu, nos últimos anos, 

uma relevância significativa nos estudos linguísticos desenvolvidos no Brasil. Além 

disso, importantes políticas educacionais recentemente publicadas adotam essa 

perspectiva para o Componente Curricular Língua Inglesa, como é o caso da Base 

Nacional Comum Curricular – Ensino Fundamental (BNCC), documento que norteará a 

educação brasileira nos próximos anos e servirá de referência para a formulação de 

currículos em níveis locais. Partimos da ideia de que a presença do ILF nesse 

documento promove uma contradição, uma vez que trata-se de um uso fluido, 

emergente e contextual da língua, inserido em um documento de caráter fixo, linear e 

padronizador. Nesse sentido, o objetivo do trabalho é discutir o conflito presente no 

interior do Componente Curricular Língua Inglesa e conjecturar possíveis 

desdobramentos na prática pedagógica decorrentes de tal conflito. Para isso, iniciamos 

com a conceituação de ILF a partir de uma perspectiva decolonial e pós-estruturalista, 

que considera as relações de poder no uso da língua. Examinaremos, então, como o 

conceito é apresentado no texto introdutório do documento curricular em contraste com 

a proposta de estudo da língua desenvolvida ao longo do documento, gerando o que 

acreditamos tratar-se de um conflito epistemológico (DUBOC, 2019). Analisaremos, 

então, algumas práticas que podem ser desenvolvidas à luz das orientações da BNCC, 

concluindo que a depender de qual aspecto desse conflito for enfatizado, é possível 

entrever diferentes implicações para a sala de aula. 

 

Palavras-chave: Inglês como Língua Franca. Currículo. Pensamento decolonial. 

 

Abstract: The concept of English as a Lingua Franca (ELF) has become significantly 

relevant in the linguistic studies developed in Brazil. Besides that, important educational 

policies recently published adopt this perspective for the teaching of English, such as 

the National Common Core Curriculum – Elementary School (BNCC), which will 

guide Brazilian education and be the reference for local production of curricula. We 

depart from the idea that the presence of ELF in this document leads to a contradiction, 

since it is a fluid, emergent and contextual use of the language in opposition to the 

stable, linear and standardizer policy. The paper aims at discussing this conflict and 

foresee what it can bring to pedagogical practice. We start with a conceptualization of 

ELF from a decolonial and post-structuralist view, that considers the power relations in 

the use of language. Then we examine how the concept is defined in the introductory 

text of the document in contrast to what is proposed in terms of content throughout the 

subject, leading to what we call epistemological conflict (DUBOC, 2019). Finally, we 

analyze somes practices that can be developed based on BNCC, concluding that 

depending on the aspect of the conflict emphasized, it is possible to have different 

impacts in the English language classroom.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo deste trabalho é discutir a presença do conceito de Inglês como 

Língua Franca (ILF) no Componente Curricular Língua Inglesa da Base Nacional 

Comum Curricular – Ensino Fundamental (BNCC), macropolítica educacional 

publicada em 2017 cujo objetivo é embasar a formulação local de currículos e orientar a 

prática pedagógica.  

 Para desenvolver esta análise, partimos dos estudos sobre decolonialidade, o que 

implica reconhecer a permanência das relações de colonialidade no uso da língua 

(MIGNOLO; WALSH, 2017). Além disso, a partir de uma perspectiva pós-

estruturalista, que considera o uso da língua sempre permeado por relações de poder. 

Nesse sentido, nos apoiamos no conceito de Foucault (2014), segundo o qual 

 

O poder está em toda parte; não porque englobe tudo e sim porque 

provém de todos os lugares. (...) Sem dúvida, devemos ser 

nominalistas: o poder não é uma instituição nem uma estrutura, não é 

uma certa potência de que alguns sejam dotados: é o nome dado a uma 

situação estratégica complexa numa sociedade determinada‖. 

(FOUCAULT, 2014, p. 100, 101) 
 

 As relações de poder não são entendidas através de binarismos como 

dominadores e dominados, aqueles que detém o poder e aqueles que não o detém, mas 

sim em termos de estados de poder, localizados e instáveis, produzidos a cada instante e 

partindo de diversos pontos (FOUCAULT, 2014). Tais relações também são permeadas 

por resistências, partindo de vários pontos e sendo produzidas de diferentes formas, 

sendo essas ―possíveis, necessárias, improváveis, espontâneas, selvagens, solitárias, 

planejadas, arrastadas, violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso, interessadas 

ou fadadas ao sacrifício (...)‖ (FOUCAULT, 2014 p. 104).  

Começamos nossa análise com uma breve definição do conceito de ILF, para então 

observar como o documento supracitado o define, contrapondo-o à organização do trabalho com 

a língua inglesa nele proposta, gerando o que acreditamos tratar-se de uma contradição, e como 

ela pode influenciar na prática pedagógica a partir da análise de um plano de aula construído à 

luz das orientações da BNCC. 

 

1 O QUE É ILF? 
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 Nos deteremos inicialmente na conceituação do termo ILF, observando como o termo 

tem sido entendido por teóricos do campo para então nos voltarmos para como o ele é definido 

na BNCC.  

 Para oferecer uma definição de ILF, partimos de um outro termo ainda muito presente 

na área de ensino de língua inglesa, o Inglês como Língua Estrangeira (ILE). Jordão (2014) 

afirma que o termo remete a um contexto de aprendizagem da língua cujo objetivo é a 

comunicação com falantes nativos do idioma, o que coloca os usuários não nativos em 

uma posição submissa em relação àqueles que a usam como primeira língua, 

acarretando em processos de reprodução da cultura ligada aos países que dariam origem 

ao ILE. Dentro desse paradigma, portanto, os falantes nativos do idioma são vistos 

como referência para o que é aceitável ou não no uso da língua, enquanto os outros 

usuários são colocados sempre na posição da falta e da inferioridade, que devem apenas 

reproduzir as normas daqueles que são vistos como os ―donos‖ do idioma. 

 Para o status global que o inglês adquiriu na sociedade globalizada, o paradigma do ILE 

e aquilo que ele implica deixou de ser o mais adequado para compreender o idioma e pensar 

sobre o seu ensino, fazendo emergir outras perspectivas sobre o uso e o ensino de inglês na 

contemporaneidade, como é o caso do ILF.  

 Jordão e Marques (2018) definem ILF como 

 

a specific context of language use that produces language forms and 

ways of interacting and communicating markedly different from those 

expected from traditional interaction contacts (those taking the 

construct ―native-speaker‖ as an absolute reference). Conceptualized 

as a specific context of language use, ELF means English used as a 

lingua franca, among multilingual speakers in contextualized 

practices. (JORDÃO; MARQUES, 2018, p. 55) 

  

 A partir dessa definição, ILF pode ser entendido como um contexto de uso da 

língua entre falantes multilíngues, diferenciando-se do que os autores chamam de 

interações tradicionais, o que compreendemos tratar-se de uma interação pautada no 

paradigma de ILE, ou seja, ancorada em normas hegemônicas de falantes nativos. 

 Distinguir esses dois paradigmas traz implicações importantes na percepção do 

uso e do ensino da língua. Segundo Duboc (2018), ao acrônimo ILF estão relacionadas 

noções como inteligibilidade, pluricentrismo, variação, localidade, hibridismo, 
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acomodação e diferença, enquanto ILE remete a precisão, monocentrismo, erro, 

padronização, purismo, imitação e deficiência. 

 Partimos agora para a conceituação de ILF no Componente Curricular Língua 

Inglesa da BNCC. O termo é apresentado na seção introdutória do componente, cujo 

texto afirma que ―a língua inglesa não é mais aquela do ‗estrangeiro‘, oriundo de países 

hegemônicos, cujos falantes servem de modelo a ser seguido, nem tampouco trata-se de 

uma variante da língua inglesa‖ (BRASIL, 2017, p. 239). Já nesse trecho é possível 

identificar uma oposição ao paradigma do ILE. Em seguida, esclarece-se qual o sentido 

impresso ao termo: 

 

Nessa perspectiva, são acolhidos e legitimados os usos que dela fazem 

falantes espalhados no mundo inteiro, com diferentes repertórios 

linguísticos e culturais, o que possibilita, por exemplo, questionar a 

visão de que o único inglês ―correto‖ – e a ser ensinado – é aquele 

falado por estadunidenses ou britânicos. Mais ainda, o tratamento do 

inglês como língua franca o desvincula da noção de pertencimento a 

um determinado território e, consequentemente, a culturas típicas de 

comunidades específicas, legitimando os usos da língua inglesa em 

seus contextos locais. (BRASIL, 2017, p. 239, 240) 
  

 Esse entendimento dialoga com as definições anteriormente mencionadas, uma 

vez que o compreende enquanto um uso da língua feito por falantes de repertórios 

linguístico-culturais variados e como um idioma desterritorializado. Tal perspectiva é 

também definida pelos seus ―usos híbridos, marcada pela fluidez e que se abre para a 

invenção de novas formas de dizer, impulsionada por falantes pluri/multilíngues e suas 

características multiculturais‖. (BRASIL, 2017, p. 240) Adotar esse entendimento 

implica numa educação linguística que priorize a inteligibilidade a despeito de aspectos 

como ―‗correção‘, ‗precisão‘ e ‗proficiência‘ linguística‖ (BRASIL, 2017, p. 240), 

voltando-se para a interculturalidade, para o reconhecimento e respeito às diferenças e 

para como elas são produzidas e exigindo do professor uma atitude de acolhimento e 

legitimação dessas diferenças (BRASIL, 2017). 

 Ainda segundo o documento, a concepção de língua que embasa o entendimento 

de ILF é como construção social, cabendo ao sujeito interpretar, reinventar e criar 

sentidos de modo situado.  

  
2 ILF X BNCC 
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 Nos voltamos agora para a análise da presença do conceito de ILF no interior do 

Componente Curricular Língua Inglesa da BNCC. Conforme abordamos na seção 

anterior, o conceito de ILF presente na introdução do documento aponta para um uso 

fluido, emergente e contextual da língua. Antes de seguirmos para a análise, importa 

destacar aqui aspectos da própria organização do componente, que também ajudam a 

promover as contradições que pretendemos evidenciar. 

 Após o texto introdutório, onde são expressas as perspectivas na qual o 

componente se baseia para o ensino de inglês, é então apresentada a proposta de 

trabalho com a língua. Tal proposta se organiza através de tabelas com conteúdos pré-

determinados desde o 6º até o 9º ano. Para cada ano escolar, o trabalho é dividido entre 

cinco eixos: Oralidade, Leitura, Escrita, Conhecimentos Linguísticos e Dimensão 

Intercultural. Para cada eixo, algumas unidades temáticas são trazidas e relacionadas a 

determinados objetos de conhecimento que, por sua vez, relacionam-se a determinadas 

habilidades. No caso da língua inglesa, espera-se que, entre o 6º e o 9º ano do Ensino 

Fundamental, o aluno desenvolva o total de 88 habilidades. 

 Quando contrapomos o que é apresentado na introdução do componente com o 

que é disposto nas tabelas, além da própria organização em tabelas, é possível começar 

a notar traços dessas contradições internas que aqui mencionamos. 

 Um dos exemplos é a maneira como língua é concebida em oposição ao trabalho 

que é proposto com ela. No texto inicial do documento, a língua é entendida da seguinte 

forma: ―Concebendo a língua como construção social, o sujeito ―interpreta‖, ―reinventa‖ 

os sentidos de modo situado, criando novas formas de identificar e expressar ideias, 

sentimentos e valores‖. (BRASIL, 2017, p. 240). Além disso, se partimos de uma visão 

de língua que considera as formas linguísticas emergentes do contexto de uso, como é o 

caso do conceito de ILF aqui proposto, estabelecer previamente os objetos do 

conhecimento a serem aprendidos, tal como é feito por feito das tabelas de conteúdos, 

contraria essa mesma visão de língua adotada. A descrição de algumas das habilidades 

relacionadas a esses objetos de conhecimento também reafirmam essa incongruência. 

Os verbos normalmente usados para expressar as habilidades no uso da gramática são 

―utilizar‖ e ―empregar‖, seguidos das expressões ―de modo inteligível‖ ou ―de forma 

inteligível‖ e o conteúdo gramatical em questão, como na seguinte descrição: 

―(EF09LI16) Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, have to, may e 

might para indicar recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade‖. 
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(BRASIL, 2017, p. 261). De fato, pautar-se na perspectiva de ILF implica na 

valorização da inteligibilidade em detrimento da correção e da precisão linguística. 

Entretanto, o próprio fato de estabelecer previamente determinadas formas gramaticais 

já é incoerente com essa mesma perspectiva, uma vez que as formas linguísticas são 

entendidas como emergentes do contexto da interação, e não pré-estabelecidas e 

descontextualizadas. Desse modo, o que é ou não inteligível depende da situação 

comunicativa. Além disso, como nos lembra Duboc,  

 

Em termos derrideanos, não existe a presença ou origem, o tal sentido 

primeiro; a linguagem é toda tecida via suplemento, em que o signo, 

sob rasura, encontra-se em estado de différance, duplamente marcado 

pela diferença que o caracteriza em dada estruturalidade e pelo 

adiamento e imprevisibilidade de seu sentido no porvir (DERRIDA, 

2002[1967]). (DUBOC, 2019, p. 15, 16). 
 Ao indicar as situações de uso dessas formas, os sentidos tornam-se fixos e 

estáveis, contrariando mais uma vez uma perspectiva que considera os sentidos 

produzidos na situação discursiva. 

 Apesar de enfatizar, como dissemos, a inteligibilidade em detrimento da 

correção, nos deparamos com a seguinte descrição em uma das habilidades a serem 

desenvolvidas: ―(EF08LI16) Utilizar, de modo inteligível, corretamente, some, any, 

many, much‖. (BRASIL, 2017, p. 257, grifo nosso). Embora o uso das expressões ―de 

modo inteligível‖ e ―corretamente‖ apareça concomitantemente apenas essa vez, como 

se fosse um rastro deixado no documento, não podemos deixar de notar essa ocorrência, 

que demonstra, mais uma vez, uma contradição interna no documento, uma vez que 

cada uma dessas expressões representa uma perspectiva de ensino diferente, ILF em 

oposição a ILE. 

 Como mencionado brevemente na seção anterior, articula-se ao conceito de ILF 

o trabalho com a interculturalidade. Na introdução do documento, essa noção é 

compreendida como ―o reconhecimento das (e o respeito às) diferenças, e para a 

compreensão de como elas são produzidas nas diversas práticas sociais de linguagem, o 

que favorece a reflexão crítica sobre diferentes modos de ver e de analisar o mundo, o(s) 

outro(s) e a si mesmo‖. (BRASIL, 2017, p. 240). Tal entendimento dialoga com o que 

Silva (2019) chama de uma perspectiva multicultural crítica e política, segundo a qual 

―as diferenças culturais não podem ser concebidas separadamente de relações de poder‖ 

(SILVA, 2019, p. 86). Um currículo multicultural crítico se preocupa com ―os processos 
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pelos quais as diferenças são produzidas através de relações de assimetria e 

desigualdade. [Nessa perspectiva], a diferença, mais do que tolerada ou respeitada, é 

colocada permanentemente em questão‖ (SILVA, 2019, p. 88), pois é constantemente 

produzida e reproduzida através das relações de poder. 

 Já na tabela de conteúdos essa noção é trabalhada no Eixo Dimensão 

Intercultural, que propõe a ―Reflexão sobre aspectos relativos à interação entre culturas 

(dos alunos e aquelas relacionadas a demais falantes de língua inglesa), de modo a 

favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e a valorização da diversidade 

entre os povos‖ (BRASIL, 2017, p. 248). De uma perspectiva decolonial, a relação com 

a diferença é sempre conflituosa, o que não necessariamente significa que tais conflitos 

devam ser superados, como descrito no objetivo desse eixo. Segundo Walsh, a 

interculturalidade coloca em diálogo, ainda de forma conflituosa, diversas formas de 

saber, pensar, ser e viver. As diferenças, portanto, não são apagadas, mas permanente e 

ativamente negociadas (MIGNOLO; WALSH, 2018). 

 Embora no texto introdutório seja declarada a intenção de promover ―a 

compreensão de como elas [as diferenças] são produzidas nas diversas práticas sociais 

de linguagem‖ (BRASIL, 2017, p. 240), o que o documento propõe como trabalho no 

Eixo Dimensão Intercultural parece manifestar, na verdade, a interculturalidade 

funcional descrita por Walsh (MIGNOLO; WALSH, 2018), que se trata da apropriação 

do termo por políticas estatais neoliberais. Nesse caso, não é possível compreendê-la 

como uma ferramenta crítica e transformadora, pois acaba se colocando a serviço da 

mesma lógica mercadológica multicultural. Baseia-se nos mesmos pressupostos 

colonialistas do multiculturalismo, como a superioridade cultural e a hospitalidade 

condescendente, cujo discurso de reconhecimento da diversidade através de políticas de 

inclusão apenas reproduzem os interesses da ordem dominante. Segundo a autora, 

 

Through individual inclusion, the facade of dialogue, and the 

discourse of citizenship, functional interculturality constitutes a more 

complex mode of domination that captures, co-opts, pacifies, 

demobilizes and divides movements, collectives, and leaders; impels 

individualism, complacency, and indifference; and shrouds the 

structural and increasingly compound convolution of capitalism and 

coloniality. (MIGNOLO; WALSH, 2018, p. 58) 
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 Silva (2019) também critica essa visão no interior dos currículos, que ele chama 

de multiculturalismo liberal ou humanista, baseado ―nas ideias de tolerância, respeito e 

convivência harmoniosa entre as culturas‖ (SILVA, 2019, p. 88). 

 Os diferentes aspectos destacados nesta seção nos levam a identificar 

contradições internas ao componente a partir da comparação entre o que se propõe para 

o ensino de inglês no texto introdutório baseado em uma perspectiva de ILF e o que de 

fato é sugerido nas tabelas. Identificamos, portanto, um conflito entre a natureza fluida, 

emergente e contextual de ILF do modo como ele é conceituado no documento e o 

caráter fixo, pré-determinado e padronizador de um currículo como a BNCC, o que 

Duboc chama de conflito epistemológico, pois  

 

como pode um documento acolher os usos criativos, híbridos e locais 

do inglês em seu status de língua franca se o próprio documento 

organiza, linear e hierarquicamente, temas, objetos de conhecimento e 

habilidades, com exemplos de conteúdos linguísticos fixos e estáveis? 

(|DUBOC, 2019, p. 17) 
 

 A autora, entretanto, procura ressignificar a noção de conflito, atribuindo a ele 

um sentido mais produtivo, uma vez que 

 

nele reside justamente o jogo de sentidos do professor-sujeito-

intérprete no encontro com o ILF-enquanto-signo. É a própria 

natureza refratária, dialogizante e heteroglóssica da palavra que 

permite preservação e ruptura nos espaços de manobra (MORGAN, 

2010) ou brechas (DUBOC, 2015) da sala de aula. (DUBOC, 2019, p. 

19). 
 

 Com base nesse entendimento, seria possível entrever as seguintes implicações 

pedagógicas desse conflito: o professor poderia explorar a potencialidade crítica de ILF 

ou então se ancorar apenas nos conteúdos pré-determinados pelos quadros didáticos 

(DUBOC, 2019). A partir dessas possibilidades, nos dedicamos na seção seguinte à 

análise de um plano de aula desenvolvido à luz da BNCC, a fim de observar como essas 

implicações se manifestam. 

 

3 CONFLITO EPISTEMOLÓGICO E SUAS IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS 
 

 O plano de aula aqui analisado (SUED, 2018?) tem como foco o eixo Oralidade 

do Componente Curricular e busca contemplar a habilidade EF08LI01, cujo objetivo é 

―Fazer uso da língua inglesa para resolver mal entendidos, emitir opiniões e esclarecer 
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informações por meio de paráfrases ou justificativas‖ (BRASIL, 2017, p. 255). Para 

isso, é proposta a apresentação de um vídeo como forma de contextualização, intitulado 

Do you know how to pronounce these words?, no qual, em tom leve e bem-humorado, 

falantes nativos da língua dizem palavras como crayon, caramel, jewelry e gyro, 

espantando-se e divertindo-se com as diferenças no modo de pronunciá-las 

(BUZZFEEDVIDEO, 2015). 

 Nas instruções para o professor, o plano sugere algumas perguntas que podem 

ser feitas aos alunos após assistirem o vídeo: 

 

Pergunte: Have you ever had difficulty understanding someone in 

English? (Fale um pouco sobre a diferença entre sotaque e pronúncia. 

Sotaques dependem de onde a pessoa é (o inglês, por exemplo, pode 

ser americano, britânico, indiano etc.). Já a pronúncia tem a ver com 

os sons das palavras e pode afetar a comunicação se usada 

inadequadamente). (SUED, 2018?) 
 

 

 Tal sugestão parece ecoar uma perspectiva de ILE, uma vez que ao considerar 

que a pronúncia inadequada pode afetar a comunicação, parte do pressuposto de que há 

um modo correto de pronúncia. 

 O plano de aula prossegue com a proposta de que os alunos encenem uma 

situação em que um mal entendido ocorre e tentem esclarecê-lo. Sugere-se uma situação 

em que um deve interpretar o papel de um turista australiano pedindo ajuda a um 

policial, incentivando o uso de algumas expressões para esclarecer o mal-entendido, 

sugerindo um modelo de referência: 

 

O diálogo esperado será parecido com este: 
A: Excuse me. I need some help. 
B: How can I help you? 
A: I need to call a friend but my phone ran out of battery. Could I 

borrow yours? 
B: Do you need some battery? 
A: I’m sorry, that’s not what I meant. My phone died and I need to 

use another one. 
B: Oh, so what you mean is that you need to use my telephone. 
A: I’m sorry, could you speak more slowly? 
B: Sure. Do you need to use my phone? 
A: That’s it! 
B: No problem, here you are. (SUED, 2018?) 
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 Nota-se aqui que existe, assim como nos quadros de conteúdo do Componente 

Curricular, estruturas pré-determinadas que os alunos devem usar em determinada 

situação comunicativa. 

 Os aspectos acima destacados nos levam a consideramos que o plano de aula 

aqui comentado parece ter sido desenvolvido com base no aspecto pré-determinado e 

padronizador do conflito, uma vez que, no caso do vídeo sobre pronúncias, a diferença é 

meramente constatada e não questionada; a questão da pronúncia é ainda tratada em 

termos de correção; e, por fim, pressupõe-se o uso de expressões pré-estabelecidas para 

resolver mal-entendidos.  De forma a ressignificar esse conflito e trazer um 

contraponto possível a essa proposta, trazemos uma situação que poderia ser explorada 

pelo professor de modo a aproveitar as brechas e a potencialidade crítica de ILF. Trata-

se de uma entrevista concedida pela cantora brasileira Anitta ao programa britânico 

Good Morning Britain, na qual um dos entrevistadores, Richard Arnold, em tom bem-

humorado, pergunta sua opinião sobre o fato do outro apresentador do programa, Ben 

Shephard, estar usando chinelos, seguido do comentário ―Obviously Brazil is the home 

of the Havaianas. We‘re having a heated debate in the studio today whether or not men, 

or indeed women, should have their feet out, obviously because we‘re enjoying a 

heatwave at the moment. How do you feel about that?‖ (BRITO, 2018). Entretanto, a 

rapidez com que expressa sua fala leva Anitta a admitir ―Actually, I didn‘t understand 

anything you said. You were very fast. You spoke so fast‖ (BRITO, 2018). Sua 

sinceridade provoca riso nos apresentadores e faz com que Arnold repita a pergunta 

mais lentamente dessa vez, apontando para os pés de Shephard.  

 A entrevista causou algumas reações em meio aos internautas, levando alguns a 

se posicionarem a favor da cantora e outros a criticá-la pela sua falta de proficiência na 

língua. Abaixo de um vídeo intitulado Anitta passa mico em programa de Londres por 

não conseguir entender inglês, um internauta comenta ―Essa só é mico puro kkkkk 

canta inglês e não entende o que falam kkkkkk‖ (FIQUE LIGADO, 2018). Outro 

internauta afirma que ela  

 

Não passou mico nenhum. Normal não entender uma pessoa quando 

esta fala muito rápido. Isso acontece até no nosso próprio idioma. 

Conheço pessoas que falam tão rápido que sempre preciso pedir para 

que repitam o que disseram. Na verdade ela se saiu muito bem, não 

entendeu e disse que não entendeu. Mico seria se ela não entendesse, 
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fingisse ter entendido e respondido bobagem. O inglês dela é muito 

bom e esse pequeno incidente não diminui em nada a fluência dela 

(FIQUE LIGADO, 2018).  

 

 Não pretendemos aqui oferecer uma análise desse evento ou mesmo propor um 

plano de aula com base nele, mas sim trazer algumas problematizações possíveis. 

 Para Silva (2019), há uma diferença entre um currículo folclórico, que apenas 

adiciona informações superficiais sobre outras culturas, celebrando a diferença e a 

diversidade, e um currículo que lida com essas questões de forma crítica, histórica e 

política, questionando a diferença e a diversidade. Consideramos que apenas a 

constatação de diferenças de pronúncia, como é feito no vídeo proposto pelo plano de 

aula comentado, não promove de fato o encontro com a diferença de forma a 

problematizá-la, compreendendo como ela é produzida em meio a relações de poder. 

Para ir além desse currículo folclórico e das ideias de mera celebração, tolerância e 

respeito, colocando a diferença em questão, nos colocamos as seguintes perguntas sobre 

os vídeos mencionados: Que falantes (não) são representados em cada um dos vídeos? 

Como a diferença linguística é representada em cada um deles? Como o mal-entendido 

foi negociado na entrevista de Anitta? Quem precisou se acomodar à interação? Que 

estratégias foram utilizadas para que a inteligibilidade ocorresse? Qual a repercussão 

desse mal-entendido? Por que ele foi entendido como um ―mico‖? Quem se entendeu 

que passou ―mico‖? Esses são apenas alguns dos questionamentos possíveis para que se 

compreenda de forma crítica o uso do inglês enquanto língua franca e suas 

potencialidades para a sala de aula de língua inglesa.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho buscou analisar a presença do conceito de ILF no interior do 

Componente Curricular Língua Inglesa da BNCC. Para isso, partimos da definição do 

termo por autores que o conceituam e também de sua compreensão pelo próprio 

documento curricular, sugerindo um entendimento dinâmico, contextual e crítico da 

língua. Alguns aspectos do texto introdutório do documento foram enfatizados de modo 

a contrastá-los com as tabelas de conteúdos, o que nos levou a identificar um conflito 

entre o aspecto fluido, crítico e social de ILF e o caráter normativo e instrumental da 

BNCC. Ao analisarmos um plano de aula desenvolvido com base nas orientações do 
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documento, percebemos a prevalência do aspecto padronizador e instrumental em 

detrimento da potencialidade crítica do uso do inglês enquanto língua franca. 

Oferecemos, portanto, um contraponto a esse plano, de modo a problematizar questões 

relativas a esse uso da língua, aproveitando os espaços de criticidade que o próprio 

conflito proporciona. 

 Retomamos aqui o aporte teórico no qual o trabalho se baseia para comentarmos 

alguns aspectos mencionados da análise. Percebemos que embora discursivamente se 

defenda a acolhida e a legitimação de usos e sentidos não hegemônicos da língua, o que 

vemos em outros aspectos do documento e em uma de suas implicações pedagógicas é 

justamente a permanência das relações de colonialidade no uso da língua. A escolha de 

um material que representa apenas usos da língua por falantes nativos, como vimos no 

vídeo sugerido pelo plano de aula, sem trazer questionamentos acerca dessas 

representações, ou mesmo a consideração de que um falante ―passa mico‖ por não 

compreender o que o outro fala, como no caso da entrevista da cantora Anitta, nos 

lembra o quanto ainda é necessário desconstruir e problematizar noções como falante 

nativo, proficiência e precisão linguística se quisermos, de fato, descolonizar esses 

mesmos usos.  

 Recuperamos também as noções de poder e de resistência para tratar dos 

contextos de língua franca. Na tentativa de nos afastarmos de binarismos tais como 

falantes nativos versus não nativos, como se os primeiros fossem os detentores do poder 

e os segundos aqueles que sofrem as consequências dele, procuramos compreender essa 

noção de forma mais produtiva. Trazendo novamente a entrevista aqui comentada, o que 

vimos foi justamente essa produtividade do poder emergindo de diversos pontos. Para 

que a inteligibilidade ocorresse, uma forma de resistência por parte da cantora brasileira, 

admitindo de forma descontraída e bem-humorada não ter entendido o que havia sido 

dito, fez com que o poder ali estabelecido circulasse e o próprio falante nativo se 

acomodasse à interação. Trazendo essas mesmas noções para a sala de aula de língua 

inglesa, consideramos que é nessa produtividade do poder e nas diversas formas de 

resistência, por meio do professor-agente, que a criticidade de ILF pode encontrar e 

tomar seu espaço. 
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AS QUESTÕES SÓCIO-POLÍTICAS E DE PODER PRESENTES EM OBRAS 

DA LITERATURA UNIVERSAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Giselle de Araújo Moreira (SEDUC-AM) 

moreira.giiselle@gmail.com 

 

Resumo: Este artigo retrata o uso da Literatura Universal no contexto escolar. A leitura 

proporciona ao aluno reflexões sobre o mundo e sobre si mesmo. Por sua vez, a 

Literatura Universal traz obras que remetem aos contextos da sociedade que foram 

explorados através do enredo de suas históricas. O que auxilia na formação de leitor e 

no conhecimento de mundo. Baseando-se nestes aspectos a fundamentação teórica da 

pesquisa apresentou-se através das concepções sobre leitura, a formação do leitor crítico 

e o uso da literatura em sala de aula. A pesquisa se desenvolveu através do Programa 

Ciência na Escola com alunos da rede pública estadual. Utilizou-se a metodologia do 

Literature Circles para o desenvolvimento das atividades submetidas ao projeto, além 

das observações dos relatos de experiências vivenciadas pelos alunos. Acredita-se que 

seja uma forma de dinamizar a leitura em grupos e em sala de aula, além de 

proporcionar a participação de todos os alunos nas atividades propostas. Além disso, 

situa o aluno numa participação ativa, na medida em que, se desenvolve autonomia e se 

remetem as representações das realidades em que se inserem. 

Palavras-chave: Leitura. Literatura Universal. Literature Circles. 

 

Abstract: This article portrays the use of Universal Literature in the school. Reading 

gives the student reflections about the world and about himself. In addition, the 

Universal Literature brings books that refer to the contexts of society that were explored 

through the plot of their stories. This helps in the formation of the reader and the 

knowledge of the world. Based on these aspects the theoretical basis of the research was 

presented through conceptions about reading, the formation of the critical reader and the 

use of literature in the classroom. The research was developed through the Programa 

Ciência na Escola (PCE) with students from a state public school. Literature Circles 

methodology was used for the development of the activities submitted to the project, 

besides the observations of the reports of experiences lived by the students. It is 

believed to be a way of improving reading in groups and in the classroom, as well as 

providing the participation of all students in the proposed activities. It makes the 



399 
 

students have an active participation, as far as, autonomy develops and the 

representations of the realities are refered in which they are inserted. 

Key-words: Reading. Universal Literature. Literature Circles. 

INTRODUÇÃO 

 

A literatura proporciona uma imersão a várias situações recorrentes na sociedade 

através do uso de uma linguagem diferente nas suas narrativas. Ao se falar de política, 

poder, liberdade de expressão e a forma de viver das pessoas, a literatura faz uso de 

recursos estilísticos para expressar determinados assuntos, tais como, um momento 

histórico, uma crítica social, uma crítica política, as relações e os valores na sociedade 

em si em uma determinada época. É por este motivo que muitas obras se encontram 

como atemporais. Suas histórias sobrevivem e ainda fazem uma conexão com 

atualidade devido ao fato de que se remetem a situações que ainda acontecem 

atualmente. Portanto, são relevantes para serem utilizadas em sala de aula com a 

finalidade de se trabalhar a formação do leitor. 

Mesmo após anos depois de sua primeira publicação, muitas destas obras ainda 

são lembradas e ovacionadas. Por outro lado, observa-se que algumas não são nem 

mencionadas no contexto escolar. São obras de grande relevância, mas que não tem a 

devida atenção para serem trabalhadas numa aula. Os fatores que levam a dificuldade da 

utilização destas obras em sala de aula podem ser diversos, por exemplo, a carga horária 

da disciplina, projetos paralelos das escolas com objetivos diferentes, livros já 

selecionados previamente para utilizar com os alunos sendo paradidáticos ou não, entre 

outros motivos. Por isso, observa-se que surgir com uma nova proposta de livros a 

serem trabalhados em sala de aula pode gerar um grande desafio. 

Tendo em vista que não é apenas literatura, pois há uma abrangência 

interdisciplinar no enredo de cada obra, percebe-se a importância da construção 

histórica através de obras da Literatura Universal. O projeto elaborado procurou 

abranger algumas das obras da Literatura Universal que tem como um dos temas 

principais as relações políticas, as relações de poder em que se baseiam em uma crítica a 

sociedade ou ao governo em exercício. Sendo assim, estas leituras fazem com que os 

alunos ampliem os seus conhecimentos de mundo, construam uma leitura crítica, 

desenvolvam um conhecimento histórico, geográfico, político e correlacionem estes 

pontos levantados com a sociedade atual. 
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Se tomarmos a palavra do ponto de vista bakhtiniano, ou seja, como 

signo ideológico por natureza, que carrega em si o ―modo mais puro e 

sensível de realidade social (BAKHTIN, 1997, p.36), perceberemos 

mais sensivelmente que os significados, na leitura são construídos a 

partir de uma realidade significante ou das representações dessa 

realidade (SILVA, 2010, p.59). 
 

Há obras da literatura universal que mostram um retrato de como eram as 

relações políticas que se constituíam na época em que foram escritos. Neste contexto, 

verifica-se o uso da história para explicar um momento importante na sociedade e ao 

mesmo tempo fazer uma crítica. Usa-se recursos linguísticos para se alcançar o público 

sem que se perca a liberdade de expressão que é inerente a Literatura. Estes recursos 

que se encontram nas obras devem ser trabalhados em sala de aula de forma que 

proporcione ao aluno o contato com a leitura, o conhecimento de uma parte da história e 

o discernimento entre o que rege o poder nas relações humanas e como isso interfere 

nas mesmas construindo, desta forma, um leitor crítico diante das percepções que vai 

adquirindo ao se ter contato com estas obras. Segundo Possenti (2010), quando se 

discute leitura, coloca-se a seguinte observação: 

Pêcheux propõe duas etapas no processo de leitura (ou de análise): a 

descrição da materialidade do texto (se o texto for multissemiótico, 

com texto e imagens, é a descrição tanto da materialidade linguística 

quanto das imagens que é crucial); e a segunda etapa, que não precisa 

ser cronologicamente posterior, é a que ―decifra‖ ou interpreta o 

sentido (ou os diversos sentidos). Essa etapa decorre da descrição, e 

não por exemplo, de uma suposta liberdade de ler que caracterizaria o 

leitor ou do simples conhecimento das estruturas das línguas. O que 

quer dizer que não se lê, simplesmente ―atravessando‖ a língua e/ou as 

imagens. Elas precisam ser consideradas na sua especificidade e 

interpretadas, isto é, devem ser interrogadas sobre por que significam 

e o que significam neste texto específico. 
 

As atividades do projeto proporcionaram aos alunos uma leitura mais ampla. 

Não apenas pelo contexto literário, mas por proporcionar um enriquecimento histórico, 

geográfico e o entendimento de como as questões políticas, de poder e sociais se 

relacionam para explicar um acontecimento histórico do passado, a formação do leitor 

crítico e por dinamizar a leitura.  

 

1 O CONCEITO DE LEITURA 

A concepção hoje predominante nos estudos de leitura é a de leitura 

como prática social que, na Linguística Aplicada, é subsidiada 

teoricamente pelos estudos do letramento. Nessa perspectiva, os usos 

da leitura estão ligados à situação; são determinados pelas histórias 

dos participantes, pelas características da instituição em que se 

encontram, pelo grau de formalidade ou informalidade da situação, 
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pelo objetivo da atividade de leitura, diferindo segundo o grupo social. 

Tudo isso realça a diferença e a multiplicidade dos discursos que 

envolvem e constituem os sujeitos e que determinam esses diferentes 

modos de ler (KLEIMAN, 2004, p. 14). 

 

Antes entendia-se que a leitura se baseava no processo de oralização da escrita. 

Atualmente, coloca-se como uma prática social de letramento. A leitura proporciona a 

inserção do indivíduo na sociedade. Coloca-se aqui a intenção de torná-lo participativo, 

deixa-se de lado a condição de sobrevivência somente por não saber ler. O ator de ler 

exerce a criticidade, conhecimento de mundo e descobertas. Embora, muitos indivíduos 

ainda na fase escolar não tenham tanto interesse pela leitura. A falta de leitura acarreta 

problemas relacionados em várias áreas. Por isso, é importante trabalhar com a 

desconstrução da ideia de que a leitura seja maçante e entediante. 

Para Freire (1994, p.11-24), a concepção de leitura como um ato começa na 

compreensão do contexto em que se vive, no questionamento desse contexto e no 

esforço para transformá-lo. Coloca-se neste contexto a ideia de que é significativo 

trabalhar a leitura voltada para a realidade dos alunos, de forma que eles possam refletir 

sobre e se integrar dos fatos recorrentes de uma sociedade letrada. Lembra-se que o ato 

de ler é inerente a todos os cidadãos para que possam exercer os seus direitos e exercer 

a cidadania. 

 
Nunca é demais lembrar que a prática da leitura é um princípio de 

cidadania, ou seja, leitor cidadão, pelas diferentes práticas de leitura, 

pode ficar sabendo quais são as suas obrigações e também pode 

defender os seus direitos, além de ficar aberto às conquistas de outros 

direitos necessários para uma sociedade justa, democrática e feliz. 

(SILVA, 2003, p. 24) 

 
No entanto, para se tornarem cidadãos críticos e atuantes na sociedade letrada 

através da a leitura, observa-se que: 

Para que os leitores sejam críticos e reflexivos é necessário que 

desenvolvam algumas capacidades, como a fluência na leitura, o 

incremento do seu vocabulário, a consolidação de hábitos de leitura, e 

possam aceder aos processos de compreensão dessa mesma leitura. 

(TALEFE, 2014, p.31) 

 

Deve-se colocar em consideração os textos lidos pelos alunos. Há livros que são 

colocados numa linguagem menos rebuscada de forma a torná-los parte do processo de 

leitura. O professor deve buscar selecionar livros que estejam adequados para a faixa 

etária dos alunos, assim como, a abordagem dos temas neles. Portanto, procura-se 

motivar o aluno para ele gostar de ler e veja um sucesso nas suas leituras. 
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2 O PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA 

 

A pesquisa se desenvolveu dentro dos parâmetros do Programa Ciência na 

Escola (PCE). Este vem sendo realizado anualmente há 15 anos através da Fapeam 

(Fundação de Amparo à pesquisa do Estado do Amazonas). Com o objetivo de 

contribuir com a formação continuada dos professores e despertar o interesse dos alunos 

para área de pesquisa. Há em torno de mais de 500 projetos sendo desenvolvidos em 

escolas públicas municipais ou estaduais no Amazonas, tanto na capital quanto no 

interior do estado. Portanto, observa-se a relevância do programa para desenvolver 

melhorias no ensino público. 

Foram selecionados três alunos bolsistas para as atividades do projeto. Esta 

quantidade de alunos foi estabelecida pelo edital do PCE. Sendo assim, estes alunos 

deveriam estar matriculados na escola em que o projeto foi submetido, estar 

frequentando as aulas regularmente, não ter vínculo empregatício, cumprir com as 

atividades propostas para o projeto, dentre outras coisas. Observa-se que com estes 

requisitos propõe-se ao aluno o interesse pela pesquisa e, desta forma, incentiva 

melhorias no ensino público. Portanto, os alunos deveriam ter comprometimento com as 

demandas do projeto para o seu próprio crescimento pessoal e profissional. 

Por sua vez, tem-se o coordenador do projeto. As propostas devem ser 

submetidas por um professor com 20h semanais no mínimo em uma escola da rede 

pública estadual ou municipal, podendo ser efetivo ou com vínculo temporário. Em 

casos temporários, o vínculo deve ser comprovado pela secretaria confirmando que o 

coordenador estará apto a dar continuidade nas atividades do projeto no período em que 

o PCE é proposto. Ter no mínimo graduação, ser brasileiro e, quando estrangeiro, 

possuir vínculo permanente. É necessário estar ministrando aulas e ter cadastro no 

Banco de Pesquisadores da FAPEAM. Em suma, o coordenador precisa apresentar 

proposta inédita para o edital estabelecido e ter o objetivo de apresentar melhorias na 

Educação Básica com incentivo a pesquisa. 

 

3 O PROJETO 

 

As atividades do projeto foram desenvolvidas em uma escola da rede pública 

estadual. Situada na zona sul de Manaus e com um pouco mais de 600 alunos. Tem 50 

anos de atividades no bairro e trabalhou inicialmente com o ensino fundamental I e II. 
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Atualmente, tem apenas o ensino fundamental II e oferta turmas de 6º ano 9º ano. 

Apresenta bons índices de aprovações em avaliações, embora seja considerada uma 

escola pequena em comparação as demais existentes no Estado.  

Inicialmente, observou-se que muitos alunos gostam de filmes que foram 

adaptados de livros. Verificou-se que os alunos assistiam sem ter o conhecimento de 

que as histórias vinham de livros. Alguns buscam ler estas obras com a intenção de se 

aprofundar nas histórias. Pode-se dizer que até afirmam que os livros são melhores que 

os filmes. Em suma, o cinema tem sido um meio de trazer as grandes obras ou não para 

o público jovem ou adolescente. 

O contexto que se inseriu o desenvolvimento do projeto também foi baseado no 

contexto atual que o país se encontrava. Falava-se em política, poder e sociedade, 

principalmente por causa do ano eleitoral. Além disso, as redes sociais eram utilizadas 

que meios de propagação de notícias, fatos históricos e também das fake news. Dentro 

deste cenário, os alunos traziam para a sala de aula suas opiniões acercam do que viam e 

comentavam com os seus colegas de sala. Ao invés de fomentar um discurso sem 

fundamento, percebeu-se que seria interessante relembrar momentos históricos da 

humanidade e que foram retratados em obras da literatura universal. Sendo assim, 

colocou-se a literatura como uma fonte de informação sobre fatos importantes da 

história da humanidade.  

É importante deixar claro que não se discutia política. Não se falava sobre 

candidatos, políticos, partidos ou qualquer outro assunto que esteja relacionado aos 

citados anteriormente. As obras selecionadas foram a base para o desenvolvimento do 

das atividades do projeto. Sendo que a literatura universal foi o foco para se alcançar o 

objetivo proposto. Foram escolhidas as obras de autores como, por exemplo, George 

Orwell, Aldous Huxley, F. Scott Fitzgerald e J.D Salinger. Cada autor mencionado 

anteriormente faz menção em suas obras sobre as relações de poder, políticas e sociais 

dos contextos históricos aos quais foram escritos. Em suma, a leitura destas obras 

contribui para a formação do leitor e aprimoramento do conhecimento histórico dos 

alunos. 

 

4 A METODOLOGIA 

 

A metodologia desenvolvida durante o projeto foi através do uso do Literature 

Circles. Tive o primeiro contato com este recurso quando fui fazer um curso de 
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capacitação profissional nos Estados Unidos. Nós, eu e o grupo de professores que fui, 

trabalhamos a leitura da obra de uma escritora muito conhecida na cidade que ficamos, 

a Filadélfia, usando o Literature Circles. A leitura tornou-se dinâmica e oportunizou um 

espaço para que todos contribuíssem e interagissem através da forma como esta 

atividade nos foi colocada. Portanto, após esta experiência, percebi que seria relevante 

fazer a mesma tentativa com os alunos da escola que trabalho.  

O Literature Circles consiste em trabalhar em grupos e distribuir funções 

diferentes para os alunos.  Através do arquivo disponibilizado pela professora do curso, 

verificou-se que existem os seguintes papéis para serem distribuídos entre os alunos: 

summarizer, questioner/discussion diretor, connector, illustrator, travel tracer, 

vocabulary enricher/word wizard, literature luminary e researcher. As atividades de 

cada papel são exemplificadas e determinadas para que o aluno desenvolva as suas 

responsabilidades e contribuições para aquela etapa da leitura. Dessa forma, observa-se 

que o uso do Literature Circles é uma ferramenta que dinamiza as atividades de leitura 

em sala de aula. 

As atividades do projeto se iniciaram no final do mês de Julho. Primeiramente, a 

escola passava por uma preparação para a I Feira de Ciências. Por esse motivo, as 

primeiras reuniões com os alunos bolsistas foram adiadas para Agosto. Ficou 

estabelecido que estes alunos deveriam se reunir pelo menos uma vez por semana para 

discutir as suas leituras, de acordo com seus papéis no Literature Circles, e, 

posteriormente, fazer análise do que já tinha lido e pesquisado. Portanto, era necessário 

fazer esse acompanhamento para ter certeza do andamento das propostas do projeto. 

As reuniões semanais eram importantes para designar responsabilidades e metas 

para cada aluno. Foi determinado na primeira reunião que iríamos iniciar as leituras pela 

obra de George Orwell, a Revolução dos Bichos. Esta obra faz menção a momentos 

históricos importantes através de recursos estilísticos e trazem reflexões acerca das 

relações políticas e de poder, principalmente pelo contexto da sociedade em que estava 

inserido. O autor faz uma crítica e torna a sua obra atemporal. Dessa forma, os alunos 

fizeram uma relação da sua realidade com a história que estava sendo retratada na obra. 

Na etapa seguinte, foi trabalhada a obra O grande Gatsby. Este já tem uma 

versão mais atualizada através do cinema americano. Os alunos já conheciam o filme, 

mas nunca tinham lido o livro. É mais uma obra que traz uma crítica a sociedade: pelos 

seus interesses, pelos status, por suas divisões de classes, dentre outras coisas. Nesta 

etapa, os alunos tiveram a oportunidade de ler o livro e fazer comparações com o filme.  
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Em seus relatos, fizeram comparações sobre as oportunidades de estudos que são 

inseridos, pela forma como as pessoas se relacionam e o que as pessoas são capazes de 

fazer para alcançar um objetivo. Lembrando que a obra traz um mistério não revelado 

sobre como a personagem principal conseguiu a sua fortuna e, prioritariamente, seria 

para conquistar o amor de sua vida.  

Por último, ficou a obra de J.D Salinger, o Apanhador no campo de centeio. 

Muitos colocam esta obra como um retrato da adolescência. Trata de assuntos que são 

pertinentes a algumas fases e dificuldades vivenciadas por adolescentes. Os alunos 

puderam fazer uma reflexão sobre os problemas vivenciados nessa fase da vida, relatos 

de experiências vividas por terceiros e também fazendo uma relação com o contexto dos 

jovens do local em que vivem. É uma leitura abrangente e que traz vários temas para 

debate. Dessa forma, é significativo trabalhar esta obra em sala de aula. 

Os alunos desempenhavam os seus papéis dentro do Literature Circles durante 

as discussões. A leitura dos livros demora cerca de um mês, pois os alunos também 

estavam envolvidos com outras demandas da escola e assuntos pessoais. Foram 

determinados uma quantidade de capítulos que deveriam ser lidos em cada semana. 

Além disso, os próprios alunos escolhiam qual papel dentro do Literature Circles 

gostariam de desenvolver. O contexto histórico, as personagens, a biografia do autor, 

análises, dentre outras coisas foram observadas e estudadas pelos alunos. Estas 

observações também foram colocadas por eles através das suas opiniões sobre o seu 

conhecimento de mundo e da realidade que os cercam. 

Os alunos escolhiam uma turma para fazer exposição das obras ao final da 

leitura completa de cada uma. Esta era uma forma de fazer divulgação na comunidade 

escolar sobre o que estava sendo desenvolvido através do projeto. Foram escolhidas 

duas turmas de 9º ano e duas de 8º ano. Sempre iniciavam as apresentações mostrando a 

proposta submetida pelo PCE, em seguida apresentavam sobre a obra daquela etapa 

concluída. As turmas participavam, interagiam e faziam perguntas para os bolsistas. 

Alguns alunos quiseram participar como voluntários do projeto apenas para participar 

das discussões e ter contato com estas obras da Literatura Universal. Em suma, as 

leituras se tornaram interessantes tanto para os bolsistas como para os alunos que 

assistiram as apresentações. 
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Foto 1: Apresentação dos bolsistas na turma de 9º ano do ensino fundamental II 

 

As atividades do projeto foram concluídas em Dezembro. O Programa Ciência 

na Escola tem vigência de apenas 6 meses. Após a finalização do projeto, os alunos 

devem submeter um relatório final para sistema da FAPEAM, assim como o professor 

coordenador também. É necessário relatar os resultados e os impactos alcançados. Fazer 

uma avaliação do bolsista, assim como os bolsistas também avaliam se suas 

expectativas com o projeto e com a orientação foram além do que esperavam. Conclui-

se que o PCE tem se mostrado um grande incentivo para a pesquisa na Educação Básica 

do estado do Amazonas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se que o uso da Literatura Universal seja visto como uma ferramenta 

para se trabalhar a formação do leitor. Verifica-se que com as leituras se desenvolvem 

reflexões críticas, expande o conhecimento de mundo e permite aos alunos a inserção no 

contexto histórico de cada obra. Sendo que se utiliza a subjetividade do leitor no mundo 

e promove interações. É importante destacar que são obras relevantes que remetem as 

relações sócio-políticas e de poder, porém não são trabalhadas em sala de aula ou 

dificilmente são. Ao assumir o seu papel no Literature Circles em cada etapa, o aluno 

participa do seu próprio processo de aprendizagem de forma autônoma e constroi o seu 

raciocínio. 

Por sua vez, o Literature Circles é uma forma de tornar a leitura dinâmica. 

Observa-se que cada aluno participa através das atividades distribuídas e com a 

mudança de papéis conforme avança o projeto. Sendo assim, todos colaboram e tem a 
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oportunidade de trabalhar com todas as propostas do Literature Circles. A leitura se 

torna interessante para o aluno a medida em que ele se remete a sua realidade, ou seja, a 

sua forma de ser/estar no mundo através destas obras atemporais. Além disso, não fica 

apenas o ler por ler. O aluno tem responsabilidades a cumprir para contribuir nas 

discussões do seu grupo. A utilização desta ferramenta submete o aluno a uma imersão 

que rege a leitura, literatura, história e participação ativa na sua formação de leitor. 

Portanto, iniciativas como esta devem ser fortalecidas, ganhar avanço e incentivo com o 

objetivo de se alcançar melhorias na Educação Básica aliadas a pesquisa.   
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RESUMO 

O presente artigo teve como objetivo apresentar a análise de duas reportagens sobre 

professoras negras e o espaço que elas ocupam na comunidade escolar. Explicitamente, 

uma reportagem aborda a quantidade de professores negros em uma universidade, e a 

outra aborda a não aceitação da professora negra em uma escola de ensino fundamental. 

Portanto, busca-se refletir sobre o que está envolvido na construção da identidade dessas 

professoras, e que discursos refletem o preconceito. Como material de análise 

correlacionam-se duas reportagens: ―Vaza áudio de mulher ofendendo professoras 

negras e pessoas de bem se chocam‖ e ―Márcia, professora negra que fez alunos 

ocuparem e pararem a PUC-SP‖. Nessa perspectiva, este trabalho se orienta pela análise 

de aspectos relacionados à discriminação racial e de gênero no contexto da Educação 

Básica e Superior sob os pressupostos da Análise do Discurso e de estudos de gênero e 

raça. Tendo como suporte teórico os estudos embasados na Análise de Discurso Crítica 

(ADC), com apoio nas contribuições de Fairclough (2001); na Análise do Discurso 

(AD) de linha francesa, com apoio nos pensamentos de Foucault (1996), 

Pêcheux(2006), Maiguenau (2004). Também ampara-se nos estudos sobre identidade, 

de Stuart Hall (2002) e as propostas dos estudos de Castells (1999) e Gonzales (1984) 

acerca da construção da identidade negra.  

 

Palavras-chave: Discurso. Gênero. Identidade. 

ABSTRACT 

This article had as objective to present the analysis of two reports about black teachers 

and the space they occupy at an elementary school. Therefore, is need to reflect on what 

is involved in construction the identity of these teachers, and what discourse reflect 

prejudice. Two articles will be used as analytical material: ―woman's audio leak 

offending black teachers shocked good people‖ and ―Márcia, black teacher who made 

students occupy and stop PUC-SP‖. From this perspective, this work is guided by the 

analysis of aspects related to racial and gender discrimination in the context of Basic 

and College Education. Under the assumptions of Discourse Analysis and gender and 

race studies. Having as theoretical support the studies based on Critical Discourse 

Analysis (CDA), supported by contributions from Fairclough (2001), in the Discourse 

Analysis (DA), from French matrix, with the support in Foucalt's thoughts (1996), 

Pêcheux (2006), Maiguenau (2004). Also supports the studies on identity studies, by 

Stuart Hall (2002) and the proposals of the studies by Castells (1999) and Gonzales 

(1984) about the construction of black identity. 

 

Keywords: Discourse. Gender. Identity 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo parte de inquietações que surgiram desde a graduação, quando foram 

discutidas questões de gênero, sexualidade, raça, identidade e formação docente. Agora, 

com o aporte teórico oferecido pela disciplina de Análise do Discurso, no mestrado, tais 

questões podem ser investigadas com olhar mais crítico e reflexivo. Nas referidas aulas, 

foram abordados discursos preconceituosos, racistas e sexistas que são impostos, a todo 

momento, pelos mais diversos meios de comunicação, mas que, geralmente, não 

conseguem ser identificados na sociedade, e nem debatidos amplamente.  

Este trabalho apresenta a análise de duas reportagens sobre professoras negras e 

o espaço que elas ocupam na comunidade escolar. Explicitamente, uma reportagem 

aborda a quantidade de professores negros em uma universidade, e a outra aborda a não 

aceitação da professora negra em uma escola de ensino fundamental.  

Além do que pode ser visto no material de análise, tive possibilidade de 

observar, como professora, que as discussões presentes nos espaços educacionais sobre 

discursos de gênero, raça e preconceito racial são perniciosas, repletas de uma carga 

genética escravocrata, tornando o espaço escolar diferente do que deveria ser, um lugar 

de respeito e igualdade de direitos. Vislumbra-se, assim, que esse é um espaço 

sociocultural onde convivem ainda os conflitos e contradições, configurando-se, dessa 

forma, um ambiente que veicula a tradição (PEREIRA, 2007), ou seja, a discriminação 

racial e de gênero nas relações entre profissionais da educação, estudantes, mães, pais 

e/ou responsáveis. Comprova-se, nas reportagens citadas, que tal postura ainda ocorre 

na atualidade, em que a as professoras Roberta Renout e Vanilda Batista foram alvo de 

preconceito racial por parte da mãe de alunas da rede municipal de ensino em Minas 

Gerais.  

De acordo com o que narra a reportagem Vaza áudio de mulher ofendendo 

professoras negras e pessoas de bem se chocam, Luciana Faria Diniz, mãe de alunas de 

uma escola, ao saber que a professora das filhas no segundo semestre era negra, ficou 

indignada e usou um aplicativo de mensagens para ofender e proferir um discurso de 

ódio e racismo contra as professoras para uma amiga. Esta, indignada com a postura da 

colega, expôs toda a conversa. Diniz só se retratou quando viu a repercussão do caso na 
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mídia. Isso demonstra que ela só teve consciência de seu pensamento preconceituoso 

quando o áudio veio a público.  

Essa discussão articula-se ao fato de que, o número de professoras negras na 

educação ainda é pequeno. Essa realidade é ilustrada pelo episódio ocorrido 

recentemente com a professora Márcia Eurico, na PUC, em São Paulo. No último 

processo seletivo ocorrido na Faculdade de Serviço Social da PUC/SP para a 

contratação de docente substituta, a professora foi aprovada e trabalhou por quatro 

meses. Entretanto a chegada de uma mulher negra naquele espaço tão restrito reacendeu 

uma discussão que há tempos faz parte das pautas de reivindicações dos estudantes do 

Centro Acadêmico da PUC/SP. Assim, no dia 07 de maio de 2018, durante a realização 

do 11º Seminário Anual de Serviço Social iniciou-se uma mobilização com o 

movimento que utilizou a hashtag ―MARCIAFICA‖. Isso demonstra que a comunidade 

discente compreende a importância de a instituição ter em seu quadro de funcionários 

uma professora negra naquele âmbito, fato ignorado pelas instâncias superiores até 

aquele momento.  

Dessa forma, a exclusão de mulheres negras no magistério superior coloca em 

debate como operam os estereótipos e discursos que as desqualificam, uma vez que, no 

processo histórico, essas mulheres foram inicialmente excluídas do sistema de ascensão 

à docência, em que incidiam resistências quanto a sua inteligência por serem negras e 

mulheres.  

Portanto, busca-se refletir sobre o que está envolvido na construção da 

identidade dessas professoras, e que discursos refletem o preconceito. Como material de 

análise correlacionam-se duas reportagens: Vaza áudio de mulher ofendendo 

professoras negras e pessoas de bem se chocam e Márcia, professora negra que fez 

alunos ocuparem e pararem a PUC-SP.  

Para tanto, serão utilizados como suporte teórico os estudos embasados na 

Análise de Discurso Crítica (ADC), com apoio nas contribuições de Fairclough (2001); 

na Análise do Discurso (AD) de linha francesa, com apoio nos pensamentos de Foucault 

(1996), Pêcheux(2006), Maiguenau (2004); além dos pensamentos associados a 

Bakhtin, dentre outros que subsidiam questões de linguagem para desvelar os conflitos e 

discursos das reportagens analisadas. Também ampara-se nos estudos sobre identidade, 

de Stuart Hall (2002). Busca-se ainda, as propostas dos estudos de Castells (1999) e 

Gonzales (1984) acerca da construção da identidade negra.  

 



412 
 

2 PROFESSORAS NEGRAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Ser mulher já é uma desvantagem nesta 

sociedade machista. Agora imaginem ser 

mulher e negra (Angela Davis). 

 

 

O pensamento da professora e filósofa Angela Yvonne Davis é um 

questionamento vivenciado pelas mulheres negras a todo o momento. Elas percorrem 

um árduo caminho de luta e resistência, pois, ainda nos dias de hoje, pode-se deparar 

com discursos e situações que parecem ―irreais‖ para a sociedade contemporânea, como 

no caso da reportagem Vaza áudio de mulher ofendendo professoras negras e pessoas 

de bem se chocam
8
.  

Em uma conversa ao celular com uma amiga, a mãe de alunas, ao saber que a 

professora de suas filhas era negra, profere ofensas sobre ela. Como se constata nos 

destaques a seguir: 

 

Agora é uma tal de Roberta Renout. Nega feia do beiço revirado. Pra 

passar batom naquele beiço, gasta uns quatro. [...] Eu não dou certo 

com preto. [...] De preto, eu só gosto de Coca Zero porque tenho 

diabetes. [...] Todos [em] que chego perto é 'subaquento'. 

 

 Nota-se que as palavras utilizadas para identificar e descrever a professora são 

depreciativas e, associadas à imagem da professora em relação às suas características 

fenotípicas, favorecem a valorização estética de pessoas brancas como padrão 

considerado belo. Isso corrobora para a constatação de que existe uma ideologia racial 

presente no cotidiano escolar (GUIMARÃES, 2008). Essa ideologia também é 

facilmente observada em frases aparentemente inocentes e muito presentes no 

imaginário e nas práticas educativas da escola, como por exemplo, ―Esta aluna é negra, 

mas é tão inteligente!‖ e ―A professora usa caneta preta porque é preta‖. Além disso, no 

excerto da entrevista apresentado acima, nota-se que é feita uma seleção vocabular, 

típica das práticas preconceituosas, para descrever a professora. 

O uso discursivo de tal prática comunga com as definições de Fairclough (2001) 

para o discurso, definido como forma de prática social, que se torna um modo de ação 

                                                           
8 NEWS, Blasting. Vaza áudio de mulher ofendendo professoras negras e pessoas de bem se 

chocam. Disponível em:<https://br.blastingnews.com/brasil/2017/08/vaza-audio-de-mulher-
ofendendoprofessoras-negras-e-pessoas-de-bem-se-chocam-001956073.html>. Acesso em: 29 
de maio de 2018.  

 

https://br.blastingnews.com/brasil/2017/08/vaza-audio-de-mulher-ofendendoprofessoras-negras-e-pessoas-de-bem-se-chocam-001956073.html
https://br.blastingnews.com/brasil/2017/08/vaza-audio-de-mulher-ofendendoprofessoras-negras-e-pessoas-de-bem-se-chocam-001956073.html
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sobre o mundo e a sociedade, interconectada com vários elementos da vida social.  Há 

na prática social elementos, como ideologia, sentidos, aspectos econômicos, políticos, 

culturais e ideológicos, que são práticas emancipatórias em estruturas cristalizadas na 

vida social.  

Destaca-se ainda que, a análise de discurso conforme Fairclough (2001), 

compreende o processo de desvelamento de sentidos ideologicamente naturalizados na 

sociedade. Diante disso, podemos dizer que há uma naturalização de discursos 

racializados, como os descritos acima, na sociedade brasileira, pois os modos de ver e 

classificar a mulher negra perduram na sociedade contemporânea através das diversas 

práticas sociais e nos discursos cotidianos. São histórias de desigualdades e 

discriminações, apontando para fatores que se imbricam, tais como: classe, gênero e 

raça. Antes solicitada como objeto sexual e geradora de filhos que também se tornariam 

escravos, depois como ama-de-leite e posteriormente, tornaram-se as lavadeiras, 

faxineiras e empregadas domésticas da elite brasileira. Quando uma mulher negra 

alcança o ensino superior e ascensão profissional, sofre preconceitos e desmandos, 

como é o caso das professoras mencionadas.  

Compreende-se também que o conceito de discurso e a teoria do discurso partem 

de um princípio de que as verdades anteriores ao discurso não existem, a verdade é uma 

construção discursiva, e essa afirmação não pode ser entendida como se a verdade não 

existisse. (FOUCAULT, 1996; PÊCHEUX, 2006)  

Quando o tema é o discurso racista, nota-se que há uma tentativa de fixar 

sentidos de que não existe preconceito, presentes em formas tais como ―mas eu tenho 

amigos negros‖, ―negros são os piores racistas‖, ―por que não têm dia da consciência 

humana?‖, ―somos todos iguais‖. Todas essas afirmações e muitos outros ditos que 

presenciamos diariamente são sentidos fixos e naturalizados que demonstram que a fala 

da mãe das alunas de Minas Gerais tem legitimação na sociedade. A construção evocada 

na fala de Diniz não se configura como exceção. Contudo, na medida em que os 

discursos contêm significados incorporados por sujeitos ou são coisificados por quem os 

incorpora, provocam efeitos na forma de se relacionarem entre si e com o mundo.  

Ao se apropriar da linguagem, o sujeito produz discursos, que transmitem visões 

de mundo. Tudo o que é dito já foi dito anteriormente em discursos outros, o que 

Bakhtin (1997) define como dialogismo. Ninguém expressa algo totalmente novo, pois 

todo discurso pode ser recuperado em discursos anteriores ao qual se teve acesso, ainda 

que seja de maneira um pouco inconsciente. De todo modo, diferentes discursos afetam 
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a formação sócio-histórica do sujeito. O que há nos discursos que proferimos é uma 

polifonia de vários discursos que interagem. No dito em questão, pode-se notar que o 

padrão branco de beleza, referido por alguns como branquitude, prevalece no discurso 

implícito, pois lábios finos é que são bonitos. O item lexical subaquento nos autoriza a 

afirmar que pretende-se encaixar o negro em uma posição de um ser menor e abjeto, 

porque tem um cheiro desagradável. Nenhum discurso desses é novo ou surge 

deslocado de uma construção histórica. Gonzales (1984) narra de maneira didática de 

onde surge tal discurso que vai se reconstruindo através dos tempos, mas que não perde 

sua raiz escravocrata, em que a mulher negra era extremamente sexualizada e ainda foi 

e é explorada sexualmente pela elite branca: 

 

Não faz muito tempo que a gente estava conversando com outras 

mulheres, num papo sobre a situação da mulher no Brasil. Foi aí que 

uma delas contou uma história muito reveladora, que complementa o 

que a gente já sabe sobre a vida sexual da rapaziada branca até não faz 

muito: iniciação e prática com as crioulas. É aí que entra a história que 

foi contada prá gente. Quando chegava na hora do casamento com a 

pura, frágil e inocente virgem branca, na hora da tal noite de núpcias, 

a rapaziada simplesmente brochava. Já imaginaram o vexame? E onde 

é que estava o remédio providencial que permitia a consumação das 

bodas? Bastava o nubente cheirar uma roupa de crioula que tivesse 

sido usada, para ―logo apresentar os documentos‖. E a gente ficou 

pensando nessa prática, tão comum nos intramuros da casa grande, da 

utilização desse santo remédio chamado catinga de crioula (depois 

deslocado para o cheiro de corpo ou simplesmente cc). E fica fácil 

entender quando xingam a gente de negra suja, né? (GONZALES, 

1984, p. 234).  

 

Tudo isso corrobora com a definição apresentada por Brandão (1998, p.11), 

quando afirma que ―a linguagem enquanto discurso é interação, e um modo de produção 

social; ela não é neutra, inocente (na medida que está engajada numa intencionalidade) e 

nem natural, por isso o lugar privilegiado de manifestação da ideologia‖. 

Para Brandão (1998), na perspectiva dos estudos de Maingueneau (2004), são 

características fundamentais do que chamamos de discurso:  

 

Todo discurso se constrói numa rede de outros discursos; em outras 

palavras, numa rede interdiscursiva. Nenhum discurso é único, 

singular, mas está em constante interação com os discursos que já 

foram produzidos e estão sendo produzidos. Nessa relação 

interdiscursiva (com outros discursos), quer citando, quer 

comentando, parodiando esses discursos, disputa-se a verdade pela 

palavra numa relação de aliança, de polêmica ou de oposição. É nesse 

sentido que se diz que o discurso é uma arena de lutas em que 
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locutores, vozes, falando de posições ideológicas, sociais, culturais 

diferentes procuram interagir e atuar uns sobre os outros. 

(BRANDÃO, 1998, p.11) 

 

 Contudo, pode-se notar que a ideologia materializa-se em discursos, que 

comungam com o pensamento de Foucault (1996). Para esse autor, o discurso consiste 

no conjunto de práticas discursivas que instituem os objetos sobre os quais enunciam. 

As práticas discursivas são reguladas por uma Formação Discursiva, que vai determinar 

o que pode ou não ser dito, ou seja, aquele que fala o faz, a partir de um dado lugar, que 

o regula ou autoriza o seu dizer.  

Em outro trecho da conversa a mãe das alunas, menciona:  

 

Tá desgraçado, É preto de lá, preto de cá (...) Que desgrama tinha que 

pegar tanto preto do meio do ano pra frente. A (professora) da 

Lauriele agora é uma tal de Roberta Renout, uma negra feia do beiço 

revirado (...). 
 

 

Todo o argumento da mãe da aluna é pautado numa abordagem racista que 

descreve, desmerece e inferioriza a professora. A fala da mãe sugere algo não aceito 

socialmente, pois o julgamento foi realizado a partir de uma imagem construída por 

séculos e não pela competência profissional da professora. Isso comprova o quanto o 

discurso é algo que sobrepõe ao tempo e ao espaço, circulando e, se materializando em 

diferentes lugares sociais. Percebe-se que a revolta da mãe deve-se ao receio de a 

professora se tornar modelo para a filha e essa perder sua identidade branca em 

detrimento da identidade de mulher negra da professora. Em uma sociedade 

extremamente racista como a nossa, a cor da pele é a primeira coisa a ser vista para se 

classificar uma pessoa antes mesmo de conhecê-la. E a cor negra vem sempre atrelada à 

herança escravocrata brasileira: homens associados ao crime, mulheres associadas a 

hipersexualização, ambos associados à pobreza e à falta de inteligência.   

Contudo, ao refletirmos sobre tais representações, Hall (2002) as considera 

como o processo pelo qual membros de uma cultura usam a língua (sendo qualquer 

sistema que empregue signos ou significante) para produzirem significados. Sua 

concepção tem como premissa que as coisas ─ de forma geral ─ não têm significado 

estabelecido, conclusão ou verdade, portanto, é na sociedade que fazemos as coisas 

significarem o que significamos. Assim, o sistema de representações pode ser associado 

a um escopo ideológico, uma vez que a ideologia é operatória e não temática, pois é a 

partir dela que pensamos. O que se relaciona com os estudos de Bakhtin (1997), que 
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tem a palavra como unidade da língua, sendo neutra, ou seja, ela aceita ser preenchida 

por qualquer ideologia. Na visão do estudioso, o discurso está voltado para o tema, que 

já trás o pronunciamento de outros falantes.  

 

Após o áudio parar na internet e se tornar um escândalo, Luciana usou 

sua conta do Facebook para tentar se defender, afirmando que disse 

tudo aquilo na hora de raiva, que tinha errado, mas que não era uma 

pessoa ruim. 

Observamos no excerto acima que houve claramente uma relação de tensão entre 

os enunciados, em que se realiza a partir de um processo em que alguém apoia ou rebate 

o discurso de um ―eu‖. Para Bakthin; Volochinov (2006), isso se refere a um jogo de 

poder entre as diferentes vozes (polifonia) que circulam socialmente, que nunca são 

neutras.  

Dessa forma, o discurso é sempre direcionado ao discurso do outro, que trás 

juízos de valor, entonações e conotações, ou seja, os discursos fundem-se e se formam a 

partir de relações dialógicas com outros discursos. Portanto, reiteramos que o discurso 

da mãe das alunas não é único e, infelizmente, não está sozinho. Ele faz parte de uma 

rede de ditos, que muitas vezes são colocados de maneira implícita, para evitar o 

desconforto causado por um racismo explícito, uma vez que, no Brasil, os discursos 

racistas foram se rearranjando para a construção de um racismo velado, o que faz com 

que discursos explícitos, como o da mãe das alunas, não sejam bem aceitos socialmente.  

Passa-se agora para a segunda reportagem, em busca de sentido e 

materializações discursivas que nos direcionam ao objetivo inicial apresentado de 

discutir a construção identitária da mulher negra. 

 

3 PROFESSORAS NEGRAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 

2012 e 2016, enquanto a população brasileira cresceu 3,4%, chegando a 205,5 milhões, 

o número dos que se declaram brancos teve uma redução de 1,8%, totalizando 90,9 

milhões. Já o número de pardos autodeclarados cresceu 6,6% e o de negros, 14,9%, 

chegando a 95,9 milhões e 16,8 milhões, respectivamente. A pesquisa mostra que, entre 

2012 e 2016, a participação percentual dos brancos na população do país caiu de 46,6% 

para 44,2%, enquanto a participação dos pardos aumentou de 45,3% para 46,7% e a dos 
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negros, de 7,4% para 8,2%. Os dados do IBGE demonstram ainda que metade da 

população brasileira (54%) é de pretos ou pardos, sendo que, de cada dez pessoas, três 

são mulheres negras.  

Esse crescimento demonstra não apenas o aumento da população, mas também 

reflete o grande abismo de desigualdade que a população negra vive no Brasil. Segundo 

a Organização das Nações Unidas (ONU), negros e pardos no mercado de trabalho têm 

mais dificuldades para obter igualdade salarial, progressão da carreira e estão mais 

suscetíveis ao assédio moral. Contudo, pode-se notar que a situação da mulher negra no 

Brasil é mais alarmante, pois, em sua maioria, apresenta menor nível de escolaridade, 

trabalha mais, porém com rendimento menor. Isso conduz à segunda questão deste 

artigo, o número de professoras negras na Educação Superior.  

Segundo o Censo da Educação Superior de 2016, mulheres negras com 

doutorado são 0,4% do corpo docente em pós-graduação em todo o país; somadas as 

mulheres negras e pardas com doutorado, elas não chegam a 3% do total de docentes.  

Louro (2001), ao tratar de gênero e educação, afirma que, a mulher negra 

docente na Educação Superior sofre um processo de exclusão em decorrência das 

representações sociais construídas sobre a mulher de modo geral. Compreende-se que, 

quando a questão de gênero é somada à questão da raça, esse problema torna-se ainda 

mais grave. A própria reportagem aqui analisada comprova essa realidade, no trecho: 

Márcia, professora negra que fez alunos ocuparem e pararem a PUC-SP
9
.  

A professora Márcia Eurico é formada em assistência social. Sua dissertação de 

mestrado foi sobre racismo no trabalho de assistentes sociais, e a tese de doutorado foi 

sobre o racismo institucional no cotidiano de crianças e adolescentes negras(os). Até 

parece uma ironia ela ser vítima de seu objeto de pesquisa. Em entrevista ao site de 

notícias Bol Notícias, a docente relatou sua trajetória acadêmica e as dificuldades 

enfrentadas por ela:  

 

Quando comecei a atuar, percebi que tinha uma lacuna na minha 

formação. Por conta da escravidão, a população negra continua 

majoritariamente nas piores condições de vida. Os bolsões de pobreza 

são os espaços onde se inserem as crianças negras. As crianças 

marginalizadas são negras. Então a realidade concreta me fez buscar o 

                                                           
9 BERTHO, Helena. Márcia a professora negra que virou símbolo da ocupação da PUC-SP. 

Disponível em: <https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2018/05/26/ 
marcia-a-professora-negra-que-virou-simbolo-da-ocupacao-da-puc-sp.htm>. Acesso em: 29 de 
maio de 2018.  
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aprofundamento concreto sobre o racismo, para poder intervir nessa 

realidade com meu trabalho. 

 

 

Ao se apropriar da linguagem, o sujeito produz discursos que transmitem visões 

de mundo. Na fala em questão, pode-se notar claramente que a professora busca em sua 

pesquisa uma possibilidade de alterar a realidade da população negra, porém acabou 

uma vítima desse preconceito racial e de gênero.  

Márcia defendeu sua tese intitulada Preta, Preta, Pretinha: O Racismo 

Institucional no cotidiano de Crianças e Adolescentes Negras(os) Acolhidos(as), que 

trata da violência contra crianças que vivem em orfanatos. O título é uma referência a 

uma música que ela canta para a filha de cinco anos. Na plateia da defesa de doutorado, 

estavam familiares, amigos e alunos. Era composta por uma metade branca e outra 

negra, sendo essa composição igualitária que a professora gostaria de ver na 

universidade e o que os alunos pedem através da ocupação e do movimento 

#márciafica, conforme se constata abaixo:   

 

Eu tenho uma trajetória de pesquisa na área da questão racial, muitos 

alunos me conheciam por esse debate. E aí viram na minha entrada 

uma oportunidade de reacender uma discussão que vem sendo feita 

desde o ano passado. 

 

A universidade é um espaço de formação do conhecimento e cidadania. 

Portanto, esta é também um lugar que determina como lidamos com as múltiplas 

identidades presentes nos sujeitos sociais. É necessário que olhemos para este espaço 

também como condicionamentos de subjetividades, formação de cidadania e de reflexão 

crítica para os sujeitos sociais.  

É preciso garantir nesses espaços a presença de um discurso multicultural para 

que a diversidade seja vista como um elemento essencial para nossa sociedade, para que 

os sujeitos sejam representados em todos os espaços de forma igualitária.  

Destaca-se que se esperava na Educação Superior, que o discurso preconceituoso 

já estivesse superado, pois há mais reflexão e criticidade nesses espaços. Entretanto, 

constata-se, na realidade que há muito ainda para ser superado. Esperam-se não apenas 

mais pesquisadores sobre esse tema, mas, sobretudo, ações semelhantes à dos alunos da 

PUC para fomentar tais discussões e exigir que haja representatividade de mulheres 

negras nessas posições. 
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4 IDENTIDADE DA MULHER NEGRA 

 

Ao refletirmos sobre a questão da identidade, nos pautamos nos estudos de Hall 

(2002), que aponta três concepções de sujeito: o primeiro é o sujeito cartesiano ou 

também do iluminismo, cuja sua construção de identidade está embasada em 

paradigmas racionalistas e neoliberalistas. O segundo é o sujeito da sociologia, que está 

imerso nas relações sociais, sendo protagonista da sociedade em que vive; este se 

constitui nas relações com ―outros com significação‖, em que transmitem ao sujeito 

valores e significados, ou seja, a identidade é formada de uma interação entre ―eu‖ e a 

sociedade. O terceiro é o sujeito pós-moderno, não tendo este uma identidade fixa ou 

essencial, ou seja, as pessoas assumem identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um ―eu‖ coerente.  

Nesse processo, identidades são constituídas por identificação e diferenciação, 

ou seja, quando eu me identifico com algo, eu também me diferencio, numa relação 

coexistente. Para Silva (2003), são o resultado de atos de criação linguística, ativamente 

produzidas como um produto do mundo cultural e social, construídas nas relações 

culturais e sociais.  

Contudo, a construção dessa identidade é um processo de conflito em que nos 

são impostos significados. Um exemplo disso é a mídia, que nos impõe um padrão de 

beleza branco, de mulheres loiras, de olhos claros e cabelos lisos, o que obviamente não 

representa a população de mulheres negras que precisam buscar estratégias de 

embranquecimento (alisar os cabelos, usar maquiagens que afinem os traços e até 

mesmo recorrer a procedimentos estéticos) para serem aceitas socialmente. No espaço 

educacional não é diferente, pois não vemos discussões, por exemplo, sobre o heroísmo 

negro durante a luta contra a escravidão. A concepção é sempre eurocêntrica e colonial.  

Portanto, a identidade, assim como a diferença, é uma relação social. Sua 

definição discursiva e linguística está relacionada às relações de poder que são impostas 

e disputadas, que, por isso, nunca serão inofensivas. Assim, quando criamos um espaço 

de identidades e estigmas, discursos depreciativos podem remodelar a subjetividade de 

um sujeito social, de forma que pode determinar a construção de sua identidade e o 

olhar que ele tem para outros sujeitos.  

Dessa forma, a afirmação da identidade e a diferença representam o incluir e 

excluir. Por isso, é necessário cuidado ao engendrar a nossa identidade e diferença em 
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relação a outros sujeitos sociais para não criarmos estigmas e rotulações, pois esta 

reafirma as relações de poder envolvidas na construção de identidades, sobretudo raciais 

e generificadas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As duas reportagens que foram analisadas e apresentadas brevemente neste 

artigo, nos levam a afirmar que, conforme as concepções de Foucault (1996) e Pêcheux 

(2006), as verdades são construídas por meio do discurso.  

Sendo os discursos sempre costurados de maneira que carreguem as ideologias 

presentes em dada sociedade, estejam elas presentes de maneira explícita, como no caso 

da primeira reportagem, ou de forma implícita (para ser aceita sem discussão ou 

estranhamento) como se convencionou fazer no Brasil, onde o racismo é uma estrutura 

existente e fortemente arraigada, mas apresentada por meio de sutilezas linguísticas no 

nosso cotidiano, como na baixa representação de mulheres na docência da Educação 

Superior, e costurada cuidadosamente em discursos que asseguram que essas questões 

não precisam mais ser discutidas, pois chegamos à igualdade racial e falar sobre o tema 

seria uma forma de racismo, ou pior, dizer que os negros são racistas e se vitimizam em 

situações que consideram estar em desvantagem.  

Tais discursos desconsideram totalmente a dívida histórica que o país tem com a 

população negra e a grande desigualdade social herdada do período de escravidão, que 

marginalizou a população negra de tal forma que ainda não estamos sequer perto de 

conseguir suprir o abismo social causado.  

Quando a questão da raça é associada à de gênero, a situação é ainda pior, pois 

as mulheres enfrentam violência e desigualdade diariamente. As mulheres negras, então, 

sofrem duplamente a discriminação de gênero e a racial. É discurso comum associar a 

beleza negra às mulatas, que só são bem-vistas no carnaval, e fora da festa ocupam 

posições de empregadas domésticas, por exemplo, sendo totalmente invisibilisadas 

socialmente. Ou ainda dizer que uma pessoa negra é bonita porque ―não parece negra‖, 

ou por possuir traços ―finos‖ que parecem com os de pessoas brancas. Essas 

construções sempre se dão pela linguagem, pois como notamos aqui, fino é associado a 

bonito, características de ascendência europeia (padrão de beleza eurocêntrico) em 

detrimento de traços ―grossos‖ ―beiços grossos‖ que são características associadas à 
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aparência do negro, sempre relacionada com a ausência de beleza por não seguir o 

modelo eurocêntrico. (GONZALES, 1984; FANON, 2008) 

Assim, percebemos que os discursos que circundam o meio educacional, seja na 

Educação Básica ou Ensino Superior, ainda estão carregados de preconceito racial e de 

gênero. A polifonia (BAKHTIN, 1997) presente em nossos discursos mostra o racismo 

e a discriminação da mulher em toda a arena social, aqui vistos no campo da educação, 

e as construções são, na maioria das vezes, escondidas em um discurso opaco, de 

igualdade de direitos, que na verdade não existe, o que nos mostra que mesmo no 

campo da educação, onde se esperaria um pensamento crítico e avançado ainda é 

preciso muita luta para desconstruir estereótipos e preconceitos para alcançar uma 

sociedade de fato igualitária.  
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Resumo: Tendo em vista que a educação, principalmente a básica, é um veículo de 

formação de identidades e de cidadania, este artigo objetiva verificar em livro didático 

de língua materna como se configuram os papéis sociais e disseminação de normas de 

conduta e valores, tanto na aplicabilidade dos exercícios quanto na de escolha de textos 

educacionais. Desta feita, focamos, em livro de 1º ano do Ensino Fundamental na 

cidade de Crateús, Ceará, como se constrói o gênero feminino. No processo analítico 

nos apoiamos no aparato teórico-metodológico da Análise do Discurso (AD) de 

orientação francesa, sobretudo a noção de ethos (Maingueneau, 2008). O resultado 

analítico nos aponta para a veiculação de estereótipos da figura feminina que é sub-

representada diante de valores patriarcais, além de não prover nenhum tópico que 

problematize a excludência da agência feminina. 

 

Palavras-chave: Ethos. Gênero feminino. Livro didático  

 

 

Abstract: Considering that education, especially the basic education, is a vehicle for the 

formation of identities and citizenship, this article aims to verify in the mother tongue 

textbook how to shape the social roles and dissemination of norms of conduct and 

values, both in the applicability of exercises and in the choice of educational texts. This 

time, we focus on the 1st grade book of Elementary School in the city of Crateús, Ceará, 

how to build the feminine gender. In the analytical process, we rely on the French-

oriented Discourse Analysis (AD) theoretical-methodological apparatus, especially the 

notion of ethos (Maingueneau, 2008). The analytical result points us to the stereotyping 

of the feminine figure that is under-represented in front of patriarchal values, besides 

providing no topic that problematizes the exclusion of the feminine agency.  

 

Keywords: Ethos. Feminine gender. Textbooks. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Neste estudo abordamos um tripé temático − gênero feminino, educação (livro 

didático), língua materna (discurso) – cujas colunas se misturam sem perfazer fronteiras 

específicas. No que tange ao gênero feminino nos detemos na questão de como o 
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feminino é construído a partir do ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2008).  A 

respeito da escolha de livro didático em língua portuguesa nos detivemos nele10 na 

medida em que a educação forma e a língua materna consolida o sociocultural de atores 

sociais. Até porque a educação poder ser provedora de ferramentas na luta contra 

práticas discriminatórias, no caso contra estereótipos e preconceitos a respeito da figura 

feminina: ―A educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que além do 

conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos implica tanto a 

reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento‖ (FREIRE, 1996) 

(itálicos no original). Se, de um lado, a educação pode fomentar a formação de 

cidadania de sujeitos, de outro, pode funcionar como um aparelho reprodutor de 

ideologias dominantes (SAVIANI, 1999).  E o fato de ser livro didático para ensino de 

língua portuguesa11, a língua materna, é porque é a partir da língua e do discurso que 

criamos nossa percepção de mundo, nossa formação identitária, em que as 

representações de gênero são construídas.  

Enfim, nesse artigo, acredita-se que o livro didático de Língua Portuguesa pode 

ser o veículo de práticas (não)sexistas, em cuja construção do ethos feminino ora 

referenda práticas sexistas, ora, as transforma e as supera.  

 

1. GÊNERO: FEMININO PELO ANDROCENTRISMO  

 

A sociedade contada a nós pelos livros de história e repassada por nossos 

antepassados pode ser caracterizada patriarcal, ou seja, uma sociedade dominada por 

valores religiosos, sexuais, econômicos e sociais introduzidos e solidificados pelo 

patriarcalismo, ou seja, uma: 

Forma de organização política, econômica, religiosa, social baseada 

na ideia de autoridade e liderança do homem, no qual se dá o 

predomínio dos homens sobre as mulheres, do marido sobre as 

esposas, do pai sobre a mãe, dos velhos sobre os jovens e da linhagem 

paterna sobre a materna. (REGUANT, 1996 apud GARCIA  p. 16-17 

) 

                                                           

10
 Autoras: Ana Maria Triconi Bogatto, Teresinha Costa Hashimoto Bertin e Vera Lúcia 

de Carvalho  

Ápis Marchezi  (2014); 
11

 O corpus analítico é retirado do livro didático utilizado nas escolas públicas da cidade de Crateús, 

Fortaleza, correspondente ao 1º ano do ensino fundamental, constituído de imagens e textos verbais como 

forma de problematizar nosso objetivo.   
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O patriarcado é um sistema de valorações que privilegia os homens em 

detrimento às mulheres. E, no sistema patriarcal, o androcentrismo emerge, ou seja, o 

poder, seja do Estado ao familiar, gira em torno do homem – ânthropos, o ser em sexo 

masculino.  Esta força centrípeta coloca o homem como o centro de medidas e 

acontecimentos, podendo acarretar tanto consequências discriminatórias para as 

mulheres quanto para si próprio homem que, muitas vezes, reprimi sua sensibilidade em 

prol da representação de vigor, de fortaleza e de virilidade.  

O androcentrismo e o patriarcado, embora não tenham origem no sistema 

capitalista, são caracterizados pelo pensamento político e social dominantes, haja vista o 

perfil do homem como provedor da família. Nancy Fraser (2009), em seu trabalho que 

investiga uma possível convergência entre o capitalismo e a segunda onda do 

movimento feminista, nos diz que: ―[...] o ideal de salário família serviu ainda para 

definir normas de gênero e para disciplinar aqueles que as infringiriam, reforçando a 

autoridade dos homens (2009, p. 16 ) 

E diante deste quadro primevo, surgem os movimentos feministas do século XX, 

em que a figura feminina protagoniza uma luta por condições igualitárias, cujas batalhas 

se fazem como uma tomada de consciência da opressão e dominação masculina. O 

feminismo não é só uma luta sócio-político-econômica, mas também se define como 

filosofia de vida do cotidiano:  ―A tomada de consciência feminista transforma – 

inevitavelmente − a vida de cada uma das mulheres que dela se aproximam, pois a 

consciência da discriminação supõe uma postura diferente diante dos fatos‖ (GARCIA, 

2011, p. 13-14), trazendo à superfície questões de gênero que subjazem as relações de 

poder.  

 

2 SEXISMO NA EDUCAÇÃO 

 

Um dos alvos de combate do feminismo é o sexismo, que pode ser definido 

como a marginalização que sofre um determinado sexo em função de outro, no caso, da 

marginalização da figura feminina, pode-se chegar à misoginia (ódio às mulheres) 

Além da família, como primeiro ambiente onde práticas sexistas são germinadas, 

o Manual para o uso não sexista da linguagem (2014), destaca também o papel da 

escola, enfatizando que: 
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A escola também desempenha um papel muito importante na 

socialização de gênero ao transmitir, dentro do currículo aberto e do 

oculto, estereótipos e condutas de gênero, reforçando dessa maneira os 

papéis adequados para mulheres e para homens em uma sociedade. 

Por meio do currículo oculto, o professorado dá um tratamento 

diferente a meninas e meninos. (TOLEDO et al., 2014 p. 23) (itálicos 

acrescidos)  

 O ―currículo oculto‖ demonstra que a problemática tem suas sementes 

naturalizadas socialmente, e cuja extração e desconstrução de sua raiz exigiria uma 

verdadeira força-tarefa. A naturalização dos papéis sociais de cada sexo remonta a antes 

mesmo do nascimento de cada criança, se fortalece no seio familiar e se concretiza 

através de métodos e instrumentos educacionais que moldam meninas e meninos em 

estereótipos pré-estabelecidos. As práticas discriminatórias, que aprisionam e 

subordinam os sujeitos a seguir padrões rígidos e polarizantes, se baseiam na biologia 

com efeitos culturais e sociais: ―[...] partindo de uma diferença biológica, constitui-se 

uma desigualdade social que coloca na sociedade as mulheres em uma posição de 

desvantagem‖ (TOLEDO et al., 2014, p. 22). Inclusive, ao se justificar a polaridade do 

sexismo, se esquecem das diferenças anuladas heteronormativas, tal como 

homossexualidade e preferência de brincadeiras − meninas que gostam futebol e 

meninos que gostam de dançar balé, por exemplo. No mundo patriarcal, os ditames 

culturais determinam que aos meninos atribui-se o conhecimento matemático e 

científico, brincadeiras que envolvem força, agressividade, conquista e dominação e às 

meninas cabem brincadeiras que cultivem hábitos pacíficos e qualidades relacionadas à 

maternidade e à vida doméstica, como delicadeza, doçura, carinho, amabilidade etc. 

A pedagoga e psicóloga catalã Montserrat Moreno (1999) aborda em seus 

estudos os impactos do sexismo na educação das meninas:  

As meninas, mais precoces no uso da linguagem que os meninos, 

descobrem antes deles que, quando os adultos se referem a um grupo 

infantil que inclui indivíduos de ambos os sexos, o fazem quase sempre 

usando unicamente a forma masculina, em nenhum caso somente a 

feminina e poucas vezes as duas. Quando esta última ocorre, 

invariavelmente a masculina ocupa o primeiro lugar na frase. 

(MORENO, 1999, p. 38)  

 Apesar de vários estudos alertarem sobre tal caminho na educação e os direitos 

constitucionais postularem sobre a igualdade de gênero, as consequências sócio-

políticas, ainda não garantem igualdade real de condições para o gênero feminino, 

encarregando quase sempre às mulheres uma jornada tripla, onde, mesmo alcançando 
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acesso ao mercado de trabalho, não conseguem desvencilhar-se do trabalho doméstico e 

da maternidade (GARCIA, 2011) 

 

3 PROCESSOS EDUCACIONAIS 

 

 A Escola, como instituição, pode ter o poder transformador da realidade social. 

Nogueira e Nogueira (2002), ao discorrerem sobre as reflexões de Pierre Bourdieu 

(1992), afirmam que uma das maiores contribuições que o sociólogo trouxe para a 

educação foi o esclarecimento de que ela não é neutra, nem seus discursos, nem seus 

instrumentais de ensino.  

[...] ao dissimular que sua cultura é a cultura das classes dominantes, a 

escola dissimula igualmente os efeitos que isso tem para o sucesso 

escolar das classes dominantes. As diferenças nos resultados escolares 

dos alunos tenderiam a ser vistas como diferenças de capacidade (dons 

desiguais) enquanto, na realidade, decorreriam da maior ou menor 

proximidade entre a cultura escolar e a cultura familiar do aluno. A 

escola cumpriria, assim, portanto, simultaneamente, sua função de 

reprodução e de legitimação das desigualdades sociais. (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2002, p. 30) 

 O que se percebe é que o sistema de ensino supervaloriza um determinado 

capital cultural, reprimindo os saberes adquiridos por alunos de classes sociais 

desprivilegiadas − o certo ou o errado irão depender diretamente do lócus de classe em 

que o sujeito se estabelece. Os elegidos pela escola serão os que obterão sucesso, e os 

demais terão que imprimir enorme esforço e desconstrução de seu próprio capital 

cultural para superar sua condição de inferioridade. 

 Bourdieu (1992) ainda demonstra que a reprodução das desigualdades começa 

desde o momento do acesso à escola, porquanto a escola ao dizer oferecer aos 

educandos uma educação igualitária está, na verdade, desconsiderando as diferenças 

sociais que determinam boa parte do desempenho escolar. Desta forma, a escola 

compactua (in)conscientemente com o anti-diferencialismo:  

Em outras palavras, tratando todos os educandos, por mais desiguais 

que sejam eles de fato, como iguais em direitos e deveres, o sistema 

escolar é levado a dar sua sanção às desigualdades iniciais diante da 

cultura. (...) A igualdade formal que pauta a prática pedagógica serve 

como máscara e justificativa para a indiferença no que diz respeito às 

desigualdades reais diante do ensino e da cultura transmitida, ou 

melhor dizendo, exigida. (BOURDIEU, 1992, p. 53) 
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 Assim, pregando m um padrão de ensino único, a escola acaba excluindo as 

diferentes formas de aprendizagem de cada aluno e ainda reproduz as desigualdades 

sociais, inclusive as de gênero, não diferenciando nem o capital econômico nem o 

capital cultural (GUSMÃO; SPIRANDELLI, 2009). Contudo, afirmar que a escola é 

apenas uma condutora de ideologias implicaria colocá-la em postura passiva e em 

condição de mera reprodutora, sendo incapaz de assumir uma postura ativa diante do 

que é imposto por aqueles que detêm o poder. Neste sentido, é importante afirmar que, 

mesmo com toda a tendência a ser um aparelho reprodutor da ideologia dominante 

também pode caber, fundamentalmente, à escola, o papel de romper com a reprodução 

acrítica daquilo que molda e fomenta a formação de futuros cidadãs e cidadãos críticos, 

criando elementos para extrapolar a mera reprodução. 

 O estudioso da educação Dermeval Saviani (1999), de um lado, apresenta um 

breve histórico das teorias educacionais não críticas, afirmando que elas seriam as que 

assumiram ingenuamente o papel transformador da educação, falhando por ignorar seu 

caráter social, por outro lado, nos mostra que as teorias crítico-reprodutivistas são 

responsáveis por fundamentar a marginalização escolar como resultado de uma mera 

reprodução do meio social, inerente à sociedade em si, fazendo a escola assumir seu 

papel de instrumento de reprodução de desigualdade social. 

 No entanto, ao assumir esta linha de pensamento, as teorias crítico-

reprodutivistas correm o risco de se fecharem em si mesmas, assumindo sua impotência 

diante das desigualdades sociais:  

Na verdade, estas teorias não contêm uma proposta pedagógica. Elas 

se empenham tão-somente em explicar o mecanismo de 

funcionamento da escola tal como está constituída. Em outros termos, 

pelo seu caráter reprodutivista, estas teorias consideram que a escola 

não poderia ser diferente do que é. (SAVIANI, 1999, p. 40) 

 Este autor sintetiza que não só as teorias não críticas assumem o papel 

transformador da educação, sem considerar seu caráter social, fracassam, como também 

as teorias crítico-reprodutivistas acabam por fracassar já que, mesmo compreendendo 

toda a problemática escola, optam por adotar uma postura de impotência por 

considerarem que a escola se limitaria a apenas reproduzir desigualdades sociais, 

excluindo qualquer possibilidade de transformação. 

 Para que haja possibilidade de superação das formas marginalizadoras, aspectos 

mais particulares devem ser levados em conta no processo educacional: ―Faz-se 
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necessário, em especial, um estudo mais minucioso dos processos concretos de 

constituição e utilização do habitus familiar, bem como uma análise mais fina das 

diferenças sociais entre famílias e contextos de escolarização‖ (NOGUEIRA e 

NOGUEIRA, 2002, p. 34-35), direcionando o ensino para cada sujeito de modo singular 

e cuidadoso. 

 Sem desconsiderar os determinantes macrossociais e o papel cumprido pela 

escola na reprodução de marginalizações e desigualdades, fica em aberto tanto 

explicações de alguns mecanismos, quanto como essa reprodução se dá na prática 

concreta. Para uma análise microssociológica de alguns aspectos educação, entram em 

cena os agentes que participam da educação e o contexto mais específico em que se 

concretiza. Assim sendo, os professores e os materiais escolares ganham importância 

neste processo, porquanto passam a ser agentes determinantes e de forte influência na 

aprendizagem e nas possibilidades de superação das desigualdades sociais. 

  

4 DISCURSO E ETHOS 

4.1 ANÁLISE DO DISCURSO  

 

 Análise do Discurso de orientação francesa (AD), desde o seu surgimento na 

década de 60, vem passando por modificações que buscam tornar mais consistente a sua 

teoria e aperfeiçoar os instrumentos de análise do seu objeto, o discurso. Em suas 

diferentes fases, apresentou dispositivos e procedimentos que permitiram observar a 

linguagem através de sua não-transparência e de sua capacidade de construção de 

significados, além de sua relação direta com a história e seus contextos de produção:  

 Em sua primeira fase (AD-1), havia uma concepção de um sujeito assujeitado, 

atravessado pelas ideologias dominantes, servindo como instrumento para a sua 

perpetuação. Nesta fase, o estudo era feito em cima de um corpus mais homogêneo, no 

sentido de ser menos polêmico, e a análise consistia na verificação de sequências 

linguísticas a fim de averiguar primeiramente as construções sintáticas de cada 

sequência textual e para em seguida partir para a análise discursiva, buscando identificar 

conjuntos de identidade (paráfrase e a sinonímia), trazendo a  ideia de que os discursos 

são gerados por uma ―máquina discursiva‖, uma estrutura social capaz de gerar os 



430 
 

processos discursivos, tornando-os possíveis de serem analisados (MUSSALIM, 2012, 

p.130). 

 Na segunda fase da AD (AD-2) há uma oposição à ―máquina discursiva‖ 

apresentada na AD-1. Esta concepção estruturalista é superada graças à contribuição de 

Michel Foucault (1969 apud MUSSALIM, 2012) com a noção de Formação Discursiva 

(FD):  

[Formação discursiva é] um conjunto de regras anônimas, históricas, 

sempre determinadas no tempo e no espaço que definiriam em uma 

época dada e para uma área social, econômica, geográfica ou 

linguística dada, as condições de exercício da função enunciativa. 

(FOUCAULT, 1969 apud  MUSSALIM, 2012, p.131) 

 A partir deste ponto, há uma transformação no objeto de estudo da AD e a 

metodologia de análise, passará a considerar questões históricas, sociais e econômicas 

nas condições de produção de cada discurso, ampliando o campo de visão que envolve o 

processo discursivo. 

 Na fase três (AD-3), emerge a noção interdiscurso, uma espécie de confluência 

de várias formações discursivas (FDs), um espaço em que no momento do contato entre 

si, novas FDs são formadas, através de uma espécie de ―intercâmbio‖ entre discursos. 

Constrói-se então, a noção de heterogeneidade discursiva e vemos uma revolução no 

objeto de estudo da Análise do Discurso, que passa a ser agora, o interdiscurso, a 

relação entre o eu e o outro. 

Em sua quarta fase (AD-4), Costa (2011) propõe uma superação de qualquer 

marca estruturalista que possa ter permanecido desde a AD-1, retomando o conceito de 

Foucault (1995 apud COSTA, 2011 ) de discurso como prática social: 

O discurso é um processo em curso. Ele não é um conjunto de textos, 

mas uma prática, uma forma de intervenção no mundo; 

A prática discursiva é a prática de sujeitos que só se constituem 

enquanto tal porque vivem em sociedade; portanto, o primado da 

prática é também primado do interdiscurso; e  

Os sujeitos não apenas são singulares e sociais, mas também são 

capazes de intervir no mundo, construindo, destruindo ou lutando para 

manter instituições. (COSTA, 2011, p.16) 

 Nesta fase da AD, temos o que é mais pertinente ao nosso trabalho, ou seja, a 

primazia da prática que nos remete ao poder de ação do discurso, ou melhor, à 

possibilidade de construção de sentidos e transformação do meio. A análise direciona-se 

para as condições de produção do discurso, considerando quais os mecanismos 
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responsáveis por essa produção e como elas agem na construção dos sentidos. Assim, o 

olhar do analista passa a ser mais aguçado nesta fase, alcançando os elos e os fios que 

permeiam a teia do discurso, compreendendo não só suas possibilidades de significação, 

mas também os mecanismos de construção (PEIXOTO, 2013). 

  

4.2 ETHOS 

 

O conceito de ethos foi resgatado por Maingueneau (2008) para a AD, tendo 

origem na Antiguidade Clássica com Aristóteles (s/d, p.1), em que  ―ethos seria a 

imagem que o orador faria de si mesmo no discurso e não corresponderia, portanto, 

necessariamente, à identidade dele, mas a uma imagem criada e mostrada no momento 

da enunciação, para persuadir o auditório‖. Essa imagem seria construída no momento 

da enunciação, simultânea ao próprio discurso, através de sua apresentação pessoal, do 

tom de voz empregado, dos gestos e postura, fazendo com que os interlocutores 

criassem do orador uma imagem positiva e que estaria de acordo com o seu papel social. 

 Para a retórica, a construção do ethos se dá especialmente no durante a palavra 

viva, isto é, o discurso oral, mas que se estende ao discurso escrito na AD. Na palavra 

escrita também é possível supor o aspecto físico do enunciador, pois, ao longo do texto, 

vai se obtendo pistas que contribuem para a construção da imagem do orador. Além 

disso, há de considerar que certos tipos sociais, como o de um professor, ou um político, 

por exemplo, até mesmo a figura feminina, já possuem modelos pré-estabelecidos de 

como seja seu tipo físico, seu tom de voz e caráter; modelos estes que, sem dúvida, 

costumam criar padrões estereotipados. 

 Ligado à noção de estereótipos, Maingueneau (2008) classificou o ethos em dois 

tipos: o ethos discursivo e ethos pré-discursivo. No pré-discursivo, a estereotipagem 

conduz os interlocutores a observar o enunciador a partir de uma realidade pré-

estabelecida e que foi social e culturalmente consolidada. Por exemplo o estereótipo de 

um professor: antes mesmo de seu discurso, já temos em mente qual deveria ser sua 

postura, seu caráter e tom de voz, isto é, já se estabelece o seu ethos pré-discursivo e 

que durante seu discurso irá ganhar ou não mais consistência. Já o ethos discursivo é 

construído no próprio fazer enunciativo.  
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 Em Cenas da enunciação (MAINGUENEAU, 2008, p. 59), ―a questão do ethos 

está ligada à construção da identidade‖ e para a construção desta identidade, que pode 

ou não corresponder à realidade do enunciador, faz-se uso de características como o 

caráter, o tom e a corporalidade. Além disso, o ethos se insere em uma cena enunciativa, 

na qual a cenografia é a origem e também entorno do discurso, ―ela legitima um 

enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la, deve estabelecer que essa cena da qual 

vem a palavra é precisamente a cena requerida para enunciar nessa circunstância.‖ 

(2008, p. 71). Desta forma, a cenografia gera a possibilidade de se autenticar um ethos 

específico.  Em O contexto da obra literária (1995), o autor nos esclarece que 

O caráter corresponde ao feixe de traços psicológicos. É claro que são 

apenas estereótipos específicos de uma época, de um lugar, que a 

literatura contribui para validar e nos quais se apoia. Quanto à 

corporalidade é associada à uma compleição do corpo do fiador, 

inseparável de uma maneira de se vestir e se movimentar no espaço 

social e tom diz respeito a tonalidade empregada para proferir um 

discurso específico. O etos [...] constitui-se através de um conjunto de 

representações sociais do corpo ativo em múltiplos domínios. 

(MAINGUENEAU, 1995, p. 139) 

 Desta forma, é possível afirmarmos que o ethos trata-se de uma categoria sócio- 

discursiva, levando em consideração que é interpelada pelo âmbito social e histórico 

que envolve o enunciador e, retomando o que já foi afirmado, esta imagem pode ou não 

ser de fato a realidade do enunciador. Tendo em vista a presença feminina em livro 

didático, podemos considerar que o estereótipo que cerca a imagem da mulher em nossa 

sociedade funciona como um ethos pré-discursivo, mesmos que o ethos discursivo seja 

construído ou não diferentemente no discurso em pauta.  No lócus da educação o ethos 

deveria ser construído de forma a contestar o ethos pré-discursivo do universo 

androcêntrico. Caso o ethos construído reafirme o ethos pré-discursivo, isto é, caso a 

imagem que é repassada pelos livros em questão coincida com a imagem estereotipada 

gerada previamente pela sociedade, no que diz respeito ao sexismo, os livros didáticos 

funcionariam mais como reprodutores do que como transformadores dessa realidade. 

 

5 LIVRO DIDÁTICO: ETHOS DISCURSIVO E SEXISMO  

  

 O livro de Letramento e alfabetização (BOGGATO; BERTIN; MARCHEZI, 
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2014), direcionado a crianças que cursam o 1º ano do Ensino Fundamental
12

 aborda os 

três eixos que tecem o ensino: leitura e interpretação de textos, oralidade e escrita. A 

abordagem parte do estudo de diversos gêneros textuais e de diversos temas.  

 Na atividade do livro, há uma instrução para a resolução de uma questão, que 

deverá ser respondida com o auxílio da professora ou professor, o sujeito enunciador 

opta por utilizar o substantivo feminino ―professora‖:   

 

 

                     __________________________________________________ 

 

 

Figura 1: Uso do substantivo feminino ―professora‖, p. 12
13

 

 

 Infere-se que o ethos de uma educadora ou educador deverá ser, de acordo com 

o livro em análise, necessariamente o de uma pessoa do sexo feminino. Ao motivar o 

aluno a uma escolha, excluem-se as possibilidades que podem ocorrer na vida estudantil 

de uma criança e poderá, inclusive, gerar questionamentos ou preconceitos caso venha 

se deparar com um professor do sexo masculino. Vale ressaltar que a utilização de 

somente o substantivo feminino não é uma expressão que partiu diretamente das autoras 

dos livros, mas é fruto de um constructo social que atravessa gerações ao longo da 

história. 

A imagem seguinte constrói uma corporalidade, que é atribuída ao ethos de uma 

professora:  

 

                                                           

12
 A escolha do referido livro se deu pois, a faixa etária correspondente a ele é a de 

crianças em anos iniciais da infância (cinco ou seis anos de idade), na qual já trazem 

consigo conceitos pré-estabelecidos acerca dos papéis sociais, no entanto, ainda são 

passíveis de desnaturalizá-los, sofrendo grande influência do meio escolar e seus 

instrumentos. Além disto, o presente gênero acadêmico exige de nós um corpus 

reduzido, portanto, apenas um livro. Cabe aqui mencionar também que, na rede 

municipal de ensino público, adotam-se os mesmos livros, este, portanto, nos serve 

como amostra de toda a rede neste segmento específico. 

13
 Reprodução da imagem original foi deletada devido ao corrompimento do 

escaneamento do original.   

COM A AJUDA DA PROFESSORA, ESCREVA SEU NOME NO QUADRO: 
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Imagem 1: Sala de aula e representação da professora. Fonte: Bogatto; Bertin; Marchezi (2014, p.34-35) 

 

 Trata-se de uma mulher de estatura mediana, magra, jovem, sem muitos traços 

de vaidade e com semblante sereno e amigável, correspondente ao tom e ao caráter que 

normalmente espera-se de uma professora. Portanto, o uso exclusivo do substantivo 

feminino na figura 1 e a corporalidade da figura 2 não veiculam a possibilidade de 

combater a desigualdade de gêneros, mas sim de forma a contribuir consideravelmente 

para a sua propagação, já que atribui apenas à mulher o papel de educadora. O uso do 

termo ―professora‖ confirma um ethos pré-discursivo de características e funções 

sociais diferentes entre os homens e as mulheres. É parte da construção do ethos 

feminino a valorização das características de ser uma boa ―professorinha‖: o cuidado, a 

sensibilidade e a vocação maternal parecem ser o que, no senso comum, orienta essa 

percepção, transmitida para as crianças sem nenhum tipo de problematização no livro. 

 Nas imagens seguintes, adentramos na história em quadrinhos: 
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Imagem 2: Início da história em quadrinho. Fonte: Bogatto; Bertin; Marchezi (2014, p. 89) 

 

    

               Imagem 3: Desenvolvimento da história                   Imagem 4: Final da história em 

quadrinhos 

               Fonte: Bogatto: Bertin; Marchezi (2014, p. 90)           Fonte: Bogatto; Bertin, Marchezi (2014, 

p.91) 

 

 Na narrativa, a personagem central é uma menina, caracterizada com uma 

corporalidade típica do senso comum machista, cujo ethos estereotipa a figura feminina: 

pele clara, cabelo loiro e liso, além disso, o tom de fala, logo no início da história, é o de 

menina frágil, que em seguida faz amizade com os dinossauros, caracterizando-se como 

compreensiva e amigável, traço psicológico que normalmente a sociedade machista 
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atribui ao ethos feminino. Enquanto, de um lado, a fragilidade e a amizade feminina se 

constroem, de outro, surge a personagem masculina, representando o ―herói‖ que irá 

salvar a menina de um possível perigo. 

 O ethos feminino construído no livro didático é o de alguém em situação de 

passividade e fragilidade, possuindo um caráter de amável, compreensível, dotada de 

beleza física. Estes traços, entre outros, são os que constituem a imagem que 

normalmente o senso comum machista vincula às mulheres e não são, em nenhum 

momento, problematizados pelo livro, apenas repassados em seu sentido naturalizado.  

 Neste sentido, constatamos que, no exemplar analisado, há apenas a reprodução 

de estereótipos já consagrados, assim como a manutenção de noções hegemônicas 

acerca da imagem feminina. Tais noções estão a serviço de ideologias dominantes, 

asseguradas com a instrumentalização da escola enquanto aparelho ideológico do 

Estado (Althusser, 1985), manifestando-se com a produção e distribuição dos materiais 

didáticos, em seguida, na escolha destes pelas instituições de ensino até chegar às mãos 

do professor que, comumente apenas reproduz essa cadeia de dominação. 

   

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Com nosso trabalho, almejamos sobretudo ratificar a importância do ensino de 

língua materna, sobretudo em anos iniciais do ensino fundamental. As crianças, nesta 

fase, já trazem uma bagagem de conhecimentos construídos em seio familiar, mas é na 

escola que vão operacionalizá-los e/ou modificá-los. É também na escola que as 

meninas aprenderão a reconhecer-se (ou não) com o gênero feminino para depois se 

verem apagadas diante da figura masculina (MORENO, 1999). Através das histórias e 

ilustrações de seu livro, da linguagem empregada e da educação diferenciada e sexista, 

que elas também aprenderão o papel que a mulher deve exercer e quais qualidade e 

valores lhes são esperados.  

 Uma educação para o uso não sexista da linguagem seria aquela que repudia 

qualquer tipo de discriminação de gênero, que oferece elementos para que a mulher seja 

representada sem ser colocada em situação de inferioridade, para que a história seja 

contada sob todos os pontos de vistas e considerando todas as suas personagens. Uma 

linguagem que empodera e transforma aqueles e aquelas que fazem seu bom uso. Uma 
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linguagem que não reprime nem sufoca, mas que dá voz e vez a todos e a todas que 

necessitam ser ouvidos. ―Se as mulheres tivessem podido falar, hoje seríamos mais 

sábios‖ (GARCIA, 2011, p. 112). O uso não sexista da linguagem nos permitiria 

reconstruir uma realidade que faça com que as nossas diferenças deixem de ser um 

sinônimo de desigualdade e passem a edificar nossa igualdade. 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar a constituição de discursos sobre maconha 

medicinal na mídia brasileira com enfoque nos modos de operação da ideologia (THOMPSON, 

1995), visando identificar de que forma esses discursos contribuem para a caracterização dos 

canabinoides e da maconha, legitimando ou deslegitimando os usos dessas drogas. 

Considerando a ideologia como modos particulares como o sentido é mobilizado 

discursivamente para a manutenção de relações de dominação, buscamos analisar como essas 

drogas são representadas nos textos com o intuito de legitimar decisões legais vigentes, a saber: 

a regulamentação do canabidiol (CBD) para uso medicinal em casos excepcionais e a probição 

da maconha. Foram analisados uma matéria e uma entrevista sobre a regulamentação de 

canabiboides para uso medicinal publicadas em 2014, em meio ao contexto de oficialização do 

uso de canabidiol no Brasil. Observamos que a palavra 'droga' é usada para diferenciar 

substâncias consideraras perigosas e proibidas, naturalizando a sua proibição. Além disso, o 

CBD é tratado como um remédio, sendo diferenciado das 'drogas'. A metáfora de "guerra às 

drogas" também é usada para dissimular a complexidade dos temas debatidos e também para 

unificar o povo brasileiro em prol de um suposto interesse comum, que é o combate às 'drogas'. 

Já a legitimação do uso do CBD é construída com apelo à autoridade científica, bem como apelo 

emocional às histórias dos pacientes, com obscurecimento das evidências científicas pró 

legalização. 

Palavras-chaves: Ideologia. Discurso. Maconha. 

 

Abstract: This article aims to analyse the grounding of discourses about medical marijuana in 

Brazilian press, focusing on the modes of operation of ideology (THOMPSON, 1995), in order 

to identify how those discourses contribute to the profiling of cannabinoids and marijuana, 

legitimating or delegitimating the uses of those drugs. Taking the concept of ideology as 

particular ways in which meaning is oriented to support power relations, we seeked to analyse 

how those drugs are represented in texts in order to legitimate current legal resolutions, namely 

the regulation of cannabidiol (CBD) for medical use in exceptional cases and the prohibition of 

cannabis. We analysed one article and one interview on the regulation of cannabinoids for 
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medical use issued in 2014, amidst the context of legal regulation of CBD in Brazil. We noted 

that the word 'drug' is used to differentiate substances that are considered to be dangerous and 

ilegal, naturalizing their prohibition. Furthermore, CBD is treated as a medicine, being 

differentiated from 'drugs'. The "war on drugs" metaphor is also used to dissimulate the 

complexity of the issues being adressed and also to unify the people in defense of an alleged 

common good, that is, the combat on 'drugs'. On the other hand, CBD's use is legitimated by the 

appeal to scientific authority, as well as to the emotional appeal of patient's histories, 

overshadowing scientific evidence pro legalization. 

Keywords: Ideology. Discourse. Marijuana. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A palavra 'maconha' se refere aos diferentes tipos de drogas que se pode obter da planta 

Cannabis sativa (também conhecida como cânabis ou Cannabis indica) e também se refere à 

planta em si. Muito mais que uma substância ou um ser vivo, a maconha é alvo de 

representações sociais plurais e complexas. Ao longo dos anos, os discursos midiáticos sobre 

essa planta têm mudado. A maconha surge como objeto de interesse da imprensa brasileira nos 

anos 1960, período de endurecimento da campanha antidrogas e, portanto, aparece como um 

mal a ser combatido. A partir dos anos 1990, surge, paralelamente a esse, um outro discurso, 

que apresenta a maconha como um tema de debate. No nosso século, esse novo discurso tem 

ganhado grande espaço nos veículos de massa de várias formas - as discussões legais, o 

potencial medicinal da planta, a "saída do armário" dos usuários etc. - e, ao mesmo tempo, 

coexiste com o discurso criminal (ROCHA, 2016). 

Mais recentemente, observamos o interesse também da medicina e das ciências 

biológicas pelo debate sobre essa planta, devido ao seu uso farmacológico. Desde 2014, o 

debate sobre o uso medicinal da maconha ganhou um novo fator que foi importante para 

aumentar a polêmica e para diversificar ainda mais os discursos sobre a maconha: o CBD 

(canabidiol). Esse princípio ativo da Cannabis sativa tem sido utilizado no Brasil como remédio 

para o tratamento de doenças crônicas graves. A palavra canabidiol reside no meio científico da 

biologia e da saúde, não sendo de uso cotidiano. Na mídia de massa, porém, esse termo esteve 

em evidência no ano de 2014 e continua a rondar as notícias médicas, científicas e políticas.  

Em 2014 foi liberada a importação de canabidiol. Como os remédios convencionais, a 

compra só pode ser feita com receita médica, mas não está mais condicionada à aprovação da 

Anvisa ou da justiça (MÉDICOS..., 2014). Em 2014, a Anvisa retira essa droga da lista de 

substâncias proibidas no país, facilitando a obtenção desse fármaco pelos pacientes (ANVISA..., 
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2016). Atualmente, não só o CBD, mas também o THC (tetrahidrocanabinol, substância de uso 

recreativo que pode causar efeitos opostos aos do CBD) e a planta de maconha são aclamados 

como poderosos tratamentos para doenças neurodegenerativas. 

 Os debates sobre as drogas são de fundamental importância política, social e econômica 

nos dias atuais, exercendo a mídia o papel de disseminar discursos mais ou menos favoráveis à 

adoção de determinadas políticas e determinados modos de pensamento social que envolvem o 

tema. O discurso da mídia de massa reflete as práticas sociais de uma sociedade, as quais são, 

por sua vez, influenciadas por esse mesmo discurso. A mudança das práticas sociais e 

discursivas é um processo natural, inerente ao funcionamento de uma sociedade. Estudar esse 

processo nos ajuda a entender como essa sociedade lida com questões relevantes em 

determinado tempo. Analisar as mudanças discursivas nos últimos anos nos permite pensar o 

problema além da distinção legalizar versus proibir, ou seja, pensar de que forma os sentidos 

são mobilizados no debate público para atender a uma série de interesses médicos, políticos, 

econômicos, sociais e científicos. 

 Sendo assim, este estudo tem por objetivo analisar a constituição de discursos 

sobre maconha medicinal na mídia brasileira nos últimos anos, com enfoque nos modos de 

operação da ideologia (THOMPSON, 1995), visando identificar de que forma esses discursos 

contribuem para a caracterização do CBD, do THC e da maconha, legitimando ou 

deslegitimando os usos dessas drogas. Como objetivos específicos, busquei descrever quais 

pontos de vista e propostas de ação esses textos defendem em relação à liberação do canabidiol 

e de outros canabinoides para uso medicinal, bem como da Cannabis sativa para diversos usos. 

 

2 IDEOLOGIA 

 

 Ideologias são maneiras como o sentido é usado para estabelecer e/ou manter 

relações de dominação. Isso se dá nos textos como certos modos de operação ideológica, que 

são tipicamente associados a certas estratégias de construção simbólica (THOMPSON, 1995). 

Essas estratégias não devem ser entendidas como ideológicas em si, mas são tipicamente usadas 

"para manter ou subverter, para estabelecer ou minar, relações de dominação" (THOMPSON, 

1995, p. 82). 

As estratégias mobilizam o sentido para a defesa de certas visões de mundo, as quais 

servem à manutenção de relações de dominação. Já os modos de operação articulam a 

construção simbólica com as práticas sociais, isto é, com as estruturas de poder. Isso se alinha 



442 
 

com a proposta da Hermenêutica de Profundidade, a qual interpreta os resultados da análise 

como uma síntese da análise formal (discurso) e da análise sócio-histórica (contexto).  

A legitimação é o modo pelo qual as relações de dominação são representadas como 

justas, naturais, ou como resultado de um procedimento lógico infalível. Pela dissimulação, a 

dominação é ocultada ou minimizada. Em outras palavras, o interlocutor desconsidera ou 

desautoriza a crítica a aspectos negativos ou injustos da prática social. Pela unificação, os 

indivíduos são representados como membros de uma coletividade que precisa defender seus 

modos de ser, ou seja, as relações hegemônicas nas quais estão inseridos. Por consequência, 

temos também a fragmentação, modo pelo qual indivíduos ou grupos são representados como 

outra categoria oposta, que ameaça a hegemonia. Por fim, a reificação se dá pela simplificação 

de processos sócio-históricos, que são representados como instâncias imutáveis. 

Analisarei aqui como as estratégias de construção simbólica ajudam a manter a 

hegemonia, reproduzindo uma ideologia que sustenta o proibicionismo ao mesmo tempo que 

admite a regulamentação do canabidiol. Para esse fim, interessa-me particularmente a 

legitimação por racionalização, que utiliza dados científicos para embasar opiniões; a 

dissimulação por tropo, que se vale de metáforas para construir uma realidade coerente com as 

pautas defendidas; a unificação por estandardização, que simplifica conceitos como 'droga'; a 

fragmentação por diferenciação e expurgo do outro, que cria inimigos, e a reificação por 

naturalização e eternalização, que representa situações transitórias (às vezes muito recentes) 

como naturais, eternas e imutáveis. 

 

3 PREPARANDO O CORPUS  

 

O corpus que compõe a pesquisa é formado por textos publicados na Folha de S. Paulo, 

doravante denominada Folha. Trata-se do jornal diário de circulação nacional mais vendido no 

país e importante formador de opinião. Em um estudo anterior (ROCHA, 2016), analisei a 

constituição de representações sociais sobre a maconha na Folha em uma série histórica (desde a 

criação do jornal, em 1921,  até o momento da preparação do corpus, em 2012). Os discursos 

sobre o canabidiol, a partir de 2012, constituem um grupo de representações totalmente novo, 

não encontrado nessa pesquisa e, portanto, tornou-se necessário voltar a essas páginas para nova 

análise. O período de alterações legais do CBD e, portanto, de debate sobre essas alterações, foi 

de 2014 a 2016. Antes e depois disso, a produção de textos midiáticos sobre essa droga é 

praticamente inexistente e não tem o teor de defesa da regulamentação. 
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Para a construção do corpus, compilei as ocorrências da palavra ‗canabidiol‘ em todo o 

acervo do jornal (foi utilizada também a chave de busca ‗CBD‘, obtendo-se o mesmo resultado). 

Ao todo, foram publicados 64 textos, nos anos de 2012, 2014, 2015 e 2016. Essa seleção inicial 

de textos constitui o universo de estudo. Desse universo, foram selecionados textos de opinião 

com grande destaque no jornal (página inteira ou publicação principal na página). Com isso, 

construímos uma amostra de 11 textos de opinião atribuídos a um opinante (externo ou interno 

ao quadro de jornalistas da Folha) e com destaque em página, isto é, o texto em si ou a soma do 

texto e seus correlatos ocupa a totalidade ou quase totalidade da página. Não foi difícil 

discriminar textos segundo esses critérios, uma vez que opiniões de comentadores únicos 

recebem grande destaque em página, diferentemente de notícias, em que aparecem duas ou três 

opiniões citadas em um espaço menor.  

Por fim, selecionamos dessa amostra dois textos representativos de opiniões sobre o 

tema, constituindo-se, assim, o corpus. As páginas do jornal em questão estão reproduzidas no 

Anexo 1, enquanto os textos analisados foram transcritos no Anexo 2. Todos os textos 

jornalísticos citados estão discriminados na sessão de Referências e seu acesso é público no 

portal da Folha. 

  

4 ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

A maconha é uma das substâncias psicoativas mais usadas pela humanidade. As 

evidências mais antigas do seu uso datam de aproximadamente 14 mil anos atrás, quando houve 

a domesticação da espécie Cannabis sativa (SAAD, 2010). Apesar do uso amplo e disseminado 

da planta em todos os continentes, a partir do século XIV (ESCOHOTADO, 2008; HERENCIA, 

2012) esse uso foi sendo progressivamente demonizado pela sociedade e proibido pela lei. 

Datam da Idade Média Europeia as primeiras associações da maconha ao universo simbólico do 

mal e também as suas proibições legais. Entre as proibições mais antigas está a sua interdição 

no Egito entre 1378 e 1393 (HERENCIA, 2012). Nesse mesmo período, a Igreja Católica 

buscou controlar as práticas curativas, limitando-as a um pequeno número de terapias 

permitidas, persistindo até a atualidade a ideia da maconha como uma planta associada ao 

universo simbólico do mal e em oposição às práticas e moral cristãs. 

O Ocidente redescobre o uso medicinal da cânabis no século XIX, por meio da 

medicina indiana (FRANÇA, 2015) e continua a pesquisar e a utilizar essa terapêutica, gerando 

os recentes debates sobre a maconha e seus derivados na medicina moderna. O gosto dos 

intelectuais e artistas pela maconha começou também no início do século XIX, com as 
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campanhas napoleônicas no Egito. Além dos soldados, intelectuais orientalistas voltaram da 

África com haxixe e propagaram na Europa suas propriedades visionárias e criativas  

(FRANÇA, 2015). No Brasil, por outro lado, o uso recreativo dessa droga sempre foi 

estigmatizado, considerado um hábito das classes baixas e bastante difundido entre os escravos. 

Tanto os brancos de classe baixa quanto os negros escravizados trouxeram para o Novo Mundo 

o hábito de consumir a maconha, seja em forma de resina ou fumo, mas o estigma social que 

recaiu sobre os negros acabou reforçando a ideia de uma origem africana do hábito. Até as 

primeiras décadas do século XIX, havia indiferença das autoridades em relação ao maconhismo, 

que passou então a ser considerado um problema social por comprometer a produtividade dos 

escravos. A partir de 1830, houve, pois, diversas medidas de proibição da venda de maconha, 

como no Rio de Janeiro em 1830 e em Santos em 1870 (FRANÇA, 2015).  

Esse movimento proibicionista acompanhava uma tendência global de preconceito 

contra certas drogas. Até o século XIX, predominava a concepção de droga como uma 

substância que poderia trazer  benefícios ou riscos, a depender da quantidade administrada e da 

intenção de quem administra. Nessa mesma época, em meio à revolução industrial, o álcool e o 

ópio passam a ser associados à improdutividade no trabalho e à imoralidade. Esses conceitos 

levaram médicos a estudarem o uso de álcool, considerando esse hábito como uma doença. 

Além disso, o mal que a bebida causa ao usuário deixa de ser visto como consequência da 

maneira de uso e passa a ser considerado uma malignidade inerente à substância (TRAD, 2010). 

O fim do século XIX já se caracterizou pela associação entre drogas e crime. Mais do 

que isso, substâncias como o álcool foram apontadas como a causa da violência e da pobreza 

(ADIALA, 2006). No início do século XX, no Brasil, ocorre um intenso processo de 

urbanização e o êxodo de populações de ex-escravos, mestiços e indígenas para as cidades. Tais 

grupos passam a ser vistos como fonte de problemas sociais e sanitários (VIDAL, 2008). Os 

hábitos dessas pessoas tornaram-se objeto de estudo e de controle das instituições e autoridades 

médicas e legais (VIDAL, 2008). Em 1938, durante o regime do Estado Novo, é criada a 

Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes (CNFE), que reuniu todos os esforços 

antidrogas numa só agência (VIDAL, 2008). 

Para justificar o poder coercitivo e punitivo exemplar sobre o usuário de maconha, tal 

comissão se valeu do mito da origem africana da cânabis brasileira, ou seja, da validação da 

hipótese de que a planta e seus usos associados teriam sido trazidos unicamente pelos africanos 

(ADIALA, 1986; VIDAL, 2008). A CNFE publica em 1951 um compêndio de estudos 

brasileiros sobre a maconha; em 1958, publica uma segunda edição revista e atualizada, e, em 

1959, uma revisão bibliográfica de toda a literatura científica brasileira sobre a cânabis até então 

(VIDAL, 2008). Consta nessas publicações o artigo paradigmático de Rodrigues Doria, Os 
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fumadores de maconha: efeitos e males do vício, cujo tema principal é a origem africana da 

maconha brasileira (SNES, 1958). Aparecem também na coletânea trabalhos de Oscar Barbosa, 

Francisco Iglesias, Adauto Botelho & Pedro Pernambuco, Leonardo Pereira e Heitor Péres, 

todos os quais reafirmam a origem africana da cânabis, mas sem citar outra referência além do 

artigo de Doria (SNES, 1958; CAVALCANTI, 1998). Além disso, esses autores também 

defendem a repressão e a criminalização dos usuários e elogiam o trabalho da polícia e da 

CNFE. 

Pode-se dizer que o preconceito atual contra a maconha começou no Brasil no início do 

século passado, com a defesa de uma origem africana para os usos dessa planta no país e com a 

associação do preconceito racial com a maconha em si (ADIALA, 1986). Nesse contexto de 

pesquisas médicas desfavoráveis, do início das proibições jurídicas em nível mundial e de uma 

associação da planta aos negros, paulatinamente a maconha foi sendo percebida como uma 

substância deletéria e perigosa para a saúde do corpo, da mente e da sociedade. Com a 

ampliação da mídia impressa no Brasil, a partir da década de 1950, os jornais passaram a 

cumprir um papel importante na constituição e difusão do preconceito acerca da maconha e seus 

usuários (DAMASCENO, 2010). Mais tarde, por meio da difusão de novos conteúdos sobre a 

maconha, especialmente pela mídia, esse preconceito foi ganhando novas dimensões, imagens e 

argumentos a partir da correlação da planta a outros objetos de interesse social também 

imbuídos de conotações negativas, entre eles o crime, a favela, a violência e as diferentes 

populações marginalizadas na sociedade (ROCHA, 2016). 

Por isso, o THC passa a ser considerado o princípio ativo da maconha e o responsável 

pelos efeitos psicoativos dessa planta quando usada de forma recreativa. O CBD, por outro lado, 

tem gerado interesse na medicina nos últimos anos por não ser psicoativo. O canabidiol foi 

descrito pela primeira vez em 1963 e era, então, considerado uma substância sem efeito e, por 

isso, pouco estudada. Mais recentemente, o essa droga tem sido estudado para uso no tratamento 

de alguns tipos de epilepsia (GIACOPPO et al., 2014) e, no Brasil, é autorizado para casos de 

epilepsia que não tiveram boa resposta com outros medicamentos (ABN, 2015). A mistura de 

THC e CBD também tem se mostrado muito eficaz contra convulsões (GIACOPPO et al., 

2014), sendo que o canabidiol reduz os efeitos colaterais do tetrahidrocanabinol (ZUARDI, 

2008) e seu uso é atualmente permitido no Brasil (ABN, 2015; ANVISA, 2016). 

 

5 ANÁLISE DOS TEXTOS 
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Preparado o corpus, analisaremos, a partir daqui, os seguintes textos: Maioria no país é 

contra a maconha medicinal (COLUCCI, 2014) e Uso da maconha para fins médicos deve ser 

facilitado (MENA, 2014). No Texto 1 (COLUCCI, 2014), é advogada uma separação entre três 

debates diferentes: (1) a liberação - isto é, a permissão de acesso - de medicamentos já 

existentes os quais possuem princípios ativos extraídos da planta de maconha, em especial o 

canabidiol; (2) a regulamentação do uso medicinal de maconha, isto é, de plantas, que poderiam, 

nesse caso, ser adquiridas ou produzidas pelos pacientes; (3) a legalização da maconha, ou seja, 

a regulamentação da produção e do comércio de cânabis e seus derivados para todos os fins. 

Esse texto é escrito como uma notícia, mas aponta para a defesa de um posicionamento 

prático: o CBD deve ser liberado e as discussões sobre maconha medicinal e legalização devem 

ser descartadas. Tais opiniões são sustentadas pela maneira como os dados de uma pesquisa de 

opinião são apresentados pela jornalista, valendo-se de ocultação, diferenciação e apelo a 

autoridade. São inseridos comentários de especialistas da área médica que corroboram esses 

pontos de vista, ou seja, há diferentes comentários que defendem a mesma ideia, sem a presença 

de contraditório. Por esses motivos, consideramos, para a seleção da amostra, que essa notícia é 

um texto de opinião e que o autor de opinião, neste caso, é a Folha de S. Paulo. No texto 2 

(MENA, 2014),  Cristovam Buarque, sendo entrevistado na ocasião, parece compartilhar dessa 

visão de mundo que ataca o uso da maconha ao mesmo tempo em que defende a liberação do 

CBD.  

O texto 1 nos é apresentado como uma exposição de opinião da população brasileira, 

sendo essa, entretanto, uma entidade inalcançável. O recurso que temos para saber a opinião do 

brasileiro é uma pesquisa do Datafolha resumida e interpretada por uma jornalista e aprovada 

por editores. A manchete, por exemplo, é categórica em afirmar que a maioria dos brasileiros é 

contra o uso medicinal da maconha: 

 

 (1) Maioria no país é contra a maconha medicinal 

 

O canabidiol é mencionado logo em seguida, no lide: 

 

(2) Segundo Datafolha, 56% reprovam uso terapêutico da erva; 50% aprovam uso 

de derivados como o canabidiol 

 



447 
 

Mais adiante, a notícia mostra índices mais significativos de aprovação do CBD entre os 

entrevistados com curso superior (69%) e entre aqueles pertencentes às casses A e B (60%), 

utilizando uma suposta figura de autoridade desses grupos para apoiar seu argumento. Assim, a 

opinião de pessoas mais escolarizadas e cultas é apresentada como mais válida ou correta do 

que as opiniões de pessoas de baixa escolaridade: 

 

(3) Para o psiquiatra José Alexandre Crippa, da USP de Ribeirão Preto e que 

pesquisa o uso do CBD, a população ainda tem pouca informação sobre o 

assunto.  

 

(4) “Os que têm mais acesso a informação estão mais cientes do debate nacional e 

internacional e tendem a ser mais liberais”, diz Marcus Vinicius Andrade, 

diretor executivo do ICTQ. 

 

A autora do texto (e a instituição que ela representa) sustenta então uma tese, a de que a 

população brasileira rejeita a maconha medicinal, mas tem se mostrado tolerante ao uso médico 

do CBD, o qual é um medicamento e já estava sendo regulamentado no Brasil à época, como 

mostra a própria matéria.  

Essa tese é então defendida com resultados selecionados da pesquisa Datafolha e, em 

seguida, com manifestações de cientistas e de entidades da área médica: 

 

(5) Para o psiquiatra José Alexandre Crippa, da USP de Ribeirão Preto […] é 

preciso cuidado, porque há grupos tentando colocar no mesmo rol de 

discussões a liberação da maconha para uso medicinal e os remédios com 

derivados da maconha. “São agendas distintas.” 

 

A opinião do povo brasileiro, portanto, não é o que aparece em primeiro plano nessa 

matéria, mas a defesa de um ponto de vista do próprio jornal. Além disso, é preciso notar que o 

texto foi veiculado no caderno Ciência+saúde, que se presta à divulgação de resultados de 

pesquisa científica. Há, portanto, um deslocamento desse texto opinativo para um espaço de 

exposição de fatos, o qual goza de credibilidade de supostas fontes científicas. A matéria se 

coloca, então, como uma aparente exposição de opinião, mas se apoia em resultados de pesquisa 

populacional e de estudos científicos, opiniões de especialistas e decisões de ordem legal para 

defender um ponto de vista. Além disso, evoca para si um lugar de exposição e interpretação de 
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descobertas científicas, o que desencoraja a reflexão crítica e a discordância com relação ao que 

está sendo dito. 

O segundo texto é uma entrevista com o então senador Cristovam Buarque, a respeito 

da sugestão de proposta parlamentar, da qual foi relator, que legalizaria a maconha no Brasil. 

Naquele ano de 2014, Buarque conduzira audiências públicas para debater a questão. O 

entrevistado defende a regulamentação do canabidiol por meio de projeto de lei e a facilitação 

dos estudos sobre o uso medicinal da maconha, mas repudia o uso recreativo e diz que a 

maconha não deve ser legalizada - apesar de afirmar repetidas vezes que a sua proibição é uma 

coisa ruim. Essa entrevista sustenta, então, a mesma tese defendida no texto anterior: a de que a 

regulamentação do CBD é necessária e apoiada pelo segmento mais esclarecido da sociedade e 

que a liberação da maconha para fins medicinais é perigosa e não deve ser apoiada. 

Apesar de ser chamado à Folha como um tipo de autoridade, Buarque fala sempre do 

lugar de leigo e pondera posicionamentos científicos e anedóticos – isto é, de relatos pessoais – 

com o mesmo valor: 

 

(6) Muita gente diz que a porta de entrada para o crack, por exemplo, é o fato de o 

sujeito comprar maconha irregularmente de um traficante 

 

 (7) […] a cada estudo, sempre havia alguém que dissesse que ele não era sério. 

  

No entanto, Buarque evoca o saber médico-científico como fonte de legitimidade para a 

questão da maconha quando isso corrobora suas ideias: 

 

 (8) Defendo também facilitar o uso da cânabis “in natura” para fins medicinais. 

Só que a 

  maneira de organizar isso exige estudos. 

  

Ao ser questionado sobre a legitimidade do uso medicinal da maconha in natura, ele 

responde de forma ambígua, pois reafirma a validade da ciência como balizadora dessa questão, 

mas é cauteloso quanto a legitimar estudos já existentes sobre o assunto. 
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 (9) Estudos indicam benefícios do uso da cânabis para esclerose múltipla e durante 

o 

  tratamento com quimioterapia. 

 

 (10) Creio que há evidências de que esse uso seja positivo. 

 

Temos, portanto, três temas principais levantados nesses textos: a regulamentação de 

canabinoides para uso medicinal, a liberação da maconha medicinal e a legalização da maconha. 

Esses mesmos textos buscam justificar, por um percurso lógico embasado em estudos 

científicos, a regulamentação do CBD e não da maconha medicinal, e ainda descartam a 

possibilidade de debate sobre a legalização. No texto 1, o psiquiatra José Alexandre Crippa trata 

essas discussões como ―agendas distintas‖: 

 

(11) Para o psiquiatra José Alexandre Crippa, da USP de Ribeirão Preto [...] é 

preciso cuidado, porque há grupos tentando colocar no mesmo rol de 

discussões a liberação da maconha para uso medicinal e os remédios com 

derivados da maconha. “São agendas distintas.” 

 

Na comunicação, agenda diz respeito à condução das mentes na população para certos 

temas de interesse público em detrimento de outros, pela seleção prévia de assuntos a serem 

omitidos, mencionados ou destacados na mídia de massa (HERENCIA, 2012). Fairclough 

(2016) também aponta para o estabelecimento de agendas como uma das formas de se controlar 

os turnos no discurso, isto é, quem define a agenda decide o que pode ou não ser dito. Então 

podemos pensar na regulação do CBD e da maconha medicinal como agendas distintas, uma 

vez que, no nosso corpus, a ênfase é dada à primeira, ao passo que a segunda, quando 

mencionada, é refutada. 

Para se separar essas pautas, um recurso bastante utilizado é a diferenciação. Trata-se de 

uma estratégia de construção simbólica em que as diferenças entre dois grupos são ressaltadas 

para mostrar como eles são incompatíveis. Um exemplo disso, ainda no texto 1, é a fala do 

psiquiatra Mauro Aranha: 

 

(12) Estamos falando de um componente (CBD) que pode ser isolado ou sintetizado 

por métodos confiáveis e que não causa efeitos alucinógenos 
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A alusão a "métodos confiáveis" e "efeitos alucinógenos" estabelece as diferenças entre 

o CBD e a maconha, pois o uso da erva in natura foge à metodologia rígida de extração usada 

nos laboratórios, além de poder causar efeitos alucinógenos, não sendo compatível, presume-se, 

o uso dessa planta e desses componentes na medicina. A legitimação desses dois pontos de vista 

(a permissão do CBD e a rejeição à maconha medicinal) se dá por racionalização, uma vez que 

Aranha e Crippa trazem as evidências científicas e os métodos de fabricação industrial como 

garantia de segurança dos canabinoides isolados: 

 

(13) [...] seriam necessários antes a realização de vários estudos (comprovando 

benefícios e segurança)”, diz Crippa, que está ajudando o CFM na elaboração 

da resolução. 

 

Para reforçar as decisões das autoridades médicas, esse texto traz para a discussão a 

opinião pública. Por um lado, o uso da maconha medicinal é desencorajado por uma pesquisa 

populacional:  

 

 (14) A maior parte da população brasileira (56%) é contra a venda de maconha 

para uso 

  medicinal.  

 

Por outro lado, busca-se legitimar o uso dos medicamentos à base de canabinoides pela 

alta aprovação do segmento mais escolarizado da sociedade: 

 

(15) A pesquisa mostra que o apoio à liberação da substância é maior conforme a 

escolaridade (69% entre os que têm nível superior contra 38% dos com nível 

fundamental) e nível socio-econômico (60% entre as classes A e B contra 33% 

das C e D). 

 

No texto 2, os temas também são delimitados. Como o assunto em questão é a 

legalização da maconha, a maior parte da entrevista é focada nesse tema, o qual é rechaçado por 

Cristovam Buarque. O ex-senador faz referência a diversas outras vozes ("muita gente diz que", 

"há quem diga que", "estima-se que", "dois cientistas", "um coronel da PM"), afirmando que 
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elas não respondem às questões que ele levantou. Isso mostra como o relator controla a 

definição de agendas nesse cenário, uma vez que as questões relevantes são aquelas pré-

definidas por ele, e o fato de não haverem respostas satisfatórias a esses questionamentos anula 

o debate. 

Buarque condena a proibição da maconha ("o proibicionismo fracassou", "A regulação 

evitaria isso"), mas repudia qualquer proposta de legalização, alegando falta de dados: 

 

(16) Nesse entendimento, estamos parecidos com os EUA. Mas estamos longe da 

clareza deles sobre como regulamentar o uso da cânabis. 

 

Com relação à maconha medicinal, esse é único ponto em que ele reconhece haver 

dados, trazendo a legitimidade de estudos da área médica: 

 

(17) Ouvi depoimentos de pessoas em quimioterapia sobre o ganho de qualidade de 

vida com o uso da maconha “in natura”, fumada mesmo. Isso não foi 

contestado, o que demonstra que temos de levar a sério esse papel da 

cânabis. 

 

Por fim, em relação aos canabinoides de uso terapêutico, Buarque é enfático ao 

defender uma regulamentação: 

 

(18) Defendo a regulamentação imediata dos remédios derivados da cânabis 

fabricados por laboratórios. Para isso, tem de ser feito um projeto de lei 

imediato.  

 

Temos então, deste texto, a seguinte posição do ex-senador: repúdio à proibição de 

maconha e, igualmente, ao uso recreativo; posição favorável em relação à maconha medicinal, 

mas sem proposição concreta; defesa da legalização dos fármacos à base de canabinoides. Ele 

não oferece argumentos para se opor ao uso recreativo de maconha, esse ponto é dado como 

tácito. Para os outros três pontos, ele traz considerações de ordem afetiva, evocando o 

sofrimento individual como principal motivação para suas decisões, como nos excertos abaixo: 
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(19) […] há dois novos problemas: a violência do tráfico e a repressão a jovens 

usuários, presos como traficantes, que ficam com as vidas marcadas 

para sempre. 

 

(20) Pelo que eu vi até aqui, é desumano impedir uma pessoa em fase terminal de 

uma doença  ter um mínimo de qualidade de vida porque ela teria de usar 

um produto considerado ilícito. 

 

Para Buarque, o repúdio ao uso recreativo é fato dado e prescinde de argumentos, como 

podemos depreender de alguns excertos: 

 

 (21) Estamos perdendo a guerra contra as drogas porque o consumo está 

aumentando [...] 

 

(22) Não consegui respostas para perguntas como: a regulamentação aumentará o 

consumo da maconha? Diminuirá o tráfico de drogas? 

 

A metáfora de guerra evidencia dois modos de operação da ideologia: a unificação e a 

fragmentação. Pela unificação, certos grupos são tratados como homogêneos e o sentido é 

mobilizado para a exaltação de características que os unem e simbolizam. Já a fragmentação 

opera no sentido de realçar diferenças entre grupos de modo a representá-los como oponentes 

em um conflito. Desse modo, é criado um inimigo (unificação) que precisa ser combatido 

(fragmentação). O termo 'droga' é utilizado para unificar as drogas então consideradas ilícitas e 

também para defini-las como uma ameaça. Desse modo, Buarque se vale da diferenciação para 

tratar as "drogas" como inimigo na dita guerra. Ele também diferencia o álcool das "drogas": 

 

 (23) Ninguém concebe proibir o álcool [...] 

 

A não proibição do álcool é naturalizada - mesmo que o senador afirme o consumo de 

álcool seja um problema. Na verdade, a distinção entre drogas lícitas e ilícitas é uma forma de 

reificação por naturalização, pois a própria proibição das últimas é dada como fato natural. Só 

por esse recurso é que se pode defender a guerra justa, pois ela visa a destruição de um inimigo 

natural. 
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A proibição das drogas, além de naturalizada, é também eternalizada, pois, a partir do 

momento em que o uso legal de CBD passa a ser uma realidade, esse deixa de ser uma "droga" e 

passa a ser uma substância como outra qualquer, que precisa ser utilizada de forma racional e 

que não pode ser criminalizada. O fato da ilegalidade, por outro lado, continua sendo tratado 

como condição imutável para aquelas drogas ainda não legalizadas. Desse modo, a eleição do 

termo 'droga', no seu sentido coloquial, naturaliza e eternaliza a proibição, tornando o uso e a 

venda desses produtos em problemas mais graves do que o abuso de álcool.  

Portanto, a ideologia que subjaz a tomada de posição pró canabinoides de uso 

farmacêutico e contra a maconha é a ideia de que certas substâncias são inerentemente 

prejudiciais, enquanto todas as outras merecem uma atenção mais abrangente, no sentido de 

valorizar seus benefícios e minimizar seus riscos. Essa ideologia também entende que essas 

drogas ruins assim o são por terem sido tornadas ilícitas, o que é incoerente com o discurso 

proibicionista, o qual diz que as drogas foram proibidas por serem ruins. Desse modo, a 

mudança do discurso em relação à maconha na Folha pode ser entendida como resposta a uma 

mudança social: a desconfiança em relação ao proibicionismo clássico num mundo que se vê às 

voltas com a legalização da maconha, a regulamentação da maconha medicinal, o 

desenvolvimento de remédios canabinoides e a descriminalização das drogas.  

Como conclusão, o CBD é representado no corpus como um remédio de uso corrente e 

não se relaciona necessariamente com a maconha, a não ser quando sua menção é necessária 

para advertir sobre os perigos da liberação dessa substância e de outros canabinoides. A 

maconha, por sua vez, aparece inserida numa ideologia antidrogas, que considera o uso e a 

venda de drogas ora ilícitas como um perigo à saúde do indivíduo e da sociedade, por entender 

essas substâncias como um mal combatível que sempre foi ilegal e que não deve ser permitido 

no país. 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa buscou investigar se os gêneros textuais presentes em três unidades 

do livro didático Alive High estão em consonância com o letramento crítico, bem como, 

se atendem ao disposto na legislação pertinente ao livro didático nas bases 

governamentais destinada ao ensino-aprendizagem para o ensino médio. A natureza da 

pesquisa é qualitativa/bibliográfica na qual coletamos e analisamos os dados pelo viés 

documental. Os resultados obtidos foram de que o livro apresentou, nas três unidades 

analisadas, gêneros textuais com potencial para o letramento crítico em língua inglesa e 

temas que podem ser considerados adequados e interessantes para a faixa etária dos 

estudantes do ensino médio. Através de tópicos de pré e pós-leitura os autores 

conseguiram construir questionamentos mais elaborados e que podem instigar 

discussões dos pontos de vistas dos alunos em sala de aula para se posicionarem 

criticamente, além de instigar a produção de inferências de compreensão detalhada e 

global do texto. 

 

Palavras-chave: Livro Didático; Letramento Crítico; Língua Inglesa.  
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ENGLISH LANGUAGE: A GLANCE AT THE BOOK ALIVE HIGH 

 

 Joelinton Fernando de Freitas (UNEMAT/Sinop) 
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ABSTRACT 

 

The present research sought to investigate whether the textual genres present in three 

units of the textbook Alive High are in line with the critical literacy,as well as if they 

meet the provisions of the legislation relevant to the textbook in the government bases 

that are intended for high school. The nature of the research is qualitative and 

bibliographical in which we collect and analyzed the data through the documentary bias. 

The results gathered were that, the textbook presented, in three units analyzed, textual 

genres with potential for critical literacy in English Language and its themes may be 

considered appropriate and interesting for the age group of the students of the first year 

of High School. Through topics of pre-reading and post-reading, the authors managed to 

build more elaborate questions that may instigate discussions of the student‘s viewpoint 
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in the classroom to position themselves critically, in addition to instigate the production 

of detailed and global comprehension inferences from the text. 

 

Keywords: Textbook; Critical Literacy; English Language.  

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objeto de estudo o Livro Didático (LD) de Língua 

Inglesa (LI) ―Alive High‖ volume 1, destinado ao ensino médio. Sendo assim, 

discutiremos a respeito da importância desse instrumento, sua função, utilização 

pedagógica e outras considerações que julgamos relevantes para a pesquisa. 

Além disso, analisaremos gêneros textuais e seus respectivos exercícios de 

compreensão de leitura presentes em três unidades das seções ―Let’s read‖ desse LD, a 

fim de descobrir se estão em consonância com o letramento crítico, bem como, se 

atendem ao disposto na legislação pertinente ao LD nas bases governamentais destinada 

ao ensino-aprendizagem para o ensino médio.   

É inegável que o LD se tornou com o passar do tempo, um dos principais 

instrumentos de apoio e insumo pedagógico em sala de aula. Algumas pesquisas vêm 

sendo realizadas sobre o LD, analisando os seus mais variados aspectos tais como o 

pedagógico, o político, o econômico e o cultural. Estas pesquisas geram polêmicas, pois 

o LD trata-se de uma ferramenta que desperta olhares e opiniões distintas por parte de 

pesquisadores, professores e alunos.   

No ensino-aprendizagem de línguas o LD tornou-se um instrumento pedagógico 

muito presente. Muitas vezes, tem o foco central na aula e dependendo de como é 

utilizado, pode passar a ser seguido rigorosamente. No entanto, segundo Xavier e Urio 

(2006), há professores que preferem utilizá-lo apenas como referencial no preparo de 

suas aulas sem segui-lo literalmente.  

Com isso, um ou mais LD são examinados para organizar as atividades de 

ensino. ―Há ainda professores que não recorrem aos LD como material norteador, e 

dessa forma preferem produzir suas próprias atividades com base em textos de revistas e 

jornais ou em outros materiais inspiradores que possam ter fins didáticos‖. (XAVIER e 

URIO, 2006, p. 30). 

Mesmo sendo um dos instrumentos utilizados em sala de aula a muito tempo, no 

âmbito púbico, o LD de inglês passou a fazer parte do Programa Nacional do Livro 
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Didático (PNLD) apenas em 2011.  A importância dessa iniciativa está registrada no 

Guia de Livros Didáticos de Língua Estrangeira Moderna do PNLD (2011, p.9) que 

considera o LD como um importante instrumento acessível as escolas públicas 

brasileiras e reflete a importância dada a formação dos estudantes. De acordo com o 

programa, ter LD de Língua Estrangeira (LE) na escola, significa um grande avanço 

para o ensino público brasileiro. Com essa atitude, os LD de LE despertaram interesse 

por parte de pesquisadores da área da Linguística Aplicada.   

Iniciaremos o artigo discutindo a questão dos novos letramentos e o LC, o LD e 

a docência, e a transposição dos gêneros textuais para o LD. Por fim, examinaremos 

algumas unidades do livro selecionado a fim de refletir em que medidas ele contribuiu 

para um ensino de mais crítico e relevante para os dias atuais. 

OS NOVOS LETRAMENTOS 

Os novos letramentos surgem com força a partir das novas formas de linguagem, 

comunicação e nos recursos tecnológicos que estão presentes em nosso dia a dia. 

Vivemos em um mundo globalizado e em constante mudança. Segundo Xavier (2015): 

Na atual sociedade globalizada e digitalizada, ser letrado, ou seja, ter domínio apenas 

sobre práticas de leitura e escrita já não é suficiente.  

O cidadão, hoje, precisa dominar várias outras habilidades para não apenas 

usufruir dos benefícios da vida moderna, mas também participar ativamente da 

comunidade na qual está inserido, fazendo intervenções construtivas e contribuindo de 

maneira ativa para o avanço da mesma. (XAVIER, 2015, p. 3)  

Pesquisadores já falam em multiletramentos, afinal diversas são as formas pelas 

quais a linguagem se manifesta em nossas vidas. Existe uma grande disparidade de 

discussões em torno do conceito de letramento, pois o mesmo, muitas vezes. É 

confundido com o termo alfabetização.  

Antes de embarcarmos nas definições sobre o letramento, faz-se necessário 

esclarecer sobre a diferença do termo alfabetização e letramento para uma melhor 

compreensão do rumo desta pesquisa.  O termo letramento é uma tradução para o 

português da palavra inglesa ―literacy‖ que pode ser traduzida como a condição de ser 

letrado. 
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Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado, o 

indivíduo alfabetizado sabe decodificar os códigos, as letras, sabendo ler e escrever. No 

entanto, um indivíduo letrado é aquele que utiliza sua capacidade de leitura e escrita 

para participar de práticas sociais.  

De acordo com Soares (2000): À medida que o analfabetismo vai sendo 

superado na sociedade, surge uma nova necessidade: a de incorporar e se apropriar das 

práticas de leitura e escrita, usá-las socialmente e responder adequadamente às 

demandas sociais de sua utilização. Foi então que vieram à tona discussões sobre o 

letramento, a fim de tornar as aulas de línguas mais significativas para o aluno, ao 

aproximar a escola à vida, a língua à prática social (SOARES, 2000 apud ORLANDO e 

FERREIRA, 2012, p. 415).  

Para Xavier (2012), existem benefícios trazidos pelas práticas socioculturais que 

o sujeito alfabetizado ainda não experimentou, os quais são:   

a) compreender textos mais elaborados, e que exigem uma compreensão mais 

profunda cujos enunciados contam com informações implícitas, pressupostas ou 

subentendidas;   

b) elaborar com frequência relatórios detalhados de trabalho;   

c) escrever textos argumentativos para defender o seu ponto de vista de modo 

claro e convincente;   

d) descrever com precisão e astúcia pessoas e ambientes vistos ou imaginados 

por ele, entre outros usos mais complexos que podem ser feitos com a escrita.  

Isso quer dizer que o indivíduo letrado vai além da decodificação de letras e 

símbolos (como é o caso do sujeito alfabetizado), ele consegue de fato interpretar, fazer 

ligações dos textos com sua vida cotidiana percebendo semelhanças e diferenças, além 

de demonstrar fortemente seus argumentos embasados e sólidos defendendo pontos de 

vista além de pensar e agir criticamente.  

Em outras palavras, segundo Borba e Aragão (2012, p. 229), a oposição entre 

alfabetização e letramento está principalmente na noção de prática social. Essa diferença 

se definiu ao se perceber que, da averiguação da capacidade ou habilidade de escrever o 
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próprio nome, passou-se à averiguação da capacidade de uso da leitura e da escrita para 

uma prática social.  

O que se confirma, segundo Barton (1994):  

Antes de constituir um conjunto de habilidades intelectuais, 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 se identifica. (BARTON, 1994 apud XAVIER, 

2012, p.2)  

Conforme Borba e Aragão (2012 apud Soares, 2004), o letramento abrange um 

conjunto de fatores que variam de aptidões e conhecimentos individuais a práticas 

sociais e competências funcionais e, também, a valores ideológicos e fins políticos. Por 

isso, a ideia de que a apropriação da escrita pode trazer consequências de ordem social, 

política, cultural, econômica e linguística, quer para o grupo social em que seja 

introduzida, quer para o indivíduo que aprende a usá-la.  

Dialogando com Mattos (2011, p.103), entendemos que a questão dos novos 

letramentos compreende uma noção de linguagem como prática social e também o 

entendimento de que é necessário proporcionar e instigar o desenvolvimento do senso 

crítico dos cidadãos/alunos, fazendo que eles se permitam questionar, analisar e 

contestar as relações de poder existentes, com vistas a provocar mudança social.   

Nas palavras de Orlando e Ferreira (2012):  

Nesse sentido, o contexto atual em que se insere o ensino exige de 

nós, professores (as), (re) pensar sempre quais caminhos percorrer 

para garantir a aprendizagem de uma língua de modo plural. Nesse 

contexto, com o uso mais intenso das novas tecnologias, dando conta 

dos complexos usos de linguagem, há a demanda de um ensino de 

línguas que parte de um posicionamento mais crítico frente à 

realidade, aos conteúdos dados pelos materiais de ensino, às 

informações trazidas à sala de aula por alunos(as) e professores(as), 

isto é, de uma prática pedagógica de ordem mais colaborativa e 

reflexiva, trazendo à tona conceitos como heterogeneidade da 

linguagem e da cultura, comunidades de prática, multiletramentos. 

(ORLANDO E FERREIRA, 2012, p. 416)  

Nessa direção, essa pesquisa preocupa-se em analisar o LD perante uma dessas 

vertentes dos novos letramentos, o LC. Dialogando com teóricos sobre algumas 

definições encontradas para esse termo. Sendo assim, trataremos sobre esse assunto no 

próximo tópico.   
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O LIVRO DIDÁTICO E O LETRAMENTO CRÍTICO 

Após a publicação de documentos oficiais em nosso país como PCN e OCEM, 

criou-se uma nova perspectiva sobre o ensino de línguas na Educação Básica que visa 

desenvolver e focalizar a leitura, a prática escrita e a comunicação oral contextualizadas. 

Para que o aluno seja visto como um cidadão que atuará em sociedade, além de 

reafirmar a relevância da noção de cidadania, e contemplação dos novos letramentos ou 

LC. 

Mas o que se define ou conceitua por LC no ensino-aprendizagem de LI? 

Diversos autores dialogam sobre um ensino com foco no despertar crítico dos alunos. 

As OCEM entendem o LC como um conjunto de teorias que busca promover a 

construção de um questionamento relevante por parte dos alunos, visando sua 

transformação social.  

Conforme salienta Monte Mór (2013 apud ROCHA, 2014, p.9), a necessidade 

de uma formação educacional crítica e do desenvolvimento de cidadãos críticos por 

meio dessa formação é amplamente reconhecida e defendida na atualidade, sendo o 

conceito polissêmico e compreendido de diferentes maneiras.  

Advogamos que os LDs mesmo os de LE, precisam trazer em sua essência a 

preocupação em trabalhar e promover o despertar crítico dos alunos. Suas propostas de 

trabalho devem ater-se a essa questão, fazendo com que a sala de aula se torne um lugar 

onde os alunos sintam-se à vontade para analisar, expor a criticidade que carregam 

internamente, deixar o aluno ter voz e em um próximo passo usá-la no meio social em 

que convive.  

Segundo Monte-Mór (2014):  

O termo ‗crítico‘ pode ser postulado de duas maneiras distintas, 

baseadas em Barthes (1999) e Gikandi (2005). A primeira a partir do 

uso do termo ‗criticism‘ - em um sentido acadêmico, seria resultado 

da escolaridade -; e um segundo seria o termo ‗ critique‘, - em um 

sentido ideológico, ou seja, a capacidade crítica do sujeito não se 

atrelar aos níveis de escolarização a qual foi submetido, indicando 

assim a visão de que há pensadores críticos e pensadores comuns. 

(MONTE-MÓR, 2014 apud XAVIER, 2015, p. 125) 

 

Nas aulas de LI na escola, pode-se orientar e sensibilizar o aluno em relação ao 

mundo multilíngue e diversidades culturais em que vive, além de despertar a 
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conscientização acerca de diferenças culturais e levando-o a respeitar mais o outro e 

conhecer melhor a si mesmo, uma vez que é por meio do olhar do outro que 

aprendemos a nos conhecer melhor (TILIO, 2012).  O LD pode ser um instrumento que 

auxilie nesse processo e apresentar conteúdos significativos que despertem e promovam 

olhares críticos a partir dos gêneros que circulam em diferentes contextos globais.  

McLaughlin e DeVoogd (2004, p. 14 apud MATTOS, 2011, p. 43) afirmam que 

o letramento crítico considera ―os leitores como participantes ativos no processo de 

leitura‖, permitindo que os leitores deixem de ―aceitar passivamente a mensagem do 

texto para questionar, examinar e desafiar as relações de poder que existem entre 

leitores e autores‖.  

De acordo com Arantes (2008): 

Qual seria então, a função primordial do livro didático, senão a de criar 

oportunidades através de suas atividades para que os alunos possam entrar 

em contato com situações de uso social da língua que os levem a desenvolver 

a habilidade de estabelecer estes elos coesivos, inferir sentido, ou seja, ler 

textos escritos autênticos que circulam socialmente, sendo capaz de ter 

acesso informação e de refletir criticamente sobre ela? (ARANTES, 2008 

apud LIMA, 2012, p. 3) 

Unindo o conceito de LC das OCEM (BRASIL, 2006, p. 117), notamos que os 

LDs também podem continuar trabalhando a compreensão geral, dos pontos principais e 

as informações detalhadas do texto, assim como os elementos linguísticos-textuais 

oferecidos pelos textos selecionados, e que esses contribuem para a compreensão e a 

construção de sentidos.  

Mas para que de fato ocorra o LC deve-se haver uma ampliação e uma definição 

desse trabalho de leitura no que se refere à expectativa de desenvolvimento crítico dos 

alunos, afinal nenhum texto é neutro, e nas aulas de LE deve haver uma educação crítica 

com expansão de pontos de vista, indo além do que se lê.  

No item seguinte, abordaremos sobre a transposição dos gêneros textuais 

circulantes em sociedade para utilização em LD. Pois o trabalho com gêneros textuais 

no ensino de línguas vem sendo alvo de diversas pesquisas em Linguística Aplicada e 

aparecem em documentos como PCN e OCEM. 

OS GÊNEROS TEXTUAIS E A TRANSPOSIÇÃO PARA O LIVRO DIDÁTICO 
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Neste ponto, explicaremos os conceitos de gêneros textuais, para que assim se 

compreenda os rumos deste trabalho. E ademais, trataremos da transposição dos gêneros 

textuais para o LD.  

Em nossa sociedade contemporânea, se faz necessário que as pessoas 

desenvolvam habilidades comunicativas para que interajam de maneira mais crítica e 

participativa. Com isso, entendemos que na perspectiva educacional, deve-se investir 

em estudos sobre o uso da linguagem em variados contextos específicos.  

Dessa forma, é necessário que o ensino-aprendizagem da linguagem, possa 

promover a compreensão de como a língua se articula na ação humana em nossa 

sociedade. Uma das formas encontradas, é o uso dos gêneros textuais variados e 

circulantes em nosso meio para demonstrar os usos reais da linguagem.  

De acordo com Dell‘Isola (2009): 

Gêneros textuais são manifestações sociais constituídas de elementos verbais 

e/ou não-verbais intencionalmente selecionados e organizados para exercer 

uma atividade sociointerativa, de modo a permitir aos interlocutores, a 

depreensão de sentido, em decorrência da ativação de processos e estratégias 

de ordem cognitiva, e ação de acordo com a situação e as práticas 

socioculturais de uso. Não são apenas formas, são atividades submetidas a 

critérios de êxito. (DELL‘ISOLA, 2009, p.100) 

 

Segundo Marcuschi (2008), podemos compreender, portanto os gêneros textuais 

como produtos culturais construídos historicamente pelos seres humanos.  

Os gêneros possuem uma estrutura fixa para cada fim para o qual são 

elaborados, em cada esfera social em que o homem atua encontramos uma 

gama de textos que foram sendo criados à medida que seu uso se tornou 

necessário para o estabelecimento da comunicação entre os sujeitos (SILVA; 

SUASSUNA, 2014, p.202).  

 

Os gêneros, estão presentes em nossa vida e os utilizamos para conseguir 

alcançar determinados fins comunicativos. ―Na medida em que os contextos sociais e as 

atividades humanas são inúmeros e cada esfera social tem seu repertório de gêneros 

próprios, podemos afirmar que existe uma grande diversidade de gêneros diferentes 

entre si na sociedade‖ (SILVA; SUASSUNA, 2014). Dialogando com BAKHTIN 

(2003), entendemos que cada domínio de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, e dessa forma denominamos os gêneros do 

discurso.  

Segundo Dell‘Isola: 

Por meio da exploração de gêneros textuais é possível realizar um trabalho 

eficiente, partindo da discussão sobre relações sociais, identidades e formas 

de conhecimento, veiculadas por meio de textos em variadas circunstâncias 

interação, de determinações socioistóricas e da interação entre autor-texto-
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contexto-leitor e da observação da variedade de possibilidades de 

organização textual. (DELL‘ISOLA, 2009, p.100) 

 

Mas, e quanto a transposição de gêneros textuais para os LD de LE? Os gêneros 

textuais, como qualquer outro conhecimento a ser ensinado na sala de aula, também são 

submetidos a um processo de escolarização. Segundo Marcuschi (2006), na escola há 

uma transposição didática, na qual o gênero que circula socialmente abandona suas 

práticas de origem e chega à sala de aula, colocando-se a serviço do ensino e da 

aprendizagem. 

Dessa forma, ao incorporar-se um texto ou qualquer outro gênero textual tais 

como: cartas, e-mails, receitas, artigos etc. Eles sofrem uma transmutação segundo 

Bakthin (2003). Quando é inserido e um contexto pedagógico, para ensinar aspectos da 

língua em uso, e transposto para o LD, o gênero textual não fica mais vinculado ao 

contexto pelo qual foi produzido, e passa a ter o objetivo de ensinar.  

É importante que o LD ofereça plenas condições para o aprendizado da 

língua alvo por meio de atividades que viabilizem a construção de sentido de 

modo que o aluno possa se familiarizar com textos que circulam em diversos 

cenários onde essa língua é falada e possa explorá-las. (DELL‘ISOLLA, 

2009, p.102)  

 

 Diante disso, inferimos que este conhecimento da língua alvo corrobora para o 

aluno criar condições de se expressar de maneira verbal (oral ou escrita). Desta maneira, 

percebemos que a inserção de variados gêneros textuais em um LD se faz necessário 

para o acesso à diversas práticas sociais da cultura da LE aprendida. Com isso, o 

aprendiz pode compreender o funcionamento de diferentes comunidades discursivas e 

as diferentes formas da língua em usa. 

No tópico seguinte e para fins deste artigo, trataremos de analisar os gêneros 

textuais e exercícios de compreensão de leitura presentes na Part 1 (Express Yoursef) e 

Part 2 (Move your body) do livro, mais precisamente das unidades 1, 2 e 3 que tem 

como títulos What’s your talent?, Street Art e You’ve got the movies respectivamente. 

 

ANÁLISE DOS GÊNEROS TEXTUAIS E ATIVIDADES DO LIVRO 

 

As figuras a seguir, se tratam dos gêneros textuais da primeira unidade bem 

como, as atividades de compreensão escrita.  
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Figura 1: Imagem da apresentação de slide da instituição Theodora Children’s Trust; Artigo on-line sobre 

a instituição de caridade Theodora Children's Trust e transcrição de vídeo do Youtube: entrevista com 

Brian Bradley 

Fonte: Alive High. Volume 1 

 

O gênero textual Text 1 da figura 1 é um recorte de um slide que foi retirado de 

uma apresentação disponível na internet, no qual a personagem Lucy é dada como 

exemplo pois leva alegria às crianças internadas em hospitais, através de uma instituição 

de caridade.  

A seguir, temos dois textos Text 2 e Text 3. O Text 2 conecta-se ao texto presente 

na figura 1, pois trata-se de um artigo on-line, o qual explica sobre a instituição de 

caridade ―Theodora Children’s Trust”, que é especializada em ajudar crianças na 

recuperação de cirurgias e doenças. No Text 3, temos a transcrição de um vídeo 

disponível no site youtube, e o personagem principal é um adolescente que faz uma 

audição em um programa de talentos nos EUA.  

Todos os textos presentes nestas duas páginas foram transpostos da Internet para 

o LD, percebermos um ponto positivo nisso pois são textos circulantes no meio social e 

que são de fácil acesso. No entanto, ao fazer a transcrição de um vídeo do Youtube por 

exemplo, o texto acaba perdendo sua multimodalidade. De acordo com umas das 
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autoras do livro Paiva (2014, p. 354) ―Trabalhar com textos autênticos é outro desafio, 

pois ao retirar o texto, ou trechos dele de seu contexto de circulação, ou mesmo ao 

alterar sua formatação, estamos, inevitavelmente, interferindo em sua autenticidade. ‖ 

Para Tomlinson um texto autêntico é: 

Um texto que não foi escrito ou falado com o objetivo de ensinar línguas. Um 

artigo de jornal, um rock, um livro, uma entrevista de rádio, instruções de 

como jogar determinado jogo e um tradicional conto de fadas são exemplos 

de textos autênticos. Uma história escrita para exemplificar o uso de reported 

speech, um diálogo roteirizado para exemplificar os modos de convidar e 

uma versão linguisticamente simplificada de um livro não constituiriam 

textos autênticos. (TOMLINSON, 2011 apud DELFINO, 2016, p. 57) 

 

Parafraseando Nassim (2013), o uso de textos autênticos apresenta muitas 

vantagens pois incluem a motivação do aluno, que percebe que está em contato com 

amostras reais da língua; intrinsicamente ligado a isso está a confiabilidade do professor 

na capacidade do aluno para lidar com os textos autênticos; e outro benefício é a relação 

com a cultura dos países falantes da língua já que sempre está presente nos textos e pode 

ser observada e discutida. 

De acordo com os PCN: 

Nessa linha de pensamento, deixa de ter sentido o ensino de línguas que 

objetiva apenas o conhecimento metalinguístico e o domínio consciente de 

regras gramaticais que permitem, quando muito, alcançar resultados 

puramente medianos em exames escritos. Esse tipo de ensino, que acaba por 

tornar-se uma simples repetição, ano após ano, dos mesmos conteúdos, cede 

lugar, na perspectiva atual, a uma modalidade de curso que tem como 

princípio geral levar o aluno a comunicar-se de maneira adequada em 

diferentes situações da vida cotidiana. (PCN – LINGUAGENS/ENSINO 

MÉDIO, 2000, p.26) 

 

Os exercícios que seguem os textos presentes na figura 2 a seguir, foram 

elaborados de maneira que os alunos retirem informações do texto e copiem como 

respostas, ou seja, informações de cunho linguístico e que são encontradas na maioria 

dos LDs disponíveis atualmente no mercado editorial. Portanto, mesmo que os textos 

mostrem um potencial para leitura crítica, alguns dos exercícios deixam a desejar.  
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Dessa forma, entendemos que seja necessário que a leitura do texto instigue uma 

leitura mais crítica por parte dos alunos. Levando em considerações o contexto de onde 

Figura 2:  Exercícios de compreensão de leitura. Fonte: Alive High volume 1 
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partiram os textos, as finalidades de cada gênero textual, as mensagens trazidas pelos 

autores e inferirem sobre os contratos do texto com relação as suas próprias realidades. 

No entanto, ao final dos exercícios percebemos questionamentos através do 

tópico Beyond the lines que podem inferir para discussão e tomada de posição crítica 

dos estudantes em sala de aula. Dentre as perguntas estão:  

 Como o riso pode contribuir na cura de crianças doentes, se os doutores 

palhaços não focam na cura do corpo?  

 Você acha que 100% das crianças reagem positivamente quando eles 

veem os palhaços nos hospitais?  

 Você acha que todos os ―médicos reais‖ apoiam os ―médicos palhaços‖?  

 Você acha que a aproximação dos médicos palhaços para entreter 

crianças no Brasil é a mesma como em outras culturas? 

Ao fazermos a leitura das OCEM e PCN, percebemos que o enfoque no LC não 

despreza o trabalho com leitura que envolve reconhecimento, decodificação e 

compreensão que se faz presente nos LD, mas o estende à interpretação e transposição 

social, de forma a fazer da atividade de leitura realmente uma prática social.  

Ainda notamos uma certa tendência pela predominância de atividades que se 

prestem ao desenvolvimento das habilidades de integração de informação verbal e não-

verbal e de localização de informação específica no texto escrito. Entretanto, percebe-se 

algum movimento em direção ao desenvolvimento das habilidades de inferência, já que 

as atividades do tópico Beyond the lines se propõem ao desenvolvimento de inferência 

com base no contexto e no conhecimento prévio.  

Para os PCN da área de Linguagens/LE: 

Torna-se, pois, fundamental, conferir ao ensino escolar de Línguas 

Estrangeiras um caráter que, além de capacitar o aluno a compreender e a 

produzir enunciados corretos no novo idioma, propicie ao aprendiz a 

possibilidade de atingir um nível de competência linguística capaz de 

permitir-lhe acesso a informações de vários tipos, ao mesmo tempo em que 

contribua para a sua formação geral enquanto cidadão. (PCN, 2000, p.26) 

 

Sabe-se, que o ensino de LI nas escolas e as atividades propostas nos LD muitas 

vezes adotam métodos que resultam em uma tipologia de atividades voltada 

principalmente para o conhecido preenchimento de lacunas. A partir da análise dos 

exercícios contidos em materiais didáticos questionamos se estes, ajudam na 

compreensão textual levando em consideração não só a língua como forma, mas 

também o contexto discursivo. 
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A partir da análise das figuras, notamos então, que os autores mesclam 

exercícios de cunho instrumental, ou seja, exercícios cujo a finalidade é identificar o 

assunto principal abordado no texto, criando uma estratégia de compreensão geral, para 

que os alunos se detenham a pequenos detalhes do vocabulário buscando compreender o 

sentido geral do texto. No entanto, os autores conseguiram através de um tópico de pré-

leitura e também de pós-leitura, introduzir perguntas de cunho mais elaborado e crítico.  

Seguindo na análise, trataremos de analisar a figura 3 a seguir, que se trata de 

um artigo on-line sobre o tema grafite. O texto pode ser acessado no site TheSite.org, e 

de acordo com informações trazidas pelos autores em notas paralelas ao texto, este site é 

um guia on-line para a vida de adolescentes e de jovens adultos. 

Percebemos que tanto em nosso país quanto em qualquer outro, esse tipo de arte 

traz discussões sobre sua legalidade por se tratar de uma arte de rua, e ainda é vista com 

maus olhos por muitas pessoas. O texto retirado de um site que tem como público alvo 

os adolescentes, traz informações e definições a respeito do termo e esclarece quais são 

as punições para quem for pego grafitando sem autorização no Reino Unido. 

 

  

  

Figura 3:  Artigo on-line sobre grafite e exercícios de compreensão de leitura. Fonte: Alive High 

volume 1 
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Ao analisarmos os exercícios, notamos novamente que foram elaborados para 

que os alunos busquem informações no texto e copiem em formas de repostas. No 

entanto, os autores preocuparam-se também em acrescentar perguntas que instigassem o 

debate dos alunos sobre ser contra ou a favor as punições relatadas no texto, e no 

exercício de número nove, duas imagens são contratadas para que os alunos considerem 

o que é arte (grafite) e o que é vandalismo na opinião deles, além de discutirem sobre 

quais seriam as punições que dariam aos que cometessem vandalismo. 

Um ponto positivo elaborado pelos autores, foi a contextualização do texto para 

a realidade dos alunos brasileiros. Alguns questionamentos tinham como objetivo fazer 

com que os alunos pudessem contrastar o tema do gênero textual com a realidade no 

nosso país. Mais uma vez, esse tipo de pergunta foi trazido no tópico Beyond the lines.  

Analisando o texto e como os exercícios foram elaborados, notamos que o 

assunto tratado, pode se fazer interessante e de acordo com a faixa etária à qual o 

material se destina, adolescentes saindo do ensino fundamental e iniciando sua trajetória 

pelo ensino médio.  

Ao analisarmos os gêneros, percebemos que são bem trabalhados tanto nos 

aspectos formais quanto nas sequências linguísticas e propósitos comunicativos. A 

coleção também apresenta temas atuais e sugere um projeto que deve ser desenvolvido 

em equipe no final de cada lição. Isso pode corroborar para o diálogo e as discussões na 

sala de aula. 

Ao analisarmos os gêneros textuais da seção Let’s read do LD, notamos que os 

autores se preocuparam em trazer textos autênticos e que podem apresentar-se atrativos 

para os adolescentes do ensino médio. Dessa forma, os autores trataram a leitura como 

uma prática sociocultural, atendendo aos pressupostos do LC apresentado nas OCEM e 

PCN, e tornando o LD como fonte de conteúdo atual e acessível aos alunos.   

O LD se mostra então, como potencializador para o LC em LE. Mas por se tratar 

de um LD, em sala de aula, será sempre necessária adaptação aos diferentes contextos 

de ensino de LI nas escolas de nosso país.   

CONCLUSÃO 

Após analisarmos os dados coletados no LD Alive High volume 1 e dialogar com 

diversos teóricos que estudam os LD, bem como o LC em LI, concluímos que o livro 

trouxe textos que podem potencializar o LC. Os autores do LD tiveram cuidado e 
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dispuseram de uma variedade de textos que circulam na sociedade e podem servir como 

base para discussões e aprendizados da língua em diversos contextos. 

Podemos destacar também, que muitos dos textos trazem conteúdos atuais e que 

dialogam com a realidade de muitos adolescentes do ensino médio além de serem 

importantes para a formação cidadã. De acordo com as observações feitas no decorrer 

das unidades, percebemos que foram organizadas com uma combinação de textos e 

imagens que beneficiam discussões sobre temas pertinentes à vida social dos estudantes. 

Todos esses aspectos vão ao encontro da formação de um aluno-leitor mais crítico. 

A partir da leitura das figuras, podemos perceber que os textos abordam temas 

que podem ser familiares aos estudantes além haver um repertório diversificado de 

gêneros textuais, que variam entre não verbais e verbo-visuais como, por exemplo: 

biografias, notícias, artigos, imagens, desenhos, pinturas, esculturas, pôsteres, folhetos, 

propagandas, capa de revista, previsão do tempo, etc. Além de dar maior ênfase aos 

gêneros que são acessíveis da web.  

O LD traz exercícios de interpretação de leitura mesclados entre a preocupação 

em pontos gramaticais de fins instrumentais e questionamentos mais aprofundados que 

instigam tomadas de posição crítica, opiniões, diálogos e debates sobre os gêneros 

apresentados. Tais questionamentos podem ser propulsores para que a leitura feita pelos 

alunos não seja apenas superficial e mecânica. 

Sendo assim, este trabalho espera contribuir para acadêmicos e pesquisadores na 

área das linguagens, principalmente da Linguística Aplicada, além de professores de 

LE, pois ao analisarmos o LD analisamos uma das ferramentas de ensino mais 

importantes que se faz presente nas salas de aula das escolas de nosso país. 
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Resumo: A ecolinguística é a ciência que estuda a relação entre língua e meio 

ambiente. Ela parte de conceitos da ecologia biótica, que é formada por uma população 

de organismos vivos, seu meio ambiente e as interações entre eles. Essa relação dos 

organismos com seu meio ambiente e deles entre si, trata-se de um ecossistema. O 

ecossistema linguístico, semelhantemente, apresenta um conceito de correlações: a 

relação dos seres humanos e meio local em que vivem e a relação deles entre si.  A 

partir dessa ideia de redes de interação, analisamos as narrativas da Folia da Roça da 

região de Cabeceiras – Goiás para compreendermos se há ligação entre língua, povo e 

território dentro desse contexto ecológico linguístico. Portanto, o objetivo aqui é 

analisar a relação da ecolinguística na interação dos homens com o meio local e deles 

entre si. Nesse contexto observar os aspectos que a língua está compreendida, como 

ecossistemas naturais, sociais e mentais. A metodologia adotada compreende em buscar 

a identificação, reflexão e compreensão dos conceitos de ecologia linguística e dos 

discursos populares através de fontes bibliográficas, em destaque para Linguística 

Ecossistêmica de Couto (2012). 

  

Palavras-chave: Ecolínguistica. Ecossistema. Folia da Roça.  

 

 

Abstract: Ecolinguistics is the science that studies the relationship between language 

and the environment. It starts from concepts of biotic ecology, which is formed by a 

population of living organisms, their environment, and the interactions between them. 

This relationship of organisms with their environment and among themselves is an 

ecosystem. The linguistic ecosystem similarly presents a concept of correlations: the 

relationship of human beings and the local environment in which they live and the 

relationship of individuals among one another. From this idea of interaction networks, 

we analyze the narratives of Folia da Roça in the region of Cabeceiras - Goiás to 

understand if there is a connection between language, people and territory within this 

linguistic ecological context. Therefore, the objective here is to analyze the relationship 

of ecolinguistics in the interaction of men with the local environment and among 

themselves. In this context observe the aspects in which language is comprehended, 

such as natural, social and mental ecosystems. The adopted methodology comprises the 

identification, reflection and understanding of the concepts of linguistic ecology and 

popular discourse through bibliographic sources, especially Couto's Ecosystem 

Linguistics (2012). 

 

Key-words: Ecolinguistic. Ecosystem. Folia da Roça.  

1. INTRODUÇÃO 
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O presente artigo refere-se às atividades de pesquisa de iniciação científica do 

projeto ―Uma Investigação Ecolinguística das Narrativas da Folia da Roça da Região de 

Formosa-GO.‖ que visou analisar as narrativas ecossistêmicas da folia da roça da região 

de Formosa, no caso estudado, o munícipio vizinho de Cabeceiras – GO. 

A análise crítica do discurso, segundo Ramos (2009) foi suporte à ecolinguística 

e ela tem como objetivo o ―discurso‖, incorrendo na consideração e análise da ―língua‖. 

A ecolinguística crítica tende a estudar a ―língua‖ e o ―discurso‖, no entanto, a língua se 

manifesta em muitas configurações discursivas não ecológicas, favorecendo o homem 

em relação ao mundo ou em relação a outro ser humano.  

Devido a isso há duas linhas de orientações identificáveis na ecolínguistica 

crítica: a que privilegia o sistema linguístico como objeto de estudo e a outra que visa 

analisar o discurso e texto das manifestações verbais. Portanto, tanto uma quanto outra 

são objeto de interesse para o investigador. Mas é bom lembrar em ambos os casos o 

tripé língua, povo e território fazem-se presentes em qualquer uma das análises.  

Halliday (2001) diz que a linguagem não reflete a realidade, mas a constrói. 

Avelar Filho (2015) tem alguma restrição em relação a ideia de que a linguagem 

constrói o mundo. Tanto para ele quanto para Couto (2007) a Ecologia da língua não 

coaduna com esta visão, que é uma alusão à tão controversa hipótese Sapir-Whorf. 

Portanto, seria indispensável compreender a língua de modo biopsicossocial, pois 

estamos representando a cultura a todo momento no nosso agir e falar da trilogia da 

linguística ecossistêmica, ou seja, a relação língua, povo e território, donde advém a 

ideia de que a língua é essencialmente interação.  

A Folia da Roça é uma expressão religiosa e cultural católica que se difunde 

com a festa em louvor ao Divino Espírito Santo. Teve origem no século XVIII quando a 

Rainha Izabel quis cumprir uma promessa feita ao Divino Espírito Santo. A festa chega 

primeiramente em Formosa em 22 de agosto de 1838 e a primeira Folia em Cabeceiras 

aconteceu entorno de 70 anos (1949).  

O projeto visou a investigação da relação entre foliões
15

 e o meio e deles entre si 

nas narrativas da Folia que são expressados através de rezas e manifestações populares 

culturais. Nesse contexto, pode-se, então, observar os aspectos que a língua está 

compreendida, como ecossistemas naturais, sociais e mentais, incluindo também 

aspectos sociais e culturais do Catolicismo popular. A partir disso, faz-se necessário 

                                                           
15 Devoto que participa da Folia e obedece a suas normas. 
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descobrir se há uma relação com a ecolinguística, a ciência que estuda o entrelaçamento 

entre a língua e o meio ambiente. 

O objetivo principal era compreender as narrativas da Folia da Roça da região de 

Formosa – GO, em especial o município vizinho de Cabeceiras, a partir de discursos 

verbais e não verbais dos foliões, fazendo proveito destas na Universidade. Faz-se 

necessário também analisar ideias contidas no discurso das rezadeiras e dos foliões para 

entender as inter-relações, saber se dizem ou não algo a respeito da visão ecológica de 

mundo desses participantes. 

Para a realização da pesquisa fora feito uso de recursos bibliográficos dos 

autores supracitados, além de investigação etnográfica com gravações, filmagens, fotos, 

anotações, etc. Tudo isso colhido em pousos de Folia e em terços quinzenais que os 

foliões, rezadeiras e pastoral dos foliões da Paróquia do munícipio organizam para a 

realização dos estudos bíblicos. 

 

2. ECOLINGUÍSTICA E ECOLOGIA. 

 Sendo a linguística o estudo da linguagem, temos na ecolinguística uma nova 

forma de estudo que é a interação entre língua e meio ambiente. Couto (2012) diz que o 

meio ambiente aqui não é apenas o que está no contexto da língua, mas também, fora 

dela (o mundo, o território, o povo que fala, etc).  

                                                             

                                                                        Figura 1 
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A ecolinguística analisa não somente a língua ou a língua e a sociedade, mas o 

comportamento da sociedade em relação a seu habitat, a sociedade com suas inter-

relações com outros seres humanos e também seres não humanos e como todas essas 

relações podem influenciar no discurso do indivíduo.  

 A ecolinguística tem como objetivo principal estudar os ecossistemas da língua. 

O ecossistema é formado pela interação dos membros de uma comunidade, no caso da 

biologia, por exemplo, o ecossistema é formado por organismos. Na Folia da Roça, o 

ecossistema foi formado por foliões, que constituíam a comunidade de fala.  

Couto (2007) reforça que o que interessa não são os organismos em si, mas as 

relações que eles produzem entre si e entre o meio ambiente. Nessa perceptiva, 

podemos observar o ecossistema integral da língua, a interação entre língua (L), 

população (P) e o território (T) 

 

                                                         P 

 

                                                               L ----- T 

 

 No ecossistema integral da língua o (P) reside em determinado (T) e fala sua 

própria língua para expressar sua identidade. Muitas vezes isso acontece e o indivíduo 

nem percebe. Há ocasiões em que o individuo começa a perder território por questões 

evolutórias e resiste através de sua língua, encontramos isso geralmente em idosos, nos 

quais evidenciamos sua cultura e identidade através da fala. O indivíduo que sempre 

esteve em comunhão com um território, possui a cultura daquele ambiente, portanto, 

demonstrará vestígios disso na língua. Desse modo, a língua consta de interações entre 

membros da população e o território. 

 Há dois modos de pensar o ecossistema linguístico: um concreto (onde 

acontece), a comunidade de fala, e um abstrato (quem faz), a comunidade de língua. E 

dentro desse ecossistema geral podemos incluir mais três ecossistemas, são eles: o 

natural, social e mental, conforme Avelar Filho (2015) 

 O ecossistema natural da língua é a relação entre P com T, podemos então 

observar que não há relação direta entre L e T. Boff (2012) defende que é preciso pré-

existir um povo para que exista uma língua. O povo tem relação direta com o território e 

com a língua, e a língua expressa a cultura do território onde esse povo vive. Esse 

pensamento corrobora o que dizem Avelar Filho (2015) e Couto (2007) alhures. 
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 O ecossistema mental da língua tem como foco a L e as relações com cada 

membro de P. No ecossistema mental o meio ambiente é o cérebro onde são 

processadas as informações através das conexões neurais, ou seja, é individual em cada 

ser humano e isso o aproxima de uma visão mais antropocêntrica ou biocêntrica de 

mundo. 

 O ecossistema social da língua é constituído pela sociedade, ou seja, as inter-

relações que os indivíduos têm entre si. Para Boff (2003) essa é a mais importante para 

cuidarmos, pois constitui de relações de gerações passadas. Na Folia da Roça de 

Cabeceiras (GO) o ecossistema social é muito presente, pois há relações já vividas por 

antepassadas que foram tradicionalmente transmitidas às gerações atuais.  

 Assim como a natureza necessita de cuidados de preservação a nossa língua 

como cultura também. Segundo Avelar Filho (2015) é preciso ter autoconsciência e 

visão de futuro, pois somente uma concepção ecológica de mundo poderá viabilizar a 

vida em nosso planeta, e isso implica igualmente a língua. 

  

3. IDEIAS ECOLOGIAS NA FOLIA DA ROÇA.  

 “Ecossistema‖ é originado da junção das palavras ―ekos‖ (casa) e ―sistema‖, 

podemos então, defini-la como sendo a casa dos sistemas, ou seja, o conjunto de 

comunidades que habitam e interagem em um determinado espaço. Para Avelar Filho 

(2015) há uma interação, há uma busca de entrar em homeostase, ou seja, busca-se uma 

integração por meio da cooperação entre os envolvidos. Quase sempre, nesse contexto, 

ela acontece, posto que os indivíduos que estão ali estão porque têm algo em comum. 

Nas narrativas estudadas, podemos observar esse sentimento expresso através 

dos cânticos entoados, em especial a contaria de alvorada:  

 

[...] 
Peço o dom da fortaleça, pra mim e pra meus companheiros.   

Anunciá a palavra e saí em missão. 

Anunciá Jesus Cristo a Santa Ressurreição.  

  

Peço a sabedoria, peço com toda a ciência.  

Peço com todo amor, do fruto da paciência 

[...] 
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Ao entoar o cântico, o guia
16

 pede bençãos não apenas para ele, mas também por 

todos os seus companheiros. Podemos, então, observar inserido no seu discurso verbal a 

harmonia e solidariedade. Ao fazer os pedidos voltados à Deus, o guia faz menção aos 

dons do Espírito Santo (fortaleza, sabedoria, conselho, discernimento, piedade, temor a 

Deus e ciência), pedindo primeiramente a fortaleza, pois segundo ele ―o dom da 

fortaleza, é o mais importante, porque a todo momento somos chamados a provações.‖  

Mesmo sabendo que cada um realiza uma função diferente na folia, o guia 

chama todos da comitiva
17

 de ―companheiros‖, deixando transparecer uma relação de 

irmandade entre todos. Em uma de nossas conversas, Pedro Paiva
18

 comenta que todos 

eles são irmãos porque o Todo Criador os havia dado todas as coisas (animais, 

ambiente, plantações, etc.) para ele e seus irmãos viverem em harmonia. Ainda citou 

que, os primeiros irmãos que não viveram em harmonia, acabou em tragédia (Gn 4,1:2). 

O ecossistema pode ser melhor entendido quando o ser humano tem boas 

relações sociais e mentais e essas relações podemos entender por detrás da ética do ser 

humano: 

   

[..] 

Eu alvoro a bandeira que o Divino assentou com o Sagrado Espirito 

consolador. 

Eu alvoro o nobre alfer, que a conduz em suas mãos. 

Eu alvoro todos os seus suplentes, que vai seguir em missão. 

Eu alvoro o caixeiro, que dá o sinal pra companhia.  Ao sinal da 

matina, os trabalho de um novo dia. 

Eu alvoro meu contra guia, alvoro os ajudante. 

Eu alvoro os instrumento com seus sons triunfantes. 

Eu alvoro o violonista, alvoro os muçungueiro. 

Acompanhando a procissão, eu alvoro o pandeirista. 

[..] 

Eu alvoro a procissão, nos casos dos nove dias. 

Com o Divino alvorado conduzindo a companhia. 

[...] 

 

 O uso da palavra ―alvoro‖ nessa parte do cântico é recorrente devido a sua 

semiose de ―alvorada, dar a luz, de abençoar‖. Nesse momento o guia chama todos a se 

unirem firmemente e pedirem a benção juntos. Vejamos que esse clima de amizade não 

é apenas entre homem e homem, mas entre homem e todos os objetos, inclusive os 

                                                           
16 Folião líder dos demais foliões que tem como responsabilidade toda a folia. É um 
folião de referência.  
17 Todos os devotos que ali estão presentes e acompanham a folia.  
18 Guia da folia da roça de Cabeceiras – GO de 2019. 
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instrumentos: ―eu alvoro os instrumentos com seus sons triunfantes‖. Embora cada um 

tenha um papel distinto a desempenhar na festa religiosa, a todos são dados os mesmos 

tratamentos e isso vem de forma natural.  

 
Figura 2 

 
Momento em que foi entoado a cantiga de alvorada da folia da roça. 

 

4. MUSSUNGA: lugar de fortalecimento dos laços folioneses
19

.  

 

 Segundo Couto (2004), a mussunga é a ―barraca onde estão guardados os 

pertences dos foliões (arreatas, roupas), e é também o lugar destinado ao seu descanso; 

onde se faz cafezinho servido a todos que estão na folia‖. Ousaria dizer que a mussunga 

é mais que apenas um local onde estão depositados os pertences dos foliões ou onde são 

preparados os cafezinhos, pois lá estão depositadas histórias de harmonia e amizade.  

 A mussunga da folia da roça de Cabeceiras tem como anfitrião Mariano, senhor 

de 67 anos de idade, costureiro e o mais velho folião da região. Durante os nove dias de 

folia, o senhor Mariano acolhe todos os foliões na barraca que chamamos de mussunga, 

cada dia em uma localidade diferente, ou seja, cada dia uma casa diferente. Apesar de 

                                                           
19 Termo extraído de Avelar Filho (2015), O Folionês: Uma Variedade de Fala da Folia 
da Roça Vista Pela Ecolinguística, In: Léxico e Cultura. Letraria. Araraquara. 2015. 
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sermos seres adaptáveis, há a necessidade de termos uma casa acolhedora, e os 

mussungueiros são responsáveis por isso.  

 Em muitos relatos foi possível observar a consciência sobre a mussunga, pois é o 

lugar onde há uma relação de ―recreação harmônica‖ fortalecendo os laços humanos.  

Como citado anteriormente ―ecossistema‖ significa a ―casa dos sistemas‖, e um 

ecossistema é composto principalmente da boa relação entre os organismos ou 

indivíduos.  

 Na mussunga está presente um ecossistema social, pois está associado às inter-

relações que os indivíduos têm entre si em relação às gerações passadas. Se 

observarmos na fotografia abaixo, há crianças e adultos de diversas idades, ou seja, a 

intenção é que a língua usada pelos adultos (pelo Mariano, por exemplo) seja 

transmitida. Isso é cultura, é identidade, isso viabiliza a vida de um modo ecológico. 

 

Figura 3             

 
Foliões na mussunga. 

 

 A fotografia é uma representação de um ecossistema harmônico, no qual 

podemos observar não somente a distinção de faixa etária, mas também entre gêneros.  

Essas mulheres têm dentro da folia da roça grande valor, elas representam as figuras 

maternas, conjugais e filiais de todos os homens, baseando-se no salmo 44/45 que diz 

―À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir‖. Que 
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significa que Maria, mulher, está sempre à direita de Deus, ou seja, todas as mulheres 

são pilares na vida de alguém de alguma maneira.   

 É notório também a relação com a natureza, pois dentro da mussunga não há 

lugares ou espaço suficiente para todos, então as pessoas acabam por deitarem ao chão 

debaixo das árvores com seus animais. Fortalecendo, então, a relação harmônica entre 

indivíduo e meio ambiente, que influenciará em suas cantorias de saudação a natureza, 

ou seja, em suas narrativas.  

 A mussunga, apesar de não ser um local onde os foliões fazes suas cantigas de 

devoção ao sacro, é um lugar de harmonia e para constituir uma narrativa ecossistêmica 

é necessário ter harmonia entre indivíduo e indivíduo, e indivíduo e ambiente; assim, 

posteriormente teremos um resultado ecossistêmico expresso na língua. 

 

5. CONCLUSÃO. 

A Folia da Roça é uma manifestação religiosa que se difunde com a festa em 

louvor ao Divino Espírito Santo. Na Folia da Roça de Cabeceiras foram notáveis 

narrativas ecossistêmicas nas quais o meio ambiente influenciou diretamente o discurso 

dos foliões, ou seja, a língua se transforma conforme o ambiente do indivíduo. Foi 

observada essa relação em cantorias/narrativas inspiradas no ambiente, por exemplo, 

benditos de mesa e saudações do Altar e Cruzeiro. Todas essas cantorias possuem 

trovas de sentido religioso usando os objetos contidos no ambiente local, portanto, 

ecológico também.  

Foi perceptível a influência ecossistêmica nas narrativas da Folia da Roça desde 

o primeiro contato com os foliões e rezadeiras, podendo assim compreender que há 

relação entre território (T), povo (P) e língua (L). Essa relação foi expressa na 

manifestação religiosa que é a Folia da Roça do Munícipio de Cabeceiras – GO. 
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Resumo: No que diz respeito à linguagem, as pessoas nativas herdam a língua materna 

de seus pais, e ao mudarem para outro país passam para o papel de estrangeiros. Uma 

grande problemática ao adentrarem nesse contexto é o entrave da língua, sendo que, a 

primeira barreira que migrantes haitianos enfrentam ao chegarem no Brasil, uma vez 

que, a maioria deles fala apenas o crioulo haitiano e alguns falam como segunda língua 

o francês. Se compararmos as diferenças das estruturas dessas línguas: portuguesa, 

francesa e o crioulo haitiano, pode-se perceber uma grande diferença em relação às 

singularidades morfológicas, fonéticas, lexicais e estruturais. Neste caso, a maior 

dificuldade é a adaptação com a nova língua falada no local em que será inserido, no 

caso em destaque desta pesquisa, crianças imigrantes haitianas, sua inserção no Brasil, 

especificamente no município de Sinop-MT, e seu contato com o ensino aprendizagem 

da língua portuguesa nas escolas municipais do ensino fundamental I. O objetivo geral é 

conhecer os meios de acolhimento usados pela escola para auxiliar a criança imigrante 

haitiana. Pretendemos analisar as etapas de socialização desta criança no ambiente 

escolar, possíveis adequações dos currículos de ensino aprendizagem a esses alunos 

imigrantes, bem como dificuldades que tanto a equipe escolar como a criança imigrante 

passam nesse processo. Este estudo tem como base teórica os estudos de Ança (2002), 

Barbosa (2015), Marcelino (2016), Moita Lopes (2002, 2010), Bauman (2004). Espera-

se que os resultados possam contribuir para uma reflexão e entendimento das 

necessidades específicas deste público, no sentido de buscar caminhos para um melhor 

acolhimento e metodologias de ensino aprendizagem da língua-alvo. 

 

 

Palavras-chave: Imigrantes haitianos. Crianças. Ensino aprendizagem. Escola. 

 

 

Abstract: No que diz respeito à linguagem, as pessoas nativas herdam a língua materna 

de seus pais, e ao mudarem para outro país passam para o papel de estrangeiros. Uma 

grande problemática ao adentrarem nesse contexto é o entrave da língua, sendo que, a 

primeira barreira que migrantes haitianos enfrentam ao chegarem no Brasil, uma vez 

que, a maioria deles fala apenas o crioulo haitiano e alguns falam como segunda língua 

o francês. Se compararmos as diferenças das estruturas dessas línguas: portuguesa, 

francesa e o crioulo haitiano, pode-se perceber uma grande diferença em relação às 

singularidades morfológicas, fonéticas, lexicais e estruturais. Neste caso, a maior 

dificuldade é a adaptação com a nova língua falada no local em que será inserido, no 

caso em destaque desta pesquisa, crianças imigrantes haitianas, sua inserção no Brasil, 

especificamente no município de Sinop-MT, e seu contato com o ensino aprendizagem 

da língua portuguesa nas escolas municipais do ensino fundamental I. O objetivo geral é 

conhecer os meios de acolhimento usados pela escola para auxiliar a criança imigrante 

haitiana. Pretendemos analisar as etapas de socialização desta criança no ambiente 
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escolar, possíveis adequações dos currículos de ensino aprendizagem a esses alunos 

imigrantes, bem como dificuldades que tanto a equipe escolar como a criança imigrante 

passam nesse processo. Este estudo tem como base teórica os estudos de Ança (2002), 

Barbosa (2015), Marcelino (2016), Moita Lopes (2002, 2010), Bauman (2004). Espera-

se que os resultados possam contribuir para uma reflexão e entendimento das 

necessidades específicas deste público, no sentido de buscar caminhos para um melhor 

acolhimento e metodologias de ensino aprendizagem da língua-alvo. 

 

 

Palavras-chave: Imigrantes haitianos. Crianças. Ensino aprendizagem. Escola. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A necessidade do ensino da língua portuguesa como língua de acolhimento para 

os imigrantes haitianos do ensino fundamental I em 3 (três) escolas no município de 

Sinop-MT, surge pelos próprios alunos haitianos que percebem a necessidade de 

comunicação com os seus colegas, professores e todas as pessoas que os cercam no 

ambiente escolar. A iniciativa de ensino-aprendizagem da língua portuguesa para esses 

imigrantes se torna necessário para melhorar a comunicação em suas relações 

cotidianas, bem como de continuar seu estudo.  

Nessa situação sabemos que, ao ter contato com outra língua, o sujeito tem a 

necessidade de trilhar seu próprio caminho, construindo uma nova identidade nesse 

novo espaço, procurando informações externas ao conviver com as pessoas na mesma 

situação, pois a nova língua abre caminhos e espaços para novas significações.  

Diferente da língua materna, esses imigrantes haitianos não terão referências 

prontas a serem seguidas de forma natural.  

Partindo desse pressuposto, o estudo buscará entender a identidade linguística 

haitiana como uma constante reavaliação, considerando que a língua portuguesa é o 

terceiro ou quarto idioma que esses imigrantes terão contato, portanto, a concepção de 

identidade desses sujeitos já vem com um histórico de transformação mesmo antes do 

contato com a língua portuguesa. 

Destarte, o estudo procurará responder aos seguintes questionamentos: 

 Como acontece o acolhimento de alunos haitianos em escolas de ensino 

regular público municipal no Norte de Mato Grosso? 

 Como ocorre o processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa 

aos alunos haitianos que cursam o ensino fundamental I neste contexto 

situado específico? 
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 De que forma o referido processo pode interferir/contribuir na construção 

da identidade dos alunos?  

O intuito desse estudo será entender a construção da identidade haitiana a partir 

do ensino da língua portuguesa como Língua de acolhimento para estrangeiros que 

cursam o ensino fundamental I, partindo do pressuposto que a língua materna é uma 

representação que faz parte da construção do sujeito. 

 

1 A IMIGRAÇÃO DOS HAITIANOS PARA O BRASIL 

 

O Haiti vive uma instabilidade crescente, como política, a escassez de alimentos, 

água potável, falta de infraestrutura e saneamento básico. O que os motiva a ir embora 

de seu país para um país estrangeiro com esperança de uma vida melhor.  

 De acordo com Barbosa (2015), o Haiti ou República do Haiti, localiza-se na 

América Central, no Mar do Caribe, (Grandes Antilhas) com uma área de 27.750 km², a 

qual se divide em 10 departamentos, sendo eles: Artibonite, Centre, Grand'Anse, Nippes 

(criado em 2003), Nord, Nord-Est, Nor Ouest, Ouest,Sud,Sud-Est, tendo a cidade de 

Porto Príncipe como capital. A população do país aproxima-se dos 10.32 milhões.  

A Independência do país se deu no dia 01 de janeiro de 1.804. A moeda é o 

Gourde. O PIB: $ 8.459 milhões, cujo crescimento é de 4,3% com uma inflação de 

5,9%.  As línguas oficiais são o crioulo e o francês, os grupos étnicos preponderantes 

são: 95% negros, 5% mulatos e brancos. Esses dados são o que incentiva essas pessoas 

a decidirem sair de seu país de origem se resume na procura por melhores condições de 

vida por meio de trabalhos e acesso à educação.  

Ainda segundo a mesma autora Barbosa (2015), a grande maioria que chega ao 

Brasil possui ensino superior completo em diversas áreas do conhecimento, como 

engenharia, medicina e administração. Além do mais, aprendem em suas escolas o 

crioulo, o francês e, por vezes, o inglês.  

Uma das razões que interfere no processo de convalidação desses conhecimentos 

adquiridos é que, geralmente, os haitianos ou perderam os documentos, ou não 

trouxeram consigo na viagem. O processo de tradução é muito custoso e burocrático e 

eles acabam desistindo, vendo-se obrigados a aceitarem trabalhos braçais. 

Segundo Marcelino (2013), a falta de perspectiva no Haiti tem motivado a 

imigração e muitos haitianos têm chegado à República Dominicana, Peru, Equador, 
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Bolívia e Brasil em busca de melhores condições de vida.  Atraídos pelas possibilidades 

de trabalho oferecidas no estado de Mato Grosso, muito deles têm-se instalado em 

cidades como Sorriso e Sinop.  No entanto, dentre as inúmeras dificuldades, desde 

documentação a condições financeiras para viagem, está à barreira do idioma. 

 

1.1 A IMIGRAÇÃO DOS HAITIANOS NO ESTADO DE MATO GROSSO E A 

INSERÇÃO NA LÍNGUA PORTUGUESA COM FOCO EM SINOP 

 

O estado de Mato Grosso é um dos destinos dos imigrantes haitianos. De acordo 

com Macedo (2015), em Mato Grosso reside uma população de haitianos que flutua 

entre 3(três) e 4 (quatro) mil imigrantes. Do total estimado em todo o estado, pelo 

menos 2,5 mil vivem em Cuiabá e Várzea Grande. Em sua maioria são homens, entre 

vinte e quarenta anos, que deixaram seu país de origem em busca de trabalho e melhores 

condições de vida no Brasil.  

Segundo Bess (2016) há um processo em construção na Secretaria de Estado de 

Educação (SEDUC), de política pedagógica para atender o público de imigrantes que 

vive em Mato Grosso. A política estadual vai dar respaldo ao trabalho que já vem sendo 

realizado. Estima-se que entre os imigrantes estão cerca de 6 (seis) mil haitianos, além 

de outras nacionalidades. O diferencial dessa política está na matriz curricular de 

ensino, que terá carga horária específica abrangendo o componente curricular que eles 

têm mais dificuldade, ou seja, a língua portuguesa. O atendimento com o conteúdo 

pedagógico diferenciado começou em 2016, com a ampliação de aulas de linguagens. 

Especialmente, em Sorriso e Sinop chegando a 300 (trezentos) haitianos. Vários 

possuem qualificação em diversas áreas, têm ensino superior completo ou cursavam 

curso superior no Haiti.  

A situação de refugiados, o idioma diferente, a falta do português fluente e 

outros fatores são usados como desculpa ou argumentos pelos empregadores para esse 

baixo salário.  

Esses dados servirão para uma base de orientação para a pesquisa, porém o foco 

será nas crianças haitianas matriculadas nas escolas municipais de Sinop – MT, a 

análise de informações coletadas na Secretaria de Educação, conforme os dados 

informados, no início dos anos letivos de 2019, foram matriculados 9 (nove) alunos 

haitianos, divididos em 3 escolas. 
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1.2 LÍNGUA MATERNA, LÍNGUA ADICIONAL E LÍNGUA DE ACOLHIMENTO: 

REDEFININDO A IDENTIDADE LINGUÍSTICA DOS IMIGRANTES HAITIANOS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

Uma grande parte dos imigrantes haitianos domina mais de uma língua. Na 

comunicação entre eles utilizam o francês, crioulo, inglês, espanhol, como também o 

português.  

No Haiti, atualmente a língua francesa ainda é a principal língua ensinada nas 

escolas, sendo um dos principais requisitos de ascensão social o domínio da língua 

francesa. Então mesmo no seu país de origem os imigrantes haitianos já passam por 

discriminação, que se acentuará no Brasil onde o português passa a ser uma língua 

estrangeira para eles.   

A questão principal é saber qual é a identidade do sujeito, partindo do 

pressuposto de que a língua faz parte da identidade, que se constrói através das imagens 

que o sujeito produz de si mesmo e das projetadas pela ótica do outro.  

 

O contato da língua como discurso e entendimento entre o ser humano 

são princípios típicos de valores sociais e com isso formando uma 

socialização. Esse ato não se difere e nem muda de significação ao se 

referir a sociabilidade desses alunos imigrantes, que se concretizará 

através do convívio entre as pessoas que fazem parte do seu ambiente 

social. Tornando essa ação de trocas culturais a aprendizagem de 

novas palavras e significados para a sua nova bagagem de 

vocabulários de uma Segunda Língua. (ÁVILA, 2018, p. 1) 

 

 

Tendo como princípio esse questionamento torna-se necessário analisar alguns 

conceitos sobre a língua materna, língua adicional e a língua de acolhimento.  

 A identidade do sujeito se constrói através da Língua Materna. Em qualquer 

situação o primeiro pensamento antes de utilizar a fala o sujeito pensa primeiramente na 

língua que ele fala. É através desta que o sujeito tem consciência do que pode ou não 

falar, transmitindo dessa forma o seu pensamento.  

Junto às competências linguísticas se adquirem também os valores pessoais e 

sociais. No entanto, é difícil proferir um conceito exato acerca deste tema.  

 Ao se caracterizar uma língua materna, surgem vários, pontos: como a língua 

que aprendeu com a família, ou de uma relação afetiva, a língua que impera na 
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sociedade em que vive, a de maior prestigio, enfim a língua a qual fundamenta sua 

identidade.  

 

[...] a língua materna é uma língua que se ‗adquire sem aprendê-la‘, 

‗uma língua-reflexa‘, ‗uma fala abundante, invasora‘, que ‗vem do 

interior‘... Das entranhas e que será falada, em consequência, sem 

vigilância metalinguística, sem que o falante calibre ou controle 

conscientemente os efeitos discursivos categoriais de sua fala. 

(WALD, 1989, p. 96) 

 

No momento em que é referido a um aprendizado da língua não materna dentro 

da sala de aula, se identifica como Língua Estrangeira, pois não é utilizada dentro da sua 

comunidade. Já, quando se fala em Língua Adicional, o aprendiz, além de estudar uma 

nova língua, também a utiliza, ou seja, está inserido em uma comunidade que tem essa 

língua como materna. Portanto, os imigrantes haitianos estão na condição de 

estrangeiros em contato com uma língua que inicialmente lhes soa como ―estrangeira‖.  

O ser humano estando na situação de ―migrante-refugiado‖ ao chegar em um 

novo país se depara com uma língua desconhecida, um ambiente linguístico diferente do 

seu cotidiano, em que apressadamente tem que se adequar.  

Na situação dos haitianos, o Brasil se torna o país de acolhimento, um novo 

lugar com culturas e uma língua diferente da sua língua materna, e que precisa 

aprimorar sua capacidade para aprender sobre essa nova língua que o acolheu, para 

corresponder as perspectivas sociais desse novo país de acolhimento. 

Segundo Ançã (2002), fundamentado em Lüdi e Py (1986) o uso da língua do 

país que acolheu esse migrante, é chamada de ―Língua de acolhimento‖, no processo de 

aquisição da língua portuguesa pelos migrantes. 

 

O grande desafio actualmente é repensar o papel da Língua 

Portuguesa na sociedade e na escola onde a diversidade linguística e 

cultural se faz sentir, de modo que o Português seja, de facto, uma 

língua de acolhimento, no seu sentido literal (refúgio em casa, forte 

cidade, praça). (ANÇÃ, 2005, p. 39) 

 

Diante dessa situação o migrante se defronta com uma problemática que, de 

acordo com Grosso (2010), baseado em seus estudos com os recém-chegados de 

Portugal, que precisam se comunicar para se estabelecer no país de acolhimento, a 

língua é o principal motivo de desacertos, como também originárias de preconceitos de 

quem chega e de quem acolhe. 
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O procedimento ao oferecer o ensino e aprendizagem de uma nova língua, deve 

ser baseado por métodos que ofereça a construção de competências de uma maneira que 

promova a adaptação desses imigrantes ao principal objetivo que é transformá-los em 

cidadãos de seus sonhos num novo país.  

 

1.3 O ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PAPEL DE IMIGRANTE 

HAITIANO  

 

 Os motivos da imigração dos haitianos para o Brasil são inúmeros, mas sempre 

impulsionado por uma vida melhor, novas oportunidades para ele e sua família. 

 A criança haitiana exerce um papel de acompanhante dos seus pais nesse sonho, 

os pais desejam um lugar melhor para criar os seus filhos, com melhores condições, no 

que tange uma melhor educação. 

 O sonho de almejar um lugar com melhores condições de vida faz parte da vida 

do haitiano desde muito cedo, pois crescem com esse objetivo. 

 Em relação ao domínio de línguas a maioria conclui os seus estudos falando o 

crioulo, francês, inglês e espanhol. Mas, quando chegam no Brasil sofrem porque não 

dominam a Língua Portuguesa.  

Nesse processo de ingresso num novo país, assim como os adultos a criança 

haitiana sente a necessidade de aprender a nova língua para poder se comunicar 

principalmente nas escolas. 

O início é muito dificultoso, pois o entrave da língua, como também todo o 

ambiente que está inserido nesse novo país é totalmente diferente da sua cultura. Esse 

processo de inserção leva um tempo para acontecer, mas como a escola é uns dos 

primeiros lugares em que a criança é inserida, a necessidade da aprendizagem acelerada 

é imprescindível. 

 De acordo com os estudos realizados para essa pesquisa, como também as 

observações feitas com essas crianças no âmbito escolar a qual estão inseridas, nota-se 

que essas crianças têm mais facilidade que o adulto no quesito de aceleração do domínio 

da nova língua.  

Nesse caminho trilhado para ocorrer a inserção a maioria das crianças passam 

pelo processo de se isolar e não dão abertura para a comunicação, a timidez é uma 

característica bem contundente em todas essas crianças, dificultando um pouco essa 

aquisição.  
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No acompanhamento dessas crianças escolhidas como sujeitos para a nossa 

pesquisa no município de Sinop-MT, é percebido todo o medo e estranhamento 

ocasionado por essa mudança.  

A fase em que a criança passa nos primeiros meses de se isolar e não se 

comunicar, impossibilita o desenvolvimento escolar delas, porém as que já estão 

habituadas ao novo ambiente, mesmo sentindo muitas dificuldades, demonstram mais 

desinibição, tornando-se mais participativas das atividades escolares, pois a 

comunicação já não é tão dificultosa como no início.   

Nas primeiras observações na sala de aula, como também nas conversas 

realizadas com as crianças haitianas escolhidas para pesquisa, nota-se que elas têm uma 

facilidade maior para dominar a Língua Portuguesa do que os adultos que já tem a 

língua materna mais contundente na sua fala.  

Durante o contato com os alunos haitianos do ensino fundamental I, foi 

observado a facilidade na aprendizagem da nova língua, o que nos chamou atenção foi 

um aluno com a idade de 8 anos que cursa o segundo ano escolar no qual fazia apenas 

um mês e meio que estava no Brasil e já entendia e falava bem a Língua Portuguesa. 

 

Pesquisas recentes mostram que essa socialização e aquisição desse 

aluno imigrante é ainda bastante indefinido, mas a apropriação do 

aluno imigrante nesse novo contexto de aprendizado leva pouco 

tempo. Para consolidar esse processo é preciso um ajuste dos 

currículos e de técnicas de aprendizagem expressiva que ressalte a 

cultura dos indivíduos aprendizes. (ÁVILA, 2018, p. 1) 

 

 O auxílio à equipe escolar quanto a adaptação do aluno ao ambiente escolar 

ainda é muito deficiente, principalmente quanto ao quesito principal que é a 

comunicação com essas crianças. 

 

4 METODOLOGIA 

 

A perspectiva metodológica, vai procurar analisar o ensino da língua portuguesa 

como língua de acolhimento para imigrantes haitianos no ensino fundamental I, em três 

escolas no município de Sinop-MT. Atualmente, no ano de 2019, de acordo com dados 

oferecidos pela Secretaria de Educação do município, a rede conta com 9 (nove) 

crianças matriculadas e 3 (três) escolas.  

O corpus para a pesquisa irá se pautar em 6 (seis) crianças matriculadas no 

Ensino Fundamental, sendo 2 (duas) matriculadas na EMEB Ana Cristina de Sena, 
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cursando o 2º e 4º ano, sendo irmãos. Outras 2 (duas) na EMEB Lizamara Aparecida 

Oliva de Almeida, cursando o 5º ano, sendo dois irmãos e 2 (duas) na EMEB Rodrigo 

Damasceno, cursando o 2º ano. Através de entrevistas semiestruturadas com sujeitos 

envolvidos nesse ambiente de análise (alunos, professores, pais e coordenadores 

pedagógicos), como também observação participante, registros em diários reflexivos, e 

instrumentos para registros das aulas.  

O percurso a ser trilhado procurará evidenciar a trajetória de vida deles em 

contato com a língua de acolhimento por meio das narrativas, desde a chegada até a 

inserção no ensino e aprendizagem da nova língua, no caso em estudo a língua 

portuguesa. 

A concepção metodológica que norteia o estudo aqui apresentado é de natureza 

qualitativa interpretativista, em que o pesquisador esclarece o que observou em pesquisa 

de campo, adquirindo, dessa maneira, com estudos exploratórios, uma abordagem 

interpretativa, ao invés de experimental. 

Essa metodologia não busca enumerar ou medir eventos e, geralmente, não 

emprega instrumental estatístico para análise de dados; seu foco de interesse é amplo e 

parte de uma perspectiva diferenciada da adotada pelos métodos quantitativos. Pois 

temos a análise em cima da qualidade como a língua portuguesa está sendo trabalhada 

para esses imigrantes haitianos. Dela faz parte a obtenção de dados descritivos mediante 

contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo.  

Como descreve Alvarenga (2014), na pesquisa em que o enfoque é qualitativo, a 

ênfase é dada nas características: sociais, antropológicas, arqueológicas, culturais, 

psicológicas, criminalísticas, históricas.  

Neste tipo de enfoque é analisado todos os processos humanos, e ao mesmo 

tempo que descreve, também tenta compreender todo esse processo vivido de maneira 

integral e profunda, inclusive a problemática e todo o seu contexto. 

A pesquisa envolverá uma pesquisa com levantamento a nível municipal em 

Sinop-MT, e em (3) três instituições onde esses alunos estrangeiros haitianos estão 

matriculados.  

Para a realização do estudo será construído um foco de análise: com os próprios 

alunos haitianos, pais, professores e coordenadores pedagógicos por meio de entrevistas 

semiestruturadas.  

Será utilizada como ferramenta metodológica a técnica de entrevistas 

semiestruturadas. É uma técnica rápida e de baixo custo para a avaliação e obtenção de 
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dados e informações qualitativas, que será através de conversas, entrevistas e 

preenchimentos de questionários, fornecendo uma grande riqueza de informações 

qualitativas sobre o desempenho de atividades desenvolvidas, mas com o foco principal 

o levantamento para o ensino da língua portuguesa para esses imigrantes.  

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Acredita-se ser fundamental conversar com os haitianos (alunos e os seus pais) 

que estão vivendo no Município de Sinop-MT, escutar o que têm a dizer sobre a vinda 

para o país, para a cidade escolhida, o trajeto, o processo migratório no Brasil, como foi 

definida a cidade escolhida, e a escola para o seu filho, como também sobre o processo 

de inserção e ensino-aprendizagem dos imigrantes haitianos, com foco na aprendizagem 

da nova língua, investigar quais metodologias e materiais que os professores 

ministrantes das aulas do ensino fundamental I, utilizam em relação à inserção dos 

mesmos na escola, como também saber como essas crianças haitianas são recebidas no 

ambiente escolar pelo corpo docente e os alunos, se existe uma preparação apropriada 

para acolhimento desses alunos, e ouvir sobre as experiências vividas por esses alunos 

haitianos em contato com os outros alunos, professores e todo o corpo docente que faz 

parte do ambiente de ensino-aprendizagem. 

De acordo com estudos de Ávila (2018), o questionamento em destaque se 

detém a qual atitudes tomar para que essas crianças aprendam da melhor forma o 

―ensino por imersão‖, um processo que deve ser de pouco impacto, principalmente 

porque a falta do domínio da língua portuguesa os torna limitados no método de 

aprendizagem, nos vínculos com a comunidade escolar.  

Durante essa pesquisa com observações dessas crianças no âmbito escolar em 

Sinop- MT, como todo estudo para pautar essa análise, observamos que o sistema 

educacional brasileiro não está preparado para receber alunos estrangeiros, por não 

haver políticas públicas para inserir a criança imigrante. 

Nessa situação preocupante a equipe pedagógica fica diante de um grande 

desafio, ao entrevistar algumas coordenadoras nota-se a preocupação em acolher esses 

alunos, principalmente as escolas de ensino fundamental. 

 Desde o início da vida escolar dessa criança nas escolas do Brasil já é 

dificultoso, pois se inicia no ato da matricula, os documentos de comprovação escolar 

que eles trazem geralmente são em francês, sendo que não existe nenhuma política que 
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dispõe de tradutores desses documentos, até mesmo de reconhecimento da grade escolar 

deles para poder saber como enquadrá-los na grade daqui do Brasil, muito menos um 

método de aprendizagem da Língua Portuguesa para adaptação desses alunos ao âmbito 

escolar. 
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Resumo: O século XXI trouxe consigo inovações tecnológicas e digitais que 

influenciam e ditam novas formas de se pensar e intervir na educação, dentro da 

perspectiva dos Multiletramentos que aborda fatores sociais relacionados à diversidade 

cultural e linguística, aspectos afetivos, questões de identidade, ao mesmo tempo em 

que estabelece uma comunicação com outros sistemas semióticos. O nosso objetivo 

neste artigo é analisar algumas unidades do livro Team Up do 9º ano e contribuir com 

atividades práticas para o desenvolvimento dos Multiletramentos a partir da dupla 

dimensão proposta pelos estudiosos do New London Group for the Multiliteracies 

Kalantzis e Cope (2012), em consonância com os pressupostos da Semiótica Social em 

Kress (2018). Os resultados obtidos demonstram que as unidades do livro Team Up 

permitem o trabalho com os Multiletramentos com enfoque em questões raciais, de 

gênero e de engajamento social a partir da temática apresentada nas unidades 

analisadas. Percebemos o espaço escolar como uma extensão da comunidade, portanto o 

enforque nos Multiletramentos nos permite trabalhar de acordo com as demandas 

sociais de nossos alunos.   

 

Palavras-chave: Multiletramentos. Multimodalidade. Engajamento Social. 

 

Abstract: The 21st century has brought with it technological and digital innovations 

that, to a certain extent, influence and dictate new ways of thinking and intervening in 

education, within the Multiliteracies perspective that addresses social factors related to 

cultural and linguistic diversity, affective aspects, identity issues, while establishing a 

communication with other semiotic codes. Our objective in this article is to analyze 

some units in the book Team Up for the 9th grade and contribute, through suggestions 

of practical activities for the development of multiliteracies taking into account the 

double dimension proposed by the scholars of the New London Group for the 
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Multiliteracies, Kalantzis and Cope (2012) in line with the assumptions of Social 

Semiotics in Kress (2018). The achieved results show that the units of the book Team 

Up allow us to work with Multiliteracies focusing on issues of race, gender and social 

engagement starting from the theme presented in the units analyzed. We perceive the 

school space as an extension of the community, therefore the focus on Multiliteracies 

allows us to work according to the social demands of our students. 

 

Key-Words: Multiliteracies. Multimodality. Social Engagement. 

INTRODUÇÃO 

 

A abordagem com os Multiletramentos pressupõe a multiplicidade de 

possibilidades que o aluno tem a seu dispor para produzir e lidar com a linguagem nos 

dias atuais. Os pesquisadores do New London Group for the Multiliteracies Kalantzis e 

Cope (2012) definem como ―P‖ de ―participatory‖ a nova geração participativa e 

conectada às novas tecnologias que requer muito mais do que a dicotomia das aulas 

tradicionais de leitura e escrita em que se separa um momento específico para treinar 

essas habilidades.  Por isso então o uso do termo Multiletramentos para se referir à 

diversidade de letramentos que o aprendiz atual requer ao estabelecer contatos virtuais, 

principalmente através de dispositivos móveis, conectar-se a jogos online e interagir 

como personagens no ambiente virtual, entrar em fóruns online, inclusive em língua 

estrangeira, relacionados a livros, filmes e séries de seu interesse, dentre tantos outros 

recursos que estão a seu dispor. 

De acordo com Kalantzis e Cope (2012), o termo Multiletramentos engloba em 

si dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto está relacionado ao conceito de 

diversidade social, ou seja, o aprendizado do aluno é influenciado pelo contexto cultural 

e social em que ele está inserido. A influência do meio no universo educacional e as 

trocas que os indivíduos estabelecem no momento da aprendizagem são discutidas 

desde a teoria Sócio-Interacionista de Vygotsky. No entanto, até pouco tempo atrás. a 

escola ainda ―fechava os olhos‖ para as diferenças étnico-raciais, de classe, de gênero, 

dentre tantas outras que eram silenciadas no ambiente escolar. Entretanto, os aprendizes 

da geração participativa que estão hoje nas escolas demandam uma mudança de postura 

do professor, do livro didático, do sistema e procuram legitimidade por meio da 

inserção social. Sabemos, no entanto, que apesar dos avanços de todas as discussões 
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com relação à diversidade social há um longo caminho a percorrer para inserir e 

considerar não apenas uma forma padrão de linguagem escrita, incorporar aspectos 

culturais que demarcam a oralidade de determinados grupos como legítimos, etc. 

 O segundo aspecto relacionado aos Multiletramentos engloba o conceito de 

Multimodalidade, uma vez que o aprendiz atual não vivencia mais apenas o momento 

de leitura e produção de um texto como prática escolar. As práticas de leitura e escrita 

aparecem o tempo todo em seu universo ao participarem de grupos de WhatsApp, 

responderem e-mails, criarem playlists de suas músicas favoritas, editarem o perfil do 

Facebook ou publicarem uma legenda para uma foto do Instagram. A escola precisa 

estar atenta às novas demandas tecnológicas e conectar o ensino da língua à prática do 

dia-a-dia desse novo perfil de aprendiz que já está habituado a ―aprender fazendo, 

criando na prática‖, e não recebendo conhecimento apenas através de manuais. 

Em termos da pedagogia dos letramentos, Kalantzis e Cope (2012) definem 

quatro processos de conhecimento, ou ―coisas que nós fazemos para aprender‖, tendo 

em vista abordagens anteriores (ou raízes históricas) que são assim denominadas: 

letramento didático, letramento autêntico, letramentos funcionais e letramentos críticos 

(p. 356). De acordo com a divisão proposta pelos autores os quatro processos que nós 

utilizamos para aprender envolvem o ato de experimentar, conceituar, analisar e aplicar 

os conhecimentos adquiridos.  

Passaremos agora a uma conceituação de cada tipo de letramento, de acordo com 

a definição proposta por Kalantzis e Cope (2012). O letramento didático, como 

esclarecido pelos autores, envolve o conhecimento sistemático que parte da 

conceituação de regras de forma abstrata que podem ser usadas em contextos diversos. 

No caso do letramento linguístico o conhecimento é sistematizado de forma a introduzir 

regras de conhecimento fonológico, gramatical e posteriormente examinar textos de 

livros e outras fontes e recursos que já compõem o cânone didático daquele 

conhecimento. 

O letramento autêntico, por seu lado, tem foco na experiência, ou seja, no 

aprender fazendo. No caso do letramento linguístico há muitos exemplos de materiais 

autênticos retirados de contextos que representam situações de imersão na língua alvo e 

muitos têm foco na produção escrita.  
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Os letramentos funcionais referem-se a aplicar o conhecimento adquirido e, no 

caso do letramento linguístico-discursivo, o uso de gêneros textuais é de fundamental 

importância, visando a aprendizagem por meio de situações reais de comunicação 

através de textos que circulam na sociedade.  

Por fim, os letramentos críticos estão relacionados à análise e aos 

questionamentos das motivações que se sobrepõem aos significados, na busca por um 

ponto de vista crítico no processo do letramento linguístico-discursivo-multimodal que 

envolve a leitura e compreensão oral de textos escritos e orais, incluindo também a sua 

produção.  

Nosso objetivo neste artigo baseia-se fundamentalmente na visão dos 

Multiletramentos proposta pelos pesquisadores do New London Group, Kalantzis e 

Cope (2012), no sentido de proporcionar aos professores de inglês ferramentas que 

dialogam com a diversidade social (aspecto multi-social) e com a multimodalidade 

(interface da linguagem com outros sistemas semióticos), em conformidade com o 

conceito de Semiótica Social em Kress (2018).  

Com base em atividades desenvolvidas em algumas unidades do livro de inglês 

Team Up do 9º ano, aprovado pelo PNLD para os anos de 2017, 2018 e 2019 propomos 

uma análise das atividades desenvolvidas em consonância com os Multiletramentos, 

principalmente no que se refere a possibilidades de engajamento social. A organização 

deste artigo segue a seguinte estrutura: primeiramente apresentamos uma introdução do 

tema, contextualizando a abordagem dos Multiletramentos e os nossos objetivos neste 

artigo. Em seguida apresentamos a fundamentação teórica e os autores que norteiam o 

nosso trabalho. Segue-se a metodologia de trabalho utilizada, a análise de algumas 

unidades do livro em questão que, para fins didáticos, foram subdivididas em seções e 

finalmente apresentamos nossas considerações finais. 

 

1 – REFERENCIAL TEÓRICO  

  

Ensinar uma língua estrangeira na escola regular, principalmente na escola 

pública é um desafio para os professores de inglês, e a aprendizagem da língua, em 

consonância com a visão defendida por Celani (2016) constitui-se como ―um direito 
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inalienável de todo ser humano‖ (CELANI, 2016, p. 546). Acreditamos que o nosso 

papel como professores de línguas ultrapassa a memorização de regras e o uso de 

gêneros textuais para fins meramente didáticos. Entendemos que a sala de aula é um 

reflexo da vida em sociedade, portanto deve abordar temas que refletem uma demanda 

social por direitos humanos, igualdade de gênero, questões raciais, dentre outras tantas 

que constituem os Multiletramentos em seu aspecto social. 

A seleção dos temas nas unidades do livro Team Up, especialmente do 9o ano 

que é o nosso objeto de análise neste artigo não parte de uma escolha aleatória por parte 

das autoras. Percebemos que a diversidade cultural e a valorização de temas de 

relevância universal são abordados no livro e aspectos linguísticos e estruturais são 

incorporados por meio de uma variedade de atividades utilizando diferentes gêneros 

textuais.   

A organização do livro e a escolha dos temas corrobora a visão que Celani 

(2016) defende para a atuação da Linguística Aplicada baseando-se no conceito de 

Moita Lopes (2006) que considera a diversidade cultural dos indivíduos como parte de 

sua formação e busca aproximar teoria e prática. De acordo com Celani (2016), a visão 

que ela defende da Linguística Aplicada 

é mestiça, nômade, explode a relação teoria e prática, não quer 

adotar ou construir teorias sem considerar as vozes dos que vivem 

as práticas sociais, compreende os novos tempos. É INdisciplinar 

(CELANI, 2016, p. 546).  

 

Em tempos em que se busca uma suposta neutralidade de ideologias a partir da 

utopia de uma Escola Sem Partido como querem alguns grupos conservadores do novo 

governo eleito no Brasil, o desafio de se pensar a educação e o ensino de LE como uma 

atividade ―INdisciplinar‖, como argumenta Celani, é em si um posicionamento de 

resistência e de criticidade.  

Ao considerar a diversidade social em sala de aula como fator de aproximação 

da sociedade para dentro dos muros da escola entendemos esse espaço como 

democrático e plural e levamos em consideração o saber local, não apenas o 

conhecimento global como o precursor de práticas educacionais. Jucá (2016) apresenta 

um panorama sobre o modelo de educação jesuíta que ainda hoje influencia o nosso 

pensamento ocidental, baseado na visão do colonizador. Celani (2016) aponta que  
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não sem razão os colonizadores não tinham interesse em 

promover o saber local; pelo contrário, os colonizadores queriam 

suprimir o que ainda não se denominava saber local, sem saber 

que estavam produzindo algo que, depois, quereriam impor como 

saber local‖ (CELANI, 2016, p. 547).  

 

Portanto, nos engajamos no desafio proposto por Celani e Jucá no sentido de 

considerar não apenas o saber global, eurocêntrico como referência, mas também as 

contribuições de outros saberes que constituem a nossa forma de pensar e de agir.  

A diversidade social em sala de aula é também enfatizada por Silva (2014), que 

problematiza a questão da diferença na escola e considera a aula de língua inglesa como 

um espaço para a reconstrução de identidades. A autora defende uma escola que se 

paute pela diferença, ―que legitime a diferença, enxergando-a produtivamente e sem 

considerá-la empecilho para a equidade‖. Ela complementa dizendo que é importante 

―argumentar contra a igualdade e a favor da equidade, defendendo níveis iguais de 

oportunidades para pessoas diferentes‖ (SILVA, 2014, p. 224). Tal concepção é baseada 

em Kalantzis e Cope, para quem uma educação linguística para a equidade precisa estar 

engajada com as identidades dos alunos e essas serem reconhecidas como diferentes. 

As práticas pedagógicas utilizadas no livro Team Up do 9º ano enfatizam temas 

contemporâneos que refletem a diversidade da sociedade como um todo por meio de 

uma interação com diferentes gêneros textuais.  Trata-se de uma abordagem multimodal 

que dialoga, por exemplo, com diferentes sistemas semióticos, em consonância com 

aspectos da Semiótica Social (KRESS, 2003) que considera cada momento de interação 

social como uma oportunidade de aprendizado.  

Percebemos que o trabalho com a teoria dos gêneros do discurso oferece 

diferentes possibilidades de letramento, inclusive envolvendo aspectos multimodais de 

interação com as novas tecnologias e o uso de hipertextos e hipermídias em ambientes 

digitais, conforme postula Rojo e Melo (2017) a respeito da emergência dos letramentos 

contemporâneos na arquitetônica bakhtiniana.  Como argumentam as autoras a 

organização dos enunciados no ambiente digital combina uma variedade de imagens e 

linguagens que não seguem a ordem linear própria dos textos impressos. Acrescente-se 

o fato de que a todo o tempo surgem novos gêneros oriundos do avanço das novas 

tecnologias do ambiente digital. Rojo e Melo (2017) observam que alguns autores, 

como, por exemplo, Marcuschi (2005) denomina de ―gêneros emergentes‖ a nova 

categoria de gêneros advinda do ambiente digital; outros preferem utilizar o termo 
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―gêneros eletrônicos, digitais ou virtuais‖ como Xavier (2006); Peixoto; Ledo (2009), 

Lé (2011). 

Rocha e Maciel (2015) discorrem sobre as teorias bakhtinianas relacionadas ao 

dialogismo e à heteroglossia como fundamento no uso de práticas translíngues (que 

consideram não apenas uma forma de padronização da língua, ou seja, práticas 

monolíngues ou monolíticas) no ensino de língua estrangeira.  As autoras estabelecem 

uma interlocução com teóricos dos estudos pós-coloniais que propõem inverter a lógica 

do pensamento universal e hegemônico nos estudos da linguagem como Canagarajah 

(2013), Kumaradivelu (2012), Biesta (2014) e Mignolo (2010). 

Lessa e Liberali (2012), em consonância com a abordagem via gêneros textuais 

implementaram um projeto de formação continuada intitulado ―Leitura nas diferentes 

áreas‖ que integra um programa mais amplo de Ação Cidadã desenvolvido pela PUC-

SP com enfoque nas questões do Letramento Crítico. O projeto desenvolvido pela PUC-

SP propõe uma formação reflexiva em serviço que contempla todas as áreas do 

conhecimento, não só Linguagens. A ideia é mostrar como a leitura e os gêneros 

textuais estão presentes em todas as áreas do conhecimento, não apenas naquelas vistas 

tradicionalmente pertencentes à Linguagem e às Ciências Humanas. O enfoque do 

programa não é a leitura apenas para fins didáticos, mas o engajamento social dos 

alunos e da comunidade contribuindo para uma Escola Cidadã, com práticas voltadas ao 

letramento crítico em suas inúmeras possibilidades.  

Jordão e Fogaça (2012) desenvolveram um projeto em parceria com a Secretaria 

de Educação do Estado do Paraná para o desenvolvimento de materiais didáticos para 

todas as disciplinas escolares, incluindo inglês e espanhol como línguas estrangeiras. 

Segundo as autoras, o projeto quando foi iniciado apresentava uma única proposta de 

material para um estado grande em diversidade que é constituído por tribos indígenas, 

assim como comunidades de imigrantes europeus, regiões em que a população 

encontrava-se inacessível durante boa parte do ano; comunidades bilíngues nas 

fronteiras com o Paraguai e com a Argentina, e áreas rurais e urbanas, completamente 

distintas entre si. Frente a tal cenário, a alternativa encontrada foi a produção de 

sugestões para os professores que trabalhavam com os materiais já existentes. Dessa 

forma, professores e alunos de línguas estrangeiras receberam textos pré-selecionados, 

sendo o material dos docentes acompanhados por comentários sobre as potencialidades 

dos textos para o ensino de língua estrangeira, baseados no Letramento Crítico e 
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selecionados de acordo com os parâmetros educacionais estaduais. Dessa forma iniciou-

se o trabalho dos consultores junto à equipe de professores de línguas estrangeiras. 

No caso do trabalho com um livro didático como o Team Up o uso de uma 

variedade de gêneros textuais que dialoga com as novas tecnologias possibilita o acesso 

ao ambiente digital através dos próprios links disponíveis nas unidades, e o uso do 

aparelho móvel facilita essa interação. No entanto, alguns alunos, principalmente os da 

rede pública não possuem pacote de dados que possibilite o acesso à Internet em 

smartphones fora de uma rede de conexão WI-FI, principalmente para baixar vídeos ou 

participar de atividades online. É preciso disponibilizar o acesso através de uma 

conexão segura para professores e alunos desenvolverem seus trabalhos interagindo 

também no ambiente virtual dentro da sala de aula.  

O trabalho com gêneros textuais pode ser intensificado e expandido com a 

utilização de recursos tecnológicos, como o WhatsApp, por exemplo.  Aragão e Lemos 

(2017) discutem o uso das novas tecnologias no ensino de línguas e apontam que 

recursos de linguagem e tecnologias disponíveis no WhatsApp, por exemplo, constituem 

importantes ferramentas no ensino/aprendizagem de língua inglesa. Outra contribuição 

para os estudos sobre o uso de novas tecnologias no ensino de línguas estrangeiras é o 

trabalho de Paiva (2017), no qual ela avalia aplicativos móveis como ferramentas para 

se aprender inglês e destaca o uso de vídeos e as formas de interação propiciadas pelos 

aplicativos.     

A apresentação de sugestões para os professores de inglês baseadas no 

Letramento Crítico é um exercício importante em todos os estados brasileiros, levando-

se em consideração a diversidade que estes também apresentam. A questão da 

diversidade é uma das preocupações da abordagem crítica e deve ser considerada no 

ensino de língua estrangeira. De acordo com os pressupostos da Semiótica Social a 

língua é parte de um sistema maior que envolve recursos culturais que contribuem para 

a construção do significado; portanto não é possível dissociá-la de seu contexto sócio-

cultural como uma unidade homogênea e independente. Nosso intuito neste artigo é 

oferecer aos professores de inglês sugestões suplementares baseadas em nossa 

experiência de ensino e nas possibilidades que os temas tratados no livro Team Up do 9º 

ano nos permite.          

       

2 – METODOLOGIA  
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Como metodologia para nossa análise, adotamos alguns dos critérios utilizados 

por Dias (2009) em seu Instrumento de Avaliação do Livro Didático de Língua 

Estrangeira. Utilizamos dez perguntas da autora, listadas no quadro abaixo: 

 

1. ASPECTOS GERAIS 

1.1. Princípios norteadores 

S

SIM 

P

Parc 

N

NÃ

O 

Há preocupação em fazer uso de uma gramática contextualizada, em 

relação aos vários gêneros textuais, ou seja, a gramática é relacionada 

a situações de uso? 

x   

Há preocupação em desenvolver e/ou expandir o conhecimento de 

aspectos socioculturais  dos países da língua alvo, assim como 

valorizar os do nosso país? 

x   

O assunto de cada uma das unidades permite o trabalho 

interdisciplinar, com fins ao desenvolvimento de valores éticos e de 

cidadania? 

x   

1.2.Aspectos gráfico-editoriais 
S

SIM 

P

Parc 

N

NÃ

O 

Os elementos gráficos (tabelas, gráficos, linhas, boxes) contribuem 

para uma maior clareza e precisão da informação veiculada? 
x   

1.3.Autonomia dos alunos 
S

SIM 

P

Parc 

N

NÃ

O 

O aluno é incentivado a desenvolver projetos e/ou aprender mais a 

partir do que foi aprendido em sala de aula? 
x   

A unidade incentiva o relacionamento com o meio virtual, 

especialmente a Internet, visando a complementação da 

aprendizagem? 

x   

2. COMPREENSÃO ESCRITA 

2.1. Textos e Aspectos textuais 
S

SIM 

P

Parc 

N

NÃ

O 

Os textos são autênticos (não foram construídos especificamente para 

a situação de aprendizagem)? 
x   

Há diversidade de gêneros textuais com funções sociais variadas 

(pôsteres, convites, biografias, perfis, anúncios, artigos, reportagens, 

folhetos, receitas, contos, etc.)? 

x   

O layout original do texto é mantido? x   

 

3. PRODUÇÃO ESCRITA 
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3.1. Atividades de Produção Textual 
S

SIM 

P

Parc 

N

NÃ

O 

As atividades propostas para a produção escrita incentivam os alunos a 

usarem a Internet, dicionários, gramáticas, notas de aula etc. como 

fontes de suporte antes e durante o processo de produção textual? 
x   

 

Observamos que o livro Team Up atende aos dez critérios listados acima e em 

nossa análise discutimos de que forma isso acontece. Comentamos algumas das 

atividades propostas nas unidades do livro, em resposta às questões acima apresentadas. 

Para cada questão apresentamos um comentário de determinado aspecto das unidades, 

com base na teoria estudada.    

Neste artigo optamos por analisar os aspectos do livro Team Up que contribuem 

positivamente com a proposta dos Multiletramentos. Certamente, uma análise 

fundamentada nos estudos decoloniais nos conduziria a novas escolhas e críticas, o que 

deixaremos para um segundo artigo. 

 

3 – ANÁLISE  

 

A organização do livro de inglês Team Up do 9º ano segue a abordagem de 

temas atuais que estão em evidência na sociedade contemporânea, tais como 

relacionamentos, direitos humanos no Brasil e no mundo, profissões e aspirações de 

jovens para o futuro, o papel da mulher, artes visuais no Brasil e no exterior, a 

influência dos povos africanos e afrodescendentes na cultura brasileira e a valorização 

de planos e metas para o futuro. 

Na Unidade 2 intitulada ―Human Rights‖ os alunos têm a oportunidade de 

interagir com o tema por meio de uma reportagem de jornal sobre trabalho infantil na 

Índia e também no Reino Unido. A exploração de crianças na confecção de souvenirs 

para celebrações no Reino Unido é também denunciada através da exibição de um 

mural pintado a mão em uma parede de uma loja em Londres.  

A seção ―Stay Tuned‖ dessa mesma unidade apresenta um pôster da campanha 

das Nações Unidas de 2014 sobre Direitos Humanos e menciona alguns dos Direitos 
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Humanos fundamentais (o que poderia incitar debates e a curiosidade dos alunos para 

acessar as campanhas mais recentes). Como parte prática, sugerimos a produção de um 

pôster personalizado da turma sobre valores universais que devem ser respeitados e que 

por algum motivo estejam sendo violados.  Há ainda entrevistas, diários, artigos de 

reportagens online, dentre tantos outros gêneros abordados na unidade. 

O uso de apenas uma variável linguística nos livros didáticos ou pelo professor 

de língua estrangeira em sala de aula (no nosso caso específico do inglês) impõe muitas 

vezes um padrão centralizador, voltado principalmente para aquele que é utilizado no 

centro (EUA e Reino Unido) e que desconsidera a diversidade cultural presente em 

qualquer língua. No capítulo 7 ―Voices from Africa‖ as autoras buscaram incorporar, 

por exemplo, as literaturas produzidas por países pós-coloniais, como no caso da citação 

de um trecho do romance Things Fall Apart (1994) do escritor nigeriano Chinua 

Achebe. O romance retrata os conflitos individuais e sociais que marcaram a chegada 

dos colonizadores britânicos na Nigéria no século XIX. A literatura e o inglês dos países 

pós-coloniais (como é o caso da Nigéria) são apresentados aos alunos por meio de 

escritores e personalidades do continente africano que também são falantes da língua, 

mas que não representam apenas a variante falada no eixo Estados Unidos-Reino Unido. 

A posição da mulher na sociedade é o tema da unidade 4 ―Women in Charge‖ 

que aborda questões relacionadas às oportunidades de trabalho e as possibilidades de 

ascensão profissional. Nesta unidade os estudantes têm a oportunidade de aprender 

sobre as histórias de várias mulheres e os desafios que enfrentam como mães e 

profissionais, sejam elas trabalhadoras do campo, empresárias ou ativistas sociais. A 

lição proporciona a discussão sobre o trabalho da mulher e o empoderamento feminino 

dentro e fora da sala de aula.  

 A luta pela igualdade de gênero e o empoderamento feminino são temáticas 

pertinentes à educação e que dialogam com o contexto social em que estamos inseridos. 

A aula de LE deve se inserir numa visão multidisciplinar e por isso mesmo não pode 

estar alheia a temáticas atuais como a desigualdade de gênero, por exemplo. As 

atividades propostas pelo livro reverenciam escritoras e obras que são reconhecidas pelo 

grande público como Anne Frank em The diary of a young girl e Margaret Mitchel, 

autora de Gone with the Wind, mas também apresentam escritoras desconhecidas do 

público juvenil como Libba Bray, autora de A great and terrible beauty e Bell hooks, 
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uma escritora afro-americana que aborda a dualidade de ser mulher e negra em Ain’t I a 

woman: Black women and feminism. Os trechos citados na lição e os nomes das autoras 

desempenham o primeiro passo na procura por outras fontes que não necessariamente 

pertencem ao cânone de autores notoriamente reconhecidos. 

A contextualização para o ensino da gramática, um dos critérios observados no 

processo de avaliação das coleções aprovadas pelo PNLD (Programa Nacional do Livro 

e do Material Didático), permite que os estudantes compreendam o sentido da gramática 

em seu uso real. Em consonância com este pressuposto a gramática apresentada no livro 

Team Up deve ser compreendida a partir dos contextos verbal e visual. A unidade 3 

―Jobs and Careers‖, por exemplo, tem como um dos objetivos levar o aluno a 

reconhecer e utilizar expressões relacionadas ao mercado de trabalho. Como nas demais 

unidades, a gramática aparece na seção ―Language at Work‖, que, como o título indica, 

aborda a língua em funcionamento. Observamos que as atividades são propostas a partir 

da análise de textos autênticos, cujas estruturas são trabalhadas em situações de 

comunicação oral e escritas. Os alunos são levados a elaborar as regras gramaticais que 

aparecem nestes textos, por meio de análises, induções e inferências.   

 O uso de recursos tecnológicos, como por exemplo o WhatsApp, muito popular 

entre os estudantes, pode ser estimulado através de diversas atividades do livro Team 

Up. Um exemplo é a unidade 6, que tem como tema ―Choices‖, em que os alunos são 

levados a produzir cartas pedindo e dando conselhos. Uma sugestão seria compartilhar 

estas cartas através do aplicativo. Um dos objetivos da unidade é envolver os alunos em 

uma reflexão sobre as decisões e valores que os orientam, assim como suas 

consequências. As autoras enfatizam que nossas decisões são orientadas pelo nosso 

código de ética, pelos princípios que temos e pela nossa percepção do que é certo ou 

errado, justo ou injusto, etc. Baseadas nesse entendimento elas propõem aos estudantes 

que analisem determinada situação, exposta por alguém pedindo auxílio, e que tentem 

ajudar por meio de uma carta. 

Essa resposta, ou mesmo a redação de uma situação problema poderia ser 

compartilhadas através do WhatsApp. Um aluno poderia pedir conselhos sobre um 

problema que está enfrentando, escolher um colega como destinatário e depois comentar 

sobre as dicas que recebeu. Além de poder criar uma situação, o estudante pode também 

compartilhar algo que viu ou ouviu e usar os recursos do seu smartphone para filmar 
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uma situação e pedir que os colegas digam o que fariam naquela determinada 

circunstância. Poderia ser uma imagem, captada na sua rua ou escola, que provocasse 

uma decisão baseada em princípios éticos e morais. 

Para Aragão e Lemos (2017) o WhatsApp permite que situações contextuais 

sejam criadas e articuladas com as culturas, de acordo com experiências e identificações 

dos estudantes. O uso de imagens e sons permite que condições autênticas de produção 

de sentido sejam criadas. A linguagem escrita e/ou falada é articulada com outras 

linguagens, com outros recursos visuais como os emojis ou outras formas de 

expressão.  No WhatsApp  também podem ser criados vídeos, produzidos textos 

multimodais. Com base nessas possíveis funções propomos como atividade 

complementar em sala de aula a criação de materiais que tratem de questões sociais 

relevantes para nossa sociedade, valorizando os propósitos do Letramento Crítico, 

incentivando o respeito pela diversidade cultural e étnica. 

O uso de recursos tecnológicos é incentivado no livro Team Up através da seção 

―Going Digital‖, na qual os estudantes são estimulados a produzirem material digital 

sobre o tema da lição. Para compreendermos como o uso das novas tecnologias é 

incentivado pelas autoras do livro sugerimos como exemplo a unidade 5 ―Visual Arts in 

Brazil and Beyond‖. O tema desta lição são as Artes Visuais e a atividade de produção 

proposta complementa uma exposição realizada pelos próprios alunos, em que cada um 

deles deveria descrever uma obra de arte. A produção de um vídeo, que também poderia 

ser uma apresentação de slides ou uma foto colagem é realizada para reunir os trabalhos 

apresentados pelos colegas na exposição. 

Ao longo desta unidade foram apresentados aos alunos diversos artistas, 

brasileiros e estrangeiros, e suas respectivas obras. Os estudantes tiveram acesso a um 

catálogo online de exposição de arte, ouviram uma apresentação oral sobre o tema, 

aprenderam vocabulário e gramática de forma contextualizada; enfim, receberam 

bastante input para empregarem em uma gravação de vídeo. Certamente nos vídeos 

produzidos pelos alunos serão abordados temas e situações que reproduzem o contexto 

sócio-cultural que eles vivenciam e as identidades que constituem a sua formação, uma 

vez que serão baseados em suas escolhas pessoais e coletivas e nas formas de se 

posicionarem no mundo. 
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De acordo com Kress (2010) há variadas formas de produzir significado e elas 

estão relacionadas a recursos materiais que estão disponíveis e que podem envolver a 

escrita, o discurso, gestos, música, dança, layouts, dentre tantos outros modos. Tanto a 

unidade 1 ―Romance‖ quanto a unidade 8 ―The Next Steps‖ do Team Up apresentam 

atividades relacionadas à música. Na unidade 1 é apresentada a letra de ―Love Story‖, 

uma música da cantora americana Taylor Swift. Para complementar essa atividade o 

professor pode buscar o vídeo da artista e explorar o que acontece nas cenas, propondo 

uma discussão sobre a forma como a letra é retratada.  Um dos objetivos da unidade 1 é 

refletir sobre relacionamentos, conversar sobre narrativas pessoais, criando 

envolvimento interacional. O professor, interessado em se aproximar dos alunos e 

estabelecer um rapport (empatia) poderia propor que alguns deles dissessem o nome de 

uma música romântica que gostassem e se possível explicassem o motivo. O professor 

poderia sortear uma delas e trazer para a sala de aula conectando o interesse dos alunos 

à temática abordada. 

Na unidade 8 a música apresentada é a do artista Bryan Adams, ―Star‖, cuja letra 

fala sobre planos para o futuro, tema da unidade. Esse momento pode ser um momento 

especial para os alunos revelarem seus sonhos e planos para o futuro.  

A unidade propõe aos alunos o estabelecimento de metas e planos para o futuro. 

O professor passa a ter uma dupla função neste momento, atuando não somente como 

um facilitador da aprendizagem, mas como um educador, que se preocupa com o futuro 

de seus alunos. Uma das atividades do livro apresenta passos importantes nesse 

caminho: foco, propósito, apoio, inspiração, aspiração, compromisso e sucesso, palavras 

que podem representar uma nova forma de ver o mundo para aqueles alunos que estão 

desmotivados e descrentes de seus potenciais.  

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise que fizemos das unidades do Team Up do 9º ano foi apresentada em 

resposta às dez questões listadas em nossa metodologia, como critérios de avaliação do 

livro didático. Para comprovar que o assunto das unidades do livro permite o trabalho 

interdisciplinar, com fins ao desenvolvimento de valores éticos e de cidadania 



510 
 

exploramos os temas das unidades 2 e 4. Na unidade 2 foram discutidos os direitos 

humanos e na unidade 4 os direitos das mulheres. 

Para mostrar a preocupação das autoras em desenvolver e/ou expandir o 

conhecimento de aspectos socioculturais dos países da língua alvo, assim como 

valorizar os do nosso país apresentamos a temática tratada na unidade 5, em que os 

estudantes são levados a conhecer obras de artes produzidas no Brasil e no exterior. 

Com o mesmo intuito a unidade 7 leva o aluno a conhecer autores e personalidades do 

continente africano, expandindo seu conhecimento de mundo. 

Em relação às questões que se referem à autonomia dos estudantes e ao 

incentivo para criarem projetos e utilizarem o meio virtual, sobretudo a Internet para a 

complementação da aprendizagem apresentamos a proposta de atividade ―Going 

Digital‖, que aparece, por exemplo, na unidade 5. Outra oportunidade de utilização de 

novas tecnologias pôde ser observada no desenvolvimento da atividade de produção 

escrita na unidade 6 para circulação de mensagens entre os colegas. 

Para ilustrar a autenticidade do material, a funcionalidade dos elementos gráficos 

e o layout dos textos apresentamos um quadro de um programa de voluntariado da 

unidade 3. Utilizando a mesma lição, buscamos comprovar como a gramática é 

apresentada de forma contextualizada e relacionada a situações de uso. 

Finalmente, buscamos apresentar a música, como um dos gêneros textuais 

trabalhados no livro. Observamos que as autoras apresentam propostas de trabalho com 

vários outros gêneros, como artigo de jornal, diário, currículo, mapa, fábula, poema, 

etc., mas elegemos a música para este trabalho, pela sua potencialidade, especialmente 

quando seu uso é facilitado pelas novas tecnologias. As unidades apresentadas para o 

desenvolvimento de atividades com música foram as unidades 1 e 8. 

Portanto concluímos que o trabalho com o livro didático, especialmente aquele 

cujo conteúdo é preparado tendo em vista a teoria dos Multiletramentos, que envolve 

aspectos sociais e multimodais é um caminho possível e viável a ser seguido por 

professores de inglês da escola regular (especialmente os da rede pública, que lidam 

com o desafio de lecionar uma língua estrangeira com poucas aulas semanais, escassos 

recursos tecnológicos e baixos salários).  
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No entanto, adotar um livro didático como é o caso do Team Up analisado neste 

artigo pressupõe alguns desafios, principalmente o de entendê-lo como material de 

apoio e não como um manual a ser seguido em ordem cronológica. A escolha de temas 

de interesse social para integrar as unidades do livro didático como ―Human Rights‖, 

―Women in Charge‖, ―Voices from Africa‖, dentre outros reflete uma intenção de 

engajamento social e de aproximação da escola com a comunidade. O trabalho que 

envolve o Letramento Crítico em salas de aula de LE está em conformidade com a 

formação integral do aluno que foi proposta desde criação dos PCNs (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) no final da década de 90. A implantação da BNCC (Base 

Nacional Curricular Comum) nos próximos anos também pretende formar indivíduos 

para o exercício da cidadania e do bem-estar social. O Inglês enquanto disciplina 

curricular não limita, mas integra o trabalho com a consciência crítica do aprendiz, 

principalmente quando vozes da África são legitimadas no ensino do idioma, o trabalho 

da mulher e a luta pelos Direitos Humanos são trazidos para discussões em sala de aula. 

A escola é uma extensão da comunidade, portanto não estamos à margem das demandas 

sociais, ao contrário, nos incluímos e constituímos os multisaberes, os Multiletramentos.  
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Resumo: O presente trabalho se volta para a análise multimodal das representações 

sociais sobre mulheres latinas reproduzidas pela Lifetime através da série Devious 

Maids, lançada em 2013 nos Estados Unidos. Investigamos se a natureza das 

representações sociais (re)produzidas na série rompe com a história de papéis 

secundários, as estereotipias e a projeção de inferioridade social e opressão cultural das 

mulheres latinas. Nosso estudo é desenvolvido em uma perspectiva multimodal, 

pautado no modelo de transcrição e análise multimodal para imagem em movimento 

(kineicônico) e voltado para os planos contextuais e constitutivos e semiótico-

discursivos da narrativa. Para tal análise, tomamos como macrocategorias de análise os 

modos visual, sonoro e verbal, usando como vetores de representação social o modo 

orquestrador de filmagem (ângulo, enquadramento e iluminação) e o modo visual 

(cenário e figurino), bem como os modos contribuintes de som (trilha sonora e fala em 

aspectos fonológicos), de ação dramática (movimentos e gestos) e de ação verbal (falas, 

discursos). Por meio da série Devious Maids, a Lifetime dá protagonismo e visibilidade 

às mulheres latinas, porém retoma e dá continuidade a representações construídas da 

inferioridade econômica e social das mulheres latinas, as quais são diabólicas e 

manipuladoras que usam seus corpos sexualmente atraentes como moeda de troca. As 

representações são fruto de posicionamentos ideológicos muitas vezes contraditórios e 

sempre implícitos, orientados para empoderar ou subjugar grupos sociais e seus 

membros – o que torna urgente seu estudo em produtos midiáticos, cujo público 

consumidor se torna cada vez mais intangível no mundo globalizado. 

 

Palavras-chave: Mulher Latina. Multimodalidade. Representações Sociais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Narrar é um dos hábitos que nos define enquanto seres constituídos na e pela 

linguagem. De fato, desde pinturas em cavernas, a rodas de contação de histórias, 

grandes peças e romances épicos, diferentes civilizações aperfeiçoaram a arte de 

representar experiências e conhecimentos humanos. A televisão, através da 

representação do cotidiano, de universos paralelos e de reconstruções do passado, deu 

origem à indústria de narrativas, caracterizada por formatos diversos e públicos 

consumidores cada vez mais específicos e críticos. 

O presente trabalho dá continuidade aos estudos sobre narrativas produzidas 

pela televisão, investigando por uma perspectiva multimodal as representações sociais 
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sobre as mulheres latinas na série de televisão norte-americana, Devious Maids. Não se 

trata de uma análise da qualidade do programa televisivo, nem de uma descrição dos 

tipos sociais que são retratados pela série, mas uma investigação sobre quais 

conhecimentos socialmente partilhados sobre as mulheres latinas são reproduzidos pela 

emissora/produtora Lifetime através da narrativa da série. Isto é, questionamos se a 

Lifetime dá continuidade a papeis e esterótipos tradicionalmente associados a essas 

mulheres ou se buscam reorientar suas representações, uma vez que representações 

sociais, como construções sociocognitivas, são também flexíveis e sujeitas a mudanças 

(MOSCOVICI, 2009; ABRIC, 1994). 

A análise linguístico-discursiva de representações sociais permite, dessa forma, 

compreender a relação entre operações mentais, operações linguísticas e processos 

sociais, bem como a construção, por determinado grupo social, situado histórica e 

culturalmente, de seus conhecimentos sobre um determinado objeto da realidade. Para 

conduzirmos nossa pesquisa, estabelecemos dois planos de análise: o primeiro voltado 

para aspectos contextuais e constitutivos da série enquanto produto midiático (que não 

serão abordados no presente trabalho) e o segundo, para a própria natureza semiótico-

discursiva da série. 

No segundo plano de análise, tomamos a natureza multimodal e discursiva das 

representações sociais na série para delinear como macrocategorias os modos visual, 

verbal e sonoro para investigar a rede de significados gerados com sua interação. Além 

disso, tomamos como microcategorias os vetores de representação social de filmagem, 

trilha sonora, tempo, fala, ação dramática, cenário e figurino. Essas microcategorias 

foram utilizadas para analisar as cenas dos episódios que traziam de modo mais saliente 

os temas de representação social emergentes das biografias das personagens.  

Esse artigo divide-se em abordagem teórica das representações sociais e dos 

estudos de multimodalidade, a descrição do percurso metodológico e exposição ampla 

de nossos resultados (análises mais completas podem ser lidas em nosso trabalho 

doutoral) seguida das considerações finais. Vale salientar que o trabalho doutoral 

completo é de natureza interdisciplinar e ainda distante de uma leitura final e absoluta 

sobre as representações sociais, mas uma possível compreensão de uma narrativa 

midiática cuja construção discursiva está orientada para difusão de conhecimentos e 

valores que podem influenciar como as pessoas entendem e agem em relação a um 

determinado objeto do mundo. 
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1 TELEVISÃO E DISCURSOS: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

As pesquisas sobre televisão, principalmente no Brasil, concentram-se em 

expor essa mídia como uma produção de mercado, cujas implicações políticas e 

econômicas são mais relevantes que o conteúdo levado às telas. Olhar para os 

programas televisivos como repertórios de significados simbólicos envolve admitir que 

seus programas não são desprovidos de qualidade e exige a compreensão de seus 

significados a partir de enfoques que contemplem questões de política, identidade e 

hierarquia social.  

O poder social dos meios televisivos pode ser considerado uma propriedade de 

valor simbólico, através da qual é possível atrair ou dirigir a atenção da audiência para 

assuntos ou interpretações que favoreçam aqueles com poder, conferindo legitimidade, 

mobilizando ou persuadindo o telespectador, divertindo e entretendo. Um modo de 

compreendermos a rede de significados que emergem das construções simbólicas da 

televisão é através das representações sociais que um grupo cria sobre os objetos do 

mundo – o que implica controle dos discursos, através dos quais construímos 

conhecimentos e representações sociais.  

As representações sociais, portanto, podem ser compreendidas como  a 

manifestação sociocognitiva dos conhecimentos de um grupo social. Primeiramente 

descrita, no âmbito da psicologia social, por Moscovici (1978), mas expandida por 

Jodele (2001) e Abric (1994), as representações não devem ser vistas como um núcleo 

sólido e imutável de saberes, mas construções de um núcleo estável, constituído de 

aspectos menos permanentes cujas configurações se alteram com os investimentos 

ideológicos e a história do conhecimento na sociedade. 

Para Moscovici (2009), as representações contribuem para a construção da 

própria realidade social, tornando formas não familiares de conhecimento em familiares 

e sustentando as práticas de diferentes grupos sociais através da orientação de ideias e 

práticas dos membros desses grupos. Ou seja, as representações sociais 

convencionalizam objetos, pessoas ou eventos, localizando-os em uma categoria e 

gradualmente os estabelecendo como modelos de certo tipo, compartilhado por um 

grupo de pessoas. 

Nesse sentido, as representações são transmitidas aos membros dos grupos 

sociais e se tornam um produto do tempo e do espaço, cujo poder deriva de seu sucesso 

em ―controlar a realidade de hoje através da realidade de ontem e a continuidade que ela 
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pressupõe‖ (MOSCOVICI, 2000, p.24). Por isso, as representações não são criadas em 

isolamento, mas são criadas de alguém para outro alguém e, uma vez criadas, ganham 

vida própria, circulando, fundindo-se, repelindo e dando origem a outras representações.  

Para que as representações sociais funcionem como processos coletivos de 

geração de sentidos que resultam em cognições coletivas e, consequentemente, em 

vínculos entre sociedades e grupos sociais, são ativados dois mecanismos 

sociocognitivos: ancoragem e objetivação. A objetivação é o processo pelo qual o 

desconhecido é transformado em algo concreto que podemos perceber e controlar. De 

acordo com Moscovici (2009), a objetivação traz aquilo que até então inexiste para o 

universo do conhecido por meio de hipóteses concretas sobre o objeto gerando uma 

imagem coerente e que exprime o objeto da representação. 

O mecanismo da ancoragem, por sua vez, implica na passagem da ideia para 

contextos familiares, fazendo com que novas representações sejam incorporadas às já 

conhecidas e sejam, simultaneamente, transformadas por aquelas. Com isso, ideias não 

familiares se tornam familiares e passam a integrar o repertório de referências de uma 

sociedade. Chamon (2006) pontua que o processo de ancoragem se refere ao 

enraizamento social das representações através da integração cognitiva do objeto 

representado num sistema de conhecimentos já existente. 

Jodelet (2001) ressalva que, enquanto representações de objetos, as 

representações sociais podem apresentar defasagens em relação a seu referente, as quais 

podem apontar para implicações pessoais e engajamentos sociais dos indivíduos. São 

três as formas de defasagens apontadas pela autora: distorções, suplementações e 

subtrações, ou seja, o exagero de atributos do objeto, a atribuição de atributos não 

naturais ao objeto e a omissão de atributos do objeto da representação.  

Um caso específico desse interesse se dá no estudo de instituições que 

contribuem para reprodução de representações sociais, como a mídia de comunicação de 

massa. A televisão, em particular, reconfigurou a produção de representações sociais 

através do que Alexandre (2001, p.121) chama de espetacularização do social. Neste 

processo, a televisão fez com que o entretenimento infiltrasse a realidade, isto é, a 

complexidade e fascínio do ilusório passaram a se aproximar muito mais da realidade 

que as próprias práticas discursivas comprometidas com o mundo real. Vivemos, 

portanto, o apogeu da representação social, tornando urgente a reflexão sobre quais 

representações encontram maior ou menor espaço televisivo e as causas dessa 

distribuição. 
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A distinção de eixos de fixidez e prática nos remete aos estudos de Jean Claude 

Abric (1994) sobre a natureza contraditória das representações sociais. Esse autor parte 

do princípio de que a realidade é toda representada e reconstruída pelos sistemas 

cognitivos e integrada a sistemas de valores que dependem da história e do contexto 

ideológico e histórico que os circundam (ABRIC, 2001, p.12). Por isso, as 

representações são formuladas e acessadas pelas práticas discursivas, ao mesmo tempo 

em que situadas pelo lugar que o indivíduo, ou os grupos sociais, ocupa(m) no sistema 

social. 

Um aspecto comum aos desenvolvimentos das teorias de representação social é 

a relevância das produções discursivas e do léxico em particular. Como defende 

Matêncio (2006), as representações sociais articulam uma face cognitiva e uma face 

social, a qual caracterizaria a língua em uso nas práticas sociais, tornando necessária 

uma análise discursiva e interacionista das representações nos discursos, já que são 

nestes que elas virão ―à tona‖. Em outras palavras, as palavras são suporte para as 

representações sociais, isto é, se concretizam através das estruturas da língua tanto na 

oralidade quanto na escrita (HARRÉ, 2001). 

Vale ressalvar que, nas séries televisivas, a representação social é construída 

com a contribuição de outros modos semióticos além do verbal. Assim, se o modo 

verbal leva a determinadas representações, é possível também que imagem e som 

engendrem processos próprios de representação, os quais podem divergir ou acentuar o 

que é proposto verbalmente. 

 

2 A MULTIMODALIDADE E O ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES 

 

Nosso trabalho, ao se debruçar sobre representações sociais (re)produzidas por 

uma narrativa televisiva, entende que as narrativas são práticas comunicativas cuja 

produção de sentido envolve modos como língua, gesto, som e música (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2001), em um processo intrinsecamente cultural e social, mas nem sempre 

harmônico. Em outras palavras, as narrativas (re)distribuem relações semânticas e, por 

isso, podem ser caracterizadas como eventos multimodais. 

De acordo com Jewitt (2009), quatro pressupostos orientam pesquisas no 

campo da multimodalidade. O primeiro pressuposto remete à compreensão da língua 

como componente de um conjunto multimodal, dividindo com outros modos o poder de 

gerar sentido. A imagem e o som, por exemplo, deixam de ser aspectos paralinguísticos 
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ou subalternos à linguagem verbal para terem suas potencialidades reconhecidas e 

investigadas como mecanismos de significação. Com isso, a multimodalidade iguala a 

responsabilidade de uso dos modos na produção discursiva e nos permite pensar em 

produções de sentido contraditórias entre modos ou, ainda, repensar os usos dos modos 

em gêneros mais tradicionais como os artigos científicos ou matérias jornalísticas. 

As relações de tensão e contradição entre modos, de outra forma, nem sempre 

são percebidas pelo cidadão comum, uma vez que grupos sociais específicos detêm o 

acesso, os meios e as técnicas de geração de sentidos, utilizando-as para mobilizar seus 

próprios sistemas de crenças e valores. Por isso, saber interpretar como os modos geram 

sentidos de acordo com as ideologias que fundamentam o evento comunicativo pode 

esclarecer o indivíduo de sua concorrência para um mesmo sentido proposto pelos 

demais modos ou para sentidos diversos.  

Dessa maneira, um filme ou série que em sua dimensão narrativa e textual 

difunde ideologias feministas pode usar os recursos semióticos da imagem em 

movimento para a proliferação de estereótipos visuais da mulher e da mulher feminista 

que atuem na direção oposta dos valores feministas. Esse aspecto é particularmente 

importante no processo de produção e reprodução das representações sociais, as quais 

podem dar continuidade a percepções assimétricas de um grupo social sobre outro grupo 

e seus membros, mesmo que apresentadas midiaticamente como uma caracterização 

positiva de seu referente. 

Como consequência do primeiro princípio, as perspectivas de análise 

multimodal também sustentam a modelação social, cultural e histórica dos modos para 

realizar uma dada função em um contexto físico e temporal específico. Os modos são, 

portanto, a junção dos potenciais inerentes a sua materialidade e das seleções pela 

cultura de um dado grupo de aspectos desses potenciais e sua modelação ao longo do 

tempo. Nas palavras de Norris (2004, p.152) "os modos são construídos como entidades 

distintas (...) mas não são unidades fixas. Um modo é um conceito fluido de um grupo 

de signos que ganharam significado em nosso desenvolvimento histórico". 

É o uso social de uma dada materialidade que gera modos diferentes (o som dá 

origem à fala, à música, à trilha sonora) e esses modos não podem ser compreendidos de 

uma mesma maneira mesmo que haja similaridades de materialidade e até recursividade 

entre si. Por isso, apesar de terem em comum os aspectos do léxico, da sintaxe e da 

gramática, a materialidade da fala - o som - é totalmente diferente da materialidade da 
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escrita - gráfica; logo, os recursos oferecidos pelo som não vão encontrar "unidades 

correspondentes" na escrita. 

O quarto pressuposto pode ser inferido a partir de tudo que já foi discutido e 

nos remete à influência do contexto e das demandas e interesses dos atores sociais. A 

relação entre geradores e difusores de textos é bastante relevante para uma comunidade 

globalizada na qual abundam textos cuja produção e circulação não são executadas 

pelos mesmos sujeitos, mas por equipes que devem observar interesses institucionais 

diversos.  

Para narrativas midiáticas de entretenimento, por exemplo, quem escreve, 

quem dirige, quem produz e quem transmite são instâncias diferentes que organizam 

interesses mercadológicos e estéticos em um diálogo não simétrico de poderes. 

Evidência dessa assimetria está na atribuição de autoria ao produtor executivo, em 

detrimento do diretor ou dos roteiristas e da contratação cada vez mais comum de uma 

equipe de roteiristas – a qual responde, principalmente, aos interesses do produtor 

executivo. 

Em consonância com abordagens multimodais, temos de buscar, para analisar a 

(re)produção das representações sociais nas séries de televisão, propostas que se voltem 

para a compreensão interligada dos modos, afinal, já no próprio cinema as palavras, 

imagens, sons e cenas são inter-relacionados em uma constelação de significados 

(BAUMGARTEN 2003). O que pede ruptura com práticas ainda correntes que de 

análise de textos audiovisuais marcada pela escolha de um modo sobre os demais, ou 

voltada para a reflexão do uso de recursos apenas à própria visualidade. 

A proposta de análise multimodal que toma por base a não desarticulação dos 

diferentes modos, feita por Burn e Parker (2003), recebe o nome de teoria kineicônica 

(do grego kinei, movimento e eikon, imagem) e enfatiza a inter-relação entre modos que 

contribuem com a imagem em movimento. Para isso, os autores distinguem 

especificamente para a imagem cinematográfica, orquestradores (espaço e tempo) e 

modos contribuintes (movimento, luz, figurino, cenário). 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. 

Se toda narrativa precisa de um tempo e espaço para ocorrer, a relação entre ambos em 

uma série deve ser organizada o suficiente para que a audiência acompanhe o 

desenvolver da ação e/ou das personagens. Em narrativas audiovisuais, entretanto, o 

espaço ganha destaque sobre o tempo, pois é visualmente que o espectador localiza as 
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personagens, ao passo que o tempo pode ser suprimido, retardado ou acelerado de 

acordo com o interesse do narrador. Os modos contribuintes, por sua vez, constituíram 

algumas de nossas categorias de análise. 

Compreender como funcionam os modos das narrativas audiovisuais muito tem 

auxiliado pesquisas no âmbito da comunicação social, do cinema e das artes cênicas. No 

campo de análise multimodal, particularmente de influência sistêmico funcional, a 

contribuição dessas áreas é negligenciada em favor de uma gramaticalização limitante 

para análise. Como produtos culturais, as narrativas de cinema e televisão vão além do 

entretenimento, isto é, podem ser compreendidas como pontos de vista sobre a realidade 

que se mostram ao telespectador. Portanto, emissoras, distribuidoras, produtores e 

roteiristas podem ser vistos como uma coletividade que se organiza em função de 

ideologias e constrói práticas discursivas em tela que remetem às condicionantes 

sociais, históricas e culturais que cativem a audiência. Nessa construção, personagens, 

cenários e eventos são usados também para difundir discursos e reproduzir 

representações sociais que podem contribuir para sistemas de desigualdade social.  

A produção, (re)produção e reprodução de representações sociais sobre 

aspectos do mundo através do encenado estabelece relações entre o fictício e 

conhecimentos, emoções e crenças circulantes na sociedade. Se essas representações 

propostas pela televisão são pejorativas (ou estereotípicas) podem criar percepções 

negativas e orientar os telespectadores para comportamentos negativos em relação ao 

objeto representado. Na seção seguinte, portanto, discorremos sobre como articulamos 

em uma análise multimodal, uma proposta discursiva de análise das representações 

sociais. 

 

3 MÉTODO E ANÁLISE DE DEVIOUS MAIDS 

 

Nossa pesquisa, de natureza interdisciplinar e qualitativa, se volta para as 

representações sociais sobre as mulheres latinas na série televisiva Devious Maids, na 

comunhão dos estudos de representação social, narrativa e multimodalidade. Ou seja, 

investigamos o produto narrativo de um dado grupo social (Lifetime), a partir de um 

posicionamento ideológico e atendendo a interesses também mercadológicos, o qual 

(re)produz representações sociais sobre as mulheres latinas para um público 

telespectador.  



522 
 

Como a série possuía quatro temporadas e cinquenta e dois episódios, usamos os 

índices de audiência e o caráter de ineditismo da primeira temporada como critérios 

para sua escolha como corpus restrito. Também não estávamos desatentos ao fato que 

Marc Cherry (roteirista e criador da série) tomou por base a série mexicana Ellas 

son...la alegria del hogar (produzida pelo Grupo Televisa e transmitida de 26 de abril a 

19 de julho de 2009), porém não realizamos paralelos entre os produtos, em função das 

diferenças evidentes em termos narrativos, estéticos e, particularmente, em decorrência 

de nosso foco nas representações sociais sobre as mulheres latinas nos Estados Unidos – 

ausentes na proposta da série mexicana. 

No que diz respeito à narrativa, foi possível identificar os temas que a série 

associava com maior recorrência à mulher latina, os quais seriam os temas das 

representações sociais: estereótipos sobre latinxs, sotaque ao falar inglês, 

liberdade/independência financeira, maternidade, relacionamento com homem 

americano/com homem latino, religiosidade. Com esses temas/representações centrais, 

identificamos as cenas que os abordavam com maior tempo e saliência para o próximo 

passo de análise. Daí, definimos como microcategorias de análise os vetores de 

representação da cena (figurino e cenário), da narrativa (tempo, fala, imagem, ação 

dramática) e técnicos (modo de filmagem e trilha sonora). 

Apesar das diferentes pesquisas multimodais já realizadas, não havia, até nosso 

trabalho, uma proposta metodológica com categorias bem definidas para transcrição e 

análise de produtos audiovisuais televisivos e narrativos. Na verdade, durante a revisão 

da literatura, encontramos propostas para filmes e até descrições multimodais de 

propagandas audiovisuais, porém, o universo da narrativa seriada permanecia quase 

inexplorado – uma exceção parcial seria a tese de Pereira (2014), da qual emprestamos 

o esquema geral para mesclar ao processo de transcrição, descrição e interpretação já 

elaborado por Burn e Parker (2003) e Burn (2013).  

A partir da pré-seleção dos vetores de representação, os arranjamos de acordo 

com as funções que exercem na cena: vetores contextuais (cenário, personagens e 

figurino); vetores da narrativa (tempo, da fala, da ação dramática e da imagem); e 

vetores técnicos (modo orquestrador de filmagem e trilha sonora). Essa organização 

permite ao leitor entender como a cena é construída, o que nela se realiza e como a 

filmagem realiza multimodalmente o evento narrativo. Vale salientar que as cenas 

foram identificadas de acordo com a numeração de ocorrência na pesquisa e o episódio 

a que pertence (Quadro 1). 
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Quadro 1 Quadro da estrutura de trabalho para as cenas de Devious Maids 

Cena XX - Episódio XX 

Cenário  

Personagens  

Figurino  

TEMPO FALA 
AÇÃO 

DRAMÁTICA 
IMAGEM 

    

Modo 

orquestrador 

da filmagem 

 

 

 

 

Trilha sonora  
Fonte: Cavalcanti (2017) base em Pereira (2014) e Parker (2013) 

 

Mesmo que o tempo não seja em si um modo semiótico, o utilizamos como vetor 

de representação, pois está implicado na duração dos planos de ação e a velocidade dos 

turnos de fala, aspectos que contribuem para os efeitos dramáticos ou cômicos da série. 

As informações de tempo e as próprias falas foram retiradas das legendas disponíveis 

nos sites <addic7ed.com> e <opensubtitles.org>. Na análise dos diálogos, meio pelo 

qual as representações sociais se manifestam linguisticamente e são (re)produzidas entre 

personagens e para os telespectadores como realizações investidas ideologicamente, 

observaremos a distinção de Van Dijk (1991) sobre as estruturas ideológicas do 

discurso, como volume, entonação, prolongamento de sílabas, ênfases (que variam de 

acordo com a posição social, emoção ou contexto situacional); aspectos lexicais e 

sintáticos como a escolha das palavras, a organização das sentenças, topicalizações, uso 

de ironias ou metáforas.  

 

 

 

 

3.1. AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE AS MULHERES LATINAS 

 

Retomando a natureza multimodal do nosso estudo, achamos pertinente 

observarmos a composição visual da série para as cinco mulheres que compõem de 

modo consistente os principais núcleos narrativos da série: Marisol Suarez, Zoila e 

Valentina Diaz, Rosie Falta e Carmen Luna – a personagem Flora Hernandez aparece 
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com frequência, em retrospectiva, pois sua morte promove o desenvolvimento do arco 

narrativo da temporada. Em seguida, com os dados dos planos contextual e semiótico-

discursivo, identificamos quais representações eram mais recorrentes (centrais) e menos 

recorrentes (periféricas):  

 

Figura 14 Esquema da representação social sobre mulheres latinas em Devious Maids 

 

Fonte: Cavalcanti (2017) 

 

Apesar da diversidade étnica das atrizes (representação central ‗imigrante‘), os 

papeis que as atrizes receberam estreitam as origens aos grupos mexicano (Rosie, Zoila 

e possivelmente Marisol) e porto-riquenho (Carmen). Ainda, Valentina, filha de Zoila, 

herda os traços físicos do pai, com cabelos escuros e pele clara, ao passo que o filho de 

Marisol, por sua vez, adotado, também expõe a tendência de ―embranquecimento‖ de 

gerações posteriores de famílias latinas já emigradas para os Estados Unidos. Isto é, a 

Lifetime sinaliza que além de estar no país, aprender os costumes e falar a língua, 

sujeitos de contextos culturais não americanos para serem aceitos como membros de tal 

grupo devem, também, passar por uma assimilação de traços étnicos. 

Ainda sobre o físico da mulher latina (representação central ‗sensualidade‘), 

comum às mulheres latinas da série está o padrão de beleza baseado em cabelos 

compridos escuros, seios e quadris volumosos e pernas longas (ou alongadas por saltos). 

A sexualização dos corpos sensuais das mulheres latinas, tal como aludido em nossa 

fundamentação, ocorre tanto pelo figurino das personagens quanto pela exposição de 
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seus corpos em diversas cenas da primeira temporada. No primeiro caso, as cenas 

envolvem principalmente Flora Hernandez e Rosie Falta, ao passo que o figurino é 

proposto como vetor de representação da sensualidade de Valentina e Carmen Luna.  

O processo de objetivação e ancoragem das representações sociais sobre as 

mulheres latinas não rompe com caracterizações sensuais da mulher latina, nem com 

seu posicionamento marginal na sociedade americana. De fato, essa marginalização 

ocorre pelo próprio papel social que assumem enquanto protagonistas: são domésticas e 

dependem dessa profissão para o desenvolvimento de suas narrativas. De modo 

complementar, as mulheres latinas são frequentemente levadas a cenas de sensualidade 

e recursos audiovisuais que recorrem a estereótipos sobre as culturas latinas nos Estados 

Unidos, homogeneizando sua diversidade.  

No que diz respeito à representação central ‗conhecimento linguístico‘, por sua 

vez, as mulheres latinas são, em Devious Maids, mais fluentes em inglês que mulheres 

de outros grupos étnicos e abrem precedente nas séries americanas ao fazerem uso do 

espanhol em seus diálogos. Na verdade, a língua espanhola é mais frequentemente 

usada pela empregada Rosie Falta, imigrante recém-chegada, e de modo esporádico e 

para funções específicas, por Zoila Diaz e Carmen, para expressar raiva ou surpresa 

(―tan pronto?”, ―salsichon de cimento‖, ―carajo‖). Esse uso pontual é característico da 

estratégia de code switching, porém, a ocorrência midiática pode apenas reforçar a 

natureza exótica dessa língua e seus falantes, uma vez que Valentina, Marisol e o patrão 

de Carmen (Alejandro Rubio), por seu grau de inserção na cultura americana, não são 

vistos usando a língua espanhola. Em cenas em que imigrantes de outras etnias 

aparecem, a barreira linguística reforça a divisão ―nós/eles‖ entre americanos e outros 

grupos étnicos e, com isso, a inferiorização social de sujeitos bilíngues. Por essa 

perspectiva, a Lifetime reforça o poder social decorrentes da fluência em língua inglesa. 

A maternidade, por fim, se desenvolve a partir do fato que três das cinco 

protagonistas são mães e é em função dos filhos que suas narrativas se desenvolvem – 

na verdade, mesmo para Carmen, que não é mãe, há menção de seu foco profissional 

derivar da impossibilidade de ter filhos e Valentina recebe uma proposta de vender seus 

óvulos/maternidade. Com a análise das cenas, a construção da representação social 

sobre mulheres latinas mostra a maternidade latina como autossacrifício em favor dos 

filhos cuja criação é de predominância e quase exclusividade da mulher, ou seja, é 

vinculada a ideologias sexistas ou à desestruturação da (estéreo)típica família latina.  
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Enquanto o telespectador assiste à trama de investigação e aos dramas de cada 

protagonista, também objetiva e ancora conhecimentos multimodalmente (re)produzidos 

e dificilmente reflete sobre os mesmos. É o exercício da discussão e reflexão sobre os 

resultados de nossas análises sobre as representações sociais em Devious Maids que 

queremos, com o nosso trabalho, estimar dentre os espectadores brasileiros. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na pesquisa baseada na série televisva Devious Maids, pudemos encontrar uma 

proposta de visibilização de um grupo social em ascensão nos Estados Unidos, tanto 

pela expressividade no mercado de trabalho quanto pela participação política. De fato, a 

dramédia adaptada de um produto mexicano é o primeiro programa a não somente 

trazer um grande número de mulheres latinas às telas como de coloca-las como 

protagonistas. Todavia, a proposta não envolve práticas discursivas que promovem a 

diminuição da assimetria de poder social ou econômico das mulheres latinas: referidas 

como imigrantes e pobres, seus papeis na série implicam sempre uma relação com o 

serviço doméstico nas casas de americanos ricos e a impossibilidade de integração 

social por carregarem fortes sotaques em sua fala da língua inglesa. A isso soma-se, a 

própria caracterização física das mulheres na série que abre espaço para uma leitura de 

consumo dos seus corpos ou apropriação dos mesmos por terceiros por meio da 

sensualidade e seminudez. Outras representações centrais sobre as mulheres latinas 

identificadas na série envolvem a maternidade e a submissão nas relações com homens 

americanos e latinos – que não são construções positivas para o grupo social em 

questão. 

A televisão nos abre janelas para aprender o mundo, usando ―apresentações‖ 

particulares desse mundo. Nesse processo, as representações sociais podem ser 

confirmadas, reproduzidas ou produzidas de diferentes formas, de modo que elas não 

são um reflexo nem simplesmente informam a realidade: elas se tornam no que 

concordamos intersubjetivamente que é a realidade. Isso não se dá livre de 

investimentos ideológicos, afinal, as representações são sempre de um grupo social 

sobre alguém ou algo – o que é particularmente perigoso porque as consequências das 

representações sociais vão bem mais além que a construção cognitiva da realidade, pois 

―sua linguagem penetra todos os interstícios do que chamamos realidade‖ 



527 
 

(MOSCOVICI, 1998). Por outro lado, alguns grupos possuem mais acesso à esfera 

pública e seus recursos discursivos, fazendo com que o acesso de outros a meios de 

contestar ou reformular construções do real seja mais restrito. Dessa maneira, aqueles 

com acesso aos meios de construção da realidade são aqueles cuja versão da realidade é 

reificada e legitimada como ―reais‖. 

Além disso, quando recebemos as representações por um canal de comunicação 

de massa, tal como a televisão, devemos estar atentos que seu consumo acrítico pode 

levar à legitimação de recortes pré-selecionados da realidade, ou seja, se estamos 

distante da realidade que nos é apresentada, sem meios de verificar sua verossimilhança 

contextualizada, há maiores chances de assumirmos maiores graus de realidade naquilo 

que é proposto. O tratamento marginal e inferiorizado de mulheres latinas, quando 

apresentado pela televisão no horário nobre sob o manto do entretenimento assume um 

poder institucional que dá continuidade a práticas de discriminação dessas mulheres – 

indo de encontro às conquistas feministas e dos direitos humanos por todo o globo. 
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Resumo: O projeto ―Compartilhando Saberes: uma Leitura Crítica da BNCC do Ensino 

Fundamental à Luz dos Novos Letramentos‖ foi um projeto desenvolvido no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e teve como objetivo analisar os 

fundamentos da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental à luz dos 

novos letramentos ou multiletramentos, observando como estas concepções estão 

inseridas no documento e as implicações para a prática pedagógica do ensino da Língua 

Inglesa. A pesquisa é de natureza qualitativa e foi dividida em três momentos: leitura de 

documentos, encontros com os participantes da pesquisa e aplicação de dois 

questionários como instrumento de pesquisa, para posterior análise. Os participantes da 

pesquisa foram professores de Língua Inglesa da Rede Estadual e Municipal de ensino 

do município de Humaitá-AM e discentes do Curso de Letras – Língua Portuguesa e 

Língua Inglesa. Como proposta para este artigo, procedemos à análise de dados gerados, 

fazendo um recorte da representação dos discentes. O aporte teórico da pesquisa busca 

cotejar a leitura da BNCC com pesquisadores dos novos letramentos ou 

multiletramentos, quais sejam: Cope; Kalantzis (2009), Gee (2000); Lankshear; Knobel 

(2011), Rojo (2012) entre outros, que discutem acerca das mudanças no processo 

educativo e da ressignificação dos saberes requeridos do sujeito frente à era digital e a 

diversidade de mídias eletrônicas disponibilizadas. Salienta-se que os resultados 

esperados no projeto de pesquisa foram o estabelecimento de uma discussão crítica 

acerca do tema proposto por meio dos encontros com os participantes e a contribuição 

com subsídio acadêmico por meio das reflexões empreendidas no exercício da pesquisa. 

Como resultado de análise, observou-se que os discentes compreendem necessária a 

adequação da escola para o uso de tecnologias em atendimento às orientações da 

BNCC, porém, apontam a partir de experiências vivenciadas, dificuldades para 

implementação da Base devido a condições da estrutura das escolas. 

Palavras-Chave: Ensino de Língua Inglesa; BNCC; Novos Letramentos 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao refletir sobre a proposta da Base Nacional Comum Curricular – BNCC do 

Ensino Fundamental para os Anos Finais, tecemos algumas considerações iniciais. 

Primeiramente, as reflexões aqui apresentadas decorreram do desenvolvimento de um 
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projeto de pesquisa intitulado Compartilhando Saberes: uma Leitura Crítica da BNCC 

do Ensino Fundamental à Luz dos Novos Letramentos, vinculado ao Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC. O projeto em tela teve como 

objetivo geral analisar os fundamentos da Base Nacional Comum Curricular do Ensino 

Fundamental, considerando de modo específico o componente curricular de Língua 

Inglesa, realizando a leitura à luz dos novos letramentos ou multiletramentos, e 

observando de que maneira estas concepções estão contidas no documento seja de 

maneira implícita ou explícita e quais seriam as implicações para a prática pedagógica 

do ensino do componente em questão. 

A motivação em pesquisar questões como estas deve-se, inicialmente, à 

preocupação de inteirar-se de um documento recente, que teve sua terceira versão 

homologada em dezembro de 2017, e que se faz necessária a realização de uma leitura 

crítica do mesmo, seja por parte dos formadores, dos acadêmicos em formação inicial 

ou dos professores da rede pública de ensino. Assim, na proposta do documento, 

percebe-se uma direção a considerar uma sociedade tecnologizada que precisa dar conta 

de demandas frente aos fenômenos que decorrem desta realidade e que em certa medida 

afeta diretamente os espaços educativos. 

Em relação ao ensino da Língua Inglesa, nota-se que na proposta da BNCC 

considera-se duas implicações: a interculturalidade e os letramentos (BRASIL, 2017).  

No que se refere à questão da interculturalidade, a concepção da Língua Inglesa é de 

uma língua que promova a comunicação, mas que também a considere como língua 

franca, ou seja, uma língua desterritoralizada cujo uso não pertence única e 

exclusivamente a uma nação.   

Já em relação aos  letramentos, o documento aponta para uma visão mais 

ampliada do conceito, de modo especial às práticas sociais do mundo digital, onde se 

entende que a língua possa realizar este papel de promover a participação e circulação 

destes saberes, levando em consideração ―as diferentes semioses e linguagens (verbal, 

visual, corporal, audiovisual). Essas práticas criam novas possibilidades de identificar e 

expressar ideias, sentimentos e valores.‖ (BRASIL, 2017, p. 199). 

Nesta direção, observa-se que o documento aponta como norte, a leitura de uma 

sociedade inscrita na pós-modernidade que visa considerar o sujeito inserido no mundo 

globalizado e que precisa, além das formas estruturais da língua, ter condições de 

estabelecer práticas sociais, nas quais essa língua seja um meio de interação nestas 

novas realidades. 
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O aporte teórico  que fomentou tais reflexões buscou cotejar a leitura da BNCC 

com pesquisadores dos novos letramentos ou multiletramento, quais sejam: Cope; 

Kalantzis (2009), Gee (2000); Lankshear; Knobel (2011), Rojo (2012), entre outros, que 

discutem acerca das mudanças no processo educativo e da ressignificação dos saberes 

requeridos ao sujeito frente à era digital e a diversidade de mídias eletrônicas 

disponibilizadas. 

Nas seções que seguem, abordamos de maneira panorâmica os novos 

letramentos ou multiletramentos, os fundamentos da BNCC, o percurso metodológico 

da pesquisa, a análise dos dados gerados e as considerações finais. 

1 NOVOS LETRAMENTOS OU MULTILETRAMENTOS 

 

 É inegável que os estudos sobre letramento já vêm se consolidando nas últimas 

décadas. Porém, como é natural no próprio processo de significação, muitos conceitos 

também vão se modificando e com os estudos do letramento não foi diferente. O 

caminho de construção dos conceitos epistemológicos foram passando por 

transformações e ressignificações. Street (1984 apud VIANNA, 2016), ao sentir-se 

insatisfeito com as perspectivas para os estudos do campo, propõe um novo olhar, 

buscando propor que se volte às formas como os sujeitos constroem significados às 

práticas da leitura e da escrita.  

  Kleiman (1995, p. 16) afirma que ―os estudos já não mais pressupunham efeitos 

universais do letramento, mas pressupunham que os efeitos estariam correlacionados às 

práticas sociais e culturais dos diversos grupos que usavam a escrita‖.  Nesse sentido, 

não basta que o sujeito letrado se aproprie de forma técnica dos saberes inerentes, mas 

que também possa estabelecer relações com a realidade a sua volta, sendo possibilitado 

de operar sobre ela. Assim, considera-se que além dos aspectos cognitivos nos estudos 

sobre a leitura e a escrita, passou-se a considerar a interação e as práticas sociais (GEE, 

2000).  

 Dentre as várias denominações derivadas dos estudos do letramento, houve a 

necessidade de estabelecer uma pedagogia dos multiletramentos (ROJO, 2012). Tal 

denominação surge inicialmente em 1996 como resultado de um manifesto num 

colóquio de pesquisadores do letramento, ocorrido em Nova Londres, no estado de 

Connecticut nos Estados Unidos. O grupo ficou conhecido por Grupo de Nova Londres 

(GNL) que defendiam que era função da escola criar projetos para que situações que 

afetassem a realidade dos jovens fossem tratados em sala de aula e que isto poderia ser 
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feito, considerando práticas de comunicação já vivenciadas fora da sala de aula com o 

uso de tecnologias já conhecidas da juventude. 

 Cope e Kalantzis (2009) afirmam que o termo multiletramentos referem-se a 

dois principais aspectos do uso da linguagem: o primeiro é a variabilidade na produção 

dos sentidos, considerando contextos sociais e culturais específicos. O outro aspecto, 

diz respeito, ao uso das novas mídias de comunicação e informação. Assim, a 

construção de sentidos se dá em diferentes formas, daí o sentido de ―multi‖, a 

diversidade de modos de interação. 

 Lankshear e Knobel (2011) afirmam que as mudanças apontadas aos estudos dos 

novos letramentos, não se tratam apenas de mudança de perspectiva, mas que remetem a 

mudanças nas práticas de letramento. Importante dizer que neste contexto de pesquisas 

sobre o campo, há uma crescente preocupação tanto com a formação inicial quanto 

continuada dos professores de modo que eles também pudessem acompanhar estas 

transformações. Sobre esta questão, aponta Vianna (2016): 

Na formação de professores, seja ela inicial ou continuada, tem sido 

recorrente a discussão advinda das novas pesquisas sobre letramento, 

especialmente aquelas ligadas ao ―Grupo de Nova Londres‖, [..], 

sobre a importância de se considerarem, no contexto escolar, as 

práticas de letramento das quais participam os alunos fora da escola, a 

fim de aproximar as atividades realizadas nessa instituição das 

realidades que os alunos vivenciam fora dela e que envolvem também 

a leitura e produção de diferentes gêneros escritos.(VIANNA et al., 

2016, p. ,47)  

 

Vê-se, portanto, que há um entendimento do quanto estas questões que dizem 

respeito aos estudos do letramento, novos letramentos e, por conseguinte 

multiletramentos, aparecem como necessidade de adequação das escolas, da prática 

pedagógica do professor, do estabelecimento de práticas sociais frente às novas 

realidades que se fazem presentes e, por conseguinte, presentes no documento da Base. 

 

2 A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 

A terceira versão da BNCC foi homologada em dezembro de 2017, porém, é 

preciso ter clareza de que esta discussão não deve ser considerada como uma pauta 

recente. Desde a época da redemocratização, na década de 1980, este debate vem sendo 

feito. Salienta-se, contudo, que tal debate suscita diversas posições antagônicas entre si. 

 A Constituição de 1988, no artigo 210, já aponta uma política de parametrização 

de conteúdos básicos quando determina que ―serão fixados conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos 
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valores culturais e artísticos, nacionais e regionais‖ (BRASIL [1988], 2019 p. 161). 

Nesse movimento, o Ministério da Educação (MEC) promulga da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), de 1996 busca definir os Parâmetros e Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

É requerido, portanto, que as instituições de ensino de todos os segmentos 

passem a elaborar os seus currículos a partir de uma base comum nacional, mas que leve 

em consideração as características regionais, culturais sociais e econômicas, apresentada 

no documento como parte diversificada. Com esta premissa, o Plano Nacional de 

Educação (PNE 2014-2024) vigente e sob o qual a BNCC está vinculada, aponta como 

estratégia para o alcance de uma das metas: 

7.1 estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, 

diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional 

comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino 

fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e 

local; (BRASIL, 2014, p. 61.) 

 
 Observa-se que ao indicar a necessidade de estabelecimento e implantação das 

diretrizes pedagógicas mediante a pactuação mencionada, já oferece elementos que dão 

indícios de quais ações políticas estavam sendo tomadas e, posteriormente, como isto é 

explicitado na BNCC, que atrelada ao PNE e a despeito dos divergentes interesses, 

busca estabelecer uma identidade curricular nacional, num discurso de respeito às 

especificidades. 

 Neste processo de construção traçado pelo MEC, a primeira versão da BNCC foi 

submetida à consulta pública em 2015, no intuito de promover um debate nacional, 

quando a partir de então, tendo acesso ao documento, inúmeras críticas foram realizadas 

em diversos aspectos que constam na Base. 

 Macedo (2015, p. 898) ao discutir a educação como direito subjetivo na esteira 

de diversas questões que contrapõe o universal ao individual, o público ao particular, 

posiciona-se de forma crítica aos fundamentos da Base, dizendo que ―[...] não são 

apenas os ―diferentes‖ que são privados de suas vidas para se enquadrarem na 

mesmidade universal, todos perdem o seu direito à diferença ao serem integrados na 

promessa do todos como um.‖ Trata-se de um argumento que não despreza os direitos 

universais e suas lutas, mas compreende, que o discurso de comum a todos não 

contempla as abstrações e exclusões que não se justificam, mas que permanecem, dada 

a diversidade do Brasil.  Souza (2018) corrobora esta questão e complementa: 



534 
 

Na busca por essa igualdade tão almejada na BNCC, é frisada com 

ênfase a contrapartida das Secretarias de Educação dos Estados e 

Municípios, aumentando a responsabilidade dos entes federativos, 

que, seja por falta de condições ou por incompetência já não 

conseguem cumprir sequer as que já são de sua alçada.  

 

Souza (2018) questiona a descentralização das ações e as atribuições destas às 

Secretarias de Educação. Se por um lado, se pensa numa maior participação de quem já 

tem problemas para cumprir seu papel, por outro por retira-se, ainda que em parte a 

responsabilidade de quem deveria ter, no caso o próprio Ministério da Educação. 

Uma outra questão suscitada pela BNCC diz respeito à inserção dos alunos na 

era digital. Assim aponta como uma das competências gerais: 

Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do 

cotidiano (incluindo as escolares) ao se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver 

problemas.   (BRASIL, 2017, p. 18) 

 

Fica evidente que o documento atribui um papel fundamental ao uso da 

tecnologia, estabelecendo que o estudante deva também por meio da escola dominar o 

universo digital, sendo capaz de compreender de forma reflexiva quais os impactos que 

a tecnologia tem nas suas práticas sociais.  A Linguagem e suas Tecnologias já vem 

sendo discutida desde os PCN, porém, a despeito da necessidade de acompanhar o 

mundo digital, é preciso que a escola, e quem por ela é responsável, acompanhe esta 

nova realidade: 

A estrutura escolar é importante pois, precisa dar ao aluno a 

capacidade que ele necessita para cumprir suas atividades, favorecer a 

relação interpessoal, oferecer possibilidades que possam conceder 

uma dinâmica de aquisição de conhecimento maximizada a, ou seja, a 

escola e sua estrutura devem ser atrativas para os alunos, assim os 

mesmos estarão estimulados  para  realizar o que for proposto. 

(ALMEIDA, 2018, s.p.) 

 

Cabe dizer, que a implementação da Base necessita que de fato este pacto 

interfederativo, possa fomentar meios de modo que o que está preconizado no 

documento seja possível de ser realizado, haja vista a realidade da educação brasileira e 

as dificuldades enfrentadas ao longo destes anos. 

 

2.1 O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL NA BNCC  

 

No intuito de articular e organizar o ensino, a BNCC surge como um documento 

específico para nortear um conjunto de aprendizagens e com o objetivo de apresentar 
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estratégias de aprendizagens para o cenário da Educação Básica, nesse caso específico, 

o Ensino Fundamental. Na terceira versão do documento diz que: 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de 

caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 

longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que 

tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, 

em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação 

(PNE). (BRASIL, 2017, p. 7) 

Conforme já comentamos na seção anterior a BNCC está fortemente vinculada 

com o que já estava preceituado no Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014. O 

documento oficial elaborado é divido em diversas áreas básicas de estudos, dentre elas a 

Língua Inglesa. Para este componente, o documento propõe: 

A BNCC de Língua Inglesa procura motivar os alunos a refletir sobre 

a presença dessa língua estrangeira em seu cotidiano, incentivando as 

práticas discursivas e linguísticas. E, com base nessa reflexão, levá-los 

a construir um discurso próprio às suas intenções comunicativas, de 

modo a consolidar práticas sociais de uso. (BRASIL, 2017, p. 203) 

 Embora o documento apenas aponte as competências e estratégias, observa-se 

que há um alinhamento com os conceitos dos multiletramentos que tem este caráter de 

engajamento social por meio de práticas de uso. Além disso, o documento aponta que a 

educação linguística voltada para interculturalidade e para os letramentos é necessária a 

utilização de eixos organizadores para o componente curricular, quais sejam: oralidade, 

leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e gramaticais e, por fim, dimensão cultural. 

 De modo geral, os eixos, além das suas especificidades, devem contemplar 

recursos de mídia que promovam a interação em sala de aula. 

 O lugar que a Língua Inglesa ocupa na BNCC, é de componente curricular 

obrigatório. Mesmo assim, ainda serão necessários esforços para que este ensino seja 

efetivado da forma em que é idealizado no documento a fim de superar os novos 

desafios e os já existentes. Para isto, serão necessários esforços em todos as esferas do 

ensino articulando um conjunto de política e ações que garantam sua eficácia. 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa apresentada é qualitativa. Denzin e Lincoln (2006) apontam que a 

pesquisa qualitativa, em termo gerais, mune o pesquisador de uma variedade de 

materiais empíricos, o que possibilita a utilização de uma ampla gama de práticas 

interpretativas que se interligam. Neste aspecto, frente os papeis multifacetados do 
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pesquisador, está não só o de observador no mundo, mas também, o papel de 

transformador de realidades. 

Ancorado, no vasto conceito e definição de uma pesquisa qualitativa, destaca-se 

a concepção de uma pesquisa-ação que dentro do campo atribui de igual modo um 

sentido político, considerando a existência de um problema que, definido pelo grupo, 

será necessário proceder à escolha de instrumentos a fim de investigá-lo que na esteira 

da transformação, propõe um conhecimento da questão a fim de agir sobre ela 

(ANDRÉ, 1995).  

Com estas considerações, traçamos um percurso metodológico a fim de 

contemplar as bases conceituais da pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-ação. Assim, a 

pesquisa foi organizada em três momentos, iniciando pelo levantamento bibliográfico e 

a realização de leituras pertinentes que balizassem a investigação. Na segunda etapa 

foram realizados encontros periódicos com os participantes da pesquisa e na terceira 

etapa foram utilizados como instrumento de pesquisa dois questionários a fim de gerar 

dados para análise. 

Para a primeira etapa foi lido o documento da BASE, contemplando também a 

leitura do componente curricular em questão, Língua Inglesa, além de leituras que 

instrumentalizassem a discussão que seriam realizadas nos encontros.  Tais encontros, 

parte da segunda etapa, ocorreram nos meses de março e abril de 2019, tendo sido 

realizados quatro encontros de discussão da BNCC, com duração de duas horas cada, no 

horário noturno nas dependências do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente – 

IEAA, Universidade Federal do Amazonas – UFAM.  As discussões foram mediadas 

pelos pesquisadores com a colaboração de um professor convidado da área da 

Pedagogia.  

Destaca-se neste ponto que o perfil dos participantes da pesquisa eram: discentes 

do Curso de Letras Língua Portuguesa e Língua Inglesa, bem como professores de 

Língua Inglesa da Educação Básica. No entanto, para fins de análise deste artigo, foram 

considerados somente o grupo dos discentes, no total de oito, que para preservação da 

identidade foram utilizados os códigos A1 a A8 para denominá-los nas análises. 

Na terceira etapa, que ocorreu concomitantemente com segunda, gerou-se dados 

a partir da aplicação de dois questionários: um no início do primeiro encontro e o outro 

ao final do último encontro. Cabe dizer que no primeiro encontro, a proposta do projeto 

foi a apresentada, assim como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado 



537 
 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa e, após o aceite houve a aplicação do primeiro 

questionário.  

No encontro subsequente foi realizada a discussão acerca do texto introdutório 

da Base, a partir do qual foram enfatizadas as competências que norteiam o documento. 

Além disso, foram colocados em discussão os estudos dos novos letramentos a fim de 

confrontar e por em evidência o que compõe a Base e apontamento desta teoria. Isso 

posto, foi possível estabelecer um diálogo com os participantes acerca destas questões. 

Já no terceiro encontro, a discussão partiu da apresentação dos eixos específicos 

do ensino da Língua Inglesa, por meio da qual os participantes puderam se posicionar 

considerando o que foi exposto. No quarto e último encontro, permaneceu a discussão 

acerca dos eixos organizadores do componente curricular de Língua Inglesa, sendo 

acrescentado um contraponto com os Parâmetros Curriculares Nacional (PCN). Após 

discussão, o segundo questionário da pesquisa foi aplicado, como já fora mencionado.  

De posse dos dados coletados, procedeu-se às análises com a leitura e registro 

das respostas dos participantes, as quais estão dispostas na seção subsequente. Reitera-

se que tais análises foram feitas considerando as bases teóricas da abordagem 

qualitativa.  

 

4 ANÁLISE DOS DADOS GERADOS 

 

Nesta seção, apresentamos a análise do instrumento de pesquisa. Para tanto, 

foram aplicados dois questionários com perguntas abertas, fechadas e mistas. Desta 

forma, subdividimos esta seção em duas partes: a primeira com o resultado do primeiro 

questionário, aplicado no início dos encontros, sendo este constituído de cinco 

perguntas. Na segunda parte, apresentamos o resultado do segundo questionário, 

aplicado ao final dos encontros, o qual continha oito perguntas. 

 

 

4.1 RESULTADOS DA ANÁLISE DO PRIMEIRO QUESTIONÁRIO 

A primeira pergunta objetivava saber se os discentes participantes já haviam tido 

algum contato com o documento da Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

aprovado em 2017, à qual deveriam apenas responder sim ou não. Como resultado, 

obteve-se sete respostas positivas e uma negativa. Verifica-se, portanto, que mesmo 
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tendo sido um documento recente, a maioria dos participantes afirmaram ter tido 

contato com o documento.  

Buscou-se na mesma pergunta obter informações acerca de que maneira 

obtiveram tal contato. Dentre as opções dadas no questionário e para as quais os alunos 

poderiam assinalar mais de uma, obteve-se a seguinte resposta: três (3) afirmaram ter 

lido o documento, quatro (4) afirmaram ter tido o contato por meio de vídeos, um (1) 

por meio de palestras, um (1) por meio de curso de formação, quatro (4) afirmaram ter 

sido por meio de aulas na universidade. 

Na segunda questão foi ponderado que a BNCC buscava implementar políticas e 

ações, em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à 

avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de 

infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Mediante tais 

proposições foi perguntado se o participante considerava viável, exequível e por quê.  

De acordo com as respostas obtidas, observou-se que os participantes 

responderam em sua maioria positivamente à questão. No entanto, é possível observar 

também que há uma preocupação por parte de alguns, como na fala de A4 quando 

pondera que: ―[...] talvez leve algum tempo, uma vez que na minha opinião, exige uma 

mudança de pensamento da sociedade e dos educadores, em geral, pois só uma 

infraestrutura adequada não seria o suficiente.‖ Ou ainda, na fala de A5 que considera 

que parcialmente a viabilidade e exequibilidade quando faz a seguinte observação ―[...] 

veja que a BNCC ideologicamente é ―bonitinha‖, mas como em vários documentos 

temos os prós e os contra. Sabendo que em muitos contextos teremos relutâncias e que o 

tempo pré-disposto para implementação não será suficiente.‖ 

O que há em comum nos excertos citados das respostas de A4 e A5 é a questão 

da preocupação com a proposta e o que seria suficiente para sua implementação. 

Enquanto para A4 a preocupação concerne a uma ―mudança de pensamento‖, tanto da 

sociedade quando dos educadores, enfatizando que ―só uma infraestrutura adequada‖ 

não daria conta da proposta, A5 aponta a questão do tempo de implementação, 

considerando que há variáveis que devam ser levadas em conta.  

Na terceira questão, foi colocado que a BNCC como documento oficial passa a 

ser instrumento fundamental e afirma que é necessário que sistemas, redes e escolas 

garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes.  Diante disso, foi 

perguntado aos participantes como ele avalia esta questão, ainda que não tenha tido um 

contato mais direto com o documento.  
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 Das questões apontadas pelos participantes, observa-se que para que este 

documento seja de fato um instrumento para fazer valer um núcleo comum é preciso: a) 

pesquisas, conhecimento e apoio (A1); b) melhorar a educação brasileira (A2); c) que 

todos possam ter a mesma oportunidade (A3 e A6); teria que fazer uma reavaliação 

geral na estrutura da educação brasileira (A4); criar uma cultura que veja a educação 

como dispositivo mais importante da sociedade. (A4). Observa-se pela fala destes 

participantes em específico que há muito o que ser feito para que esta proposta se 

concretize. 

Embora na questão anterior tenham concordando que ela seja viável e exequível, 

ao avaliar, passam a apontar mais elementos que tendem a obstaculizar a execução. A7, 

por exemplo, chega a dizer que alunos que estiverem ―[...] em séries avançadas, mas 

não tem todo aquele conhecimento para aquela turma, então não se torna eficaz.‖, 

referindo-se a proposta de que é necessário ofertar a mesma aprendizagem para todos os 

alunos. A8, na mesma linha de raciocínio, afirma que ―o olhar de ―aprendizagem a 

todos‖, não acontece, não se efetiva no sistema atual da educação, e nem em meios que 

possam ser efetivados.‖  Reitera-se, portanto, que há um reconhecimento da proposta, 

porém, há um entrave na crença de que a política de implantação e unidade do núcleo 

comum possa ser eficaz, considerando os elementos apontados. 

Na questão 4, argumenta-se, inicialmente, que a primeira tarefa de 

responsabilidade direta da União seria a revisão da formação inicial e continuada dos 

professores para alinhá-las à BNCC. Assim, foi perguntado aos participantes se eles já 

conseguiam perceber este movimento e em caso de resposta positiva, respondessem de 

que maneira. Dos oito participantes, cinco (5) responderam que sim e três (3) que não.  

Embora a maioria tenha respondido que sim, algumas respostas nos pareceram 

evasivas e não muito alinhadas com a expectativa de respostas como é o caso da 

resposta de A1 ―Aliena os professores não é tarefa fácil. Cada um tem seu 

posicionamento. O movimento vai ser turbuloso (sic).‖ Já A2, aposta que este 

movimento se dê por meio dos programas de pós-graduação e da concessão de bolsas de 

estudos para fins de formação continuada, mas que não observa na graduação.  

Ainda que seja esta a posição do participante, é importante destacar que há uma 

tentativa por meio de programas educacionais, estabelecer um alinhamento tanto dos 

professores de Educação Básica quanto dos alunos de graduação como é o caso do 

programa Residência Pedagógica, por exemplo. Porém, é preciso reconhecer que no 
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universo da educação brasileira, é preciso bem mais que isso para o projeto de 

implementação. 

A3, em seu turno, reconhece  a importância  da atualização dos professores no 

que se refere ao ensino, porém, aponta observações  quanto às condições para que isso 

se concretize e aponta como ―um certo impedimento‖ o fato de que  ―para fazer tal 

capacitação o professor deve se afastar e terá uma carga horária muito excessiva para 

seu afastamento para capacitação deve haver um substituto.‖ Em relação a esta 

afirmação do participante, observa-se que o discente, por ter contato com a realidade 

escolar, consegue inferir possíveis entraves vivenciados pelos professores em relação à 

formação continuada, porém, é preciso ter cuidado em certas generalizações, uma vez 

que deve fazer parte do fazer pedagógico do professor o acesso a tal formação.  

Na quinta questão, observou-se que o documento afina suas orientações para a 

Língua Inglesa, sob a ótica dos multiletramentos, concebida também nas práticas sociais 

do mundo digital. Assim, buscou-se saber sob as reais possibilidades de que esta 

proposição consiga ser implementada nas escolas públicas de Humaitá-AM. 

Selecionamos as seguintes respostas: 

A criação do projeto já é uma grande iniciativa para que seja real a 

possibilidade de ser implementada [...](A3) 

    

As reais possibilidades não são muitas, uma vez que não há condições 

adequadas para a realização do trabalho e nem investimento por 

parte com governo. Além disso, nem todas tem acesso às tecnologias e 

ao mundo digital.(A4) 

 

A partir destes posicionamentos percebe-se de que maneira os discentes em 

formação inicial posicionam-se frente esta realidade. A3, acredita que só o fato de ter 

uma proposta que contemple a realidade da sociedade na era digital já é o início de uma 

possibilidade. Os demais participantes já demonstram um pouco mais de cautela ao 

opinar sobre esta questão, reconhecendo as limitações de investimento, de estrutura das 

escolas, de acesso às tecnologias, e também no que diz respeito à formação, enfatizada 

por A4 quando cita a ―pouca participação dos professores‖, questão esta já 

problematizada em respostas da pergunta anterior. 

 

4.2 RESULTADO DA ANÁLISE DO SEGUNDO QUESTIONÁRIO 

 

O segundo questionário, teve não só um papel de coletar dados para a pesquisa, 

mas também de avaliar os encontros realizados. Com este propósito, a primeira pergunta 

buscou saber se com base nas exposições que foram realizadas acerca da BNCC, como 
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os participantes avaliavam os encontros. As perguntas eram fechadas com quatro opções 

entre: regular, bom, ótimo e excelente, cujas respostas foram uma (1) para bom, seis (6) 

para ótimo e uma excelente. Tal resultado aponta o quão importante é promover debates 

e discussões acerca de temas que estejam relacionados com o campo de formação do 

futuro professor. 

A segunda questão consistia em saber quais as contribuições que os encontros 

proporcionaram para sua formação acadêmica. As respostas dos participantes apontaram 

para a importância dos encontros e debates.  

A partir das respostas, observa-se que mesmo com uma resposta afirmativa na 

primeira pergunta do primeiro questionário sobre o contato com o documento da Base, 

A1 diz que ―não fazia ideia do que era a BNCC‖ e considera que os encontros 

ampliaram sua visão acerca do ensino. Expressões como ―ter uma ideia‖ (A2), ―ter uma 

visão mais crítica e reflexiva‖ (A4), ―aprendi algo novo‖ (A5), ―mostrar pontos 

positivos e negativos do documento‖ (A6) apareceram nas falas destes participantes. A 

fala de A7, no entanto, apresenta uma visão crítica no sentido de comparar de imediato 

o que consta no documento e a realidade da sala de aula, o que em sua opinião há um 

distanciamento do discurso com o real quando diz que os encontros serviram para 

―Mostrar que os documentos não condizem com a realidade de sala de aula.” 

Quanto à terceira questão, buscou-se saber se a partir do que fora discutido eles 

consideravam possível a implementação da proposta nas escolas públicas de Humaitá-

AM. Dos oito participantes três (3) apenas responderam sim, três (3) colocaram ser 

difícil e dois (2), categoricamente, disseram que não seria possível. Apresentamos 

alguns excertos que expressam este posicionamento dos participantes: 

Sim. Mas, naturalmente, é preciso de um melhor uma estrutura e 

condições de trabalho para o professor, bem como para os alunos. 

(A4) 

 

Não. As escolas de Humaitá não têm estruturas para isso. (A6) 

Na minha visão vejo um tanto quanto tópica essa ideia se pensado a 

curto prazo, pois se tal implementação for imediata também deve 

haver adaptações estruturais e ideológicas imediatas. [...](A5) 

 

Difícil implementação, pois é necessária uma conscientização de 

todos os colaboradores da educação, para após haver a 

implementação, no caso, só foi aberto para muitos, ou seja, não 

considero possível, não da forma que a Educação vem sendo tratada 

(governo, profissionais, entre outros). (A8) 
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Ao observar as respostas, verificamos que mesmo quem acha que sim, aponta 

ressalvas como é o caso de A4 que aborda a questão das estruturas da escola e também 

das condições de trabalho. A5 convergem sua opinião com A4 quando fala da 

necessidade de adaptação das estruturas, mas também faz duras críticas ao documento, 

afirmando a necessidade de analisar melhor o seu conteúdo e os efeitos que podem 

causar na sua implementação. A8 questiona a forma como a Educação vem sendo 

tratada, seja pelos governos e até mesmo pelos profissionais, o que o leva a crer que tal 

implementação não seja possível. A6, considera que a rede de Humaitá não teria 

estrutura para tal implementação, considerando como já expomos que a Base aponta 

para que a escola seja um espaço no qual os alunos possam realizar as   práticas sociais 

do mundo. 

 Na quarta questão, buscou-se saber quais dos eixos organizadores propostos no 

documento, eles consideravam que já faziam parte da formação acadêmica e que teriam 

facilidade em desenvolver. Apresentados os eixos, eles poderiam assinalar mais de um. 

Assim, obteve-se as seguintes respostas: A Oralidade foi assinalada por quatro (4) dos 

participantes, a Leitura por seis (6), a Escrita por cinco (5), os Conhecimentos 

Linguísticos por dois (2) e a Dimensão Intercultural por cinco (5) dos participantes.  

Neste sentido, os alunos em formação compreendem que a oralidade, a escrita, a 

leitura e a dimensão intercultural já estão contempladas na sua formação acadêmica. No 

que se refere aos conhecimentos linguísticos, assinalado apenas por dois dos 

participantes, muito embora, na sua formação tenham disciplinas específicas de línguas, 

as respostas não assinaladas podem ser interpretadas que este seria um eixo em que não 

teriam, ainda, facilidade em desenvolver. 

Ainda com a temática dos eixos, a quinta questão busca saber, desta vez, quais 

destes eixos os participantes teriam mais dificuldades em desenvolver e por que. Assim, 

obteve-se as seguintes respostas: A Oralidade foi assinalada por quatro (4) dos 

participantes, Leitura por dois (2), a Escrita por cinco (5), os Conhecimentos 

Linguísticos por cinco (5) e ninguém assinalou que teria dificuldade em desenvolver a 

Dimensão Intercultural. 

 Ao fazer interface com as respostas da pergunta anterior, assinalaram para 

ambas as perguntas A6 para o eixo oralidade, A5 e A6 para leitura, A3 e A4 para escrita 

e A6 para conhecimento linguístico. Observa-se ainda que em relação à dificuldade 

confirma-se a hipótese de que os conhecimentos linguísticos representam dificuldades 
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entre os participantes. Quando perguntados do porquê destas dificuldades, os 

participantes apontam: 

 

A escrita é muito difícil, se não trabalhada bem em sala de aula se os 

alunos não compreenderem bem eles vão ter dificuldades, igual eu, a 

escrita exige muito. (A2) 

 

Cito oralidade, leitura, escrita e conhecimentos linguísticos por 

estarem interligados, e eu não possuo tais aptidões, tendo 

dificuldades em desenvolver pronúncia e fonética, e as eventuais 

regras, conceitos gramaticais foram meu desenvolvimento de escrita e 

a falta de imersão ou maior contato com a língua dificultando ambos 

citados (não estou degradando as metodologias dos professores,   é 

uma realidade que estou enfrentando, minhas dificuldades). A 

defasagem entre as propostas da BNCC com o contexto da realidade 

distintas regionais culturais e sociais impossibilitam o tal letramento 

na língua inglesa, podemos levar em consideração também o tempo 

disponível para carga horária e conteúdo. (A5) 

 

São poucos interessados pelos conhecimentos linguísticos, o mesmo 

está associado à pesquisa, leituras, formas em que é estruturada uma 

língua. E nas aulas são necessárias a construção e reconstrução 

desses saberes [...] (A8) 

 

 As dificuldades apontadas pelos participantes conseguem refletir bem o quadro 

apresentado. Além disso, observa-se que o que eles apontam como dificuldade para o 

desenvolvimento em sala de aula é o que também enfrentam como dificuldade na sua 

formação. A5 deixa bem clara esta situação, acrescenta ainda em sua fala a opinião de 

que a proposta da Base não contempla os contextos distintos, sendo, que no seu 

entendimento o letramento em língua inglesa é impossibilitado, a considerar o tempo 

disponibilizado e os conteúdos. Embora, hajam trabalhos acadêmicos que refutem esta 

questão da carga horária, vê-se ainda muito forte na crença entre os estudantes de Letras 

na área de Língua Inglesa a preocupação com este fator para o ensino e a aprendizagem 

mais efetivos. A8, ainda na quinta questão, aponta para a falta de interesse em conhecer 

a língua, pois, para que isso aconteça é necessário pesquisar, ler e buscar conhecer a 

estrutura da língua. 

Na sexta questão, com base nas competências específicas de Língua Inglesa para 

o Ensino Fundamental, dentre elas, a utilização de novas tecnologias, com novas 

linguagens e modos de interação nas práticas de letramento, quis-se saber como 

conduzir tais competências na realidade das escolas públicas.  

Nas respostas analisadas, observamos que os participantes a partir de suas 

crenças sobre o que poderia funcionar apontam diversos caminhos. A1 diz que é preciso 
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―Trazer para a realidade dos alunos, sua cultura porque ao utilizar o livro didático, deve-

se adaptar para as coisas que os alunos vivenciam.‖  A6 e A7 apontam para as questões 

metodológicos e a utilização dos recursos disponíveis. A5 e A8 apontam que tais 

competências podem ser dificultadas. ―Sob essa perspectiva nos deparamos com 

diversos empecilhos, dentre eles, a questão estrutural da escola [...]‖ diz A5, enquanto 

A8 aponta que ―[...] muitas das escolas no nosso país não possuem uma estrutura 

tecnológica para disposição dos alunos.  

Na sétima questão, buscou-se saber qual a contribuição que o Projeto 

Compartilhando Saberes: Uma leitura crítica da BNCC do Ensino Fundamental à Luz 

dos Novos Letramentos teve para a sua formação acadêmica. As respostas obtidas para 

esta questão além de refletir sobre a importância do trabalho desenvolvido, reforça a 

necessidade de se ter espaço para que estes debates, que de certa maneira também fazem 

parte do processo educativo, possam acontecer. Assim, nas falas dos participantes isto é 

evidenciado nos excertos abaixo: 

Contribuiu muito em como posso trabalhar quando me formar, que 

melhorias eu posso trazer para os meus alunos na compreensão dos 

conteúdos, quais forma eu posso trabalhar que materiais me ajudaria 

nisso, que suporte eu posso ter. (A2) 

As contribuições foram inteiramente relevantes, pois me possibilitou 

observar de uma nova ótica e conhecer outras perspectivas de outros 

pontos de vista e experiências. Atribuiu também novos referenciais 

teóricos. O projeto me fez refletir sobre minha trajetória escolar e 

acadêmica e sobre o futuro profissional serei. (A5) 

Na oitava questão, foi solicitado aos participantes que apresentassem quais os 

pontos críticos das propostas contidas no documento no tocante à Língua Inglesa. Para 

esta questão, os participantes se posicionaram da seguinte forma: A1 diz que ―A BNCC 

se contradiz em algumas partes, falta coerência [...]. Logo, algumas propostas ficam sem 

resultado.‖ A4 aponta ―[...] a questão da tecnologia, uma vez que o acesso a essas não é 

uma realidade para todos, assim fica difícil um trabalho significativo‖.  

A5 aponta como um dos pontos críticos ―a transferência para o discente da 

totalidade de responsabilidade de sua permanência na escola e autonomia para se 

capacitar e se habilitar em um sistema de desleixo educacional e utopia ideológica 

descontextualizada.‖ A7 afirma que o documento ―não visa todas as necessidades das 

escolas.‖ que é corroborado com a opinião de A8 que diz ―o documento não visa o 

contexto social do discente é de igual modo para todos. Muitas das propostas como EJA 

não tem atingido as expectativas ao todo.‖ 
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As falas dos participantes demonstram que de maneira crítica, como era o 

esperando os mesmos puderam se posicionar frente ao documento, que também por 

especialistas em educação já externaram seus posicionamentos apontando os pontos 

positivos e negativos e de que forma estas questões afetam o processo educativo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa apresentada, teceu reflexões acerca dos fundamentos que permeiam a 

Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental – Anos Finais, de modo mais 

específico o componente curricular de Língua Inglesa, considerando os estudos dos 

novos letramentos ou multiletramentos.  

A proposta consistiu em que os participantes da pesquisa, pudessem ter acesso 

aos documentos da Base, bem como leituras acerca dos letramentos e mutiletramentos, 

de modo a  refletir sobre as transformações da sociedade e sobre a mudanças do seu 

papel enquanto sujeito inserido nesta realidade. Desta forma, foi possível posicionar-se 

de forma crítica nas discussões ocorridas por meio dos encontros promovidos como 

etapas da pesquisa e perceber de que maneira estas concepções estão inseridas no 

documento e quais as implicações para a prática pedagógica do ensino de Língua 

Inglesa no contexto da pesquisa. 

Compreendemos que o instrumento de pesquisa utilizada nos possibilitou a 

geração de dados e, posterior análise dispostas neste artigo. Dessa maneira, a 

contribuição dos oito participantes permitiu por meio desta pesquisa perceber que, uma 

vez que o documento da Base esteja em vigor, é necessário a apropriação dos 

dispositivos nele constantes, a despeito de todas as críticas que lhe sejam atribuídas, 

pois sendo um documento normativo, conhecê-lo é necessário. 

Os resultados da pesquisa nos mostram que há dentre os participantes os que 

conseguem conceber crível a implementação do mesmo. Por outro lado, observou-se, 

também, uma certa preocupação no que se refere às estruturas das escolas, 

indispensáveis para a eficácia do que está preconizado no documento quanto ao uso das 

tecnologias, além da necessidade da promoção destes saberes na formação inicial e 

quando em serviço na formação continuada para que todos sejam capazes de promover 

a aprendizagem e desenvolvimento.. 
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Resumo: O presente trabalho é um relato e estudo de caso ainda em desenvolvimento 

em educação não formal em que são mobilizados independentemente em uma 

comunidade da periferia de Porto Alegre oficinas e seminários sobre repertórios 

japônicos a partir do interesse geral dessa comunidade praticante de karate okinawano. 

Repertórios do japonês moderno e do okinawano central moderno são correntes nesse 

tipo de prática e por ela foram aprofundados. Há um levantamento filosófico sobre as 

origens e os conceitos das práticas marciais okinawanas e como podem ser valorizadas 

em um contexto marcial esportivo, subdesenvolvido e ocidental, enquanto atividade 

educativa autogestionária complementar para a defesa dos direitos humanos localmente 

e dos direitos globais de povos indígenas e migrantes e de suas práticas culturais, no 

caso – os povos ryuukyuu. 

 

Palavras-chave: Práticas translíngues. Karate okinawano. Direitos humanos. 

 

Abstract: The present paper is a current non-formal educational case study which is 

independent mobilized in a Porto Alegre peripherical community by workshops and 

semminars on japonic repertoires from the general desires of that practice community of 

okinawa karate. Repertoires of modern japanese and central modern okinawan are often 

in that kind of activity and by their concepts are deeply explored. It has a philosofical 

research about the origins and the concepts of the okinawan martial practices and how 

they could be valuated in a western underdeveloped sportive context, as a side 

autogestionaire edutional activity for the fight for human rights localy and for the global 

rights of indigeonous and migrant people and their cultural practices – focusing on the 

ryukyuan peoples.  

 

Keywords: Translinguistics practices, Okinawa karate, Human rights. 

 

 

 1 BREVE ABORDAGEM HISTÓRICA 

 

Um pequeno reino de múltiplas ilhas próximo aos territórios chineses e 

japoneses foi desenvolvido quando na Dinastia Ming e no Período Muromachi 

(datações pela história social chinesa e japonesa, respectitivamente, datando do período 

do século XIV, anterior às Grandes Navegações Europeias): o Reino Ryuukyuu. 



549 
 

Também conhecido como Okinawa - o nome da sua ilha principal, bem como o nome 

de sua divisão adminstrativa, prefeitura atual - em japonês. 

Consiste em um conjunto de arquipélagos ao sul do território central japonês. 

O território central japonês, yamato, ou Japão unificado pelo povo Yayoi, tem ao seu 

sul, além do arquipélago de Kyuushuu, limites marinos com as Ryuukyuu portanto, bem 

como as Ryuukyuu se limitam até as proximidades de Taiwan e de Fujian (parte da 

China continental) – portanto fazendo das Ryuukyuu um posto intermediário no sudeste 

asiático. 

 Durante as dinastias Ming e Qing o reino Ryuukyuu foi tributário do Império 

Chinês, até a invasão de forças militares do Bakufu (conselho militar ditatorial) japonês, 

encarregada por samurais do clã Satsuma no século XVI - reforçados pelo Império 

Japonês no século XIX, após a Revolução Meiji (KIT 2010) e (KANG 2010). Em seu 

auge, o reino Ryuukyuu fazia comércio e amizade com vários países da região e 

inclusive com os povos europeus que se lançavam nas grandes navegações, conhecido 

como Reino dos Léquios pelo explorador jesuíta Fernão Mendes Pinto, como um 

arquipélago que era até mais aberto que o próprio Japão na região no século XVI 

(PINTO 1614). É nesse período de ocupação que as artes marciais praticadas sobretudo 

por camponeses tomaram prestígio em todas as camadas sociais, por todas as ilhas 

Ryuukyuu (FROSI e MAZO 2011). Muitos saberes populares foram importantes no 

período de (re)existência desarmada, e armada no caso das armas do Kobudo 

Okinawano, dos povos Ryuukyuu.  

Os camponeses perderam aos poucos controle da terra, devido à exportação de 

monoculturas para o Japão e a China, resultando em uma grande emigração de 

camponeses no final do século XIX, culminando em um número considerável de 

imigrantes okinawanos no Brasil do século XX - levando o legado multicultural 

okinawano, constituído (não só) pela língua Uchinaaguchi - dentre outras 5 ryuukyuugo 

(HEINRICH 2005) - e pelas artes marciais (Karate e Kobudo). 

 

 2 ESBOÇO SOBRE AS FILOSOFIAS DE FUNDO DAS ARTES MARCIAIS 

OKINAWANAS 

 

Os constituintes filosóficos de fundo das artes marciais okinawanas, sobretudo 

pela ilustração da pesquisadora e sensei Samantha May (2015a) e (2014a), e também 

por (STEBEN 1998) e (TAKARA 1994) podem ser resumidos da seguinte forma: 
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 O confucianismo. Enquanto uma filosofia mais moral, com forte senso 

humanista, espalhado por todos os atuais Estados que antes eram tributários do 

Império Chinês. Seria uma espécie de Renascimento ou Iluminismo do oriente. 

A hierarquia e a responsabilidade social são grandes marcas, constituintes do 

coletivismo. Atualizado por Mencius, que disseminou um confucianismo similar 

ao iluminismo rousseauniano. A estrutura militar confuciana chinesa é muito 

presente ainda nos estilos de karate okinawano, um tanto diferenciada dos estilos 

japoneses que sofreram uma japonização militar do nihon budou desde o 

Entreguerras (o nihon budou, ou conjunto moral de artes marciais japonesas é 

um aglomerado de conceitos e práticas uniformizantes que se distanciam muito 

das formas chinesas e okinawanas, onde a hierarquia, a disciplina e a técnica são 

supervalorizadas nos moldes restauradores modernizantes, valorizando uma 

certa cultura samurai modernizada e desportiva, e se distanciando de elementos 

culturais chineses e okinawanos e populares como a ludicidade e a narratividade 

filosófica, muito presentes ainda no karate okinawano);  

 O taoísmo, uma filosofia muito antiga, bem mesclada às outras, que influencia 

todas as outras filosofias na região do leste asiático, com certa austeridade 

humanista. Os conceitos do karate okinawano são na maioria provindos do 

taoísmo, misturados ao budismo e ao xamanismo/animismo okinawano; 

 O xintoísmo yamato típico japonês que tem formas semelhantes em povos 

indígenas e animistas da região, de base mais patriarcal, que seria, uma religião 

mais específica animista, exclusiva dos japoneses, acompanhamento do budismo 

para a formação do nihon budou; 

  O classicismo budista, que em si seria o ―helenismo‖ oriental, que engloba 

muitos elementos culturais sacros em formas clássicas no leste asiático – 

sobretudo pela importação de elementos culturais budistas, ainda que com 

influência confuciana. Influenciador do nihon budou, base dos estilos de karate 

japonizados que tem sede no Japão (yamato); 

 O xamanismo/animismo okinawano, de base matriarcal, que tem enorme 

influência nas comunidades okinawanas pelo mundo ainda hoje, contém tanto 

formas clássicas quanto formas populares de expressão. Se distancia um pouco 
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de formas budistas e confuncianas, mas não necessariamente as substitui, mas 

concorre.  

 

Em relação ao nihon budou, constituinte da mentalidade nipônica, trabalhada 

sobretudo no jujutsu e no kenjutsu das ilhas principais do Japão (yamato) desde a Era 

Edo, sobre as relações e práticas sociais nas artes marciais, atingiu fortemente o Karate 

quando foi popularizado no começo do século XX, desvinculando vários estilos de 

Karate das raízes okinawanas, ainda que as raízes estivessem no pós-guerra sendo 

recuperadas fortemente por uma revisão interna dos okinawanos (LOHSE, 2006). Tanto 

que, ao retomar a histórica cultural do Karate, Frosi e Mazo (2011), apesar de 

levantarem dados históricos e culturais sobre Okinawa, fazem toda a leitura de revisão 

pelo olhar do nihon budou, japonesado, sem recuperar conceitos okinawanos essenciais 

como Chinkunchi ou Naraasun, que por exemplo Samantha May (2015a) recupera e 

enfatiza.   

 

 3 ACOLHIDA, DIREITOS HUMANOS E CONFLITOS URBANOS 

 

Após o final da II Guerra, muitos okinawanos já estavam no Brasil e com um 

novo êxodo até a reintegração de Okinawa ao governo do Japão nos anos 70, estilos de 

Karate, que permaneceram em Okinawa, se propagaram também no Brasil. Dentre esses 

estilos, o estilo Uechi (Figura 1) entrou no Brasil não pelas comunidades okinawanas já 

estabelecidas, e sim por brasileiros que independentemente no Centro-Oeste buscaram 

relação direta com Okinawa. E, por migrações internas adversas o estilo chegou nos 

anos 2010 no Sul do Brasil, Rio Grande do Sul, acolhido principalmente pela 

Associação de Moradores do Rubem Berta, um dos maiores bairros periféricos de Porto 

Alegre. 

 

O bairro situado na zona norte de Porto Alegre esteve durante os anos de 2014 

e 2018 em intenso conflito urbano, e mesmo nessas condições precárias o interesse pelo 

Karate e pela cultura okinawana fez os jovens participarem das atividades. A má 

distribuição de renda, a falta de moradia, a ausência de políticas públicas, são fatores 

relevante no aumento da violência sobretudo contra as crianças e adolescentes destas 

comunidades, como podemos ver por BECKER et al (2005). O Conselho Tutelar e as 
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associações de moradores tem um papel fundamental pragmático para o acolhimento de 

crianças e jovens que estão expostos a esse quadro, fazendo um esforço para que o 

artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente seja realizado (BRASIL, 2001). 

 

 

 4 ESTILO UECHI E OUTROS ESTILOS NO SUL DO BRASIL 

 

 

Figura 1 - O símbolo de uma das atuais associações de karate do estilo Uechi, a Okikukai, é um 

misto entre os símbolos da prefeitura de Okinawa moderno e do reino de Ryuukyuu com suas três 

pontas, que também nesse caso representam os três animais chineses herdados do estilo: o dragão, 

o tigre e o grou. 沖空会, lido como okikukai, é a breviação de 沖縄空手道協会, 

okinawakaratedoukyoukai, traduzido como Associação de Karate Okinawano, nome utilizado até 

recentemente pela associação mais presente do estilo Uechi, que também passou a usar 

沖縄上地流唐手道協会, incluindo o nome Uechi e o uso do Kanji 唐 ―chinês‖ ao invés de 空 ―vazio‖ 

para Karate, demonstrando assim diferenciação com estilos chineses e maior vinculação com 

origens chinesas. 

 

Era notável a diferença no Rio Grande do Sul entre os estilos de Karate 

difundidos. Quase a totalidade de estilos que não tem mais sede em Okinawa e 

passaram por uma ―japonização‖ em contraponto ao estilo Uechi, ou seja, o estilo Uechi 

no Rio Grande do Sul é um dos poucos em que tem sede em Okinawa, e está ligado 

diretamente aos valores e associação de Okinawa, ao contrário da grande maioria dos 

estilos que estão ligados a associações no Japão (yamato). Há uma segregação do estilo 

no Sul, apesar de, ao longo dos anos o estilo ter se comunicado e formado ligas de 

karate, sobretudo esportivas, com os estilos majoritários, e por eles ter se flexibilizado, 

principalmente na dicotomia contato (auto-defesa mais realista) x semi-contato (shiai, 

ou ―jogo‖). 
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Alguns alunos e professor do estilo reivindicaram para si o que os diferenciava, 

trazendo com orgulho multicultural mais elementos de cultura okinawana. 

Caracterizado por ser um estilo em que o contato total do corpo é valorizado ao mesmo 

tempo que formas estilísticas (principalmente de mãos) são o centro, uma vez que tais 

formas são bem mais próximas ao que se foi importado do Sul da China (região de 

Fujian) do que de outros estilos de karate. 

Podemos observar o quão distinto é o estilo por um tópico introdutório do 

sensei Ihor Rymaruk em um artigo seu: 

 

O Uechi-ryu é um dos 4 tipos principais de karate da ilha de Okinawa. 

É singular entre outros estilos, por não ter perdido semelhança com 

suas raízes do sul da China. Na ess~encia do estilo estão os 3 katas 

que Uechi Kanbun  (1877-1948), o fundador do estilo Uechi-ryu, 

trouxe da China depois de passar 13 anos no continente como 

estudante, e logo ensinou em sua própria escola  – sanchin, sesan, e 

sanseru –. Em 1940, os estudantes de Kanbun renomearam a escola de 

Uechi de Pangainoon-ryu Karatejutsu Kenkyu-jo (Lugar de Estudo 

das Técnicas de Mãos Vazias do Estilo Metade-Duro, Metade-

Brando) para Uechi-ryu Karatejutsu (a Arte de Uechi das Mãos 

Vazias). (RYMARUK, 2008, p.81) TRADUÇÃO PRÓPRIA 

PARA O PORTUGUÊS. 

 

O projeto com o karate okinawano Uechi local, procura por meio da disciplina 

e da socialização um espaço de acolhimento contínuo desses sujeitos jovens da periferia 

– sem contar com apoio de universidades, fundações ou comunidade nikkei – somente 

com a rede de associações de moradores e pelo esforço de indivíduos das comunidades 

da região. 

 

Durante seis anos já se passaram pelo projeto mais de mil alunos que foram 

atendidos de forma voluntária, com número semanal estável de cerca de 100 alunos, a 

maioria entre 6 e 14 anos de idade. E é nos exames de troca de faixas, seminários de 

cultura e nas poucas aulas de línguas (que se pode organizar), que alguns desses sujeitos 

tiveram um contato mais profundo com a cultura okinawana. 
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Portanto, o karate do estilo Uechi foi firmado ao longo dos anos 2010 como 

prática social e física entre associações comunitárias na zona norte periférica do 

município de Porto Alegre, dentre muitas outras atividades culturais naquela periferia, 

enquanto projeto social suplementar para a promoção e defesa dos direitos das crianças 

e adolescentes na comunidade. E, da curiosidade e empenho de alguns praticantes 

surgiram seminários e oficinas entre 2015 e a presente data, que englobaram a cultura 

okinawana, a língua japonesa e a língua central okinawana - Uchinaaguchi. Um dos 

autores do presente trabalho é professor de educação linguística em formação e teve 

aulas formais de cultura e língua japonesa, bem como de linguística aplicada, e delas se 

fomentou uma base para a busca quase autodidata acerca do panorama linguístico 

japônico em torno desse tipo de arte marcial. 

 

 

 5 REPERTÓRIOS JAPÔNICOS, QUE TAMBÉM SÃO BRASILEIROS E 

GLOBAIS 

 

A língua japonesa moderna atual e as 6 línguas de Ryuukyuu, dentre elas o 

Uchinaaguchi, são integrantes de uma possível ramificação linguística semi-isolada 

chamada de ―línguas japônicas‖, em que, por um levantamento filogenético e 

lexicológico, os pesquisadores Lee e Hasegawa observaram que eram uma mesma 

língua em certo período em um trecho de 2000 anos atrás (LEE e HASEGAWA, 2011). 

E, soma-se ao fato de existir atualmente tanto na prefeitura de Okinawa quanto em 

comunidades okinawanas de migração pelo mundo uma língua crioula, o Ryuukyuu-

creoloide, em que o japonês padrão difundido e as línguas Ryuukyuu são misturadas e 

alternadas de acordo com o registro e as influências específicas regionais (GIBO, 2014). 

As línguas japônicas são línguas Sujeito-Objeto-Verbo, com marcadores de caso por 

meio de posposições, e que têm uma pobreza fonética, se comparadas às línguas 

chinesas por exemplo. Sua fonética e fonologias, são muito bem demarcadas por 

silabários próprios inventados e largamente utilizados, inclusive o Reino de Ryuukyuu 

adotou fortemente o silabário hiragana importado do Japão (yamato), ainda que todos 

os Estados próximos tenham se desenvolvido sob influência da escrita chinesa. 

 

O uso parcial de ―The Okinawan Karate and Kobudo Handbook‖ da professora 
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Samantha May (2015a), ajudou nessa autoidentificação, em aulas introdutórias de 

Japonês e Uchinaaguchi concomitantes com as aulas de Karate, bem como seus outros 

trabalhos (2015b), (2014a) e (2014b). Também foi encontrado suporte no website Aloha 

Uchinaaguchi (HIJIRIDA e OSHIRO, 2010). 

 

As aulas específicas de línguas aconteceram aos sábados com uma turma 

irregular ao longo desses anos (Figura 2), tendo cerca de 30 alunos engajados em 

diferentes períodos.  

 

 

Figura 2 – Oficinas diversas em espaços comunitários com grande rotatividade de participantes.  

 

Foram experiências translinguísticas em ambiente de educação não formal, 

planejadas e dinamizadas a partir do anseio coletivo de praticantes de karate okinawano 

em buscar conhecimentos e vivências de elementos culturais diversos okinawanos. 

 

Se deram as iniciativas das atividades de apropriação linguística e cultural que 

envolveram cerca de 30 jovens principalmente em 2016. Em boa parte aos sábados, sem 

um currículo duro, mas como experimentações lúdicas que tiveram como objetivo que 

os participantes pudessem trabalhar o gênero do discurso autobiografia expressados por 

um curto jikoshoukai (em japonês) e duufichaasun (em okinawano), que envolvem seus 

nomes, idades e zodíaco chinês. Pelos animais do zodíaco chinês foram explorados as 

raízes do estilo Uechi também, enfatizados: o dragão, o tigre e o grou. As atividades 

foram pouco constantes mas tiveram um certo peso formativo, evidenciado por novas 

pesquisas de interesse para futuras atividades em que conceitos e contos das artes 

marciais okinawanas com o cruzamento de repertórios diversos possam ser realizadas. 
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Elas envolveram uma parcial e lúdica alfabetização nos silabários hiragana e katakana, 

o último essencial para escreverem seus próprios nomes, o que foi bem aceito e 

procurado, devido a curiosidade, ainda que esse momento tenha sido um tanto de aula 

tradicional (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3 – Boa parte das oficinas retornava ao interesse dos praticantes da comunidade de karate 

okinawano em escrever seus próprios nomes pelo silabário katakana. 

 

Pelos animais do zodíaco chinês foram explorados as raízes do estilo Uechi 

também, enfatizados: o dragão, o tigre e o grou (Figura 4). Para o sistema marcial 

chinês e okinawano, as formas energéticas e táticas baseadas em animais são bem mais 

relevantes que um sistema de conduta  e de técnicas do nihon budou (introduzidos na 

japonização dos estilos de Karate que se afastaram de okinawa) então daí a justificativa 

para compreender melhor as origens e as regências dos animais.  
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Figura 4 – Tabela apresentando os 3 animais principais do estilo Uechi nas escritas em Kanji e 

hiragana, com a diferença de leitura entre o japonês moderno e o okinawano central moderno. É 

uma forma de fomentar a pluralidade e a dimensão multicultural das artes marciais do leste 

asiático. 

O gênero do discurso (BAKHTIN, 2016) autobiografia foi trabalhado e 

retrabalhado, articulando o letramento com os silabários hiragana e katakana, que 

respectivamente são fundamentais para a pessoa apresentar seu animal do zodíaco 

chinês bem como só animais que compoem o seu estilo de karate; e para apresentar seu 

nome ocidental. 

Ex.:  Quanto a mim, sou Cleiton. Do signo de dragão. 

 

Japonês        わたしはクレイトンです。たつです。 

   Watashi wa kureiton desu. Tatsu desu. 

 

Uchinaaguchi  わんねークレイトンやいびいーん。たちやいびいーん。 

   Wan nee kureiton yaibiin. Tachi yaibiin. 

 

Em adição, além de focar na possível realização independente de autobiografia 

e autoapresentação, outro conteúdo relevante que atravessa repertórios e a anatomia 

básica (Figura 5), formas de como se referir às partes do corpo humano, muito relevante 

para qualquer arte marcial e em especial para o karate okinawano. Os animais, os 

números, os nomes próprios e as partes do corpo entravam alternadamente nas oficinas 

como concretizações dos repertórios. 
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Figura 5 – Em algumas oficinas partes do corpo humano foram exploradas mesmo por se tratar de 

recursos linguísticos largamente usados no karate, principalmente em japoneses. 

 

 6 JOGOS DIGITAIS POTENCIALIZADORES EM SUAS SEMIOSES 

 

Em alguns momentos, quando disponível, foram utilizados computadores para, 

em grupo, experimentar jogos digitais em japonês, em que inicialmente o 

preenchimento de um jikoshoukai foi um desafio, sobretudo com o uso da franquia 

Mother da Nintendo (Figura 6). Os jogos digitais que tiveram e ainda tem enorme 

participação da cultura japonesa, estão totalmente integrados a cultura pop e digital das 

gerações a partir dos anos 70. Muitos saberes e semioses são explorados por meio de 

jogos digitais sobretudo aqueles de um gênero que permita narrativas mais complexas e 

uma maior imersão (DEMO, 2009) e (GEE, 2009). Exploramos alguns jogos antigos de 

fácil acesso, com cópia dos próprios autores, e também foi feita uma pesquisa de quais 

os jogos mais interessantes para a relação entre karate e seus repertórios linguísticos. 

Após observar também o levantamento de Frosi e Mazo (2009) e Frosi e Frosi (2010) 

sobre as representações de estilos de Karate em jogos digitais, também não foi 

encontrado nenhum outro mais complexo em múltiplas semioses que se encaixariam 

mais a proposta nossa. Não há ainda publicação de um jogo sobre cultura okinawana e 

artes marciais okinawanas com um zelo linguístico e filosófico, possivelmente pela 

cultura okinawana ser muito atravessada por elementos japoneses e narrativas japonesas 

ou de estilos japoneses já terem um histórico de comercialização. 
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O mais indicado seria o novo Karate Master Knock Down Blow 2 da produtora 

de jogos italiana Crian Soft, jogo de luta esse com vários usos da língua japonesa dentro 

do universo do Karate (sobretudo esportivo e japonês) relacionado à vertentes do estilo 

Kyoukushin. Mas devido ao valor do jogo, tempo de jogo mais lento por se tratar de um 

jogo de luta com elementos repetitivos de RPG e não indicação do jogo para menores de 

12 anos, ele não foi muito bem explorado em nossos momentos de oficina, mas é um 

caminho para próximos trabalhos.  

 

Figura 6 – O uso lúdico e potencializado do jogo digital Mother 2 da Nintendo, para Super Famicon, 

jogos dos anos 90, em sua introdução para mobilização dos letramentos necessários para se formar um 

jikoshoukai – autoapresentação, autobiografia. 

 

 7 FUTUROS TRABALHOS 

 

Há planejamento de se dar sequência nessas oficinas, e já foi feito uma 

pesquisa de interesse com respostas positivas, porém as condições materiais e de tempo 

ainda são empecilho para a realização, bem como a necessidade de uma maior 

qualificação de professor voluntário. Na qualificação estão inclusas visitas às 

comunidades okinawanas de Campo Grande e São Paulo, e futuramente um 

planejamento de contato direto com Okinawa. Dado ao fato de a comunidade referida 

estar muito mais envolvida atualmente em eventos esportivos de Karate com outros 

estilos (japoneses), os espaços são reduzidos para elementos okinawanos. 
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Por fim, consideramos que esse tipo de trabalho seria melhor aproveitado se 

fosse em contato ou em conjunto com associações okinawanas de migração e ao mesmo 

independente de fundações japonesas maiores que divulgam majoritariamente a cultura 

japonesa (yamato) de uma forma homegênea. Por causa de cada comunidade de karate 

ter suas próprias caracteristicas, ainda mais se perifericas, e em nosso caso sem relação 

com associações okinawanas (já que não existem no Rio Grande do Sul), projetos 

universais unilaterais de simples ensino de língua japonesa também não seriam um 

caminho, e sim, o aprofundamento autogestionário, multicultural e não formal de seus 

agentes. 
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REFLEXÕES SOBRE A INTERAÇÃO ENTRE FICÇÃO E REALIDADE NA 

CONSTRUÇÃO DE NARRATIVA ORAL INFANTIL 

 

Lélia Erbolato Melo (USP) 

leliaerbolato@hotmail.com 

 

RESUMO: Neste texto a intenção é refletir sobre as alternativas utilizadas pela criança 

na construção de narrativa oral. Neste sentido, o objetivo principal é descrever a 

interação entre ficção e realidade, em sua experiência diante de um livro de história, 

sem texto, na relação com o adulto. Quanto aos objetivos específicos, estamos 

considerando as habilidades de atenção, percepção e memória, e levando em conta os 

aspectos linguísticos, discursivos e argumentativos.  Os resultados obtidos são 

apresentados e discutidos, tendo como referência os exemplos analisados. A expectativa 

é que outras pesquisas sejam realizadas.  

Palavras-chave: Ficção; Realidade; Narrativa Infantil. 

ABSTRACT: In this text the intention is to reflect on the alternatives used by the child 

in the construction of oral narrative. In this sense, the main objective is to describe the 

interaction between fiction and reality, in their experience in the face of a history book, 

without text, in the relationship with the adult. Regarding the specific objectives, we are 

considering the skills of attention, perception and memory, and taking into account the 

linguistic, discursive and argumentative aspects.  The results obtained are presented and 

discussed taking as reference the analyzed examples. The expectation is that other 

researches will be carried out. 

Keywords: Fiction; Reality; Child Narrative. 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo principal deste texto, é verificar como imagem e texto estabelecem 

um diálogo, e a relação entre ficção e realidade, a partir da visualização de imagens em 

sequência e sem texto, na construção da narrativa oral infantil. Quanto aos objetivos 

específicos, o propósito é observar a relação entre argumentação e justificação 

(GOLDER, 1996), e as habilidades de atenção, percepção e memória que influenciam o 

desempenho cognitivo e social infantil no ato de narração.  

O quadro teórico inicial compreende os seguintes temas e autores: 

(1) Estados Internos de Tipo Epistêmico 
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PERNER&WIMMER (1985), com base em experimentos realizados, tratam dos 

estados epistêmicos atribuídos às pessoas e distinguem três tipos de crenças. 

a) Crenças de primeira ordem: quando as pessoas pensam sobre eventos reais e 

representam um papel crucial na explicação de sua interação física com objetos e com 

outras pessoas. 

b) Crenças de segunda ordem: quando as pessoas pensam sobre os pensamentos 

de outras pessoas. 

c) Crenças de ordem mais elevada: quando as outras pessoas pensam sobre seus 

pensamentos (crenças de ordem mais elevada). PERNER (1991) distingue dois fatos 

importantes: (a) metarrepresentação de ‗primeira ordem‘ (=entendimento do 

entendimento); (b) metarrepresentação de ‗segunda ordem‘ (=compreensão da 

interpretação).  

(2) Interação com tutela  

BRUNER (1991) estuda a natureza do processo da tutela, com trinta e cinco 

crianças de 3, 4 e 5 anos de idade, e como o adulto auxilia a criança na construção de 

uma pirâmide, a partir de blocos constitutivos complexos e imbricados.  

(3) Competência pragmática e teoria da mente na criança  

VENEZIANO&HUDELOT (2002) têm como objetivo verificar a utilização da 

linguagem do tipo informativo na produção de explicações/justificações, tomando como 

referência exemplos com crianças francesas, conforme os dados de seu 

desenvolvimento pragmático obtido em situação interacional. 

(4) Condutas explicativas na narração e efeito da tutela  

VENEZIANO&HUDELOT (2005), com base em exemplos analisados sobre 

narrativas orais infantis, com imagens, levam em conta (a) os elementos descritivos; (b) 

a rede de relações causais e explicativas na qual estão imbricados. Os dados coletados 

mostram o desenvolvimento da capacidade das crianças, entre 4 e 11 anos de idade, para 

dar coerência a suas interpretações, tecendo conexões explicativas entre os 

acontecimentos.  

 (5) Falsa crença e retificação da falsa crença  
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Para VENEZIANO&HUDELOT (2006), a falsa crença e sua retificação é 

raramente explicada antes dos 10-11 ano de idade, e por poucas crianças. O fato da 

colocação de um mal-entendido no centro da intriga não facilita a referência aos estudos 

epistêmicos dos personagens, a apreensão e a expressão da falsa crença, ou a 

necessidade de evitar o mal-entendido.  

1 METODOLOGIA 

*A coleta dos dados, realizada em situação de narrativa oral interativa 

adulto/criança, com e sem a tutela do adulto, compreende um total de 18 crianças de 5, 

8 e 10 anos de idade, de ambos os sexos, que frequentam escola pública, em São Paulo.  

*Os dados foram transcritos segundo as convenções utilizadas por PRETI et 

URBANO (1990).  A história selecionada, ―A trombada‖, extraída do livro Cabra-Cega 

(Eva FURNARI, 2003, p.10-11), constituída de quatro imagens, sem texto, contando 

um episódio com começo, meio e fim, apresenta uma brincadeira entre dois 

personagens. 

*Como fios condutores de observação são considerados os eventos de cada 

história narrada, e seus principais ingredientes contextuais (cenário; desenvolvimento; 

conflito; desfecho); a identificação e retificação das falsas crenças da personagem; a 

utilização dos liames causais dos acontecimentos; os tipos e efeitos da tutela do adulto.  

*São quatro os eventos codificados da história ―A trombada‖ Cabra-Cega (Eva 

FURNARI, 2003). 

(1) Cenário: um menino e uma menina estão sentados no muro, e alguém está 

caminhando (evento1). 

(2) Desenvolvimento: dois personagens, um homem e uma mulher, usando 

óculos e chapéu, o homem tem uma pasta na mão direita, a mulher tem uma bolsa na 

mão direita, volta a cabeça para trás, e cumprimenta as duas crianças que estão sentadas 

no muro (evento2). 

(3) Conflito: o homem e a mulher trombam, o chapéu da mulher cai no chão, a 

mulher pega a pasta do homem, as duas crianças que estão sentadas no muro se 

assustam (evento3). 
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(4) Desfecho: o homem põe os óculos e o chapéu dela, segura com a mão direita 

a bolsa da mulher, a mulher põe os óculos e o chapéu dele, segura com mão direita a 

pasta do homem, os dois caminham em direção contrária, as duas crianças que estão 

sentadas no muro dão risada (evento4). 

1.1 Natureza da pesquisa 

A coleta dos dados se realizou em três situações:  

A)  Visualização das imagens na tela do computador, uma após a outra, e em 

conjunto. 

B)  Construção de uma história pelo sujeito com visualização das imagens, e 

sem ajuda do adulto. 

C)  Execução da tarefa pelo sujeito com visualização das imagens e ajuda do 

adulto. 

*O objetivo é verificar os efeitos do papel do adulto no ato de narrar da criança, 

em três momentos: (a) utilização da linguagem; (b) integração entre os elementos verbal 

e não verbal; (c) observação do que acontece na esfera do inteligível, do interpretável e 

do compreensível, no ato de narração (ORLANDI, 2012); (d) observação na 

recuperação de informações na memória. 

 

                                                     A trombada 
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3.  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

As principais fontes inspiradoras, na literatura, foram a Linguística, a 

Psicolinguística, a Psicologia e a Pragmática. 

*Os dados coletados são observados, conforme as posições discursivas do 

adulto, por ocasião da construção da narrativa pela criança: (a) o enquadramento da 

tarefa (etapa A); (b) a orientação e a regulação (etapa B); (c) a aprovação e o 

encorajamento (etapa C).  

*Na caracterização dos fios condutores da análise, os objetivos são: a) enfatizar 

e visualizar os efeitos da tutela do adulto; b) sinalizar os efeitos da contratutela 
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(FRANÇOIS, 1993): quando o adulto é controlador, organizador, no sentido de ‗mandar 

falar‘, ou ‗ajudar a falar‘, em situação de narrativa oral. 

Quanto à questão ‗interpretar‘/‘interpretação‘ dos resultados, recorremos aos 

autores: BOURIAU (2006): percepção e imaginação; DENIAU (2008; 2015): 

compreensão; interpretação; MEYLAN (2015): crença; MEYER (2008): argumentação; 

e PERRIN (2012): lembrança episódica e lembrança semântica. 

Exemplo 1 – (J. 5 a. 10 m.) 

A) Narrativa autônoma com imagens 

J: o menino e a menina tavam sentado... aí veio uma moça e um moço e deu um 

ou pra eles... aí depois...ela foi lá e bateu nu outro homem que tava na frente dela ...aí 

depois... 

B) Narrativa com tutela e imagens 

P1: mas agora a gente vai ver juntinho tá?...vamos ver essa história junto... na 

primeira imagem quem é aqui? 

J1:: um menino e a menina sentada, né? 

P2: isso... e aí o que acontece...quem chega? 

J2: esse homem e essa mulher 

P3: uhn...quem é ele?...quem é esse homem? 

J3: este que tava indu pra lá e essa mulher tava indo pra cá ...aí eles bateram  

P4: ahn ...e nessa trombada quando eles bateram o que aconteceu? 

J4: os meninos falaram ...eles continuaram a andá 

P5: uhn... por que que eles estão rindo aqui? 

J5: porque eles são felizes 

P6: porque eles são felizes ...tem alguma coisa diferente aqui? 

J6: (balança a cabeça que sim) 
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P7: o quê? 

J7: é que ela tá nervosa e ele também... 

P8: e aqui tem alguma coisa diferente? 

J8: (balança a cabeça que sim) 

P9: o quê?  

J9: que ele tá nervoso 

P10: quem que tava com esse chapéu aqui? 

J10: (aponta o dedo para a imagem) 

P11: ela? ...é... e por que será que eles estão rindo então?     

J11: porque ele tá com o chapéu dela e ela tá com o chapéu dele 

C) Narrativa sem tutela e imagens  

P12: muito bem ...então agora eu vou pedir pra você me contar di novo essa 

história...então vai lá...pode contar 

J12: u menino e a menina tava sentada né? ... aí ...aí o homem e a moça ...aí 

depois eles bateram no... aí... aí o menino falô  oh.. oh.. aí depois ... 

eles...eles ficaram nervoso e o menino...o menino e a menina ficaram 

rindo...porque o homem tava com o chapéu dela e ela com o chapéu dele  

*Comentário.  Na produção discursiva inicial da criança (etapa A), o adulto 

(P1), depois de estabelecer um vínculo com o sujeito, na tentativa de envolvê-lo na 

situação apresentada (―vamos ver essa história junto‖), inicia um diálogo com o sujeito 

(―...quem é aqui‖).] 

A partir da solicitação de (P1), o sujeito (J1) responde brevemente à solicitação 

(―um menino e a menina tava sentada, né?‖). Diante da concordância de (P1), ao pedido 

enfático de esclarecimento do adulto (P2) (―isso... e aí o que acontece...quem chega?‖), 

o sujeito (J2) limita-se a responder (―esse homem e essa mulher‖) 
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O pedido insistente de esclarecimento de (P3) (―uhn...quem é ele?...quem é esse 

homem?‖), leva (J3) a  recorrer ao uso do paralelismo, reutilizando estruturas, com 

diferentes conteúdos, e formas adverbiais ‗pra lá‘ e ‗pra cá‘(―esse que tava indu pra lá e 

essa mulher tava indu  pra cá...aí eles bateram‖), que acabam favorecendo a encenação 

ou teatralização no ato de narrar o fato.  

Na sequência, (P4), com o objetivo de manter a situação de interação discursiva, 

dá continuidade à tutela reflexiva sobre o episódio da ‗trombada‘, e o que aconteceu, 

quando eles (=o homem e a mulher) ‗bateram‘ (=trombaram). 

Prosseguindo, a resposta do sujeito (J4), através da descrição dos fatos, mantém 

a agilidade da narrativa, na medida em que se estabelece uma relação articulada (―os 

meninos falaram...eles continuaram a andá‖), a fim de justificar as ações ‗falar/andar‘. 

A partir das questões colocadas pelo interlocutor adulto, e das respostas de (J1, 

J2, J3 e J4), observamos que os sujeitos liberam sua percepção e consciência imagética, 

na medida em que nos informam sobre o que estão vendo nas imagens e suas 

particularidades (BOURIAU, 2006). 

A utilização inicial do sinal de escuta, em (P4 e P5) (―uhn‖), as sucessivas e 

insistentes indagações, em busca de esclarecimentos, em (P4, P5 e P6) (―...o que 

aconteceu?‖); (―por que eles estão rindo aqui?‖); (―...tem alguma coisa diferente 

aqui?‖), levam o sujeito a  imprimir um movimento à fala  (J4), a justificar a razão do 

riso (J5). O uso do gesto ilustrador de ―balançar a cabeça‖, como sinal de concordância, 

mantém a comunicação interativa (J6, J8 e J10), e imprime um tom de justificativa em 

(J7, J9 e J11), ou de crença justificada e argumentada (MEYLAN, 2015). 

*Concluindo: a solicitação insistente de esclarecimento do adulto leva a criança 

a recorrer ao uso de gestos (COSNIER et BROSSARD, 1984), ou a combinar seu estilo 

minimalista de interação discursiva, na medida em que acrescenta tons emocionais à sua 

fala. 

Exemplo 2 - (I. S. S. 8 a. 7 m.) 

A) Narrativa autônoma com imagens 

I.S.S.: tinha dois amigos sentados no muro... aí chegaram outros duas pessoas 

...aí...aí chegaram outras pessoas e essas pessoas acabaram se esbarrando nelas 
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(desculpa)... aí depois essas pessoas que estavam sentadas no muro começaram a rir 

...enquanto os outros foram embora ... eu acho que foi isso que entendi 

B) Narrativa com tutela e imagens 

P1: vou mostrar pra você uma sequência de imagens que vão formar uma 

história ... aí enquanto eu vou mostrando você vai pensando na história e quando eu 

acabá de mostrar o vídeo ... aí você vai me contá essa história...tá bom? 

 

I.S.S.1: (mexe a cabeça que sim) 

P2: tá bom ...vamos começar ...oh...aqui oh...tem dois amigos sentados no muro 

e aí tá chegando outras pessoas...tá bom? 

I.S.S.2: (mexe a cabeça que sim) 

P3: então tá bom ... então agora vamos vê junto aí você vai me explicando tá?... 

então tá ... aqui você falô que tavam chegando outras pessoas né?... e aí o que 

aconteceu? 

I.S.S.3: aqui...essas duas pessoas chegaram uma e outra... e depois enquanto eles 

estavam indo embora essas pessoas que estavam sentadas no muro começaram a rir 

P4: e ficou alguma coisa de diferente? 

I.S.S.4: pra mim não 

C) Narrativa sem tutela e imagens 

P5: então tá bom... então agora você me conta a história tudo de novo 

I.S.S.5: tinha duas pessoas sentadas no muro e chegaram outras duas pessoas .... 

essas duas pessoas se esbarraram umas nas outras enquanto essas pessoas que se 

esbarraram foram embora...essas pessoas que estavam sentadas no muro começaram a 

rir 

*Comentário. Observando a produção discursiva inicial da criança (etapa A), 

verificamos que, inicialmente, ela utiliza: (a) argumentos justapostos sucessivos com 

‗aí‘; (b) o pedido de ‗desculpas‘, a fim de neutralizar simbolicamente um ato de 
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esbarrão cometido contra pessoas; (c) inferências de pré-julgamento (―eu acho‖) e de 

compreensão (―foi isso que entendi‖). 

A seguir, o adulto (etapa B) instala uma tutela reflexiva insistente, que envolve o 

cumprimento de procedimentos pela criança. Ao delimitar as ações da criança, o 

interlocutor adulto faz com que ela recorra à comunicação não verbal, ao gesto 

ilustrador, em sinal de escuta, concordância e manutenção da comunicação interativa. A 

solicitação de explicação e precisão do fato, e o uso da proforma adverbial por (P3), 

levam o sujeito à percepção e consciência imagética (SARTRE, 1940), e a formular 

recategorizações lexicais de interpretação.  

*Concluindo: como o interlocutor adulto (P4), ainda não estava satisfeito, 

interroga o sujeito, levando-o a expressar uma crença normativa (MEYLAN, 2015), e a 

se posicionar na constituição da subjetividade (―pra mim não‖), como uma espécie de 

fecho da situação interativa, instaurando dessa forma, ―certa distância entre o sujeito da 

enunciação e o conteúdo do enunciado‖ (KERBRAT-ORECHIONI, 2006, p.89).  

Exemplo 3 – (M.E.P.S. 10 a.1 m.) 

A) Narrativa autônoma com imagens 

M.E.P.S.: eles tavam sentado num muro... aí veio umas pessoa e sem querer se 

atrapalhou todo e caíram no chão...aí depois elas ficaram nervosa virou um pro outro e 

foi embora ...eles ficaram assustados porque eles pensaram que ia brigá ... mas aí eles já 

viram que era só uma bobagem 

B) Narrativa com tutela e imagens 

P1: eu vou te mostrar uma sequência de imagens que vão formar uma história ... 

aí você vai pensando essa história na sua cabeça e quando eu acabar de passar as 

imagens ...aí vai me contar tá bom? 

M.E.P.S.1: ok 

P2: tá bom? 

M.E.P.S.2: sim 
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P3: ah:::...muito bem...então péra aí...você vai me ajudar a entender...então vamu 

lá...que que aconteceu aqui...aqui? 

M.E.P.S.3: aqui eles estavam conversandu ...aí passou uma pessoa dandu tchau 

...e ela não tava vendu que o homem tava vindu ... aí sem querer se atrapalhou todo o 

homem ficou nervoso e ela com vergonha ... aí ele se virou do outro e foi embora ... aí 

eles pensaram que eles iam brigá ...mas foi só uma bobagem 

P4: ah:::... os meninos que pensaram? 

M.E.P.S.4: é... os meninos pensaram que era uma bobagem 

C) Narrativa sem tutela e imagens 

P5: ah :::... entendi... conta pra mim tudo de novo por favor 

M.E.P.S.5: eles tavam eh:::...eles tavam sentado no muro conversando...aí de 

repente chega uma pessoa e deu tchau pra eles ...mas ela olhou assim pra eles ...eles não 

(viram) que veio outro homem ...aí eles se atropelaram todo...aí eles ficaram nervoso e 

viraram um pro outro eh:::...foram embora... aí eles pensaram que iam brigá  mas era 

uma bobagem 

*Comentário. Tomando como referência a produção discursiva inicial de 

M.E.P.S., (etapa A), a seguir (etapa B), a interação inicial do interlocutor adulto (P1 e 

P2) é feita, através de uma tutela reflexiva insistente e de uma solicitação incisiva de 

esclarecimento do adulto, levando o sujeito a utilizar, o sinal de escuta e concordância 

―ok‖ e ―sim‖. 

Na sequência, a partir da questão colocada enfaticamente por (P3) (―...que 

aconteceu aqui...aqui?‖), o sujeito, com base em sua percepção  (BOURIAU, 2006),  e 

crença normativa justificada (MEYLAN, 2015) libera as lembranças episódicas 

(PERRIN, 2012) de sua experiência pessoal, ao justificar o acontecimento, e a utilizar 

argumentos interconectados, i.e., articulados entre si, que culminam com uma falsa 

crença, ou crença de segunda ordem (PERNER&WIMMER, 1985),  e um 

encadeamento reativo. 

*Concluindo: esta situação nos remete a DENIAU (2008, p.28), quando ele 

sinaliza que ―compreender o sentido de uma história é compreender como a história está 
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organizada, é apreender as articulações significantes‖. Neste sentido, observamos que 

(P4), ao recorrer ao sinal de escuta, e ao questionamento, em relação à fala anterior do 

sujeito, leva o sujeito a confirmar o que já havia dito antes, e a retomar o encadeamento 

discursivo reativo, que culmina com a singularidade da resposta (―é... os meninos 

pensaram que era uma bobagem‖). 

Os resultados obtidos pela criança, nas etapas (A e B), de narrativa autônoma e 

narrativa com tutela, ambas com visualização de imagens, contribuíram de modo 

significativo para a realização da etapa (C), de narrativa autônoma, sem tutela e 

imagens. Paralelamente, destacamos o papel relevante dos processos mentais que 

permeiam as relações entre linguagem (compreensão e produção) e situação de 

comunicação, nas três etapas citadas. 

Eles mostram que a análise da narrativa oral infantil constitui um desafio que 

deve continuar a ser explorado no âmbito da dicotomia língua-linguagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

*Os resultados obtidos sugerem que a imaginação, a percepção e a memória 

influenciam, de forma significativa, as produções linguageiras das crianças, a seleção do 

que é dito na leitura/interpretação das imagens, e o encadeamento discursivo dos 

acontecimentos entre o adulto e a criança. 

*Paralelamente, observamos também que a ‗leitura‘ de imagens mobiliza três 

tipos de operações cognitivas que condicionam as produções infantis: (a) identificação 

dos elementos representativos, animados e não animados; (b) inferências sobre os 

acontecimentos; (c) sequenciação dos acontecimentos isolados.  

*O confronto dos resultados obtidos, nas etapas A), B), e C), mostra que o uso 

dos signos não verbais tem um papel importante para a regulação e o controle do fluxo 

conversacional, especialmente, quando se trata da criança de cinco anos. Daí sua 

tendência para respostas mais curtas, quando se trata de cooperação argumentativa, ao 

contrário do que acontece com a criança mais velha que ousa um pouco mais para 

expressar seus julgamentos e se posicionar. *Finalmente, destacamos que a utilização de 

imagens, sem texto escrito, em narrativas orais infantis, ao favorecer a mescla ficção-

realidade, permite também explorar a leitura do ‗icônico‘.  
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Resumo: Este artigo apresenta a reflexão e a análise de representações discursivas e 

ideológicas presentes em textos político-partidários, em meio a um contexto de eleições 

presidenciais. Esta perspectiva integra uma análise textual voltada para questões 

ideológicas e hegemônicas e justifica-se pela necessidade de evidenciar as diferentes 

formas de representação dos atores sociais ligados a embates políticos e sobre como a 

ideologia, presente nos discursos políticos, legitima a manipulação por meio da empatia 

com ideais partidários e favorece discursos de mobilização social. A metodologia é 

qualitativa e a análise concentra-se no corpus constituído pelo texto ―Carta de Lula à 

Nacional Executiva do PT‖. O estudo está assente nos pressupostos teóricos 

metodológicos da Análise do Discurso Crítica – ADC (FAIRCLOUGH, 2001, 2003, 

CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999), dos modelos analíticos de representação dos 

atores sociais de Van Leeuwen (1997) e dos modos gerais de operação da ideologia de 

Thompson (2011). Os resultados expressam que o quadro de representação estrutura-se 

com base na fusão de vozes, na assimilação e na nomeação que, por seu turno, são 

categorias que constituem formas de aproximar os interlocutores do discurso de um 

ideal político, o qual o emissário apela para os vínculos emocionais de empatia e 

carisma com vistas à mobilização social. 

Palavras Chave: Análise do Discurso Crítica. Discurso político. Mobilização social. 

Abstract: This research presents the reflection and analysis of discursive and 

ideological representations in political texts, in the context of presidential elections. 

This perspective integrates a textual analysis focused on ideological and hegemonic 

issues and is justified by the need to highlight the different forms of representation of 

social actors linked to political confrontations and how the ideology manipulates the 

empathy with political ideals favoring discourses of mobilization. The methodology is 

qualitative and the analysis focuses on the corpus constituted by the text “Carta de Lula 

à Nacional Executiva do PT” (Letter from Lula to PT´s National Executive). The study 

is grounded on the methodological theoretical assumptions of Critical Discourse 

Analysis (FAIRCLOUGH, 2001, 2003, CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999), the 

van Leeuwen‘s model of social agents‘ representation (1997) and the modes of 

operation of Thompson‘s ideology (2011). The results express that the representation 

frame is structured with basis on the fusion of voices, in the assimilation and in the 

nomination that, on its turn, are categories which constitute forms of approaching 

interlocutors of discourse to a political ideal, using the empathy and charisma to social 

mobilization. 
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INTRODUÇÃO 

Tendo em vista a compreensão do papel social do discurso e sua importância 

como prática social de uma determinada sociedade em um determinado momento 

histórico, é relevante analisarmos textos produzidos por atores políticos no contexto de 

eleições democráticas. Mais pertinente, ainda, é a análise de uma carta produzida pelo 

então pré-candidato a Presidente da República, condenado e preso. 

Nesse sentido, percebe-se a luta ideológica no intuito de legitimar ou 

descaracterizar discursos vinculados a diferentes vertentes político-partidárias. O 

cenário é de embate ideológico em que um grupo procura manter sua hegemonia, 

enquanto outro grupo busca uma mudança social que passa pela liberdade de seu líder 

político e sua vitória nas eleições presidenciais de 2018. 

Assim, este trabalho trata da análise discursiva textualmente orientada de uma 

das cartas de Lula à Comissão Executiva Nacional do PT. O texto em questão está 

vinculado ao grupo que busca legitimar a necessidade de transformação social e se 

coloca como um catalisador do grupo contrário ao discurso hegemônico 

economicamente liberal e socialmente conservador. 

1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL 

A Democracia brasileira vive um período conturbado, com grupos de poder 

dividindo-se em dois extremos: o primeiro apresenta-se como social e democrático, 

ligado a anseios dos trabalhadores; o segundo faz uso de discursos voltados a aspirações 

positivistas de ordem e progresso. Entre os extremos circulam diferentes grupos de 

poder que esperam a decadência de uma das pontas para que suas chances eleitorais se 

tornem significativas. Este momento histórico foi desenhado a partir do impeachment da 

presidenta Dilma Roussef, reeleita em outubro de 2014 e impedida em agosto de 2016. 

Naquele momento, a aliança formada para impedir a presidenta foi alçada ao poder e 

deu início a uma agenda eminentemente liberal.   

Diante desse cenário e com a aproximação de eleições democráticas, 

emergiram, no campo eleitoral, discursos polarizados que fizeram ascender figuras 

carismáticas representantes de diversos grupos de poder. A personalidade representativa 

do discurso social-democrata foi o ex-presidente da República e líder do Partido dos 

https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/political+discourse.html
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Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva - Lula, pré-candidato à disputa ao cargo de 

Presidente da República. Entretanto, após ter sido condenado judicialmente em segunda 

instância, Lula foi preso em 07 de abril de 2018. Em face desse fato, o país se dividiu 

entre aqueles que o consideram um prisioneiro político, e aqueles que acreditam na 

justiça de sua condenação. 

Essa conjuntura conturbada que permeia os meses que antecedem as eleições 

presidenciais do Brasil garante a relevância da análise empreendida no presente 

trabalho, além de contribuir para a reflexão sobre as diferentes formas de representação 

dos atores sociais ligados a embates políticos e sobre como a ideologia, presente nos 

discursos políticos, legitima a manipulação por meio da empatia com ideais partidários 

e favorece discursos de mobilização social.  

2 QUANTO AO EVENTO SOCIAL 

Diante do contexto político brasileiro e considerando o texto como um evento 

relevante para o estudo de processos sociais e a estrita relação que estabelece com as 

relações de poder, este estudo justifica-se pela necessidade de se evidenciar diferentes 

modos de representação de atores envolvidos no processo de mobilização social diante 

de embates ideológicos por meio de discursos que legitimam a constituição de um 

consenso de ideal político. A intenção aqui é analisar produções textuais de 

protagonistas no cenário eleitoral brasileiro em termos de recursos linguísticos e 

discursivos que constituem os significados do texto. Esta perspectiva coaduna com o 

propósito de uma análise textualmente orientada voltada para questões de justiça social. 

Os procedimentos metodológicos que caracterizam o estudo estão 

fundamentados numa pesquisa de cunho qualitativo (descritiva e interpretativa) para 

realizar a seleção do corpus e para o desenvolvimento da análise que está concentrada 

na descrição discursiva dos dados e dos significados dos recursos linguísticos. De 

acordo com Brasileiro (2013, p 49), ―[...] análise discursiva é aquela que se ocupa de 

interpretação dos fenômenos e da atribuição de significados‖, portanto, constitui-se 

adequada para este estudo. 

Com base nessas diretrizes, o artigo propõe a análise do texto ―Carta de Lula à 

Comissão Executiva Nacional do PT.‖ Disponível em: <http://www.pt.org.br/carta-de-

lula-a-comissao-executiva-nacional-do-pt/>. Acesso em: 30/07/2018, cuja temática traz 

referências ao recente cenário político-eleitoral brasileiro. 
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3 CIRCUITO ANALÍTICO CRÍTICO - APORTES TEÓRICOS 

O estudo está assente nos pressupostos teóricos metodológicos da Análise do 

Discurso Crítica – ADC (FAIRCLOUGH, 2001 e 2003, CHOULIARAKI; 

FAIRCLOUGH, 1999), da Teoria de Representação Social (MOSCOVICI, 2007) e dos 

modelos analíticos de representação dos atores sociais de Van Leeuwen (1997) e dos 

modos gerais de operação da ideologia de Thompson (2011) para empreender a análise 

do corpus. 

3.1 Discurso: linguagem como prática social 

Na concepção de Fairclough (2001), o discurso é entendido como uso da 

linguagem nas diversas práticas sociais, ou seja, o discurso é uma forma como as 

pessoas podem agir sobre o mundo e sobre os outros, como também um modo de 

representação. 

O autor atenta para a relação dialética entre o discurso e a sociedade, na qual o 

discurso é moldado pela estrutura social, além de constituir as diversas dimensões dessa 

mesma estrutura. Sob essa perspectiva, o discurso contribui para a construção das 

identidades sociais, das relações sociais e dos sistemas de conhecimento e crença. 

Assim, as orientações da prática social, sejam elas econômicas, políticas, cultural, 

ideológica, etc., implicam práticas de natureza discursiva que, por sua vez, recorrem a 

convenções que naturalizam relações de poder e ideologias particulares. Dessa forma,  

[...] a constituição discursiva da sociedade não emana de um 

livre jogo de ideias nas cabeças das pessoas, mas de uma 

prática social que está firmemente enraizada em estruturas 

sociais materiais, concretas, orientando-se para elas. 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 93) 

Assim, em consonância com a perspectiva aventada por Chouliaraki e 

Fairclough (1999), entende-se a linguagem como parte irredutível da vida social, ou 

seja, questões sociais são, em parte, questões discursivas e vice-versa. 

À esta noção de discurso como práticas discursivas que naturalizam as relações 

de poder, hegemonia e ideologia, Fairclough (2003) soma o conceito de texto como 
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evento discursivo, que se ampara na compreensão de prática social e de ordens de 

discurso. Sob esse ângulo, o autor aponta tanto para o sistema da linguagem quanto para 

seu uso contextualizado, apresentando os significados do discurso como estratégia de 

compreensão da linguagem segundo sua funcionalidade nas práticas sociais, tais como a 

forma de agir no mundo, de se relacionar, de representar e identificar a si, a outrem e a 

aspectos do mundo.  

Nesse entendimento, as escolhas linguísticas adotadas para as representações 

discursivas compreendem a prática social e o campo de saber como conhecimento das 

ordens de discurso e de suas aplicabilidades, das relações semânticas que expressam e, 

por fim, dos significados que acessam. 

Para efeito de análise, ambas as concepções de Fairclough (2001, 2003) são 

necessárias para encadear as estratégias de representações e desvelar os discursos 

ideológicos e de dominação que constituem as identidades dos atores sociais 

representados no texto que compõe o corpus. Na análise textual serão abordadas as 

relações semânticas, lexicais e os acarretamentos das suposições e pressuposições. 

As categorias propostas por Fairclough (2001, 2003) conversam com outras 

categorias de análise, tais como as de Representação de Atores Sociais (VAN 

LEUUWEN, 1997) e os modos de operação de ideologia de Thompson (2011). 

3.2 Discurso: linguagem e representação dos atores sociais 

As formas como as pessoas e os grupos sociais são representados no discurso 

acompanham o nexo de linguagem como ação, pois apontam um sistema de crença e 

valores e de relações entre grupos estabelecidos nas práticas sociais, de forma que todas 

as interações humanas pressupõem representações. Sob essa orientação, Moscovici 

(2007) aponta que a teoria das representações sociais ―[...] fornece o referencial 

interpretativo tanto para tornar as representações visíveis, como para torná-las 

inteligíveis como formas de prática social‖ (MOSCOVICI, 2007, p. 25), pois estamos 

cercados de palavras, ideias e imagens que nos atingem e constituem tipos de realidades 

reproduzidas na linguagem. 

Nesse mesmo entendimento, Van Leeuwen (1997) propõe que a representação 

dos atores sociais está envolvida na realização de uma série de sistemas linguísticos 

distintos. Dessa forma, as categorias de Representação de Atores Sociais aventadas pelo 

autor esboçam um inventário sócio-semântico dos modos pelos quais os atores sociais 

podem ser representados. Esse quadro de modos de representação realiza-se com base 
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em um potencial de significados que são orientados pelo contexto de representação 

desses atores sociais e são ideologicamente marcados. 

As categorias propostas Van Leeuwen (1997) são Exclusão e Inclusão. A 

exclusão pode ocorrer por supressão ou encobrimento (colocar em segundo plano) 

enquanto a inclusão pode realizar-se por ativação, passivação, participação, 

circunstancialização, possessivação, personalização, impersonalização, genericização, 

especificação, assimilação, associação, dissociação, indeterminação, diferenciação, 

nomeação, categorização e sobredeterminação. 

Partindo do pressuposto de que cada objeto e ser devem possuir uma valoração 

positiva ou negativa e ocupar determinado lugar em uma escala hierárquica, ―[...] 

representação é, fundamentalmente, um sistema de classificação e de denotação, de 

alocação de categorias e nomes‖ (MOSCOVICI, 2007, p. 62). 

Com base no entendimento descrito, a análise do artigo em estudo pretende 

identificar questões relacionadas à representação dos atores sociais, com base na 

codificação de Van Leeuwen (1997), e concomitantemente, ambiciona investigar modos 

ideológicos de funcionamento da linguagem utilizados no texto e preconizadas por 

Thompson (2011). 

3.3 Discurso: linguagem e modos de operação da ideologia 

É possível afirmar, com fundamento nas teorias de Thompson (2011) que a 

linguagem age também no estabelecimento e na manutenção de relações de poder.  

Nesse sentido o autor trata de vários tipos de formas simbólicas, desde falas 

linguísticas cotidianas até imagens e textos complexos‖ que podem ser utilizadas para 

construir o sentido (significado), que em certos contextos estabelecem e sustentam 

relações de poder assimétricas. Dessa forma, estudar ideologia reclama a apuração do 

funcionamento dessas formas simbólicas, e de como seus significados podem ser 

utilizados com o objetivo de apoiar e reproduzir relações de dominação. 

Sendo assim, além das categorias propostas por Van Leeuwen (1997), foram 

selecionadas para a análise do presente corpus, modos de operação de ideologia 

aventados por Thompson (2011), que contribuem para a compreensão das estratégias de 

representação caracterizadas por marcas de poder e de dominação. 

As categorias propostas pelo autor são: legitimação, dissimulação, unificação, 

fragmentação, e reificação, e suas respectivas especificações. 
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4 NUANCES DE SIGNIFICADOS – ANÁLISE DISCURSIVA CRÍTICA 

Este estudo pauta-se em um modelo de análise descritiva interpretativa, 

delineada com base no texto Carta de Lula à Comissão Executiva Nacional do PT 

(conforme figura 1), a fim de evidenciar como as representações dos atores sociais são 

construídas no texto e apontar os modos gerais de operação da ideologia empregados no 

corpus. Destaca-se que a perspectiva apresentada está de acordo com o entendimento de 

que a ADC aponta ―[...] conclusões, recomendações e intervenções práticas e 

funcionais, tornando o processo viável de investigação social‖ (SILVA, 2009, p. 26). 

Para isso, o texto será apresentado integralmente. 

Figura 1 - Carta de Lula à Comissão Executiva Nacional do PT 

Companheiras e companheiros, 

O PT vive um dos melhores momentos da sua história. 

Apesar de todos os golpes que sofremos nos últimos tempos, apesar de terem rasgado a 

Constituição para depor a companheira Dilma Rousseff, apesar da campanha de 

mentiras da Rede Globo e da perseguição da Lava Jato, nosso partido está vivo, 

dinâmico, e representa hoje a esperança do povo brasileiro para superar uma das mais 

profundas crises do país. 

O PT viveu um aprendizado, ganhou experiência, colocou em curso o mais significativo 

e profundo programa de inclusão social da história do Brasil, aprofundou a democracia 

ao introduzir a legislação que imprimiu transparência nas ações do Estado, conferindo 

autonomia para os seus órgãos de controle e investigação. 

Agora é hora de se apropriar das lições que a vida nos ensinou, de reiterar e aprofundar 

seus compromissos históricos com o povo brasileiro, a inclusão social, a promoção dos 

direitos do povo, das mulheres, crianças, negros, indígenas, da população LGBT, das 

pessoas com necessidades especiais; a valorização dos salários e a geração de empregos; 

o apoio às pequenas e médias empresas, à agricultura familiar e à reforma agrária; a 

defesa da soberania nacional. 

O PT está experiente e preparado para voltar a governar o Brasil e cumprir seu destino 

de erradicar a miséria, as desigualdades e o preconceito da sociedade brasileira. 

É por esse PT revigorado e unido que assumo, mais uma vez, a responsabilidade de 

disputar a presidência da República neste momento histórico. Porque tenho a confiança 

de vocês, tenham certeza de que não fugirei à luta. 

Pelo Brasil, pela Democracia! 

Viva o Partido dos Trabalhadores!  

http://www.pt.org.br/tag/dilma-rousseff/
http://www.pt.org.br/tag/rede-globo/
http://www.pt.org.br/tag/mulheres/
http://www.pt.org.br/tag/lgbt/
http://www.pt.org.br/tag/agricultura/
http://www.pt.org.br/tag/reforma-agraria/
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Luiz Inácio Lula da Silva 

Curitiba, 10 de junho de 2018 

  

(Disponível em: http://www.pt.org.br/carta-de-lula-a-comissao-executiva-nacional-do -pt/ acesso em 

30/07/2018) 

4.1 Aspectos estruturais do texto 

No que se refere aos aspectos estruturais, os elementos constituintes do texto 

em estudo propõem uma organização híbrida que reúne características particulares dos 

gêneros bilhete, carta aberta e texto jornalístico. Segundo Fairclough (2003), um gênero 

particular é associado com uma estrutura composicional e a uma atividade particular em 

conexão com os participantes envolvidos, as posições de sujeito e as atividades que 

desempenham. Com base nesse entendimento, a forma de apresentação textual do 

corpus compõe criativamente recursos linguísticos com fins ideológicos, pois como 

estratégia de ação/interação o texto aparece situado como pertencente ao gênero carta, 

sugerindo elevado grau de pessoalidade e proximidade nas relações entre o emissário e 

o receptor do texto. Esta escolha genérica é ideologicamente marcada tendo em vista o 

alto comprometimento do emissário com as proposições expostas no texto, revelando 

indícios de um pacto político entre o emissário e os receptores, pois se apresenta 

endereçada aos ―Companheiros e companheiras‖. 

http://www.pt.org.br/tag/lula/
http://www.pt.org.br/carta-de-lula-a-comissao-executiva-nacional-do-pt/
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Quanto à sua organização, o texto representa o discurso propriamente dito, 

abordando o tema da resiliência e do aprendizado frente às dificuldades impostas. 

Adotando um tom ativo, o emissário do texto, nomeadamente representado por ―Luiz 

Inácio Lula da Silva‖ procura fazer com que o receptor se convença de que o Partido 

dos Trabalhadores não se abateu e está ―experiente e preparado para voltar a governar o 

Brasil‖ e ―revigorado e unido‖ para disputar a presidência do Brasil. Nesse sentido, é 

possível notar ainda, uma fusão entre as vozes do emissário do texto e do Partido, como 

no excerto ―O PT viveu um aprendizado, ganhou experiência [...] Agora é hora de se 

apropriar das lições que a vida nos ensinou”. Essa fusão entre as vozes do emissário do 

texto e do PT incorpora o domínio de ação que a comunicação pretende acessar para 

alcançar a aquiescência da Comissão Executiva e demais receptores, a saber: a 

disposição para concorrer nas eleições presidenciais de 2018. 

Contudo, a carta divulgada no sítio oficial do partido, assume características do 

texto jornalístico, compondo uma mistura de gêneros que sistematiza uma manchete 

principal ―Carta de Lula à Executiva Nacional do PT” e o lead que apresenta o 

argumento principal do autor, conforme pode ser observado no trecho “Nosso partido 

está vivo, dinâmico, e representa hoje a esperança do povo brasileiro para superar uma 

das mais profundas crises do país”. 

Fairclough (2003) propõe que esse movimento entre gêneros, mediado por 

meios de comunicação de massa, interfere na rede de práticas sociais que transcendem 

as diferenças de tempo e espaço e facilitam uma ação à distância. Dessa forma, a carta é 

recontextualizada na web e tem, portanto, a sua mensagem amplificada para além dos 

destinatários relatados no vocativo do texto. 

Sendo assim, o vocativo que compõe a estrutura da carta remete a comunicação 

aos ―Companheiros e companheiras‖ da Comissão executiva Nacional do PT, 

resultando em um discurso motivacional interno ao partido, mas pode, também, 

mobilizar a população em geral, diante de sua publicação. Na sequência, o primeiro 

parágrafo apresenta uma contextualização das circunstâncias políticas do partido e 

propõe a perspectiva de ser este “[...] um dos melhores momentos” da história do PT. 

Tal proposição parece revelar um tom revanchista contra as acusações sofridas e 

brevemente relatadas no trecho em questão. No segundo parágrafo o emissário 

apresenta os projetos e ações políticas implementadas pelo partido. Fica clara na 

acepção do autor, uma avaliação positiva destas ações na medida em que, no terceiro 

parágrafo, faz uma convocação aos receptores da carta para “[...] reiterar e aprofundar 
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seus compromissos históricos com o povo brasileiro”, a fim de lembrá-los dos ideais 

políticos do partido que são “[...] a inclusão social, a promoção dos direitos do povo, 

das mulheres, crianças, negros, indígenas, da população LGBT, das pessoas com 

necessidades especiais; a valorização dos salários e a geração de empregos; o apoio às 

pequenas e médias empresas, à agricultura familiar e à reforma agrária; a defesa da 

soberania nacional”. Dessa estratégia discursiva resulta um compromisso em termos de 

valores, proposições e crenças partidárias em torno de um propósito comum. 

O quarto parágrafo compreende comentários avaliativos sobre a condição atual 

do partido e sobre as expectativas futuras de “[...] voltar a governar o Brasil e cumprir 

seu destino”. Por fim, o emissário reforça sua responsabilidade na liderança do partido e 

na disputa à presidência da República. O emissário se despede invocando a luta pelo 

Brasil, pela democracia e pela revitalização do Partido dos Trabalhadores. A assinatura 

informal do emissário denota certo grau de proximidade com os receptores e os 

elementos de localização como local e data são escritos após a assinatura, traço 

estrutural de comunicação no formato de bilhete. 

O texto em questão pode orientar a reação das pessoas em relação às futuras 

eleições. Por exemplo pode mobilizar não apenas a Comissão Nacional do PT como 

também motivar todos os leitores da página oficial do partido, ligados ou não a ele, no 

sentido de criar uma expectativa de candidatura e de possível reeleição do ex-

presidente. Após essa análise dos aspectos estruturais do texto, faz-se necessária uma 

breve explanação teórica acerca da representação dos atores sociais. 

4.2 A representação dos atores sociais 

Os modos de representação social são construídos socialmente e relacionam-se 

com aspectos das práticas sociais que estabelecem as posições do sujeito e, portanto, as 

relações de poder. Segundo van Leeuwen (1997), a realização da representação de 

atores sociais em um discurso explicita as intenções do autor e ―[...] podem ser 

includentes ou excludentes para servir os interesses e propósitos em relação aos leitores 

a que se dirigem‖ (VAN LEEUWEN, 1997, p.10). 

Fairclough (2003) esclarece que os modos de representação podem ser 

especificados em termos de uma lista de traços linguísticos que realizam um discurso, 

ou seja, escolhas vocabulares que nomeiam o mundo de modos particulares. 

Em consonância com o que apresentam os autores citados, em termos da 

análise do discurso textualmente orientada, no texto em destaque, observa-se a 
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figuração das seguintes formas de representação social preconizadas pelo referencial 

sócio-semântico: a) categorias de inclusão: personalização, nomeação, assimilação e 

categorização; b) categorias de exclusão: supressão. 

Considerando que as representações sociais se articulam com ―[...] processos 

de constituição simbólica nos quais sujeitos sociais lutam para dar sentido ao mundo, 

entendê-lo e nele encontrar seu lugar, através de uma identidade social‖ 

(JOVELOVITCH; GUARESCHI, 1994, p. 65), será observada, para efeitos de análise, 

a posição de dois atores sociais como: os protagonistas (nós) e os antagonistas (eles), 

tendo em vista as relações contraditórias que se estabelecem no texto. Quanto aos 

antagonistas, trata-se de atores sociais mencionados ora por inclusão por meio da 

personalização como no excerto ―[...] apesar da campanha de mentiras da Rede Globo 

e da perseguição da Lava Jato‖ no qual ambos são citados por processos de nomeação 

e adquirem características humanas tais como mentir e perseguir. Outro processo de 

representação dos antagonistas (eles) ocorre por exclusão por meio da supressão, pois 

não há qualquer referência aos agentes do excerto ―[...] terem rasgado a Constituição 

para depor a companheira Dilma Roussef”. Moscovici (2007) atenta que essa 

diferenciação entre nós e eles expressa a distância que separa o lugar social dos 

indivíduos. Entende-se, portanto, que o artifício empregado busca tornar familiar as 

posições dos sujeitos no discurso, a partir da definição de uma identidade de grupo. 

Em toda a extensão do texto, a representação quanto à distribuição de papéis 

ocorre quando são referidos como atores sociais agentes, pois se apresentam como 

forças ativas e dinâmicas que interferem na realidade. De um modo geral, o grupo aqui 

denominado protagonistas, representado pelas menções ao Partido dos Trabalhadores e 

aos seus porta-vozes, aparece apontado de forma personalizada, pois é representado 

como classe ou grupo. Mesmo no excerto ―Nosso partido está vivo”, a categoria 

empregada é a assimilação realizada pelo pronome possessivo. Segundo Moscovici 

(2007), essa classificação compara as características dos atores sociais com o 

representante de uma classe através da aproximação e torna essas características co-

extensivas a todos os membros do grupo como método de assegurar que permaneçam 

sob o controle de uma ideologia em particular.  

Outra maneira de representação por assimilação comum no texto ocorre por 

coletivização (representação em termos de um substantivo que denota um grupo de 

pessoas), como no excerto ―povo brasileiro‖, ou categorizados por identificação 

(representação em termos de categorias pelas quais a sociedade diferencia os 
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indivíduos: sexo, idade, gênero, classe social, etc.) como em “[...] direito do povo, das 

mulheres, crianças, negros, indígenas, da população LGBT, das pessoas com 

necessidades especiais”. Nos trechos citados, os termos selecionados para representar 

os cidadãos brasileiros são integrados em um complexo de imagens que reproduzem um 

complexo de ideias que, por sua vez, buscam um universo consensual que Moscovici 

(2007) denomina ―ancoragem‖ da ideologia do emissário do texto.  

Dessa forma, o que se prefere ressaltar no texto é a vivacidade, experiência e 

dinamicidade do Partido dos Trabalhadores, personalizado na voz de Luiz Inácio Lula 

da Silva. Neste discurso, o emissário reafirma seu compromisso com o partido e 

convoca a confiança dos leitores, evocando um discurso inspirador. Outro dado 

relevante é que apenas dois atores sociais são mencionados como indivíduos, “[...] a 

companheira Dilma Roussef”, ex-presidente deposta por um processo de impeachment, 

e “Luiz Inácio Lula da Silva”, ex-presidente do Brasil, líder político e pré-candidato do 

Partido dos Trabalhadores. Ambos são representados por nomeação (identidade única) 

por se tratar das personalidades mais relevantes no contexto político e histórico do 

partido, este ardil, nos termos de Moscovici (2007), particulariza uma escolha que 

reflete um desejo de tornar o ator social reproduzido familiar por meio da nomeação, 

libertando-o do anonimato para incluí-lo na matriz de identidade. Assim, os atores 

sociais nomeados se tornam as personalidades reconhecidamente mais notáveis do 

partido. 

Observa-se que no quarto parágrafo ocorre assimilação por coletivização no 

excerto “sociedade brasileira”. Entretanto este recurso não se configura como uma 

variação semântica do excerto “povo brasileiro” tendo em vista que, de acordo com o 

texto, o emissário tem “compromissos” a cumprir com este último enquanto tem 

circunstâncias predeterminadas para tratar com a ―sociedade brasileira”, como “[...] 

erradicar a miséria, as desigualdades e o preconceito”. Discursivamente, essa 

diferenciação contribui para a construção de um cenário polarizado no qual cabe ao 

emissário garantir os direitos das minorias e agregar outros estratos da sociedade quanto 

à igualdade social, justificando assim a necessidade de ter ―[...] a confiança” dos 

integrantes da Comissão Executiva Nacional do PT. Essa forma de agir/ interagir 

discursivamente é caracterizada por um certo grau de informalidade nas relações 

estabelecidas entre o emissário e os receptores, pois apela para os vínculos emocionais 

que a confiança é capaz de constituir. 
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Em síntese, os traços linguísticos selecionados para constituir as representações 

dos atores sociais no discurso da ―Carta de Lula à Comissão Executiva Nacional do PT‖ 

impõem uma visão particular que é a do discurso político social democrata na disputa 

pelo poder hegemônico no contexto de eleições presidenciais. 

4.3 Quanto aos modos de operação da ideologia 

Diante da análise das representações de atores sociais e o estabelecimento dos 

diferentes grupos no corpus em análise, faz-se necessário o estudo dos modos de 

operação da ideologia presentes no texto, uma vez que tenciona-se aqui investigar as 

formas como os grupos representados no texto e aqui elencados protagonistas e 

antagonistas se utilizam de discursos políticos orientados ideologicamente, para a 

conquista do poder hegemônico, pois se configuram como perspectivas que, de acordo 

com Fairclough (2003), cria representações interessadas, posicionadas e contenciosas 

que reforçam a instauração e a sustentação de discursos particulares. 

Nesse sentido, Thompson (2011) conceitua ideologia em ―[...] termos das 

maneiras como o sentido, mobilizado pelas formas simbólicas, serve para estabelecer e 

sustentar relações de dominação‖ (THOMPSON, 2011, p. 79). Para o autor as formas 

simbólicas, linguísticas ou quase-linguísticas, podem, em diferentes contextos, servir ao 

estabelecimento e à sustentação das diferentes relações de dominação. Ao caracterizar 

formas em que esses significados têm a capacidade de atuar, Thompson (2011) 

discrimina, de maneira exemplificativa, cinco formas gerais de operações ideológicas: 

legitimação, dissimulação, unificação, fragmentação e reificação. 

Dentre elas, ressaltamos, no texto sob análise, a utilização de legitimação, 

mediante racionalização, apelo carismático e narrativização e, por fim; fragmentação 

por meio de diferenciação. 

A legitimação é utilizada para sustentação da tese de que o PT vive um ótimo 

momento e está preparado para ser a esperança do povo brasileiro. Os argumentos do 

emissário do texto são construídos mediante racionalização, em uma cadeia lógica que 

busca persuadir o leitor narrando os fatos que levaram a um aprendizado do partido, 

afinal sua experiência de crise o teria fortalecido para a luta. Aqui, importa ressaltar, a 

visão do autor sobre o cenário político como um todo, sua visão é de uma disputa entre 

o PT e a Rede Globo e a Lava Jato na qual a missão de seu partido seria a de ―[...] 

erradicar a miséria, as desigualdades e o preconceito da sociedade brasileira‖, sob 

essa perspectiva, seus adversários seriam antagônicos a esses preceitos. 
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Podemos salientar, ainda, que a legitimação além de ser construída por meio da 

racionalização do cenário político brasileiro, é também dada por meio do apelo 

carismático, nessa perspectiva as ―[..] relações de dominação podem ser estabelecidas e 

sustentadas pelo fato de serem representadas como legítimas, isto é, como justas e 

dignas de apoio‖ (THOMPSON,2011, p.82). Com base na teoria de Weber acerca de 

modos de dominação, Thompson assevera que a legitimação pode estar baseada em 

fundamentos racionais, tradicionais e carismáticos, o primeiro trata do caráter de 

legalidade e regularidade das diferentes relações, o segundo trata de hierarquia divina e 

consagração e a legitimação carismática faz ―[...] apelo ao caráter excepcional de uma 

pessoa individual que exerça autoridade‖ (THOMPSON, 2011, p.82). Alicerçados nessa 

tese, podemos afirmar que o emissário constrói uma relação de simpatia desde o início 

do texto, um exemplo disso é a utilização do vocativo ―Companheiros e companheiras‖, 

nesse sentido, por meio do que chamaremos de ―legitimação por apelo carismático‖, o 

autor narra eventos recentes da história brasileira, mediante narrativização, e se coloca 

como o único que pode solucionar os problemas sociais desde que ocupe a posição de 

Presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores. Aqui é possível, também, fazer 

uma reflexão sobre a relação intrínseca da instituição PT e de Lula como ator social. De 

acordo com o texto, esses dois domínios estão intimamente relacionados, e a 

experiência e crescimento de um envolve a experiência e crescimento do outro. 

Ademais, não é o PT juntamente com o emissor que não fugirão à luta, e sim este como 

representante do partido como um todo, esse efeito é baseado em um recurso linguístico 

de assimilação dos atores sociais, conforme exposto na seção anterior. Podemos 

ressaltar que esse vínculo, entre instituição PT e ator social Lula, ratifica o que 

denominamos, neste artigo, de ―legitimação por apelo carismático‖, e esse carisma é 

construído em benefício de ambos os atores, partido político e pessoa política.  

A partir da legitimação por racionalização, empreendida no texto, é possível 

extrair a grande metáfora do artigo, que é a de uma batalha, estruturada por meio de 

uma narrativização histórica, a comparação do cenário político brasileiro como um 

lugar de luta, entre quem persegue o PT e quem poderia ser a esperança do povo 

brasileiro, representado ideologicamente pelos grupos minoritários e não-hegemônicos. 

Nesse sentido, é possível destacar algumas expressões como ―golpes‖, ―rasgado a 

Constituição‖, ―campanha de mentiras‖ e ―perseguição‖ ligadas ao grupo contrário ao 

PT e, ―vivo‖, ―dinâmico‖, ―esperança‖, ―superar‖ e ―luta‖ para aludir ao Partido dos 

Trabalhadores. Essa escolha vocabular aprofunda a metáfora de disputa entre lados 
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opostos. Destacamos, ainda, que essa metáfora dada se aprofunda na questão do líder 

carismático, no herói, representante do PT, que ―não fugirá à luta‖ com o propósito de 

―[...] erradicar a miséria, as desigualdades e o preconceito da sociedade brasileira‖, se 

consagrando o salvador do povo brasileiro, nos termos do texto, ―pelo Brasil‖ e ―pela 

democracia‖. Essa luta, por sua vez, teria a confiança dos leitores e dos apoiadores do 

partido como pressuposta, questão verificada no trecho ―[...] porque tenho a confiança 

de vocês, tenham certeza de que não fugirei à luta‖. Nesse excerto é possível notar, 

mais uma vez, o apelo carismático pelo uso da pressuposição e do imperativo que 

remetem mais a uma resposta ao apelo do povo para que o emissário não fuja à luta, do 

que a uma ordem. Apelo este também pressuposto. 

Podemos, ainda, ressaltar a estratégia de fragmentação por meio da 

diferenciação, pois as ―[...] relações de dominação devem ser mantidas não unificando 

as pessoas numa coletividade‖ (THOMPSON, 2011, p. 87). No texto em análise, 

notamos a diferenciação na medida em que as distinções entre os grupos são usadas, não 

para estigmatizá-los, mas para uni-los em prol de um ideal, o de vencer a luta entre o PT 

e seus inimigos, que culminaria na erradicação da miséria e das desigualdades. Essa 

unificação também consiste na criação de um inimigo comum e isso é feito pela 

adjetivação e nominalização da “Rede Globo” e da “Lava Jato”, colocados como 

entrave na superação da crise vivenciada pelo PT. 

O texto enumera adversários, legitima o herói e constrói o cenário de luta 

ideológica. Nesse sentido o emissário incorpora um cenário otimista para o partido, ao 

mesmo tempo que prevê um embate histórico e crucial. 

ALGUMAS CONCLUSÕES 

Com base na análise do texto é possível extrair significados que vão além do 

textualmente expresso, mas que compõem diferentes aspectos do mundo e diferentes 

relações sociais. 

Na composição do texto, o emissário assume um discurso de caráter projetista, 

redesenhando de forma positiva o cenário político do Partido dos Trabalhadores por 

meio de recursos linguísticos que estruturam um discurso inspirador. Trata-se de um 

discurso político que, assumindo uma argumentação social-democrata, constrói 

ideologicamente um campo de batalha polarizado para as futuras eleições presidenciais. 

Os resultados expressam, através das particularidades linguísticas e das 

nuances de significado que a mobilização social ocorre por meio de um quadro de 



592 
 

representação em que a fusão de vozes, a assimilação e a nomeação constituem formas 

de aproximar os interlocutores do discurso de um ideal político. Para isso o emissário 

apela para os vínculos emocionais que a empatia e o carisma são capazes de constituir. 
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Resumo: O objetivo principal deste trabalho foi discutir as manifestações da autonomia 

de um aprendiz de língua inglesa, ao longo da sua trajetória de vida, descrita em uma 

narrativa de aprendizagem. Por tratar-se de uma narrativa redigida por um dos autores, o 

trabalho que realizamos pode ser caracterizado como uma (auto) investigação de 

narrativa de aprendizagem. Consideramos autonomia como sendo um ―sistema sócio-

cognitivo complexo, que se manifesta em diferentes graus de independência e controle 

sobre o próprio processo de aprendizagem‖ (PAIVA, 2006, p. 88-89). Assim, partimos 

da narrativa de aprendizagem escrita por um dos autores deste trabalho, quando, ainda, 

um estudante de um curso de Letras no início da sua graduação, com o intuito de 

discutir sobre as situações em que esse aprendiz de língua inglesa se responsabilizava 

por sua própria aprendizagem (HOLEC, 1981). A produção deste trabalho caracteriza-se 

também como uma teorização da própria experiência do aprendiz (CUNHA, 1997), em 

que se possibilitou ao autor da narrativa a releitura da sua própria escrita e a reflexão 

sobre sua trajetória de aprendizagem. A interpretação da narrativa se deu com a seleção 

de trechos representativos em que o autor se pronunciou sobre a sua aprendizagem e 

demonstrou atitudes autônomas quanto à sua trajetória com a língua. A discussão de tais 

excertos nos possibilitou identificar manifestações da autonomia do aprendiz 

relacionadas às decisões que ele tomava sobre os rumos da sua própria aprendizagem. 

Entre as diversas manifestações de autonomia do aprendiz encontradas ao longo da 

narrativa, destacamos o uso de estratégias metacognitivas de aprendizagem, que 

ofereceu ao aprendiz a oportunidade de refletir sobre sua própria maneira de estudar 

(CRUZ, 2005). 

 

Palavras-chave: Autonomia do aprendiz. Estratégias de aprendizagem. Narrativa de 

aprendizagem. 

 

Abstract: The main goal of this paper was to discuss the manifestations of autonomy 

from an English language learner, throughout his life, as described in a learning 

narrative. This narrative has been written by one of the authors of this paper, which 

makes it a self-investigation of the learning narrative. We consider autonomy as a 

―complex socio-cognitive system, which manifests itself in different degrees of 

independence and control over the learning process‖ (PAIVA, 2008, p. 88-89). Thus, 

we deal with the learning narrative, written by one of the authors, when he was an 

undergraduate student, with the goal of discussing the situations in which this learner 

took charge of his own learning (HOLEC, 1981). This paper is also characterized as a 

theorization of the learner‘s own experience (CUNHA, 1997), in which the author of the 

narrative was able to re-read his own writing and reflect on his learning trajectory. The 

interpretation of the narrative was made by selecting representative excerpts in which 

the author commented on his own learning and took autonomous actions towards his 
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language learning. The discussion of those excerpts made it possible to identify 

manifestations of the learner‘s autonomy related to the decisions that he made 

concerning the course of his own learning. Among the many manifestations of the 

learner‘s autonomy found in the narrative, we highlight the use of metacognitive 

learning strategies, which offered to the learner the opportunity to reflect on his own 

way of studying (CRUZ, 2005). 

 

Keywords: Learner autonomy. Learning narrative. Learning strategies. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O surgimento de discussões voltadas à autonomia coincide com a ascensão da 

abordagem comunicativa na área de ensino de línguas, ocorrida na década de 1970 

(CRUZ, 2005), e o tema tem ganhado relevância na esfera da Linguística Aplicada (LA) 

desde a década de 1980 (LUZ, 2009). De acordo com Paiva (2006), a partir do momento 

em que a língua passou a ser concebida como meio de comunicação, o trabalho em sala 

de aula passou a favorecer a elaboração de materiais e métodos mais flexíveis e que 

prezavam pelo desenvolvimento das habilidades comunicativas dos aprendizes. Nesse 

sentido, o aprendiz passa a ter mais oportunidades de exercer sua autonomia. 

Entendemos que o aprendiz autônomo é aquele que envolve-se ativamente com 

sua própria aprendizagem, transformando os seus contextos de aprendizagem de acordo 

com o que ele acredita ser mais adequado (LITTLEWOOD, 1996). No entanto, é 

importante ressaltar a importância do fomento à autonomia do aprendiz, pois 

compreendemos que o aprendiz tem mais chances de desenvolver sua autonomia 

quando incentivado por fatores como professores que valorizem a sua independência, 

acesso a materiais de estudo, etc. A primeira seção deste trabalho é dedicada à discussão 

do conceito de autonomia em aprendizagem de inglês. 

De acordo com Miccoli (2007), é impossível que um aluno aprenda todas as 

habilidades necessárias para expressar-se em uma língua estrangeira em sala de aula. 

Para a autora, é necessário que o aprendiz dedique-se ao estudo da língua fora do 

ambiente escolar, de forma a desenvolver, por si só, ―ações que o façam avançar em seu 

desempenho como aluno‖ (MICCOLI, 2007, p. 34). Assim sendo, compreendemos que, 

para entender a aprendizagem de inglês pelo aluno de forma mais completa, é 

imprescindível buscar ter acesso à perspectiva do próprio aprendiz, pois a partir dessa 

perspectiva podemos vislumbrar, entre outras coisas, as atitudes do sujeito que 

promovem a sua aprendizagem fora do ambiente escolar. 
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Dessa forma, encontramos nas narrativas de aprendizagem um instrumento que 

nos possibilita entrever a perspectiva do aprendiz sobre sua própria aprendizagem. 

Segundo Santos (2013, p. 27), ―uma das principais vantagens de se trabalhar com a 

narrativa é que se trata de um instrumento através do qual as pessoas atribuem unidade e 

coerência à sua existência‖. A escrita de narrativas oferece aos autores a oportunidade 

de refletir sobre sua própria realidade, e, no caso específico das narrativas de 

aprendizagem, os narradores são motivados a ponderar sobre a forma com que lidam 

com o objeto de estudo. Aprofundamos a discussão sobre narrativas de aprendizagem na 

segunda seção deste texto. 

A proposta do presente trabalho envolve elencar e discutir as diferentes 

manifestações da autonomia de um aprendiz de inglês na sua narrativa de 

aprendizagem. Para tanto, mobilizamos o conceito de autonomia de acordo com Holec 

(1981), Dickinson (1994), Paiva (2006), Scharle e Szabó (2000), entre outros. Partimos 

também das considerações de autores como Cunha (1997), Cruz (2005), Barcelos 

(2006) e Lima (2010) sobre narrativas de aprendizagem. A narrativa sob investigação 

neste trabalho foi escrita por um aprendiz de inglês no início da sua graduação em 

Letras. 

É importante ressaltar que um dos autores deste trabalho é o autor da narrativa a 

que nos propomos investigar. Assim, o presente trabalho configura-se como uma 

(auto)interpretação de narrativa de aprendizagem. Compreendemos que este trabalho 

representa uma oportunidade para que o autor da narrativa e do trabalho ressignifique 

sua própria experiência (CUNHA, 1997), contextualizando acontecimentos passados e 

evidenciando fatos importantes que podem não ter sido percebidos por ele (FREITAS; 

GALVÃO, 2007).  

A metodologia para a investigação baseia-se na seleção e discussão de trechos 

representativos da narrativa de aprendizagem, nos quais o aprendiz revela manifestações 

de sua própria autonomia para a aprendizagem de inglês. Os aspectos metodológicos 

para a realização deste trabalho são melhor detalhados na terceira seção do presente 

texto. 

Apresentamos a seguir o referencial teórico sobre autonomia na aprendizagem 

de inglês que orientou a interpretação da narrativa em questão. 

 

 

1 AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM DE INGLÊS 
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Para Holec (1981), a autonomia está relacionada à habilidade do indivíduo de 

responsabilizar-se por sua própria aprendizagem. Essa definição inicial tem sido 

constantemente incrementada com diferentes perspectivas sobre o conceito, de forma a 

abarcar as mais diversas manifestações da autonomia. Dickinson (1994), por exemplo, 

percebe a autonomia como sendo uma atitude do aprendiz em relação à sua 

aprendizagem, e concentra-se nas decisões tomadas pelo aprendiz sobre diferentes 

aspectos da sua própria aprendizagem. 

Littlewood (1996) expande a discussão feita por Dickinson (1994), e afirma que 

a autonomia está ligada à capacidade e à disposição do aprendiz em fazer escolhas de 

forma independente. Para ele, um aprendiz autônomo demonstra um envolvimento ativo 

com a sua própria aprendizagem, e possui a habilidade de transformar seus contextos de 

aprendizagem (LITTLEWOOD, 1996) por meio de escolhas sobre seus objetivos e 

estratégias a serem utilizadas. O autor ainda delineia três domínios da autonomia que 

podem ser desenvolvidos com a aprendizagem de uma língua estrangeira. Tais domínios 

são interdependentes, o que significa que o desenvolvimento de um pode trazer 

benefícios para os demais. Assim sendo, os três domínios da autonomia apontados por 

Littlewood (1996) são: a) autonomia para comunicar, pela qual o aprendiz é capaz de 

usar a língua de forma criativa, lançando mão de estratégias apropriadas ao contexto 

para expressar sentidos; b) autonomia para aprender, que corresponde à habilidade de 

trabalhar de forma independente e de utilizar estratégias de aprendizagem tanto dentro 

como fora do ambiente de sala de aula; c) autonomia para a vida pessoal, relacionada ao 

desenvolvimento da habilidade do aprendiz de expressar sua subjetividade, o que 

também possibilita que ele crie contextos de aprendizagem fora da sala de aula, que se 

ajustem à suas necessidades. 

Scharle e Szabó (2000), por sua vez, atrelam o desenvolvimento da autonomia 

do aprendiz ao seu senso de responsabilidade sobre sua própria aprendizagem, e 

dedicam atenção especial às maneiras pelas quais o professor pode ajudar o aluno nesse 

desenvolvimento. Para as autoras, existem três grandes etapas no fomento à autonomia 

do aprendiz: inicialmente, conscientiza-se o aluno sobre os seus processos internos de 

aprendizagem; em seguida, introduzem-se novas atitudes e atividades que evidenciem a 

responsabilidade do aluno sobre sua própria aprendizagem; finalmente, realizam-se 
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atividades em que os alunos usufruem da maior liberdade, assumindo responsabilidades 

antes limitadas à figura do professor. 

Diante da breve revisão de literatura sobre autonomia realizada nos parágrafos 

anteriores, percebemos que o seu conceito é complexo, e agrega diferentes 

manifestações e posicionamento sobre o que é autonomia e sobre como ela é 

desenvolvida. Nesse sentido, encontramos na conceituação elaborada por Paiva (2006) 

uma importante síntese: 

 

Autonomia é um sistema sócio-cognitivo complexo, que se manifesta 

em diferentes graus de independência e controle sobre o próprio 

processo de aprendizagem, envolvendo capacidades, habilidades, 

atitudes, desejos, tomadas de decisão, escolhas, e avaliação tanto 

como aprendiz de língua ou como seu usuário, dentro ou fora da sala 

de aula. (PAIVA, 2006, p. 88-89) 

 

Como podemos observar, a definição de Paiva (2006) deixa claro que a 

autonomia manifesta-se de diferentes maneiras, tratando-se de um conceito complexo e 

que envolve diferentes aspectos da aprendizagem de língua, tanto dentro como fora do 

ambiente escolar.  

Tendo brevemente discutido a conceituação de autonomia, avaliado as maneiras 

pelas quais ela é desenvolvida, e apontado que ela pode se manifestar de diferentes 

formas, dedicamos a próxima seção à discussão das narrativas de aprendizagem como 

importante instrumento para evidenciar a perspectiva do indivíduo sobre a sua própria 

aprendizagem. 

 

2 NARRATIVAS DE APRENDIZAGEM 

 

Cruz (2015a, p. 322) define narrativa de aprendizagem como sendo ―um 

depoimento escrito que busca dar sentido às experiências prévias vivenciadas dentro e 

fora da sala de aula de línguas, com reflexo em ações futuras‖. Dessa forma, as 

narrativas de aprendizagem destacam-se no campo da Linguística Aplicada por 

objetivar  

 

recontar as experiências estritamente individuais e idiossincráticas 

vivenciadas pelos alunos e refletir sobre elas, [para] compreender 

melhor os processos de aprendizagem pelos quais passa cada um dos 

aprendizes (RAJAGOPALAN, 2010, p. 148).  
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De acordo com o que Rajagopalan (2010) observa, reconhecemos o potencial 

das narrativas de aprendizagem como instrumento revelador de aspectos eminentemente 

individuais da relação do aprendiz com o seu objeto de estudo. 

Para Barcelos (2006, p. 148), a narrativa é um ―instrumento ou método que 

captura a essência da experiência humana‖. Aproveitando-se da liberdade inerente à 

escrita de narrativas, o sujeito encontra em sua própria escrita a oportunidade de 

ressignificar a sua própria experiência, atribuindo significados aos diferentes momentos 

da sua trajetória recontados por ele ao longo do texto. Segundo Santos (2013, p. 27), 

―uma das principais vantagens de se trabalhar com a narrativa é que se trata de um 

instrumento através do qual as pessoas atribuem unidade e coerência à sua existência‖.   

As experiências recontadas e repensadas a partir da escrita de narrativas de 

aprendizagem são pertinentes não só ao autor do texto, mas também aos professores e 

pesquisadores que se propõem a investigar a interpretação e apropriação dos conteúdos 

pelo aprendiz. Tendo acesso às informações obtidas com a escrita de narrativas pelos 

aprendizes, o professor pode refletir sobre sua prática docente a fim de torná-la mais 

proveitosa e consciente (LIMA, 2010). Assim, reconhecemos que as narrativas de 

aprendizagem são relevantes por se constituírem como recursos didáticos para o 

professor de línguas (CRUZ, 2015b). 

Tendo discutido algumas características fundamentais das narrativas de 

aprendizagem, passamos ao delineamento dos aspectos metodológicos que 

possibilitaram a produção deste trabalho. 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A narrativa de aprendizagem a que nos propomos investigar foi redigida por um 

dos autores do presente trabalho, durante o início da sua graduação em Letras Modernas 

em uma Universidade do interior da Bahia. A motivação para a escrita da narrativa veio 

de uma professora de língua inglesa da referida Universidade, que convidou o autor a 

escrever sobre sua trajetória de aprendizagem de língua inglesa, com o objetivo de 

utilizar a narrativa como ponto inicial de um trabalho científico a ser elaborado em 

conjunto com a professora. A escrita da narrativa foi finalizada em agosto de 2013, no 

entanto, a proposta de produzir um trabalho a partir da narrativa não se concretizou. 

Agora, com um olhar renovado e amparado pelos estudos realizados durante a 

graduação e Mestrado, esse aprendiz, em parceria com a coautora deste trabalho, 
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propõe-se a debruçar-se sobre sua própria narrativa, investigando e ressignificando sua 

própria aprendizagem. 

Nesse sentido, o trabalho que realizamos alinha-se com o proposto por Cunha 

(1997, p. 188), que afirma que ―ao ‗ouvir‘ a si mesmo ou a ‗ler‘ seu escrito‘, [...] 

produtor da narrativa seja capaz [...] de ir teorizando a própria experiência‖. Para isso, 

selecionamos trechos da narrativa que representam diferentes manifestações da 

autonomia do aprendiz, e discutimos tais manifestações com o suporte da 

fundamentação teórica sobre autonomia encontrada na literatura revisada. 

A seguir, apresentamos, na íntegra, a narrativa elaborada pelo aprendiz. 

 

4 A NARRATIVA 

 

(1) Meu primeiro contato significativo com o inglês de que eu consigo 

me lembrar aconteceu ainda no ensino primário, na 3a ou 4a série 

(hoje, 4º ou 5º ano do ensino fundamental). Nós tínhamos aulas de 

inglês toda semana, ou quinzenalmente (é difícil lembrar com 

exatidão). As aulas não tinham um caráter bastante rígido, o professor 

apenas ensinava um vocabulário bem simples, de forma bastante 

lúdica. Naquela época, eu tinha uma curiosidade infantil em relação a 

aprender outra língua, mas minha motivação não passava disso. 

A partir do ensino fundamental, já em uma instituição privada, 

passei a estudar inglês como uma disciplina regular. Eu me aplicava à 

matéria como a qualquer outra, ainda sem um interesse particular na 

língua. As aulas priorizavam o ensino gramatical, com algumas 

atividades esporádicas de escrita e pronúncia. Apesar disso, reconheço 

que o ensino que recebi nesse período foi bastante sólido em relação à 

gramática, e que essa base foi muito importante na próxima etapa dos 

meus estudos de inglês. 

Foi no fim do ensino fundamental que eu passei a assistir o 

seriado norte-americano Os Simpsons, na época exibido nas manhãs 

da TV Globo. Rapidamente eu me tornei fã dos diálogos rápidos e das 

piadas politicamente incorretas que o show disparava em ritmo 

acelerado. Certo dia, eu ativei o recurso de CC (closed caption ou 

legenda oculta) da minha televisão e descobri que as legendas exibidas 

eram as originais, em inglês. Foi comparando os diálogos em 

português com o que eu conseguia compreender das legendas em 

inglês que eu percebi as adaptações que eram feitas para que a 

dublagem "encaixasse" com a animação. Várias piadas se perdiam no 

processo, e isso foi, de certa forma, gratificante para mim. Era a 

primeira vez que meu conhecimento de inglês me possibilitou ter 

acesso a algo que, se eu não soubesse um pouco da língua, passaria 

despercebido. 

Outra experiência marcante de contato com a língua inglesa 

aconteceu através de um DVD da banda norte-americana de rock 

Linkin Park. Emprestado por um amigo, o disco continha vários clipes 

da banda, legendados em inglês. Eu passei a cantar junto com as 

músicas (que misturavam partes de rock pesado e versos de rap 
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cantados rapidamente), um hábito que eu mantive por muito tempo. 

Em várias das letras, havia trechos de que eu não conseguia apreender 

o sentido, mas eu conseguia ouvir todas as palavras que os vocalistas 

cantavam. Esse foi meu primeiro esforço ligado à cognição do inglês, 

que em si só era bastante divertido para mim. 

Outro aspecto importante do meu contato com a língua inglesa 

tem a ver com videogames. Desde pequeno eu sempre gostei de jogar 

todos os tipos de jogos a que eu tinha acesso, e praticamente todos 

eram em inglês. Eu me lembro de várias situações em que eu tive que 

procurar no dicionário inglês-português o significado de alguma 

palavra para poder entender o que eu devia fazer para avançar no jogo. 

Hoje, minha habilidade com a língua me permite não só entender 

melhor esses aspectos mais práticos dos jogos, mas também apreciar 

os enredos em que eles são baseados (que estão, por sinal, entre 

algumas das histórias mais criativas e comoventes com que eu já tive 

contato). 

Em um dos anos do ensino médio, tive um professora de 

inglês bastante exigente, que tinha a fama de reprovar vários alunos. 

Eu não enfrentei dificuldades na sua matéria, mas essa foi uma das 

épocas em que estudei formalmente a língua com mais afinco. A partir 

do ensino médio, deixei de assistir filmes dublados – quando tinha 

escolha. Eu passei a aproveitar todas as oportunidades que eu tinha de 

ter contato com a língua, o que aguçou bastante o meu ouvido para o 

inglês. 

Quando ingressei no ensino superior, no Curso de 

Comunicação Social, eu comecei a pensar o conhecimento da língua 

inglesa como uma ferramenta essencial para me inserir no mercado de 

trabalho. Seguindo um conselho de um parente com experiência na 

área de Jornalismo, me matriculei em um curso de inglês. Lá eu tive 

uma experiência muito proveitosa, o professor era bastante amigável, 

as aulas eram baseadas em conversação e na ampliação de 

vocabulário. Eu frequentei o curso por 6 meses, um dos períodos em 

que meu inglês se desenvolveu mais intensamente. 

Foi nesse momento, também, que eu passei a ter acesso a um 

computador conectado à Internet em casa. A partir daí, eu passei a 

assistir shows de TV norte-americanos e britânicos com frequência 

(sempre legendados em inglês), hábito que eu mantenho até hoje. Ter 

acesso a diferentes produções de diferentes gêneros foi útil para eu ter 

uma compreensão melhor da extensão dos usos da língua inglesa, 

além de um ótimo exercício de listening. Minha habilidade de leitura 

começou a ser treinada também em virtude do meu interesse em 

seriados. Muitas vezes, um episódio de uma série me deixaria inquieto 

e/ou confuso, porque eu não entendia bem o que aconteceu na história. 

Então, eu acessava sites norte-americanos em que eram publicados 

reviews dos episódios, além de discussões sobre o seu conteúdo. Ler 

esses reviews era às vezes um desafio, porque neles eu encontrava 

estruturas ou palavras que eu não conhecia. Para preencher essas 

lacunas, eu usava dicionários online e o meu próprio conhecimento 

sobre o enredo da série em questão. 

Foi pela Internet que eu me aproximei do stand-up comedy, 

um dos meus gêneros favoritos de expressão artística. Eu passei a 

assistir pequenos clipes de produções de comediantes como George 

Carlin, Louis C.K., Chris Rock, Brian Regan, Bill Hicks, Richard 

Pryor e outros, o que era bastante divertido. Daí eu comecei a buscar 

os especiais inteiros desses comediantes, que muitas vezes não 
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possuíam legendas – nem em inglês. Ter que entender o que o 

comediante falava sem o auxílio das legendas, além de decifrar o 

sentido das piadas, muitas vezes baseadas em jogos de palavras em 

inglês e elementos da cultura norte-americana, foi o que eu hoje 

encaro como uma das atividades que mais desenvolveu minha 

habilidade com o inglês. Além disso, as reflexões sobre a língua, 

realizadas principalmente por George Carlin, foram parte do motivo 

pelo qual eu escolhi cursar Letras Modernas, depois de abandonar o 

curso de Comunicação Social. 

Entre o abandono do curso de Comunicação e a entrada no 

curso de Letras Modernas, eu passei quase um ano sem estudar ou 

trabalhar, período em que eu passei a maior parte do tempo em casa. 

Foi nessa época que eu aprendi inglês de uma forma mais ativa. Meu 

objetivo passou a ser melhorar meu inglês usando algumas das 

ferramentas que eu aprendi no curso de idiomas. Logo eu tive contato 

com vários canais do Youtube relacionados a assuntos que me 

interessavam (sempre sem legendas, vale acrescentar). Esse aspecto da 

minha experiência como aprendiz de inglês é interessante: a língua 

inglesa sempre esteve ligada a uma tópico de que eu gostava 

(comédia, videogames, música, shows de TV), até que ela própria se 

tornou um interesse. 

Um dos canais que eu passei a assistir (e que eu acompanho 

até hoje) é chamado Game Grumps. Nele, dois jovens norte-

americanos jogam videogames de várias épocas enquanto conversam, 

fazem piadas, se divertem ou ficam raivosos com os jogos. O humor 

escrachado e às vezes grotesco e infantil da dupla me forneceu várias 

horas de diversão ao longo dos mais de 700 vídeos do canal que eu já 

assisti. Mas a característica relacionada a aprendizagem de inglês no 

meu contato com o Game Grumps vêm do caráter de improviso dos 

vídeos. Não existe um roteiro estabelecido, os integrantes 

interrompem um ao outro, discutem e até brigam de uma forma muito 

próxima da oralidade. Para conseguir entender uma conversa, é 

preciso uma atenção diferenciada da necessária para se compreender 

um filme baseado em um roteiro bem definido, por exemplo. 

Foi nesse período que eu comprei um Kindle, um livro digital. 

Através dele, eu passei a ler livros inteiros em inglês, algo que parecia 

muito inacessível antes. Ler livros de autores como Neil Gaiman, 

Richard Dawkins, George Carlin e Stephen Colbert na língua em que 

foram originalmente escritos foi – e ainda é – um desafio muito 

gratificante. 

Talvez por ter tido tanto contato com produções culturais de 

outros países, tenho muita vontade em morar em um país falante de 

língua inglesa por algum tempo. Tenho certeza que o contato diário e 

ininterrupto com a língua desenvolverá minha habilidade com o inglês 

de uma forma bastante especial. Além disso, a inserção em uma 

cultura diferente da minha tem o potencial de ser uma experiência 

pessoal muito enriquecedora, que pode pôr em perspectiva meus 

conhecimentos sobre a minha própria cultura. 

Eu tenho contato com a língua inglesa praticamente todos os 

dias. Na maioria das vezes, eu não faço um esforço consciente de 

buscar ouvir ou ler algo em inglês. A língua já está tão integrada à 

minha rotina que o contato acontece de forma espontânea. Apesar 

disso, reconheço que preciso praticar mais as habilidades de speaking 

e writing, o que já comecei a fazer com certa frequência no curso de 

Letras Modernas. 
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Como podemos observar, a narrativa contém reflexões do próprio aprendiz sobre 

diversos momentos da sua história de vida, e a trajetória feita durante a narração 

envolve a aprendizagem de inglês ocorrida tanto dentro como fora do ambiente escolar. 

Diante de uma narrativa tão abrangente, centramos nossa discussão nas manifestações 

da autonomia do aprendiz de acordo com o evidenciado ao longo da sua escrita. 

A próxima seção é dedicada à discussão de trechos da narrativa em que 

observamos manifestações da autonomia do aprendiz. 

 

5 MANIFESTAÇÕES DA AUTONOMIA NA NARRATIVA DE 

APRENDIZAGEM 

 

O excerto a seguir reúne considerações do aprendiz sobre as escolhas que ele faz 

sobre como orientar sua aprendizagem: 

 

Excerto 1: Eu passei a cantar junto com as músicas (que misturavam 

partes de rock pesado e versos de rap cantados rapidamente), um 

hábito que eu mantive por muito tempo. Em várias das letras, havia 

trechos de que eu não conseguia apreender o sentido, mas eu 

conseguia ouvir todas as palavras que os vocalistas cantavam. Esse foi 

meu primeiro esforço ligado à cognição do inglês, que em si só era 

bastante divertido para mim. 

 

A partir da leitura do excerto 1, percebemos que o aprendiz escolhe criar e 

manter o hábito de cantar músicas em língua inglesa, valendo-se da sua autonomia para 

aprender (LITTLEWOOD, 1996) para eleger a atividade mais adequada para promover 

a sua aprendizagem da língua.  

Segundo Paiva (2006), a autonomia envolve diferentes fatores, sendo que um 

deles é a avaliação feita pelo aprendiz sobre os rumos da sua própria aprendizagem. 

Percebemos, de acordo com o observado no excerto 1, que no momento descrito da 

trajetória de aprendizagem narrado pelo autor, era mais importante ouvir as palavras 

cantadas na música do que de fato compreender o sentido das letras. Assim, ele escolhe 

priorizar a cognição dos sons da língua sobre a semântica das letras das canções que ele 

escutava. Dessa forma, o aprendiz aparenta direcionar o seu progresso na aprendizagem 

da língua, em termos parecidos com os apontados por Scharle e Szabó (2000). 
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O excerto 2 inclui posicionamentos do narrador sobre o seu contato com a língua 

inglesa por meio de jogos: 

 

Excerto 2: Desde pequeno eu sempre gostei de jogar todos os tipos de 

jogos a que eu tinha acesso, e praticamente todos eram em inglês. Eu 

me lembro de várias situações em que eu tive que procurar no 

dicionário inglês-português o significado de alguma palavra para 

poder entender o que eu devia fazer para avançar no jogo. 

 

No excerto 2, percebemos que o aprendiz aproveita-se dos jogos a que tinha 

acesso para consultar o dicionário e expandir o seu vocabulário em língua inglesa. Para 

Littlewood (1996), tal situação seria representativa da sua autonomia para a vida 

pessoal, uma vez que o aprendiz cria um contexto de aprendizagem à partir de uma 

necessidade que se lhe apresenta: o fato de que o seu progresso no jogo dependia da 

compreensão de determinada palavra na língua inglesa. 

O excerto 3, transcrito a seguir, evidencia as reflexões do aprendiz sobre o 

desenvolvimento da sua habilidade de leitura em língua inglesa: 

 

Excerto 3: Minha habilidade de leitura começou a ser treinada também 

em virtude do meu interesse em seriados. Muitas vezes, um episódio 

de uma série me deixaria inquieto e/ou confuso, porque eu não 

entendia bem o que aconteceu na história. Então, eu acessava sites 

norte-americanos em que eram publicados reviews dos episódios, 

além de discussões sobre o seu conteúdo. Ler esses reviews era às 

vezes um desafio, porque neles eu encontrava estruturas ou palavras 

que eu não conhecia. Para preencher essas lacunas, eu usava 

dicionários online e o meu próprio conhecimento sobre o enredo da 

série em questão. 

 

Mais uma vez, percebemos que o aprendiz encontra uma oportunidade de 

desenvolver suas habilidades com a língua por conta de seus interesses que iam além do 

estudo do inglês. No caso específico descrito no excerto 3, a leitura de reviews de séries 

de TV foi convertida pelo aprendiz em uma atividade de desenvolvimento da sua 

habilidade de leitura. Assim sendo, compreendemos que o narrador agiu de forma 

autônoma ao assumir responsabilidade de tomar decisões sobre sua própria 

aprendizagem (HOLEC, 1981; DICKINSON, 1994), encontrando oportunidades de 

aprender a língua em diferentes contextos. 

O quarto excerto evidencia a criticidade do aprendiz sobre os materiais que ele 

utilizava para aprender a língua: 
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Excerto 4: Mas a característica relacionada a aprendizagem de inglês 

no meu contato com o Game Grumps vêm do caráter de improviso dos 

vídeos. Não existe um roteiro estabelecido, os integrantes 

interrompem um ao outro, discutem e até brigam de uma forma muito 

próxima da oralidade. Para conseguir entender uma conversa, é 

preciso uma atenção diferenciada da necessária para se compreender 

um filme baseado em um roteiro bem definido, por exemplo. 

 

Como podemos observar, no excerto 4, o aprendiz mostra-se capaz de explicar 

as peculiaridades de alguns dos vídeos que ele utilizou para desenvolver sua habilidade 

de audição da língua inglesa. Para ele, a fala espontânea encontrada nos vídeos de Game 

Grumps era mais difícil de ser compreendida, e, nas suas palavras, exigia uma ―atenção 

diferenciada‖. 

Para Scharle e Szabó (2000), a autonomia do aprendiz só pode se desenvolver 

caso o aprendiz se envolva mais ativamente em sua aprendizagem. No excerto 4, 

percebemos que o aprendiz de fato envolve-se na escolha de materiais a serem 

utilizados para estudar, chegando a constatar nuances que diferenciam os materiais entre 

si. Dessa forma, o aprendiz é capaz de modelar sua própria aprendizagem de acordo 

com o que é mais adequado para as suas necessidades (LITTLEWOOD, 1996). 

Os excertos da narrativa destacados no presente trabalho representam apenas 

algumas das manifestações da autonomia do aprendiz. A partir da seleção e discussão 

desses trechos, atestamos que a sua autonomia manifesta-se em itens, tais como, a 

escolha de materiais para estudo, a auto-avaliação da aprendizagem e a criação de 

contextos de aprendizagem de língua fora do ambiente escolar. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entendemos que o desenvolvimento da autonomia é um processo gradual 

(SCHARLE; SZABÓ, 2000), que acontece a partir de um esforço conjunto entre 

professor e alunos (DICKINSON, 1994) e que visa um envolvimento maior do aluno 

com a sua própria aprendizagem.  De acordo com o observado durante a discussão 

dos trechos da narrativa, o autor deste trabalho envolveu-se de ativamente com sua 

aprendizagem, manifestando sua autonomia ao criar contextos de aprendizagem 

adequados aos seus objetivos, escolher materiais para estudo e usar a língua em 

contextos exteriores ao ambiente escolar. 
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O trabalho de releitura da narrativa de aprendizagem proporcionou ao autor 

deste trabalho a oportunidade de ressignificar a sua própria aprendizagem (CUNHA, 

1997), na medida em que ele atribui novos significados aos diferentes momentos do seu 

contato com a língua inglesa. Além disso, a discussão da sua própria trajetória de 

aprendizagem possibilita que o autor da narrativa repense sua atuação como professor 

(LIMA, 2010), de forma que ele incorpore atitudes que visem ao fomento da autonomia 

dos seus alunos. 

Nesse sentido, a realização de trabalhos como este pode representar uma 

importante oportunidade de reflexão para esses sujeitos, pois debruçar-se sobre sua 

própria trajetória de aprendizagem pode ajudar tais professores a revelar viéses e 

preferências que se manifestam em suas práticas em sala de aula.  
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RESUMO 

Objetivamos, neste trabalho, discutir a importância das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) nos livros didáticos não somente como mediadora 

do processo de produção do conhecimento, mas também como uma preponderante 

ferramenta auxiliadora do processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras 

(LE). Como subsídio teórico para discussão, consideramos, dentre outros, Aires (2015), 

Almeida Filho (2013), Anjos-Santos (2015), Braga (2010), Castells (1997, 2007), 

Dell‘Isola (2009), Dias (2018), Leffa (2006), Martin-Baró (1992), O‘Rourke e 

Schwienhorst (2003), Rojo e Batista (2003). O resultado esperado é conscientizar 

professores de forma geral e professores de LE sobre a relevância de uma formação 

continuada que o habilite a conhecer e lidar com a nova linguagem digital, inserindo em 

sua sala de aula um universo pedagógico informatizado, compatível com o já 

vivenciado por seus alunos. 

 

Palavras-chave: Livro didático. TDIC. Formação de professores. 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to discuss the importance of Digital Information and 

Communication Technologies (DICT) in textbooks not only as a mediator of the 

knowledge production process, but also as a substantial tool in the foreign language 

teaching and learning process. As theoretical support for discussion, we consider, 

among others, Aires (2015), Almeida Filho (2013), Angels-Santos (2015), Braga 

(2010), Castells (1997, 2007), Dell‘Isola (2009), Dias (2018), Leffa (2006), Martin-

Baró (1992), O‘Rourke and Schwienhorst (2003), Rojo and Batista (2003). The 

expected outcome is to make teachers and foreign language teachers aware of the 

relevance of a continuing education that enables them to know and deal with the new 

digital language, introducing in their classroom a computerized pedagogical universe, 

compatible with that already experienced by their students. 

 

Key-words:Textbooks. DICT. Teacher education. 
 

 

 

1 Introdução 
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As inovações tecnológicas assumem hoje importância significativa na sociedade 

contemporânea, e sua presença se configura em um processo irreversível em todos os 

âmbitos da vida social, política, econômica e cultural. Ademais, seu reflexo adentra as 

instituições educativas não somente como mediadora do processo de produção do 

conhecimento, mas também como uma preponderante ferramenta auxiliadora do 

processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras (LE). 

As tecnologias digitais trazem para o ambiente educacional novas e múltiplas 

possibilidades de aprender, e que não se restringem apenas ao espaço físico da escola, 

elas tomam uma proporção que extrapola muros e atinge outros espaços de 

aprendizagem, e seu uso apropriado pode resultar na ―criação de uma nova cultura 

educativa‖ (AIRES, 2015, p. 75) que forma profissionais aptos para atuar na sociedade 

contemporânea e com senso de capacidade crítica. 

Como professor de escolas da rede pública, percebo que a inclusão tecnológica 

também chega a esses espaços como um importante recurso didático e mediador do 

processo de produção de conhecimento, e sua inserção se deve, principalmente, aos 

tempos atuais, denominado ―nova era tecnológica‖, a qual apresenta uma crescente 

proliferação tecnológica, refletindo inclusive na maneira volátil com que a utilizamos 

por causa do imediatismo da internet, mas também tem sido utilizada como recurso 

potencializador que auxilia no processo de ensino e de aprendizagem de língua 

estrangeiras. 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) têm 

proporcionado profundas mudanças na organização da sociedade, nos currículos 

escolares, no que diz respeito aos desafios impostos à formação de professores, e na 

criação de materiais didáticos. Estes, na perspectiva de mudança da sociedade, refletem 

(ou precisam refletir) a tendência da era computadorizada, pois seu conteúdo já pode ser 

encontrado em versões digitais, permitindo uma maior interação entre os usuários. 

 

2 Aporte Teórico 

A relevância que os materiais didáticos têm na atual conjuntura educacional 

passa a exigir novos comportamentos do leitor/usuário/ouvinte, e também de seus 

produtores. Segundo Almeida Filho (2013, p. 16), materiais didáticos são ―uma forma 

de codificação de ação futura nas aulas ou em outros lugares de aprender nas 

extensões‖. Dessa forma, acredito que, como recurso didático, sua presença é tão 

importante porquanto preveem atividades que possibilitam formar o método, e as 
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experiências de ensino e de aprendizagem que professores e alunos viverão em 

determinado momento. 

Ainda de acordo como autor, como base codificada, os materiais didáticos 

possibilitam e/ou propõem transformar a ação de ensinar e de adquirir com apoio de 

recursos, e a produção desses materiais sugere uma elaboração consciente e autoral, que 

tem como função dar vida a atividades ou experiências na língua-alvo desejada que, por 

sua vez, são 

deflagradoras de interação motivada e relevante, cujo conteúdo pode 

virar insumo de boa qualidade com chances de se transformar em 

competência comunicativa adquirida ou conhecimento linguístico 

aprendido. (ALMEIDA FILHO, 2013, p. 14). 
 

Geralmente, o livro didático apresenta em seu conteúdo sequências organizadas 

de forma compartimentada, como textos (perguntas prévias, a leitura do texto em si e 

perguntas de verificação), conteúdo gramatical, inserções de áudio e atividades 

reflexoras. Conforme Almouloud (2000), essa organização didática se denomina 

organização praxeológica, que é ―formada por um conjunto de técnicas, de tecnologias e 

de teorias organizadas para um tipo de tarefa‖ (ALMOULOUD, 2000, p. 162), assim, 

depois de verificar cada uma dessas etapas, organiza-se o estudo de um conceito ou 

tema. 

Entretanto, ao meu ver, essa organização prevista ou premeditada, de acordo 

com Almouloud, muitas vezes apresenta-se incompatível com as tendências para o 

futuro do ensino de línguas (Prabhu, 1988) e com a produção de materiais didáticos, 

porquanto as exigências do contexto educacional contemporâneo são marcadas pela  

afirmação da diversidade e flexibilidade das formas de organização 

escolar, originadas pela necessidade de atender aos diferentes 

interesses e expectativas gerados por fatores de ordem cultural, social 

e regional. (ROJO; BATISTA, 2003, p. 49). 
 

Esses interesses e expectativas surgem em decorrência da atual conjuntura 

mundial, em que a acessibilidade à informação e o uso de tecnologias estão mais 

disponíveis. E o ambiente escolar, como espaço de ensino e aprendizagem e também 

como agente socializador e responsável pela difusão de conhecimento e transmissão de 

valores, ―insere-se nesse contexto de inclusão social e também digital‖ (MARTIN-

BARÓ, 1992, p. 12).  

Logo, é fundamental aos estudantes experienciar fazeres cada vez mais próximos 

de sua realidade, com vistas a ampliar os horizontes estéticos, éticos e expressivos da 



 

610 
 

linguagem, não somente na língua materna como também na estrangeira, por efeito das 

novas Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (TDIC). Segundo a Base 

Nacional Comum Curricular (2017), os estudantes precisam: 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 

nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 

comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria 

na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2017, p. 9). 

 

Assim, entendo que inseridos nesse universo digital, professores podem 

incentivar os aprendizes a desenvolver competências para aprender a aprender, e a atuar 

com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, além de terem 

autonomia para tomar decisões, resolver problemas e saber lidar com a informação cada 

vez mais disponível e, também, conviverem e aprenderem com as diferenças e as 

diversidades. 

As transformações ocorridas no âmbito político, cultural, econômico e 

tecnológico, e, principalmente, com a inserção da internet, trouxeram para a sociedade 

uma descentralização e ampliação do trabalho, possibilitando acesso e 

compartilhamento de informações sem precedentes, e também um importante agente de 

mudança para a melhoria da qualidade do ensino. 

Em virtude dessas transformações, as TDIC possibilitaram trazer grandes 

benefícios para o processo de ensino e de aprendizagem, tornando-o mais produtivo e 

eficiente, pois são recursos úteis no ambiente escolar, como constado a seguir: 

A inserção dos recursos tecnológicos da informática na educação 

escolar pode contribuir para melhoria das condições de acesso à 

informação, minimiza restrições relacionadas ao tempo e o espaço e 

permite agilizar a comunicação entre professores, alunos e 

instituições. (PAIS, 2010, p. 29). 

 

As TDIC, usadas como recursos didáticos, se configuram como um importante 

aliado para o ensino e aprendizagem de línguas e, de igual forma, abertura para a 

reflexão e construção do próprio conhecimento. Sua efetivação no ambiente escolar tem 

proporcionado mudanças de paradigmas, principalmente, no que diz respeito a novas 

metodologias de ensino, fazendo com que professores busquem (ou deveriam) um 

processo permanente de formação continuada que vise ao conhecimento da didática, dos 

conteúdos e de práticas pedagógicas que utilizem as TDIC, tendo sempre como objetivo 

a promoção de uma maior aprendizagem que beneficie aos alunos. 
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Um exemplo da inserção das TIDIC no contexto escolar é o uso do computador 

como recurso para o ensino de idiomas com programas que enfatizam tanto a gramática, 

dentro de uma abordagem estruturalista, tais como o projeto PLATO (Programmed 

Logic for Automatic Teaching Operations) e Storyboard e Adam&Eve, programas que 

ressaltam a reconstrução de texto, quanto o uso da língua em situação real como o 

CALL (Computer Assisted Language Learning), que se destaca como uma área do 

ensino para aquisição de uma segunda língua. 

Segundo Leffa (2006), o advento da internet permitiu ainda mais o contato 

globalizado entre os aprendizes de uma língua estrangeira e falantes nativos dessa 

língua, contribuindo, por sua vez, que esses aprendizes utilizassem a língua-alvo de 

forma mais realística, inserindo-se em comunidades autênticas de usuários e trocando 

experiências com pessoas do mundo todo. 

Moran (2001) também ressalta a urgência em ―(...) educar o educador para uma 

nova relação no processo de ensinar e aprender, mais aberta, participativa, respeitosa do 

ritmo de cada aluno, das habilidades específicas de cada um‖ (s/p). Acredito que quando 

o educador lança mão de práticas pedagógicas tecnológicas há uma grande possibilidade 

de ele se tornar um facilitador do processo de ensino e de aprendizagem e, incumbido 

por essa responsabilidade, incentiva o aprendiz a usufruir desses recursos de forma 

criativa, competente e segura no mundo globalizado.  

De acordo com Aires (2015), professores quando não têm conhecimentos 

necessários relativos ao uso de tecnologia como instrumento pedagógico, por vezes, 

sentem-se isolados ou excluídos do universo digital o qual o aluno está inserido. 

Concordo que a introdução dessas tecnologias na escola requer do professor atualização 

para que suas práticas pedagógicas não permaneçam ultrapassadas, pois as novas 

gerações de estudantes ―trazem inúmeras possibilidades de conhecimentos e usos, 

independentemente do que ocorre no ambiente escolar‖ (AIRES, 2015, p. 75). 

Aliado a isso, percebo que a formação inicial e continuada dos professores 

carece de investimentos que viabilizem a incorporação e a exploração das tecnologias a 

serviço do ensino e da aprendizagem. Aires (2015) reitera que um dos desafios diz 

respeito a garantia da infraestrutura exigida para incorporação dessas tecnologias nas 

matrizes curriculares e nos projetos político-pedagógicos escolares. Conforme o autor, 

pensar dessa forma é essencial, primeiro porque demanda da matriz curricular uma 

capacitação da formação profissional a fim de que professores possam atender as 
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demandas da sociedade e, segundo, porque atenta para a transformação da educação, 

que é mediatizada pelo uso de distintas tecnologias. 

De acordo com Anjos-Santos (2015), a partir do momento em que o professor de 

língua estrangeira se engaja em diferentes práticas de letramentos com as quais se 

confrontará diariamente em seu exercício profissional, principalmente quanto ao uso das 

TDIC, cresce a possibilidade de analisar diferentes práticas sociais e de ―propiciar 

espaços de reflexão, planejamento e ação e de análise crítica dos discursos que 

compõem os nós das redes digitais mundiais e os papéis que as TDIC podem assumir na 

aprendizagem de línguas‖ (ANJOS-SANTOS, 2015, p. 262). 

Assim, como recursos educacionais, as tecnologias devem ser usadas de forma 

apropriada, com qualidade e eficiência, pois ―guarda intrínseca vinculação com a 

capacidade humana e profissional do docente como mediador do processo de ensino-

aprendizagem‖ (AIRES, 2015, p. 71). 

O professor como mediador assume importante papel no tocante à formação para 

o uso e a democratização da informação, a fim de que as tecnologias não sejam vistas 

nem usadas isoladamente nos livros didáticos, ou como mera ilustração na sala de aula, 

e, sim, ―devem ser usadas como possibilidades para repensar os espaços educativos, os 

processos e as metodologias de ensino, pois as mídias em si não fazem educação‖ 

(AIRES, 2015, p. 72). Logo, é necessário que o professor saiba planejar aulas, conhecer 

ferramentas digitais e saber adaptá-las para o uso na sala de aula. 

Ainda segundo Aires, a evolução tecnológica exige a reinvenção da escola e de 

todos os atores envolvidos no processo educativo, do contrário, o uso das tecnologias na 

educação não cumprirá sua função como renovadora com vistas à formação integral do 

ser humano, bem como sua emancipação e transformação social.  

Quanto à transformação social, Castells (2007) reitera que a internet possibilita 

debates e discussões, cabendo aos ―atores sociais desafiarem as relações de poder 

institucionalizadas na sociedade para que possam tomar iniciativas que visem a 

possíveis mudanças a partir ou emergidas das TDIC‖ (CASTELLS, 2007, p. 248). Os 

aspectos sociais e econômicos da sociedade também são pesquisados por Braga (2010), 

ao analisar o antagonismo das novas tecnologias na sociedade contemporânea, 

mostrando que, enquanto uns são detentores do acesso à tecnologia, outros carecem 

dela: 

(...) é possível dizer que as novas tecnologias paradoxalmente servem 

a propósitos sociais antagônicos: de um lado, elas viabilizam uma 
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concentração de poder no nível global sem precedentes; do outro, elas 

potencializam, no nível local, o acesso dos grupos socialmente 

desfavorecidos à informação e ao contato social fora dos limites 

geográficos das comunidades e grupos de origem, permitindo modos 

de participação social mais democráticos. (BRAGA, 2010, p. 374). 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), por exemplo, ciente da 

evolução tecnológica na contemporaneidade, implementa um importante avanço nos 

programas do livro na área de tecnologia. Com parcerias entre Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e instituições interessadas, o PNLD objetiva 

disponibilizar obras digitais e outros conteúdos educacionais digitais para professores, 

estudantes e outros usuários da rede pública de ensino brasileira. Ressalta-se que, de 

forma alguma, a viabilidade dessa iniciativa descarta o livro impresso, pelo contrário, 

este ainda traz em seu interior um material multimídia cuja versão digitalizada inclui 

conteúdos como vídeos, animações, simuladores, imagens, jogos, textos, entre outros 

itens para auxiliarem na aprendizagem. 

Dell‘Isola (2009, p. 99) ratifica que é necessário investir em perspectivas 

educacionais relativas à linguagem e ao seu uso em uma variedade de contextos 

específicos. Logo, o livro didático, como veículo de difusão de conhecimento, precisa 

apresentar em seu conteúdo contextos relacionados a aspectos sociais, culturais, 

econômicos, políticos e tecnológicos. 

Diante de uma perspectiva educacional auxiliada por recursos tecnológicos, 

concordo com Pereira (2013) que enfatiza que tanto o material didático, quanto a 

metodologia do professor e a proposta pedagógica da escola precisam funcionar como 

―elementos facilitadores do ensino e da aprendizagem, contribuindo para a formação de 

seres pensantes que estão inseridos numa sociedade, sendo sujeitos de uma história em 

construção‖ (PEREIRA, 2013, p. 115-116). Portanto, os discursos que circulam nesse 

meio social se refletem no cotidiano escolar e suas representações não podem ser 

díspares da realidade vivida diariamente por esses alunos. 

De acordo com Dias (2018), o advento das tecnologias digitais implica 

mudanças profundas no cenário de ensino de línguas, fazendo com que professores e 

alunos tenham, ao seu dispor, ―uma infinidade de recursos digitais que podem ser 

usados não só para complementar o livro didático, mas também para ter acesso a 

contextos e culturas variadas, ao redor do mundo‖ (DIAS, 2018 p. 166). 

Semelhantemente, O‘Rourke e Schwienhorst (2003) também compartilham a 

ideia de que as novas tecnologias podem mudar a maneira como se aprende uma língua 
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estrangeira, através de recursos anteriormente desconhecidos para o aprendizado de 

idiomas. Os autores endossam que quando aprendizes se deparam com recursos 

tecnológicos direcionados ao ensino, ―existe uma maior probabilidade de eles se tornam 

mais autônomos e encorajados em tomar para si responsabilidades e controle sobre o 

seu próprio ensino‖ (O‘ROURKE; SCHWIENHORST, 2003, p. 47). 

Como visto, o uso das tecnologias direcionadas ao ensino pode trazer grandes 

benefícios para todos os envolvidos no sistema educacional. A tecnologia, como fruto 

de processos históricos, não pode ser compreendida separadamente do aspecto social, 

logo, o vínculo entre  

a informação, o conhecimento e as tecnologias [constitui] o conjunto 

básico de uma nova formação social, embora a sociedade, 

paradoxalmente, ainda enfrente dificuldades para conviver com essa 

nova forma de organização. (AIRES, 2015, p. 69). 
 

Acredito que o paradoxo se dá, muito provavelmente, em virtude do excesso de 

informações que precisam ser classificadas e selecionadas para que não se incorra na 

busca de informes inverídicos, prejudicando diversos aspectos da vida social, política, 

econômica e cultural. É por isso que Aires (2015) categoricamente enfatiza que, mesmo 

diante de uma democratização do saber, com o surgimento de novos espaços de busca e 

compartilhamento de informações, as TDIC só terão importância se a nova cultura que 

emerge dessa realidade for educada para o uso e também para a democratização da 

informação. 

As TDIC trazem para a contemporaneidade um paradigma de um novo leitor, o 

qual se vê numa relação intermediática entre os próprios autores. Para Ribeiro (2012), 

essa relação permite que o leitor faça intervenções importantes no texto, tornando-se, 

muitas vezes, até coautor da obra, possibilitando interferência na apuração, na produção 

e na publicação do texto. Assim, o leitor toma para si a responsabilidade de ler o texto e 

adaptá-lo da forma como bem lhe convém: 

Cada objeto de ler, associado à arquitetura dos textos e imagens que 

suporta, é apropriado [adaptado] pelo leitor, que aprende uma espécie 

de ―roteiro‖. As sequências, mais ou menos rígidas, de leitura de 

textos (em objetos) são aprendidas na experiência e na 

experimentação. (RIBEIRO, 2012, p. 21). 

 

Como visto, as novas tecnologias possibilitam uma nova forma de leitura, 

fazendo com que o leitor selecione o que é importante para si e para o seu objeto de 

pesquisa. Reitero também que o uso das TDIC nas escolas pode trazer relevantes 
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benefícios para o ensino e aprendizagem, desde que professores sejam ensinados e 

capacitados a usarem tecnologias digitais com fins educativos. 

As TDIC não resolvem todos os problemas educacionais. O que está em questão 

é o seu uso, o propósito de sua inclusão e a forma como elas são utilizadas na sala de 

aula. Castells (1997) traz para essa discussão o perigo de considerarmos o determinismo 

tecnológico como imprescindível para a sociedade, pois, segundo o autor, ―a tecnologia 

não determina a sociedade: forja-a. Porém, tampouco a sociedade determina a inovação 

tecnológica: utiliza-a‖ (CASTELLS, 1997, p. 31). 

O determinismo tecnológico é uma das correntes específicas identificadas por 

Marx (1996), que estuda os papéis, funções e usos de tecnologias. Segundo o autor, os 

deterministas tecnológicos imputam à tecnologia como a responsável por mudanças 

históricas e pelo desenvolvimento de uma nova sociedade da informação. Essa corrente 

se destaca por enaltecer a tecnologia e seus benefícios para a sociedade. Por outro lado, 

há também os denominados pessimistas tecnológicos, que não rechaçam a importância 

da tecnologia, entretanto, a consideram numa perspectiva de ameaça à vida social, no 

que diz respeito ao uso, abuso e ao seu mau funcionamento. 

Enfim, as TDIC encontram no seu histórico de inserção na sociedade seus 

adeptos e aqueles que não acreditam que a denominada sociedade em rede se beneficie 

de todo esse aparato tecnológico. Porém, são indiscutíveis a presença e o usufruto das 

tecnologias na sociedade contemporânea, porquanto têm sido propulsoras de mudanças 

no trabalho, na produção, no comércio, na identidade das pessoas e na própria educação, 

além dos aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos. 

 

3 Conclusão 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) atingem todas as 

áreas da sociedade – política, cultural, econômica e social –, e sua abrangência impacta 

de forma irreversível a educação, trazendo para as instituições de ensino tecnologias 

antes não vistas, possibilitando uma vasta produção de materiais didáticos que atendam 

a demanda da intitulada sociedade em rede. Esta, por causa do imediatismo tecnológico, 

principalmente, com o advento da internet, se propicia trocas e compartilhamento de 

conhecimento e de experiência que, muitas das vezes, são bem mais atrativos do que 

aqueles encontrados na escola tradicional, e não atendem à demanda de um público-alvo 

que é cultural e socialmente diferenciado. 
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Com isso, creio que essas tecnologias digitais estão aí para ficar e adentram as 

escolas como recursos potenciais para o processo de ensino e de aprendizagem, e 

requerem do professor uma formação continuada que o habilite conhecer e lidar com a 

nova linguagem digital, inserindo em sua sala de aula um universo pedagógico 

informatizado, compatível com o já vivenciado por seus alunos. 

Assim, concluo ratificando que é de suma importância que professores atentem 

para as transformações ocorridas na sociedade, pois as tecnologias digitais, como 

recursos didáticos, já estão nas escolas, e demandam do professor um agir sobre esse 

novo cenário, a fim de que possa contribuir e avançar na construção dos conhecimentos 

mediatizados por essas tecnologias. 
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Resumo: A autora analisa as trajetórias desiguais de letramento de quatro profissionais 

com residência na cidade do México fazendo um comparativo dessas trajetórias com as 

trajetórias de letramento de indígenas maias estudantes no bacharelado onde Ramos 

trabalha como professora, em Chiapas, México. Ramos retoma a visão sociocultural e 

abrangente de Cassany e Castellá (2010) em torno à conceição de letramentos e, com o 

intuito de fazer um comparativo entre os processos de letramento, entrevista a cada uma 

dos quatro profissionais e posteriormente contrasta os depoimentos deles sobre o 

processo de alfabetização e aquisição dos letramentos com os testemunhos de sete 

estudantes maias reconhecendo assim que essas condutas adquiridas (Heath 2011) 

representam uma prática social onde interage a cultura herdada, o entorno político e 

educativo, e as crenças dos antecessores em torno ao aprendizado da leitura e a escrita. 

Logo da analise de um corpus de onze depoimentos a autora reconhece o fato de se 

tratar de uma pratica com trajetórias desiguais vistas as realidades socioculturais 

diversas em que os letramentos foram gestados. Os letramentos, compreendidos como 

práticas sócias e concepções sobre a leitura e escrita, geram um conjunto de reflexões 

que a autora remete a seu entorno imediato balizando-se em Street (1999), Cassany e 

Castellá (2010) e, primariamente, em Heath (2011).      

Palavras-chave: Letramentos desiguais, crenças sobre o uso das línguas, espanhol-

línguas indígenas. 

 

Abstract: The author analyzes the unequal literacy trajectories of four professionals 

residing in Mexico City comparing these trajectories with the literacy trajectories of 

Mayan Indian students in the bachelor's degree where Ramos works as a teacher in 

Chiapas, Mexico. Ramos takes up the sociocultural and comprehensive view of Cassany 

and Castellá (2010) around the conception of literacies and, with the intention of 

comparing the literacy processes, interviews each of the four professionals and then 

contrasts their testimonies about the process of literacy with the testimonies of seven 

Mayan students, recognizing that these acquired conducts (Heath 2011) represent a 

social practice in which the inherited culture, the political and educational environment, 

and the predecessors' assumptions about learning reading and writing take place. After 

the analysis of a corpus of eleven testimonies, the author acknowledges the fact that 

literacy is a practice with uneven trajectories in view of the diverse sociocultural 

realities in which those practices were born. Literacy, understood as social practice and 

conception about, reading and writing, generate a set of reflections that the author refers 

to her immediate surroundings, based on Street (1999), Cassany and Castellá (2010) 

and, primarily, in Heath (2011). 

 

Key-words: unequal literacy trajectories, assumptions about language use,  spanish-

indigenous languages. 
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Resumen: La autora analiza las trayectorias de literacidad desiguales de cuatro 

profesionales que residen en la Ciudad de México comparando estas trayectorias con las 

trayectorias de literacidad de estudiantes indígenas tsotsiles de la licenciatura donde 

Ramos trabaja como profesora, en Chiapas, México. Ramos adopta la visión 

sociocultural y global de Cassany y Castellá (2010) en torno a la concepción de 

literacidad y, con la intención de comparar los procesos de adopción de la lectoescritura, 

entrevista a cada uno de los cuatro profesionales y luego compara sus testimonios sobre 

este proceso con los testimonios de siete estudiantes tsotsiles, reconociendo que estas 

conductas adquiridas (Heath 2011) representan una práctica social en la que interactúa 

la cultura heredada, el entorno político y educativo y las suposiciones de los 

predecesores sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura. Tras el análisis de un 

corpus de once testimonios, la autora reconoce el hecho de que la literacidad es una 

práctica con trayectorias desiguales en vista de las diversas realidades socioculturales en 

las que nacieron esas prácticas. La literacidad, entendida como práctica social y 

concepción acerca de la lectoescritura, genera un conjunto de reflexiones que la autora 

relaciona con su entorno inmediato, basándose en Street (1999), Cassany y Castellá 

(2010) y, principalmente, en Heath (2011). 

 

Palabras-clave: Practicas de literacidad desiguales, creencias sobre el uso de las 

lenguas, español-lenguas indígenas. 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

 La hidra de Lerna, personaje de la mitología griega, encarna, en términos 

generales, un problema de grandes dimensiones pues se trata de un animal que 

reproduce sus cabezas cuando se cree que todo ha cambiado para mejor, o bien, cuando 

la bestia se da por muerta al querer erradicarla de un tajo. Por eso Villanueva (2010) 

emplea esta metáfora, al hablar de la enseñanza de la lectoescritura en español, en un 

país fragmentado por las diferencias socioculturales y económicas donde el español se 

ha constituido como lengua imperial – y postcolonial- manifestándose en una serie de 

prácticas de literacidad que van desde el uso del español de ―sobrevivencia‖ hasta el 

empleo erudito, bien pulido e inclusive bizarro de la llamada lengua de Cervantes. 

 Como ya lo han señalado Cassany e Castellá (2010), a semejanza de otros 

idiomas, las dificultades para referirse en español al término Literacy son conocidas y 

las opciones existentes poseen limitaciones, dadas las connotaciones que generan sin 

contar que ninguna de ellas se ha impuesto, unánimemente, en la comunidad académica. 

Por eso Cassany e Castellá (2010), analizan los términos en español correspondientes a 

literacy destacando las connotaciones asociadas a cada uno, las ventajas que cada cual 

conlleva, además de las desventajas de algunas formas que se emplean como sustantivos 

pero carecen de adjetivos, o viceversa. En suma, el termino literacidad empleado como 
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préstamo de literacy incluye los términos traducidos como cultura escrita, escrituralidad 

o alfabetización y alfabetismo, entre otros (Cassany y Castellá, 2010). Este término, al 

cual nos adherimos en el presente ensayo, comprende una amplia gama de 

conocimientos, valores y actitudes asociados a la lectoescritura en una comunidad 

(Cassany e Castellá, 2010), además de incluir el dominio y uso: 

 

del código alfabético, la construcción receptiva y productiva de textos, 

el conocimiento y el uso de las funciones y los propósitos de los 

diferentes géneros discursivos de cada ámbito social, los roles que 

adoptan el lector y el autor, los valores sociales asociados con estos 

roles (identidad, estatus, posición social), el conocimiento que se 

construye en estos textos y que circula en la comunidad (CASSANY; 

CASTELLÁ, 2010, p. 354) 

 

 

 1.  PARA LLEVAR A CABO ESTE ESTUDIO 

 

 Para llevar a cabo este estudio entrevistamos a 11 personas –cuatro 

profesionistas residentes en la ciudad de México y siete estudiantes tsotsiles-  las cuales, 

a pesar de diferencias de todo tipo, provienen de los dos estados mexicanos con mayor 

marginación y pobreza de la República Mexicana, sin contar, los más bajos índices de 

rezago educativo: Chiapas y Oaxaca. Siete de ellos son tsotsiles, uno zapoteco y, tres 

más, chiapanecos, procedentes de Cristóbal de Las Casas y residentes –los cuatro 

últimos- en la ciudad de México. Consecuentemente, se trata de cuatro profesionistas, 

de entre 47 y 50 años procedentes del estado de Oaxaca –el zapoteco- y de Chiapas y, 

de 7 estudiantes tsotsiles cuya edad fluctúa entre los 20 y 24 años originarios de 

distintas regiones Chiapas, de los municipios de Huixtán, San Andrés Larrainzar, 

Aldana y Chenalhó  salvo uno de ellos quien, a pesar de haber nacido y vivido toda su 

vida en San Cristóbal de Las Casas, se considera un tsotsil migrante a esta ciudad. 

Todos ellos fueron entrevistados para preguntarles cómo se apropiaron de la lengua 

materna, cuáles fueron sus primeras experiencias con la lectoescritura, con las fuentes 

escritas y en qué momentos de convivencia intervenía el empleo de la lengua, o bien, la 

referencia a las fuentes escritas y, en el caso de los hablantes de una lengua originaria, 

cuáles son las estrategias empleadas para mantener viva su lengua. Los resultados 

fueron muy desiguales, pues los participantes poseen trayectorias de formación muy 

dispares relacionadas con su fase etaria, con las creencias en torno al empleo de las 

lenguas -por parte de la sociedad y de sus padres-, con el hecho de identificarse o 
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carecer de ciertas  prácticas de literacidad y con el apoyo –o bien la precariedad- de las 

instituciones escolares en enseñanza de la lengua; todo lo cual se vincula, en sentido 

general, con las prácticas sociales y culturales que rodearon a cada participante en su 

apropiación de la(s) lengua(s). Inspirada en el análisis de ciertas prácticas lingüísticas, 

espejo de sociedades fragmentadas en todo un amplio prisma económico y cultural del 

cual la lengua representa sólo un síntoma de un fenómeno mayor, decidí llevar a cabo 

una investigación comparativa cuyo nombre parafrasea el estudio llevado a cabo por 

Luchessi (2005).   

 Todos los participantes de la investigación fueron entrevistados con 

consentimiento informado y se les asigno nombres ficticios inspirados en la mitología 

griega que no delatan más que su género, algunos de estos nombres inclusive sugeridos 

por ellos mismos. Cabe mencionar que los tsotsiles -cuya lengua se refiere también a su 

grupo étnico- hablan, además del español, la lengua tsotsil una de las aproximadamente 

30 lenguas de la familia lingüística maya, una de las 11 familias lingüísticas de México, 

hablada en Chiapas, México. 

 Las entrevistas se llevaron a cabo en el siguiente orden: primeramente 

entrevistamos a los participantes procedentes de San Cristóbal que residen en la ciudad 

de México; posteriormente, a los muchachos tsotsiles que estudian en San Cristóbal de 

Las Casas y, finalmente, al profesionista zapoteco residente en la ciudad de México. 

Todas las entrevistas, salvo la del profesionista zapoteco, se realizaron cara a cara con 

los participantes de la investigación; el profesionista zapoteco respondió mediante un 

video de 20 minutos las preguntas planteadas por la maestra Ramos. En lo sucesivo, 

plantearé algunas de los resultados derivados del primer grupo de entrevistas, es decir, 

del análisis aplicado a las hermanas profesionistas residentes en la ciudad de México; 

posteriormente, analizaré el caso del profesionista zapoteco -también residente en la 

ciudad de México- para finalmente contrastar sus testimonios con el de los estudiantes 

tsotsiles.     

 

 2. LOS CUENTOS DE BUENAS NOCHES DE LAS HERMANAS 

PROFESIONISTAS 

 

 Las hermanas profesionistas, en general, desarrollaron su formación en un 

entorno característico por la omnipresencia de las fuentes escritas, la valoración positiva 

de la lectura y la convivencia con personas de distintas edades, con intereses y 
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valoraciones equivalentes. Desde edades tempranas, las hermanas tuvieron acceso a las 

prácticas de literacidad (CASSANY; CASTELLÁ, 2010) al interior de su familia, 

―primer y vigoroso entorno de aprendizaje‖ (MEEK, 2004, p.109) y no sólo sus padres 

fueron asiduos lectores, sino también un buen porcentaje de sus antepasados tanto de la 

familia materna como paterna. En términos generales, el objetivo de este primer grupo 

de entrevistas fue discernir, según HEATH (2011), en qué modelos de literacidad se 

encajaban las trayectorias de infancia y pre-adolescencia vividas por tres hermanas 

provincianas, radicadas en la ciudad de México. Si consideramos los tres modelos 

propuestos por HEATH (2011) en su ya clásico estudio sobre tres familias americanas, 

la apropiación de la lectoescritura y de la oralidad cuidada de las hermanas se sitúa entre 

el modelo Maintown y Roadville, aunque también posee características del modelo 

Trackton ¿Qué significa lo anterior? De manera muy esquemática significa lo siguiente: 

 En el caso de Maintown se trataba de niñas con tendencia a ―desarrollar 

hábitos y valores que demostraban su adscripción a una sociedad letrada‖ (HEATH, 

2011, p. 51-54). Vivían en entornos donde se gestaban ciertos rituales familiares con 

relación a las fuentes escritas no necesariamente de la lectura de cuentos sino de la 

lectura dominical de comics y otras revistas, dado que ―existía fe en el poder y 

cualidades de la literacidad‖ (STREET, 1995, p.1), lo cual representa una práctica 

socialmente aprendida que manifiesta una ideología específica (STREET, 1995). Por su 

parte, los adultos alentaban las "platicas sobre libros" lo cual permitía ―suspender la 

realidad‖ por momentos para darle paso a la ficción (HEATH, 2011). En su entorno, las 

actividades relacionadas con los libros –u otras fuentes impresas- se consideraban 

recreativas. Asimismo, en su conversación, muchas de sus referencias se basaban en 

fuentes escritas debido a la familiaridad con la lectura de libros.   

 En lo tocante al modelo  Roadville, (HEATH, 2011), desde la infancia, las 

niñas participaban con hermanas, primos o niños mayores en juegos de ronda donde se 

requería ―la anticipación y el reconocimiento de señales para futuros comportamientos‖ 

(HEATH, 2011 p. 66-70). Los padres de las hermanas, por su parte no siempre 

asumieron un rol tutorial en el aprendizaje pero brindaron las experiencias para esbozar 

el conocimiento. 

 

 

 3. DE LA AUSENCIA A LA RECREACIÓN DE LOS TEXTOS   
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 Otro de los casos, el de un profesionista zapoteco residente hoy día en la 

ciudad de México, refleja una trayectoria de apropiación de las practicas de literacidad 

muy interesante, pues estas han sido influidas por la valoración positiva del acto de leer 

y por la gratificación emotiva que Tiresias ha recibido como promotor de la lectura. 

Tiresias profesionista con posgrado y perteneciente al Sistema Nacional de 

Investigadores ha escrito artículos, capítulos de libros y libros sobre urbanismo e 

ingeniería. Es hijo de dos campesinos zapotecas procedentes de San Juan de Guelavía, 

Oaxaca que han vivido la mayor parte de sus vidas como indígenas urbanos residentes, 

primero, en Monterey y ahora en la ciudad de México. Tiresias narra que, en su 

infancia, no había más que dos libros en casa y que él no era muy allegado a las labores 

de limpieza; así, una vez que descubrió que su padre lo eximía de ellas cuando lo 

observaba leyendo, decidió refugiarse en la lectura, inicialmente para evitar las tareas 

domésticas, pero cada vez más por el regocijo y la apertura en el ángulo de mirada que 

los libros le otorgaban. Aunque Tiresias considera que las prácticas de literacidad 

representan una ―capacidad cognitiva‖ –es decir, corresponden al modelo autónomo de 

literacidad según STREET (1995)-  más desarrollada en unas personas que en otras no 

omite destacar que, desde su infancia, en su elenco de lecturas ya figuraban textos como 

Las mil y una noches, Heidi y El Principito, entre otros. En la Secundaria, es decir en 

torno a los once y trece años (considerando que según su testimonio inició la educación 

básica a los cinco años), junto a dos amigos más, fue cautivado por las lecturas 

filosóficas de Friedrich Nietzsche. La lectura le permitió, desde temprana edad, 

distinguir entre un lector acrítico, que únicamente decodificaba letreros por cuestiones 

de la vida práctica, y un lector que manifestaba gozo, crítica y comentario en torno a lo 

que leía; en suma, gracias a ella, discernió, a decir de CASANY e CASTELLÁ (2010), 

la diferencia entre una lectura crítica y acrítica.  

 

En conjunto, la lectura crítica se sabe elaborada, compleja, humilde, 

cargada de matices y razonamientos, dúctil, insatisfecha, exploradora, 

capaz de discutir e, incluso, de cambiar de opinión de forma razonada; 

es la lectura que aspira a comprender la complejidad de lo humano, 

psicológico y social, y a transformarlo si es preciso. Al contrario, la 

acrítica se nos representa como sencilla, rápida, directa, 

simplificadora, autosatisfecha, esquemática y muchos otros adjetivos 

– no hay duda de que muchas de las características que aquí 

atribuimos a uno y otro tipo de lector tienen implicaciones didácticas 

de gran envergadura (CASSANY; CASTELLÁ, 2010, p. 367)     
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  Este profesionista, además de detentor de una visión crítica de la 

lectoescritura con frecuencia refleja un vocabulario inspirado en las fuentes escritas 

(Vide modelo Maintown según HEATH, 2011) y manifiesta un repertorio con cultismos 

léxicos y algunos latinismos que, a veces, se antoja bizarro. Debido a las actitudes 

encontradas de sus padres en relación al par de lenguas (y culturas) español-zapoteco, 

Tiresias conoció, en la infancia, precariamente el zapoteco. Tiresias narra que sus 

padres fueron alfabetizados en español de manera violenta por maestros rurales que 

llegaron a San Juan Guelavía, (Oaxaca, México) en los años cincuenta del siglo XX, y 

este aprendizaje atormentado del español sólo sucedió siendo adultos. De esta manera, 

las políticas educativas asimilacionistas encarnadas en el Vasconcelismo de los años 

cincuenta y las creencias en torno al prestigio de las lenguas –y de sus hablantes-, 

suplantaron al zapoteco, la lengua materna de sus padres, no sólo en su familia sino en 

este poblado, perteneciente al Valle de Tlacolula. 

 

 4. LOS ESTUDIANTES TSOTSILES: ENTRE EXPERIENCIAS PROLÍFICAS 

Y LECTURAS PRECARIAS 

 

 Los estudiantes tsotsiles, por su parte, ingresaron a la universidad en 2016, 

2017 y 2018. El Catalogo de lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas o INALI establece siete variantes geolectales de la lengua tsotsil. Por su parte, 

el INALI como organismo descentralizado  de la Administración Pública Federal 

mexicana procura responder a las disposiciones de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas promoviendo el fortalecimiento, preservación y 

desarrollo de las lenguas indígenas habladas en el territorio mexicano. Al INALI 

correspondió, en el 2008, la elaboración de una catálogo de las lenguas indígenas 

mexicanas el cual presenta los nombres de las lenguas, las denominaciones establecidas 

por los propios hablantes y las variantes de cada agrupamiento lingüístico además de su 

ubicación geográfica entre otros datos. Según dicho Catalogo, las variantes de tsotsil 

habladas por los estudiantes tsotsiles son las siguientes: los dos hermanos de San 

Andrés Larrainzar hablan el tsotsil del Norte alto; otro más, ha vivido siempre en San 

Cristobal de Las Casas pero se adscribe a la comunidad de Yabteclum, municipio de 

Chenalhó correspondiente, al tsotsil del noroeste. Uno más habla el tsotsil de Los Altos 

pues procede de Pinar, municipio de San Cristóbal de Las Casas. Dos más, según el 

mismo Catalogo, hablan el tsotsil del este alto, pues radican en Adolfo López Mateos e  
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Ispuilho, en el municipio de Huixtán y, el último, radica en San José Fiu, municipio de 

Aldama correspondiente al tsotsil del noreste.  

 En términos generales, sus estrategias de apropiación de la lengua tsotsil se 

basan en la convivencia con padres, primos, hermanos mayores –o menores- y, en buena 

medida con abuelos quienes representan, para la mayoría de ellos, la medida de lo que 

significa hablar un buen tsotsil. Suelen proceder de familias numerosas donde las 

estrategias de aprendizaje se basan en la observación, pues una vez que cuentan con la 

madurez suficiente se les alienta a participar con los hermanos y los niños mayores de la 

comunidad en distintos juegos (como el escondedor o nutsbail) mediante los cuales se 

van apropiando de la lengua originaria (modelo Trackton, según HEATH 2011). 

También narran cómo en la participación de ciertos juegos-como el ensamblaje de un 

carrito- intervienen los adultos brindando sus experiencias para gestionar el 

conocimiento de los niños (HEATH, 2011) y en este caso la imitación y observación 

juegan un papel primordial. Todos rememoran la convivencia con los abuelos, 

monolingües en tsotsil, como personas fecundas al recrear un contexto y ―convocar a la 

audiencia a la hora de unirse en la creación imaginativa de una historia‖ (HEATH, 

2011, p. 69). Uno de ellos menciona que fue enviado por sus padres a un internado a 

San Cristóbal de Las Casas con el objetivo de que aprendiera la lengua española pues 

ello representaría mayores oportunidades de empleo. Es decir existe la creencia de un 

beneficio derivado del aprendizaje del español, sin embargo este aprendizaje se 

relaciona, en realidad, con la apropiación de la oralidad y no necesariamente de la 

escritura.     

 Los estudiantes consideran que el aprendizaje efectivo de la lengua tsotsil se 

debe, más que nada, a la enseñanza de sus padres pues en las escuelas, aún las 

nombradas bilingües, la mayoría de las clases se impartían en español y el conocimiento 

de la escritura en tsotsil, en tres de los casos, se relaciona, primordialmente, con el 

aprendizaje del alfabeto como tal, la correspondencia entre sonido y grafía y, el 

aprendizaje de los números, el cual raras veces rebasa el número 20. En relación a lo 

anterior, una de las aportaciones del llamado Modelo educativo Intercultural, en este 

caso, es el (re) aprendizaje de la lectoescritura en lenguas originarias más allá del 

conocimiento de los números y letras, pues los estudiantes mencionan que en los 

trabajos académicos deben incluir resúmenes iniciales en tsotsil, es decir, debe haber, 

por lo menos, un ejercicio de elaboración de enunciados más allá del conocimiento del 

abecedario; en este mismo sentido, algunos de los maestros se aventuran también a 
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asignarles tareas como la redacción de textos literarios breves a fin de analizar en clase 

asuntos diversos como el valor metafórico de las palabras, la manera convencional –y 

todavía no exenta de polémicas- de conformarlas según sus categorías gramaticales 

además de tocar la ortografía normalizada. En de mayo de 2019 con el consentimiento 

libre e informado de uno de los maestros de tsotsil fui invitada a participar en una clase 

de creación literaria en la cual se llevó a cabo el ejercicio descrito arriba. Se trataba de 

una clase impartida en tsotsil en la cual los muchachos analizaron un texto literario 

breve, elaborado previamente por ellos mismos.  

 En dos, de los siete casos, los estudiantes mencionaron que aprendieron la 

escritura en lengua española, en la escuela Primaria, gracias al valioso y paciente apoyo 

de sus maestros. La escuela Primaria, por su parte, representa el primer período de la 

educación básica  más o menos correspondiente al Ensino Fundamental en Brasil la 

cual abarca seis grados de estudio  -cursados en 6 años- e inicia cuando los niños 

cumplen seis años de edad y concluye cuando los niños tienen aproximadamente 12 

años.  En el primer caso de transmisión al estudiante de la lengua adicional por parte del 

profesor, el maestro rural hablaba tsotsil de Chamula e implementó los cursos de 

primero a cuarto de Primaria. Chamula es un municipio ubicado en la región Altos de 

Chiapas, México donde según el Catálogo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

se habla primordialmente tsotsil del centro pero que también cuenta con comunidades 

donde se habla tseltal de occidente. El conocimiento del profesor de ambas lenguas 

(español-tsotsil) le permitió la transmisión de una segunda lengua a los niños. En otro 

de los casos, el maestro hablante del tseltal de occidente, aprendió tsotsil para 

comunicarse con los estudiantes y así les transmitió el español a los niños tsotsiles. 

Según testimonio del muchacho entrevistado, su maestro de Primaria procedía del 

municipio de Oxchuc, Chiapas, es decir, según el Catalogo de INALI, hablaba tseltal de 

occidente. Por su parte, el tseltal, según la clasificación de idiomas de la familia 

lingüística maya hecha por Kauffmann (apud ENGLAND, 1996, p. 9) es el idioma 

tipológicamente más próximo al tsotsil –separado de este hace aproximadamente 1400 

años- que se desprende de la rama ch´ol, misma que a su vez pertenece a la División 

Occidental de la familia lingüística maya.  

  Estos casos de aprendizaje de una L2 de manera menos aventurada, sin 

embargo, representan más bien esfuerzos aislados relacionados con la tenacidad 

individual –de maestro/a y alumno/a- más que con la eficiencia formativa del sistema 

educativo, sea bilingüe o no. En el caso del aprendizaje de una L2 nos referimos, sin 
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embargo, a la transmisión del castellano oral más que a las prácticas de literacidad en su 

conjunto pues hay muchos ―ruidos‖ que afectan la comunicación escrita y la lectura 

crítica, tal como la conciben CASSANY y CASTELLÁ (2010).      

 Los estudiantes tsotsiles pertenecientes a la era de las fuentes multimodales y 

la multiliteracidad emplean los soportes electrónicos para mantener viva su lengua. Así, 

uno de ellos mencionó que en la página de facebook llamada ―Chamula, tierra sagrada‖ 

reactualiza su conocimiento del tsotsil pues allí aparecen memes y textos breves en 

tsotsil retroalimentados por los propios hablantes. En general, su mayor referencia a las 

fuentes escritas durante la infancia es el Libro de Texto Gratuito (tanto en español como 

en tsotsil o batsil k´op) otorgados por la Secretaría de Educación Pública. El Libro de 

Texto Gratuito o LTG, más o menos equivalente al Livro Didático en Brasil fue creado 

en México en 1959 por decreto presidencial: 

   

para encargarse de fijar, con apego a la metodología y a los programas 

respectivos, las características de los libros de texto destinados a la 

educación primaria cumpliendo así el mandato constitucional de 

proporcionar a los mexicanos una educación obligatoria y gratuita. La 

tríada gratuito-único-obligatorio caracteriza hasta hoy al LTG el cual 

se distribuye a niños de escuelas primarias públicas y privadas, rurales 

y urbanas e inclusive posee versiones en 40 lenguas originarias. 

(ALEJOS, 2013 p.1196) 

 

  Sobre estos libros, reconocen algunas lecturas, además del tamaño y el color 

de los textos; raras veces aluden a nombres de autores. Dada su edad, las practicas de 

literacidad más recientes (durante la educación media superior y la universidad) se 

relacionan con los soportes electrónicos, pues allí leen los textos asignados como tareas, 

además de algunos comics o animés principalmente japoneses.       

 Los estudiantes tsotsiles advierten el valor de la lengua inglesa como 

hiperlengua que gana continuamente más espacio; sin embargo a la pregunta sobre qué 

lengua les gustaría transmitirle a sus hijos (A) y cuál aprenderían ellos si tuviera la 

oportunidad de hacerlo (B) respondieron lo siguiente: todos reconocieron que les 

gustaría enseñarle a sus hijos la lengua de sus abuelos (el tsotsil), pues el español, según 

sus consideraciones, lo aprenderían gracias al entorno. A la segunda pregunta, cinco de 

los siete, respondieron que les gustaría aprender el inglés dado a que lo asocian con 

mayores oportunidades de trabajo; uno de ellos respondió que le gustaría aprender el 

ch´ol o alguna otra lengua originaria de Chiapas. Uno más respondió que le gustaría 

aprender el japonés dada su afición a los animés japoneses. Entre los que respondieron 
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que les gustaría aprender inglés, uno de ellos afirmó que le gustaría aprender chino dado 

que le encantaban los símbolos chinos. 

 

5. CONCLUSIONES INICIALES EN TORNO A LA HIDRA 

 

 Como lo mencioné al inicio, en un país fragmentado por las diferencias 

sociales, culturales y económicas, las practicas de literacidad manifiestan resultados 

variopintos; así, hablar de la lectoescritura puede significar experiencias desiguales -e 

inclusive opuestas- para los dos grupos analizados (los jóvenes tsotsiles y los 

profesionistas urbanos) 

 La literacidad tiene usos versátiles entre los profesionistas urbanos pues se 

trata de prácticas permanentes asociadas a sus actividades del día a día, pero también 

inherentes a sus actividades profesionales. Los profesionistas urbanos migraron, de 

manera gradual, a los soportes electrónicos, pues nacieron en una etapa en que el boom 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación no hacía acto de presencia, 

además de que la provincia mexicana era todavía poco industrializada. Pertenecen pues 

a una generación migrante a las fuentes multimodales de información que adaptaron sus 

prácticas de literacidad a las prácticas de multiliteracidad. A través de las redes sociales 

difunden y describen, brevemente, textos con los cuales se identifican, o bien, lecturas 

evaluadas como importantes para entender un tema.     

 Los jóvenes tsotsiles, por su parte, nacieron ya dentro del auge de las 

tecnologías de la Información y de la comunicación y todas las tareas realizadas en la 

escuela se relacionan con algún tipo de soporte electrónico; estos les permiten evitar 

gastos en fotocopias, libros o formatos diversos, Su relación con la literacidad se asocia 

con instituciones, principalmente con la escuela. A su vez, su relación con la lengua 

dominante tiene que ver principalmente con la apropiación de la lengua oral; en este 

sentido, no pertenecen a una cultura logocéntrica, pues la escritura posee valor en la 

medida en que resulta utilitaria en la vida práctica y se asocia también con actividades 

escolares, no siempre placenteras cuando se trata de escribir ―textos largos‖. En general 

un texto largo no tiene que ver necesariamente con el tamaño del texto sino que se 

relaciona con un texto evaluable por las instituciones educativas, - merecedor de una 

calificación que, a su vez, genere consecuencias de distinto tipo-  el cual deberá cubrir 

ciertas exigencias como evitar errores ortográficos groseros y cumplir con ciertos 

requisitos académicos, a veces poco claros. La mayoría de los estudiantes trabajan en la 
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milpa durante el periodo de siembra, oportunidad para reactualizar sus conocimientos 

del tsotsil y fortalecer sus vínculos familiares. No existe entre ellos una estigmatización 

de sus antepasados no alfabetizados; contrariamente, los abuelos representan la mayor 

fuente de conocimiento en lo concerniente a la lengua y cultura originaria. La 

complacencia que los profesionistas urbanos sienten con los libros se asemeja a las 

narraciones orales que a través de cuentos y leyendas transmiten los abuelos a los 

jóvenes tsotsiles. La pregunta que pende en el aire parafraseando a FASHEH (2005) es 

entonces ¿cómo promover la literacidad en español sin erradicarla en tsotsil pues hay 

una clara afectividad de los jóvenes en relación a la lengua tsotsil? 
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Resumo: Na escola, tradicionalmente, ainda predomina o discurso autoritário, pois 

existe a ideia de um sujeito (falante e ouvinte) homogêneo; uma enunciação isenta de 

tensão; e a falta de reversibilidade de papéis, em que só aluno aprende, só professor 

ensina. Já a leitura, que é feita de imaginação, vai ao encontro da liberdade, porque 

permite buscar outras possibilidades. Dessa forma, a escola não deve transformá-la em 

uma ferramenta pedagógica, limitá-la, acanhá-la, como se o convívio com a fantasia 

fosse um bem menor. A relação pedagógica deve empreender deslocamentos e, assim, 

contribuir para a formação de indivíduos desenvolvidos e permitir a inserção deles em 

uma coletividade. Neste trabalho, queremos problematizar a questão da leitura, não 

como obrigação, mas como um presente, uma oferta. A discussão conta com o aporte 

teórico de Orlandi (1999), Larrosa (2001), Barthes (2003), Kohan (2004), Queirós 

(2012), entre outros. Entendemos que a leitura tem o poder de convocar os envolvidos a 

se engajarem nessa relação em que o humano pode encontrar um lugar entre seus pares 

e inserir-se na cultura.  

Palavras-chave: Leitura. Deslocamentos. Liberdade.  

 

Abstract  

In school, traditionally, the authoritarian discourse still predominates, due to the 

existence of an idea of a homogeneous subject (speaker and listener), an enunciation, a 

tension-free statement as well a lack of role reversibility where only student learns, only 

teacher teaches. But reading, which is made of imagination, meets freedom, because it 

allows seeking other possibilities. So, the school should not make it a pedagogical tool, 

limit and shy it, as if living with fantasy were a minor good. The pedagogical 

relationship must undertake displacements and thus contribute to the formation of 

developed individuals and allow their insertion in a collective. In this paper, we want to 

discuss the issue of reading, not as an obligation, but as a gift, an offer to the students. 

The discussion has the theoretical support of Orlandi (1999), Larrosa (2001), Barthes 

(2003), Kohan (2004), Queirós (2012), among others. We understand that reading has 

the power to mobilize those involved to engage in this relationship where the human 

can find a place among his peers and fit into the culture. 

Keywords: Reading. Offsets. Freedom. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A liberdade na leitura é generosidade. A palavra que o texto dá, só é 

dada pela suspensão do querer dizer, de nossas intenções, de nossa 
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vontade. A palavra que se toma, não se toma porque se sabe, mas 

porque se quer, porque se deseja, porque se ama. Ao tomar a palavra, 

não se sabe o se quer dizer. Mas se sabe o que se quer dizer. Um dizer 

em que a liberdade. Ao mesmo tempo se afirma e se abandona, 

afirma-se, abandonando-se se abandona, afirmando-se (LARROSA, 

2001). 

A maioria dos professores, mesmo das gerações mais novas, conviveu com uma 

escola uniformizada, alinhada com comportamentos disciplinares, em que o papel 

central do professor é mostrar ao aluno suas deficiências disciplinares, seus erros de 

conteúdo, sua inadequação comportamental. Assim, ―[...] o professor impõe seu poder 

conforme discursado e legitimado pela sociedade, pelas autoridades educacionais, ou 

por aqueles que assimetricamente se apoderaram do poder, criando assim uma realidade 

baseada na exclusão‖ (BOHN,2013, p. 81). 

Orlandi (1999), ressalta que não vê o ―[...] procedimento autoritário, como o de 

simples e pura exclusão, mas de dominação, e o dominador não exclui o dominado, o 

incorpora como tal. Falamos de um lugar que nos constitui e nos coloca no jogo 

discursivo, linguageiro.  

Em minha experiência na Educação Básica, tenho observado que a leitura na 

escola ainda é uma atividade mecânica de decodificação ou para o mero cumprimento 

de obrigações escolares. Assim, verifica-se ausência de envolvimento, de engajamento 

e, consequentemente, falta de interesse do aluno pela atividade. Kleiman (2012) e 

Larrosa (2002), ressaltam que a leitura é um ato experiencial e, para que resulte em 

formação, é necessário que haja uma relação íntima entre o texto e a subjetividade do 

leitor e podemos pensar essa relação como uma experiência.  

Roger Chartier (2003) demonstra a multiplicidade no que diz respeito às práticas 

da leitura. Para esse autor, não existe ―a leitura‖, mas diversas formas de ser leitor e o 

sentido do texto não está dado, visto que sua construção ocorre na relação entre o leitor 

e a obra. Essa abordagem nos remete novamente a Larrosa (2002), que trata a leitura do 

ponto de vista da diferença e da pluralidade e aponta para o caráter transformador da 

leitura, atividade que possibilita experiência atenta e inventiva. Dessa forma, a leitura 

pode ser oferecida na escola como um presente e não como uma obrigação. 

A escuta de textos lidos pode levar o aluno a uma aproximação com os livros e 

iniciar sua formação de leitor, pois, de acordo com Brenman (2003), a criança que é 
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exposta à leitura em voz alta pode perceber as diferenças na organização do texto escrito 

em relação ao oral e tem condições de enriquecer seu vocabulário. Outro ponto 

destacado por esse autor é o desempenho da vocalidade durante a leitura em voz alta. 

Para ele, o desejo pela letra pode nascer a partir da voz de quem lê. O autor destaca, 

ainda, que, muitas vezes, as lembranças das histórias ouvidas serão vagas, mas a 

memória do momento em que elas foram lidas em voz alta pelos professores, essa sim, 

dificilmente será esquecida (BRENMAN, 2003, p.146).  

Pastorello (2010, p. 69) também ressalta que o trabalho com a palavra na leitura 

em voz alta passa pela voz e pela escuta. ―[...] o gesto de oferta, de dar-se a ver e ser 

ouvido, marca claramente a leitura como ato, colocando-as em uma dimensão evocativa 

(em relação ao texto) e invocante (em relação ao ouvinte).‖ A autora também esclarece 

que escutar alguém lendo é também posicionar-se intersubjetivamente em estado de 

recepção. Aquele que escuta a leitura não apenas recria o texto a partir de sua relação 

com o material linguístico, mas envolve-se com as materialidades corporais implicadas 

no ato; recebe as variações melódicas e rítmicas que, para além da língua, significam 

um sujeito. ―Ao ler em voz alta, o leitor toca o outro e a si próprio. ―[...] Escutar e 

escutar-se é também reconstruir sentidos‖ (PASTORELLO,2010, p. 68) 

Este artigo está organizado em cinco seções: a primeira é esta introdução. Na 

segunda seção, abordamos leitura e liberdade e a interação entre sujeito e linguagem. Na 

terceira, a entonação. Na quarta seção, apresentamos um relato de experiência com a 

roda de leitura na sala de aula. Na quinta seção, apresentamos uma breve análise dos 

dados e, por último as considerações finais. 

2 LEITURA E LIBERDADE 

O ser humano, em princípio, é um Ser, antes de alçar-se à condição de sujeito e a 

leitura desencadeia um processo criativo em que o sujeito e a linguagem interagem 

permanentemente. Assim, ―[...] ler é abrir-se para o afeto, para o desencontro, para a 

tristeza, para o medo, para o luto.‖ (LARROSA,2001,p.138). Para esse autor, ―[...] ler é 

encorajar-se diante das contingências da existência, é apropriar-se das incertezas do 

amanhã.‖ Nessa direção, a leitura não é um dever no sentido de uma obrigação, mas 

uma dívida, uma tarefa que, quando experimentada, torna-se uma busca, um caminho do 

sujeito em busca de Ser. Larrosa nos chama a atenção para algo tão delicado e sutil 
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como, por exemplo, o professor oferecer o texto como um presente, já que é isso que o 

texto é, um presente. Ao ler em público, o mestre vai lendo, escutando o texto, 

escutando-se a si mesmo e escutando o silêncio daqueles com os quais se encontra 

lendo: 

[...] quando esse ato de ler em público tem lugar na sala de aula, 

costumamos dizer que se trata de uma lição. Lição, lectio, leitura. 

Uma lição é uma leitura e, ao mesmo tempo, uma convocação à 

leitura, uma chamada à leitura. O texto já aberto recebe àqueles que 

ele convoca, oferece hospitalidade. Uma leitura torna o jogo mais fácil 

quando permite que o ensinar e o aprender aconteçam 

(LARROSA,2001, p. 139) 

Assim, três elementos são essenciais: o texto, a voz do professor e o silêncio, 

que é de todos e de ninguém. O ator acrescenta que a liberdade que a lição dá é a 

liberdade de tomar a palavra, romper com o dito, transgredir o dizer limitado e 

institucionalizado, pois esse dito é mandado. Para ele, só a ruptura dom dizer como está 

mandado faz com que a linguagem fale, deixa-nos falar, deixa-nos pronunciar nossa 

própria palavra‖(LARROSSA, 2001, p. 140). 

A respeito da leitura em voz alta, Emilia Ferreiro (2013) observa a forma pela 

qual a criança é introduzida na cultura escrita. Parece perfeitamente normal comprar 

livros de histórias para uma criança que, todavia, não sabe ler e que, provavelmente não 

vai poder ler durante vários anos. Parece normal comprar livros para elas, ler em voz 

alta esses livros e também parece normal que isso aconteça em uma situação em que se 

demonstra afeto à criança e ao livro. ―[...] Muitas vezes colocamos a criança em nosso 

colo, abraçamos a criança e o livro ao mesmo tempo. E nesse abraço afetuoso, lhe 

damos acesso ao mistério. Porque a leitura em voz alta é um ato de mistério‖. Ainda 

segundo a autora: 

Que classe de poder têm essas pequenas marcas, que parecem 

formigas, para suscitar, no adulto uma voz que é uma voz muito 

especial, pois não é a mesma voz de quando esse adulto fala 

pessoalmente na conversação cotidiana. O que ele diz contém palavras 

que a criança nunca havia escutado, contém modos de dizer diversos e 

há um silêncio por parte da criança que é o silêncio da entrada no 

mistério. Permitir que a criança tenha acesso à escrita, através do ato 

de carinho e respeito rodeada de coisas que não compreendem, mas 

que dão vontade de compreender. Essa é uma das melhores 

introduções à cultura da escrita. (FERREIRO, 2013) 
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Para a autora, ler para criança é uma experiência fundamental relacionada com 

atos que são muito especiais, que dão boas-vindas à cultura escrita. Assim, permitir às 

crianças pequenas assistirem à leitura em voz alta é permitir experiências que alguns 

podem não oferecer, não porque não queiram fazê-lo, mas por diversos motivos: ou 

porque não têm livros ou porque pensam que não têm habilidade para ler em voz alta ou 

porque não têm tempo. Portanto, ―[...] permitir a todos assistir a leitura em voz alta na 

qual os destinatários são as crianças é permitir-lhes exercer o direito de ter acesso a algo 

que vais ser muito valioso no futuro.‖ 

Nesse sentido, a voz emitida aparece como movimento, traz a atualização do 

texto pela voz de quem lê. a leitura em voz alta é uma prática de letramento que provoca 

a inserção da criança no mundo das letras. Acreditamos que a leitura em voz alta suscite 

essa magia, porque é imbuída de grande envolvimento emocional por parte de quem lê e 

essa emoção convoca quem escuta a participar dessa atividade, que passa a ser um 

verdadeiro mistério e vai marcar a entrada da criança na cultura escrita. 

 

 

3 ENTONAÇÃO 

A evolução nos estudos da linguagem aponta a importância da entonação para a 

construção de sentido no discurso. Ela é um componente do discurso oral e, por meio de 

suas variações, pode-se imprimir à enunciação uma série de significações diferentes e 

favorecer a interação. De acordo com Lira e Aguiar (2007), é a entonação que dá a uma 

palavra ou grupo de palavras a marca da frase. Para eles, as alterações de afetividade se 

refletem na linha musical da elocução e são percebidas pelo ouvinte. 

Em Bakhtin e Volochinov, a entonação só pode ser entendida ao compartilhar as 

valorações subentendidas de um grupo social específico. A entonação sempre se 

concentra no limite entre o verbal e o extraverbal, entre o dito e o não dito. Dessa forma, 

na enunciação cotidiana simplificada, esse terceiro participante não aparece de todo 

definido. Isso significa que a entonação já assinala seu lugar, mas ele carece ainda de 

equivalente semântico e permanece não nomeado. Os autores enfatizam que a entonação 

estabelece uma atitude viva com o objeto da enunciação que ―[...] quase chega a apelar 
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como se fosse um culpado encarnado e vivo, de modo que o segundo participante, que é 

o ouvinte, se toma por testemunha ou aliado‖ (BAKHTIN; VOLOCHINOV, p. 158). 

Os autores observam que entonação e o gesto são ativos e objetivos e não só 

expressam um estado passivo de ânimo do falante, mas implicam sempre uma relação 

viva, enérgica que vai ao mundo exterior e até o meio social que circunda a situação 

comunicativa. Assim, entonando e gesticulando, o homem ocupa uma posição social 

ativa em relação aos valores determinados pelas mesmas condições de sua existência 

social. Pastorello (2010) enfatiza que a leitura em voz alta é provocante, pois ―invoca o 

outro e evoca significantes‖(p.128). A autora ressalta: 

Ao ler em voz alta, o olho abre para as letras e comanda a cadência da 

leitura a partir do sentido formado pela relação código-letra-palavra; 

mas o ouvido aberto que indicará à boca os deslizamentos, as ênfases, 

a pauta sonora que são percebidas nas rimas, aliterações, repetições. O 

leitor de vê às voltas com a língua e a emergência subjetiva. Ao 

mesmo tempo ainda há a fruição: o leitor é obediente às palavras da 

língua, ao som da língua. Nas entrelinhas das respirações, nos 

deslizamentos vocais, nos deslizes, o leitor tece a sonoridade 

revelando sua gramática singular (PASTORELLO, 2010, p. 128) 

É na entonação que o leitor se relaciona com o ouvinte, ela é social por 

excelência e sensível à mudança da atmosfera social em torno de quem lê. Ainda de 

acordo com Bakhtin e Volochinov (2011), toda entonação tem dupla orientação: na 

direção do ouvinte e na direção do objeto da enunciação, como se fosse um terceiro 

participante vivo. Em relação aos demais aspectos de uma enunciação verbal, todos eles 

se organizam no mesmo processo da dupla orientação do leitor. Portanto, ―[...] a origem 

social se manifesta mais facilmente na entonação, que é o aspecto mais sensível, 

flexível e livre da palavra‖ (BAKHTIN; VOLOCHINOV, p. 164).  

4 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

No início do ano de 2016, ministrei aulas de Língua Portuguesa para turmas de 

sexto e sétimo anos. Iniciamos uma roda de leitura e o primeiro livro foi ―O menino do 

olho de vivo‖ (1994) de Ricardo Azevedo. Formamos um círculo, eu fiquei no meio 

lendo e apresentando as páginas do livro para os alunos. Uma história simples. É um 

relato de um menino sobre o olhar, o enxergar diversos fatos do cotidiano. É como se 

nossos olhos tivessem uma função e essa função estivesse ligada às impressões 
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subjetivas. No texto, percebemos a utilidade dos olhos, para que servem, os tipos de 

olhares... olhar de acusação, de admiração, de repreensão. 

O livro apresenta vários fatos, suposições e impressões ligados à ideia do olhar, 

aproximando-se do monólogo interior, abordando uma reflexão sobre o ver, o olhar o 

mundo a partir de uma perspectiva individual e subjetiva. O menino mostra o lado bom 

e o lado ruim de não enxergar. A história fala de questões cotidianas, mas, acima de 

tudo fala, sobre a complexidade do ser humano. A partir da leitura, percebe-se que o 

olhar pode revelar situações interiores, traduzir sentimentos e emoções, mostrar tanto as 

pequenas como as grandes coisas existentes no mundo. 

Como atividade, foi solicitado pequenos relatos sobre a história ouvida. Eis 

alguns excertos dos textos dos alunos: 

A história conta sobre um menino que fala sobre a importância do 

olhar. É tipo assim a história: Os nossos olhos servem para enxergar. 

Se não enxergássemos seria terrível. Os cegos devem sofrer por causa 

disto, mas tem algumas coisas que acontece que eles até dão sorte de 

não ver a poluição, as brigas e outras coisas. A história também diz 

que se a gente prestar muita atenção, a gente pode ver o além das 

coisas, como conversar com as formigas. Essa história parece 

estranha... (ALUNO 1). 

Hoje minha professora leu uma história. Engraçado que tem uma 

diferença entre ler e ouvir, tem diferença quando se lê e quando se 

escuta. Pelo título do texto eu pensei que seria uma história de um 

menino que teria ficado cego e no final das contas, ele acabaria 

enxergando de novo. Na verdade era uma história sobre um menino 

que enxergava tudo de vários modos, de pertinho, de longe e adorava 

conversar com formigas. Se eu fosse cega. Deus me livre...eu acho 

que seria um pouco mais ―fácil‖ ter nascido cega porque eu já me 

acostumaria desde pequena do que se ficasse cega do nada (ALUNO 

2). 

Um outro aluno criou outra história a partir da que foi lida: 

Era uma vez, um menino que era muito bonito, mas a letra dele era 

horrível. Ele se esforçava e quanto mais ele não enxergava nada. Um 

belo dia, ele estava caminhando para ir a escola. Só que o menino não 

conseguia enxergar o nome, nem as letras, nem palavras, não 

conseguiu. Mas sua amiga estava passando e resolveu ajudar. E sua 

amiga levou ele na sua casa. Lá sua mãe perguntou o que tinha 

acontecido e sua amiga falou que não sabia. Ele falou que não 

conseguia mais enxergar e sua mãe preocupada, levou o menino para 

o médico. Lá o médico falou que o menino ia ficar bom e ele chorou 

com sua mãe. Por isso, dê valor aos seus olhos, dê importância ao que 

você tem (ALUNO 3). 
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Em uma turma do sétimo ano, foi escrito na lousa o primeiro parágrafo da história 

para eles continuarem e alguns escreveram assim: 

As pessoas não dão valor a importância de ter olhos saudáveis, de 

enxergar as coisas e as cores. Imagina um dia você acordar e perceber 

que não enxerga e que não pode ver as pessoas e as coisas. Seria 

muito ruim. As pessoas com deficiência visual têm muita dificuldade 

em seu dia a dia. Elas precisam de ajuda, da ajuda que poucos se 

dispõem a dar.(ALUNO 1) 

 Pouca gente repara como é gostoso acordar de manhã. Abrir o olho e 

ver sua mãe, sua família, até mesmo você! Dar um abraço em quem 

você ama e ver cada detalhe. Muita gente não dá valor na vida que 

tem, poder olhar o sol, o céu, ver as pessoas na rua, andar sem se 

preocupar se vai cair, tropeçar ou sei lá! Nada melhor do que ser 

independente, não precisar de ninguém! Poder enxergar! O importante 

é viver bem. Então desde já agradeça, pois o amanhã pode ser muito 

tarde.(ALUNO 2) 

Poder ver sua mãezinha, dar um abraço bem gostoso e ir tomar   café 

da manhã, depois ajudar ela a fazer seus afazeres. Tem muita gente 

que não pode ver isso tudo. Às vezes você reclama da vida sendo que 

ela tá sendo a melhor de todas. Muitos não conseguem entender. 

Como tem gente egoísta nesse mundo...A vida um dia pode acabar, 

mas não é porque você tem alguém da sua família que não enxerga, 

que ela pode acabar. Então dê valor aos seus olhos. Agradeça a Deus 

por ele ter te dado dois olhos e por enxergar cada dia que você 

acordar. É assim que eu penso e você?.(ALUNO 3) 

Tem pessoas que não conseguem fazer isso de manhã acordar e ver o 

mundo, ver sua família, seus amigos e ver as cores. Sim, ver o mundo. 

É bom ver as pessoas, ver os carros, ver um jogo de futebol, de 

basquete, ver tv, jogar videogame. Muitas pessoas cegas perdem isso. 

É bom ser uma pessoa que vê tudo e vê as cores e vê as pessoas e vê o 

mundo evoluindo em questão de segundos, minutos e horas. A cada 

piscada você perde alguma coisa. O mundo é baseado em moda e 

dinheiro. É bom ser completo. Se você não for, não vai ser feliz nem 

triste, sim porque você não vai ver a magia do mundo. (ALUNO 4) 

Quase todas as pessoas não sabem como acordar, abrir os olhos e 

sentir o vento no rosto. Poucas dizem que é só olhar para o teto e 

pronto, mas não é só isso. Acordar na manhã de domingo, olhar para o 

teto e ver o sol na sua cara, isso é bom e ter um olho vivo e poder 

enxergar todos os dias. E ver todos os dias sua mãe te chamando para 

tomar café e você poder ver sua mãe linda te chamando de filho (a) 

isso é bom demais. Todas as pessoas reclamam do que tem sem ter 

nenhum defeito e ter sua mãe, seu pai e reclamar de tudo isso. 

(ALUNO 5) 

Em uma outra turma, também do sexto ano, foi lido o livro Menina bonita do laço 

de fita de Ana Maria Machado. A seguir, algumas impressões dos alunos depois de 

ouvirem a história lida em voz alta: 
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Eu achei legal porque são só imagens de uma menina feliz e é isso que 

todos nós merecemos: ser feliz. A autora conta a história de uma 

menina pretinha que tinha um coelho que queria ser igual a ela ou ter 

filhotes igual a ela. A história é bem contada e também não devemos 

ser racistas, apesar que meus avós eram negros.    (ALUNO 1) 

O título é ótimo ele dá uma vontade de ler. O título sempre ajuda o 

leitor a entender melhor a história e o que ela representa. Se fosse 

outro título como a menina linda e falar de outra coisa ia ser muito 

confuso. As ilustrações são ótimas. Ajudam a entender melhor a 

história e o que ela representa. Sem as ilustrações, como seria a 

menina? Como é a fita? Com as ilustrações podemos saber como tudo 

o laço, a fita, o coelho etc. A autora quer chamar a atenção de como o 

coelho queria saber sobre a menina do laço de fita que era tão pretinha 

para ter filhos iguais a ela. A menina do laço de fita era tão pretinha 

para ter filhos iguais a ela, bonita e pretinha. Como ela não sabia, 

inventou coisas e só no final falou a verdade. Eu penso que a história é 

ótima para ensinar as pessoas e crianças, a estimular a pessoa a ler e 

escrever melhor e entender como as pessoas são. Tem as pessoas que 

são negras, brancas ou mestiças, mas todas são bonitas. (ALUNO 2) 

Percebe-se, nas impressões escritas pelos alunos, que a escuta da leitura em voz 

alta suscita emoções e influi sobre sua afetividade, porque passa pelo desejo e pelo 

prazer. Assim, a leitura não se deve restringir a um exercício burocrático da escola, pois 

o ato de ler é uma habilidade mental que envolve, além da cognição, os estados afetivos 

internos do leitor como motivação, prazer, interesse e satisfação que se enquadram na 

esfera afetiva e isso influencia o gosto e interesse por essa atividade. 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Observamos que, na escuta da leitura em voz alta, os alunos são capturados 

pelos deslizamentos melódicos e rítmicos e são convocados a receberem a leitura como 

um presente. A leitura em voz alta das histórias infantis para os alunos do sexto e do 

sétimo anos surtiu efeitos, no sentido de mobilizar a atenção deles e a apreciação pela 

atividade, conforme foi visto por suas impressões registradas por eles a partir do que 

ouvira. Nesses pequenos excertos, percebemos a sensibilidade e interação dos alunos 

com as histórias lidas. Brenmam (2003, p.104).) ressalta que a escuta de textos lidos 

pode levar a criança, no mínimo, a uma aproximação aos livros e incidir positivamente 

no processo de formação de um leitor O autor acrescenta que a criança que é exposta à 

leitura em voz alta pode perceber as diferenças na organização do escrito em relação ao 

oral e tem condições de enriquecer seu vocabulário.  
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A leitura em voz alta é uma prática de letramento que provoca a inserção do 

aluno no mundo das letras e suscita uma magia, porque é imbuída de grande 

envolvimento emocional por parte de quem lê e essa emoção convoca quem escuta a 

participar dessa atividade que se transforma em verdadeiro mistério e vai marcando a 

entrada e permanência da criança na cultura escrita.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Do que foi exposto, percebe-se que a relação entre escola e liberdade pode 

acontecer por meio da leitura, pois ela reabre a questão para a qual se buscam as 

respostas, impulsionando o sujeito a se constituir como tal. O professor, ao ler em voz 

alta, está na relação com o texto e endereça sua leitura ao aluno que escuta e isso 

implica invocação do outro pela voz.  O aluno que escuta também está em relação com 

o texto e com o professor que lê.  

Acreditamos na leitura em voz como prática discursiva e atividade criativa, 

porque é endereçada ao outro que se permite escutar e, nessa escuta, tem sua atenção 

mobilizada tanto para o texto quanto para aquele que lê. De acordo com Pastorello 

(2010, p. 139), a leitura em voz alta na escola  é uma oportunidade de fazer funcionar a 

língua, o desejo e o sujeito. A leitura em voz alta provoca o leitor a ―[...] procurar 

preencher seus vazios e escrever em voz alta, permitindo que aquele que ouve, aquele 

que observa possa perceber propósitos e despropósitos, velando e desvelando sua 

incompletude‖. 

Cabe à escola considerar o mundo como espaço de reflexão, de crítica, de criação 

e, acima de tudo, de liberdade. A leitura em voz alta em sala de aula, portanto, vai ao 

encontro da liberdade, porque convoca o aluno a entrar na cena da leitura e lhe 

proporciona muitas possibilidades, porque é feita de imaginação. Assim, acreditamos 

que a escola deve oferecer a leitura como um presente, uma experiência, uma 

experiência de liberdade.  
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REPETÊNCIA, REPETIÇÃO...REPETÊNCIA, REPETIÇÃO: PROBLEMA DO 

ALUNO OU PROBLEMA DA ESCOLA? 

 

Maria de Fátima de Mello 

Universidade Federal de Uberlândia 

Resumo 

Pensar a realidade dos alunos multirrepetentes faz-nos refletir sobre a cultura da 

repetência, da retenção ou da reprovação no meio escolar. De acordo com Arroyo 

(2013), reprovar é uma violência tanto para alunos como para os professores. Entre 

professor e aluno, há uma relação e isso significa que há potenciais nesse lugar, não 

sabemos quais, mas há a possibilidade de que se desenvolvam e a escola deve fazer 

confrontos, investir na potência do sujeito aluno, não perder de vista que, na relação 

pedagógica, existe a diferença e essa diferença nos confronta a todo momento. A 

Análise do Discurso de linha francesa nos permite trabalhar com noções que 

vislumbram a relação entre língua, linguagem e sujeito a partir da alteridade. Assim, o 

sujeito não é um mero ser racional, dotado de consciência e de intenções, mas efeito de 

linguagem, é cindido, descentrado, e ser capturado por movimentos identificatórios que 

acontecem na relação com o Outro. Isso resulta em (des) contínuos processos de (des) 

arranjos de subjetividades. A presente pesquisa está em andamento em uma escola 

municipal em Goiás. A metodologia é intervencionista interpretativa para responder às 

questões sobre as configurações subjetivas dos alunos (enquadrados no fenômeno do 

fracasso escolar) observadas nos dizeres dos próprios alunos. Entre os instrumentos de 

coleta de dados são utilizados questionários, entrevistas, relatos escritos e orais que 

podem ser gravados. Foram selecionadas amostras de narrativas (histórias de vida 

pessoal e escolar), que serviram para subsidiar a análise do dizer desses alunos à luz de 

conceitos da Psicanálise e da Análise do Discurso Francesa, no sentido de identificar 

como esse aluno subjetiva o fenômeno da não promoção e da multirrepetência, bem 

como o manejo da escola em relação a essa questão.  
Palavras-chave: Multirrepetência. Fracasso escolar. Subjetividade. 

 

Abstract 

Thinking about the reality of multi-repeat students leads us to reflect on the culture of 

repetition, retention or failure in the school environment. According to Arroyo (2013), 
reproving the student is violence both for him and the teachers. Between teacher and 

student, there is a relationship and that means there are potentials in this place, although 

we don't know which ones are they, but there is a possibility that they will develop and 

the school must make confrontations, invest in the power of the student, who is a 

subject, and do not lose sight of the fact that, in the pedagogical relationship, there is a 

difference and this difference confronts us at all times. As highlighted by Brito and 

Guilherme (2013, p. 26), the French Line Speech Analysis allow us to work with 

notions who glimpse the relationship between language, speech and subject from the 

otherness. Thus, the subject is not a mere rational being, endowed with consciousness 

and intent, but a language effect, that splits and centers him off, ―[…]that can be 

captured by identifying movements that happen in relation to the Other and results in 

(dis)continuous processes of (dis)arrangement of subjectivities‖. This is an ongoing 

research carried out in a public school in Goiás State, Brazil The methodology is 

interpretive interventionist to answer questions on the subjective configurations of the 

students (framed in the phenomenon of school failure) observed on the speech of 

themselves. Among the instruments for data collection we use questionnaires, 
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interviews, written and oral reports that can be recorded. We selected some samples of 

narratives (personal and school life stories) which served to support the analysis of the 

students' speech in the light of concepts of psychoanalysis and French discourse 

analysis in order to identify how this student understand subjectively the phenomenon 

of non-promotion and multi-repetition as well how the school manage that issue. 

Keywords: Multi-repetition. School failure. Subjectivity. 

 

Introdução 

“A palavra na vida, com toda evidência, não se 

centra em si mesma. Surge da situação extraverbal 

da vida e conserva com ela o vínculo mais estreito. 

E mais, a vida completa diretamente a palavra , a 

que não pode ser separada da vida sem que perca 

seu sentido.” (Bakhtin) 
 

Durante nossa trajetória profissional, observamos, entre os professores na escola 

onde lecionamos, certas reservas em relação aos alunos não promovidos e 

multirrepetentes, que são considerados alheios ao que os cerca e sem interesse pela 

dinâmica escolar. Entretanto, também percebemos que, ao inserirmos propostas novas, 

esses estudantes, de certa forma, são capturados e efetivamente se envolvem nas 

atividades propostas. 

Em nossa pesquisa de Mestrado sobre oralidade no Ensino Fundamental 

(MELLO, 2016), evidenciou-se uma questão acerca da mobilização dos alunos em torno 

do trabalho com notícia e com entrevista. Entre esses alunos, destacamos a participação 

dos não promovidos e multirrepetentes, que tomaram parte ativamente do projeto. Em 

nenhum momento constatou-se falta de interesse e má vontade deles. Entendemos, pelo 

contrário, que aquela vivência escolar em 2015 contribuiu para o desenvolvimento e 

para mudanças de comportamento dos alunos a superar, assim, as dificuldades 

apresentadas em seu aprendizado. O que foi observado é que o aluno dito fracassado, ou 

com problemas de aprendizagem, é estigmatizado e condenado a um futuro limitado sob 

os olhos de seus professores que, na maioria das vezes, consideram-no preguiçoso e 

totalmente desinteressado pelas atividades escolares. 

As análises instigaram novas inquietações e motivaram a ideia de voltar à escola 

para investigar um pouco mais o fenômeno da não promoção e da multirrepetência a 

partir do desvelamento dos dizeres desses discentes a respeito da escola e da sua posição 

de aluno não promovido e multirrepetente. Assim, queremos saber como o dito fracasso 
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escolar é vivenciado por esses alunos e quais as implicações desse fenômeno no 

processo de subjetivação desses estudantes. 

Do ponto de vista da Análise do Discurso de Linha Francesa e da Psicanálise, de 

onde parte esta pesquisa, nossa preocupação está na construção da subjetividade desses 

alunos e no manejo da escola em relação a essa subjetividade. Portanto, queremos 

investigar que efeitos na subjetividade desse aluno pode propiciar um projeto que 

promova a circulação da palavra a respeito dessa posição que a ele é assinalada no 

ambiente escolar.  

Deste modo, chegamos ao seguinte problema de pesquisa: como os alunos não 

promovidos e multirrepetentes são afetados pelo fracasso escolar e como esse fenômeno 

incide na subjetivação desse aluno? Esse problema de pesquisa desdobra-se em três 

perguntas: (a) Que representações de si emergem nas produções escritas e nos dizeres 

desses estudantes? (b) Que efeitos de sentido essas representações assinalam para a 

subjetividade desses alunos? (c) Que manejos podem ser empregados durante o projeto 

―Eu, desvelando o meu dizer‖ e que possibilitariam outras instâncias de identificação? 

Nossa hipótese é de que no processo de promoção de circulação da palavra, 

novas instâncias de identificação podem ser instauradas e assinalar outras possibilidades 

para que o estudante multirrepetente ocupe sua posição de aluno. 

Este projeto situa-se no campo das pesquisas sociais críticas e lança um olhar 

sobre o aluno multirrepetente, que, geralmente permanece em uma mesma série escolar 

vários anos letivos. O estudo se justifica, por se tratar de questões emergenciais de 

inclusão social, assim como uma busca de meios de sensibilizar gestores escolares e 

docentes sobre práticas cristalizadas na vida escolar que demandam atenção e cuidado. 

Essa questão social é o ponto de partida e tem como objetivo central investigar o que 

acontece com essas crianças e adolescentes que permanecem na escola repetindo e 

repetindo, ―sem avançar‖ no contexto escolar. 

 

1 Fundamentação teórica 

É sabido que os alunos não aprendem da mesma forma. Assim, pensar a 

realidade dos multirrepetentes faz-nos refletir sobre a cultura da repetência, da retenção 

ou da reprovação no meio escolar. De acordo com Arroyo (2013, p. 176), reprovar é 

uma violência tanto para alunos como para os professores. É o atestado de nosso 

fracasso. Reprovar ou aprovar modifica crenças, sobretudo concernentes a nossas 
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autoimagens. Tentamos retoques, diminuir os altos índices, ensaiar mecanismos de 

recuperação paralela contínua, turmas de aceleração, reintegração. É uma das áreas onde 

mais inventivos somos. Apenas para retocar ou corrigir as rugas de nosso rosto 

profissional, porque nos desfiguram. 

Ainda de acordo com Arroyo, o que fazemos na escola com crianças e 

adolescentes multirreprovados é terminarmos de destruir sua autoimagem de seres 

humanos. ―[...] Se no foco de nosso olhar não estiver primeiro e concomitantemente 

recuperar a humanidade roubada não acertaremos com o ensino-aprendizagem de 

nada‖(ARROYO, 2013, p. 63). Esse autor reforça que devemos eliminar do cotidiano 

escolar toda prática, ritual ou gesto de reprovação e de exclusão que reforce os 

processos excludentes e segregadores. 

Defendemos que, ao fazer circular a palavra e abrir espaços de fala e de escuta 

para esses alunos, a escola efetivamente pode contribuir para promoção da reflexão 

sobre situação desses alunos, por parte deles e da própria escola. Este trabalho pode 

significar a abertura de novos caminhos para estudos que contemplem a realidade de 

alunos não promovidos e multirrepetentes, tendo em vista que o foco é proporcionar-

lhes experiências discursivas com alcance para além de algo restrito a uma instituição 

educativa. 

Um ponto importante a ser destacado é que os sentidos que construímos estão 

permeados pelas marcas do contexto no qual estamos inseridos. Ao significar, 

significamos a nós mesmos, ou seja, sujeito e sentido estão imbricados, entrelaçados, e 

isso traz a noção do que pode ser um processo de identificação. Identificamo-nos com o 

inglês, por exemplo, porque essa língua tem a ver com algo que temos em nós, trazido 

por nossa memória discursiva, o interdiscurso que foi sendo tecido por e em nossa 

relação com a língua, conforme propõe Pêcheux: ―[...] se o homem é assim capaz de 

jogar sobre o sentido, é porque, por essência, a própria língua encobre esse jogo, quer 

dizer o impulso metafórico interno da discursividade, pelo qual a língua se inscreve na 

história‖ (PÊCHEUX, 1997, p. 62-63). 

Em outras palavras, ao significarmos, identificamo-nos com esse processo e 

assumimos uma posição sujeito que está relacionada com as formações discursivas nas 

quais estamos inseridos e é por meio dessas formações que esse processo de significar e 

identificar-se como sujeito faz sentido.  

Em uma visão Lacaniana, longe de ligar dois indivíduos distintos, 

transformando-se um deles no Outro, a identificação acontece no espaço psíquico de um 
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único e mesmo indivíduo. A Psicanálise conhece a identificação como a mais antiga 

manifestação de uma ligação afetiva a outra pessoa. O mecanismo é aquele baseado no 

querer ou poder colocar-se na mesma situação. Um Eu percebe no Outro uma analogia 

significativa em certo ponto e, nessa disposição afetiva, constrói uma identificação 

nesse ponto. Sob a influência de uma situação patogênica, essa identificação se desloca 

para o sintoma que o Eu produziu.  

Assim, a identificação é a mais primordial forma de ligação afetiva a um objeto 

e ela pode surgir a qualquer nova percepção de algo em comum. Quanto mais 

significativo esse algo comum, mais bem-sucedida essa identificação, que corresponde 

ao início de uma nova ligação. 

Importante destacar, também, a noção de alteridade na linguagem. É que, em 

nossa memória discursiva, o interdiscurso vem do Outro. Assim, temos o Outro dentro 

de nós e somos marcados pela presença desse Outro. É ele que nos dá a noção do que 

somos. Esse Outro nos diz o que, como e quem somos e isso é realizado 

discursivamente.  

Como ressaltam Brito & Guilherme (2013, p. 26), a AD nos permite trabalhar 

com noções que vislumbram a relação língua- linguagem)-sujeito a partir da alteridade. 

Assim, o sujeito não é um mero ser racional, dotado de consciência e de intenções, mas 

efeito de linguagem, sendo cindido, descentrado, ―que pode ser capturado por 

movimentos identificatórios que acontecem na relação com o Outro, resultando em 

(des) contínuos processos de (des) arranjos de subjetividades‖. 

Isso posto, conclui-se que o discurso é um laço, é um liame social, uma ligação 

com o Outro. Portanto, é preciso que haja investimento no laço, isto é, é preciso 

endereçar-se a alguém por meio da linguagem. Portanto, o que dizemos tem efeitos de 

sentido, mas, se não há laço, não há efeito de sentido. Então, é preciso que o professor 

se destitua se sua posição narcísica para estar junto com o aluno e vivenciar a 

possibilidade de partilha. Mas, na escola, tradicionalmente ainda predomina o discurso 

autoritário direcionado a um sujeito homogêneo, tanto como falante quanto como 

ouvinte.  

De acordo com Orlandi (1987), a escola privilegia, ainda, uma enunciação isenta 

de tensão e a falta de reversibilidade de papéis, em que só o aluno aprende, só o 

professor ensina. Isso nos remete à questão da aprendizagem significante mencionada 

em Tavares (2016), aquela que se afasta das concepções pedagógicas humanistas que 

atribuem o sucesso do ensino-aprendizagem a um conteúdo que faça sentido para o 
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aluno ou à consideração de um conhecimento prévio, restringindo o processo a um 

caráter pragmático e utilitarista.  

Para a autora, uma transmissão significante não conta, necessariamente, com o 

sentido, mas com os efeitos que um saber pode ou não vir a provocar sobre um sujeito, 

sua relação com o objeto de saber e sua posição subjetiva no mundo. Ela ressalta, ainda, 

que essa é a natureza sempre enigmática que perpassa a relação com o saber, porque, 

por mais que se tente, ele não se totaliza, não se deixa capturar, não se unifica. 

Entre professor e aluno, há uma relação e isso significa que há potenciais nesse 

lugar, não sabemos quais, mas há a possibilidade que se desenvolvam e a escola deve 

fazer confrontos, investir na potência do sujeito aluno, sem perder de vista que na 

relação pedagógica, existe a diferença e essa diferença nos confronta a todo momento. 

 

2 Metodologia 

A presente pesquisa está em curso em uma escola municipal em Goiás. Trata-se 

de um desdobramento do projeto ―Eu, sujeito de minha história‖ voltado para alunos 

não promovidos e multirrepetentes do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental.  

A metodologia de pesquisa é intervencionista interpretativa, para responder às 

questões sobre as configurações subjetivas dos alunos (enquadrados no fenômeno do 

fracasso escolar) observadas nos dizeres dos próprios alunos. Nosso objetivo não é 

buscar explicações universais e estabelecer relações de causa e efeito, mas, sobretudo, 

construir interpretações a partir da análise das situações. Dessa forma, buscamos 

trabalhar com o estudo de caso de caráter descritivo-exploratório em uma escola pública 

do Ensino Fundamental em Goiás.  

Os dados têm sido gerados a partir de atividades propostas a serem 

desenvolvidas em encontros semanais de cerca de 50 minutos. Entre os instrumentos de 

coleta de dados, são utilizados questionários, entrevistas, relatos escritos e orais que 

podem ser gravados, a serem colhidos ao longo de 2019. Nesse período, são 

selecionadas amostras de narrativas (histórias de vida pessoal e escolar), que servirão 

para subsidiar a análise do dizer desses alunos à luz de conceitos da Psicanálise e da 

Análise do Discurso Francesa, no sentido de identificar como esse aluno subjetiva o 

fenômeno da não promoção e da multirrepetência. 

 Em relação aos benefícios que a pesquisa trará, acreditamos que o principal 

deles é a promoção da reflexão dos estudantes em relação ao seu dizer e as 
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implicações desse dizer. Podemos listar também outros benefícios que esta pesquisa 

poderá trazer, tais como: a oportunidade que os alunos participantes terão de interagir 

em um espaço de fala e de escuta, criado especificamente para finalidade e participar 

de atividades elaboradas, especialmente para esse grupo de alunos. 

Para dar início ao projeto, foi aplicado um questionário direcionado a quinze 

alunos não promovidos em três turmas do sexto ano de doze a quinze anos, conforme o 

Quadro 1: 

Quadro 01- Número de alunos e faixa etária 

IDADE ALUNOS 

15 3 

14 3 

13 6 

12 3 

 

3 Análise dos dados 

Elegemos para a realização da análise dos dados as repetições, recurso 

discursivo significativo para os dois campos de saber. Selecionamos recortes dos 

depoimentos de três alunos, para observar as posições sujeito que vão fornecer pistas 

sobre o processo de identificação com as formações discursivas nas quais eles estão 

inscritos, apontando para os quais eles são interpelados pelo desejo. 

Não fui promovido três vezes: no terceiro, no quinto e no sexto ano. 

Eu reprovei porque fazia fazer muita bagunça e não respeitava os 

professores. Eu tenho que estudar mais pra melhorar minhas notas. A 

escola não precisa mudar nada. Quem tem que mudar sou eu. Dentro 

da sala, os colegas me olham esquisito porque eu reprovei. Meu pai 

sempre me deixou de castigo quando eu reprovo. Eu concordo com 

ele, mas eu que eles tivessem agido de forma diferente. Eu Gosto da 

escola porque aprendo coisas importantes para meu futuro, mas eu 

mudaria as regras na escola (ALUNO 1).  

Não fui promovido por três vezes. Reprovei porque ele não consigo 

pegar as matérias rápido e nem o conteúdo. Para melhorar, eu acho 

que é só me dedicar mais aos estudos porque os professores ajudam. A 

escola poderia mudar as coisas. Acho que os meus colegas acham 

normal eu reprovar. Eu deixo os meus pais tristes. Já era para eu estar 

no Ensino Médio. Este ano, minha mãe está me ajudando. Os outros 

alunos me veem como um menino que não estuda para passar. Eles 

não entendem que eu não consigo pegar as coisas rápido tipo 

conteúdo. Penso que sou um menino que não sabe das coisas. Gosto 

da escola porque ela é importante para que mim ter um trabalho bom. 

O que eu mudaria na escola? só manter a escola. Meu sonho é ter um 

emprego bom e me dedicar mais à escola (ALUNO 2) 
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Repeti três vezes, todas no sexto ano. Acho que sou um péssimo 

aluno. O que provocou isso? Minhas bagunças. Preciso parar de 

conversar e parar de ficar andando pela escola. O que a escola poderia 

fazer diferente? Aumentar os minutos do intervalo. Me sinto mal na 

sala, mas se Deus quiser, vou melhorar. Meus pais ficaram tristes 

porque eles querem o meu bem. Mas eu queria que eles não tivesse me 

batido. Gosto da escola porque além de estar aprendendo a gente se 

distrai. O que eu mudaria na escola..... Bom, iria pintar a escola toda, 

colocar mais salas. Daqui a 10 anos, quero estar trabalhando como 

bombeiro que é o meu sonho e cuidar da minha família, dos meus 

filhos e filhas (ALUNO 3) 

Podemos perceber, no dizer desses alunos, que sempre aparecem repetições de 

ideias, por exemplo, a questão de que o problema não é da escola e sim, do aluno, 

porque ele faz bagunça, porque ele não consegue prestar atenção à aula, porque gosta de 

conversar. Muitos deles ressaltam que, devido à reprovação, apanham, ficam de castigo, 

os pais ficam zangados com eles. Enfim, eles se mostram muito conformados com sua 

posição de aluno reprovado.  

No dizer do aluno 2, por exemplo, percebemos a repetição de que ele não 

consegue estudar, assimilar o conteúdo e isso o faz pensar que ele não sabe das coisas. 

Ele se coloca na posição de que ele é o problema e em relação à escola; ele diz que a 

manteria e que seu sonho é se dedicar mais à escola. Percebemos que o problema é da 

escola, quando fica evidente a contradição no dizer desse aluno. A questão é saber por 

que, em seu dizer, aparece a escola como algo bom e inquestionável e ele, um menino 

que não sabe das coisas. 

As passagens grifadas chamam atenção por retomar à mesma questão: quem tem 

que mudar é o aluno e não a escola. O estudante ressalta que ―[...] se tivesse 

possibilidade, mudaria as regras da escola‖. No seu dizer, reconhecemos uma posição 

de sujeito clara: com as regras da escola, ele que tem que mudar, mas se ele tivesse 

possibilidade, mudaria as regras da escola‖. Além disso, observamos que alguns alunos 

destacam situações importantes, por exemplo, que os deveres não são adequados para os 

adolescentes, são repetitivos e que a escola deveria ―pegar mais leve‖ pois a situação 

está difícil. Diante desses dizeres, notamos o quão importante é dar voz aos estudantes, 

pois os dizeres deles podem ser pistas para que a escola possa de fato invista na potência 

do sujeito aluno e assim conseguir promover confrontos e deslocamentos.  

A análise aponta para uma harmonia possível entre a interpretação em AD e em 

Psicanálise, por meio de uma interpretação que leva em consideração o sujeito da 

ideologia e o sujeito do inconsciente. 
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Considerações finais 

Do que foi exposto até aqui, observamos que os alunos revelam, em seus 

dizeres, identificações que os colocam em uma posição sem perspectivas para se 

reconhecerem, de fato, sujeitos com possibilidades e com expectativas de mudança de 

posição, pelo menos no meio escolar e, felizmente, encontramos indícios de que essa 

postura pode não acompanhá-los em sua vida fora da escola, pois, no final de cada 

relato, eles manifestam seu desejo de se realizarem futuramente em uma profissão. 

Podemos perceber que o sonho deles escapa, quando dizem o que desejam ser no futuro. 

Ao analisar os relatos, observamos subjetividades atravessadas por uma formação 

discursiva dominante no meio escolar, qual seja: a de que repetência, a não promoção 

não é responsabilidade da escola e, sim, do aluno, o único responsável por seu 

aprendizado ou pela falta desse aprendizado, tendo em vista que ele é visto como 

preguiçoso, não se interessa pelos estudos, é indisciplinado, não faz as tarefas, não se 

interessa em aprender, enfim,  

O estudante percebe essa imagem que fazem dele e se identifica com ela, pois, 

se ele não é promovido, não passa para o ano seguinte, ele é que é o problema. Até 

porque outros passam, a maioria passa e ele fica. Assim, esse sujeito ainda em formação 

torna-se apagado e colado a essas formações discursivas, estagnado nelas. Entretanto, 

também observamos nos dizeres dos alunos, deslizamentos, no sentido lacaniano, e que 

podem ser interpretados como o modo possível pelo qual o sujeito não responde às 

demandas, não por não desejar, mas por não ter a certeza de alcançar seu objetivo, tendo 

em vista que depende de fatores externos a ele e que não estão sob seu domínio.  

Assim, muitos desses estudantes ficam estagnados em sua posição de alunos não 

promovidos, repetindo e repetindo o mesmo ano escolar, principalmente porque, na 

formação de sua subjetividade, encontram adversidades que não se sentem seguros para 

enfrentar, pois se veem sem condições, já que o problema é que ele não é bom aluno. 

Acreditamos, como ressalta Bohn (2013), que a maioria dos professores, mesmo 

das gerações mais novas, conviveu com uma escola uniformizada, alinhada com 

comportamentos disciplinares, em que o papel central do professor é mostrar ao aluno 

suas deficiências disciplinares, seus erros de conteúdo, sua inadequação 

comportamental. Assim, ―[...] o professor impõe seu poder conforme discursado e 

legitimado pela sociedade, pelas autoridades educacionais, ou por aqueles que 
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assimetricamente se apoderaram do poder, criando assim uma realidade baseada na 

exclusão (BOHN, 2013, p.81).  

Lembramos que, de acordo com  Moita Lopes (2006), todo conhecimento é uma 

forma de conhecer a nós mesmos e de criar possibilidades para compreender a vida 

social e outras alternativas sociais. Ele ressalta que professores e alunos têm corpos nos 

quais suas classes sociais, sexualidades, gêneros, etnias, entre outros aspectos, são 

inscritos em posicionamentos discursivos que contemplam o sujeito como racional e 

não como social e histórico.  

Dessa forma, para compreender as práticas sociais, nas quais a linguagem tem 

papel crucial, só podemos contribuir, se considerarmos as visões de significado e de 

conhecimento como lugares de conflito que refletem os preconceitos, os valores e os 

interesse daqueles que se comprometem com essa construção. Para finalizar, retomamos 

Moita Lopes, quando afirma que a questão que se coloca é: como lidar com a diferença 

com base na compreensão de nós mesmos como outros; opõe-se à ideia de um si-

mesmo fechado e homogêneo e defende a responsabilidade e a solidariedade para com o 

Outro na vida social e em novas formas de conhecer. 
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Resumo: A atividade de linguagem no espaço escolar constitui-se como elemento 

potencializador da ação humana, pelo modo como os sujeitos empreendem práticas de 

ensino e aprendizagem a serviço da construção do conhecimento. Nesse cenário, os 

gêneros textuais apresentam-se como possibilidade de ampliação das capacidades de 

linguagem dos alunos. Partindo disso, o objetivo deste estudo é analisar o envolvimento 

de alunos de três turmas de 3ª série do Ensino Médio, na construção e aplicação do 

gênero textual questionário no espaço escolar, percebendo os efeitos dessa experiência 

em suas aprendizagens. Os discentes utilizaram esse instrumento para investigar um 

problema existente no contexto em que estavam inseridos: a conservação do patrimônio 

público escolar. Sob a orientação dos professores de Língua Portuguesa, foi construída 

uma sequência didática (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004; DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004), a fim de orientar as etapas de elaboração, aplicação e análise 

dos resultados alcançados por meio do questionário, que foi aplicado com 422 sujeitos 

(alunos das turmas de 6º ano do Ensino Fundamental a 2ª série do Ensino Médio; 

professores; funcionários administrativos e serviços gerais). Diante dessa experiência, o 

foco deste estudo, que apoia-se na perspectiva dialógica de linguagem (BAKHTIN, 

2009) e no Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 2006; 2008; 2012), é 

discutir sobre os efeitos dessa experiência para a aprendizagem desses alunos. Sobre 

isso, pode-se ressaltar que, eles ampliaram suas capacidades de linguagem, por meio do 

envolvimento na atividade de pesquisa escolar, desenvolvendo o senso crítico e o 

engajamento com os problemas sociais inerentes a realidade em que vivem. Desse 

modo, constata-se que, o questionário funciona como um megainstrumento de ação com 

a linguagem, mediador de práticas pedagógicas em sala de aula, possibilitando o 

desenvolvimento cognitivo, orientado pelo domínio de ações linguísticas e discursivas, 

a serviço de uma situação comunicativa real, fundada nas necessidades cotidianas. 

 

Palavras chave: Atividade de linguagem. Interacionismo Sociodiscursivo. Gênero 

textual. Questionário. Ensino Médio. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O trabalho escolar, no domínio da produção de linguagem, faz-se sobre gêneros, 

quer queira ou não. Eles constituem o instrumento de mediação de toda estratégia de 

ensino e o material de trabalho, necessário e inesgotável, para o ensino da 

textualidade. A análise de suas características fornece uma primeira base de 

mobilização instrumental para organizar as atividades de ensino que esses objetos de 

aprendizagem requerem. 
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(DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 44) 

 

Sustentado por essa concepção de trabalho com a linguagem no espaço escolar – 

fundada nos princípios do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) – este estudo, 

envereda-se pelos caminhos de uma pesquisa de campo, de caráter qualitativo, realizada 

com alunos de três turmas de 3ª série do Ensino Médio de uma escola pública estadual 

de Teresina (PI). O foco da análise recai sobre o modo como esses estudantes 

envolveram-se, por meio de uma sequência didática, na construção e aplicação do 

gênero questionário, inserindo-se assim, na proposta de Dolz; Schneuwly (2004), de que 

os gêneros textuais funcionam como megainstrumentos de ação com a linguagem, 

mediadores de ações pedagógicas em sala de aula, possibilitando aos alunos, o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem, orientadas para domínios de ações 

discursivas e linguístico-discursivas, conforme a concepção dialógica e enunciativa da 

linguagem (BAKHTIN, 2009). 

Nesse âmbito, a experiência de pesquisa escolar realizada pelos alunos, a partir 

do gênero textual questionário no contexto escolar, constituiu-se como um mecanismo 

de atuação crítica e reflexiva dos sujeitos, na medida em que os colocou em contato com 

uma realidade empírica, da qual fazem parte, pesquisando sobre um problema latente 

pelo qual também são responsáveis: a conservação do patrimônio público escolar. A 

inquietação, pelo tema que movimentou a aplicação do questionário, obviamente, 

surgiu, a partir da percepção que eles tiveram acerca das situações de desvalorização e 

vandalismo com a própria escola. Objetiva-se assim, analisar o envolvimento desses 

alunos, de três turmas da 3ª série do Ensino Médio com a construção e aplicação do 

gênero textual questionário no ambiente escolar.  

Como pano de fundo dessa proposta, está o modo de organização didática do 

ensino do componente curricular Língua Portuguesa (LP) na escola básica de Ensino 

Médio, considerando os desafios, as demandas, as possibilidades e as tensões que 

envolvem essa área e esse segmento de ensino na atualidade: a primeira, influenciada 

pela aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no final de 2018 

(BRASIL, 2018a; 2018b) (GERALDI, 2015); e o segundo, impactado pelas discussões 

sobre o novo formato do Ensino Médio, que desde 2017, vem ocorrendo no Brasil. 

 

1 SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS NA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO E GÊNEROS 

TEXTUAIS: O CASO DO QUESTIONÁRIO 
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Em uma perspectiva interacionista, as práticas de linguagem são o reflexo das 

interações sociais. Através do agir comunicativo, concretizado pelos gêneros textuais, as 

relações são progressivamente reconstruídas, em virtude de que ―a apropriação dos 

gêneros é um mecanismo fundamental de socialização e de inserção prática nas 

atividades comunicativas humanas‖ (BRONCKART, 2012, p. 103). Dessa forma, o 

trabalho escolar no domínio da produção de linguagem, utiliza-se dos gêneros, como 

recursos inesgotáveis para a funcionalidade da língua e o ensino dos aspectos da 

textualidade, oferecendo material para organizar as atividades de ensino que a 

aprendizagem exige (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004). 

As situações didático-pedagógicas são construídas, especialmente, para permitir 

que os alunos explorem seus próprios limites na direção definida pelas finalidades do 

ensino (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004). Se, para o ensino de gramática, o professor 

dispõe de uma ―descrição precisa dos conteúdos que os alunos devem adquirir a cada 

série, para as atividades de expressão escrita e oral, nas quais os saberes a se construir 

são infinitamente mais complexos, ele tem tido de se contentar com indicações muito 

sumárias‖ (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 42). Conforme os autores, é como se a 

capacidade de produzir textos fosse um saber que a escola deve encorajar, para facilitar 

a aprendizagem, mas que não acredita que pode ser ensinada de modo sistemático, já 

que essa capacidade seria espontânea, ou seja, o indivíduo só produz se já nasce com 

essa capacidade. 

Para o trabalho com gênero em sala de aula, Dolz; Noverraz; Schneuwly (2004, 

p. 82) apresentam a Sequência Didática (SD) como possibilidade de arquitetura das 

situações de aprendizagem, como um ―conjunto de atividades escolares organizadas, de 

maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito‖. Dessa forma, têm a 

finalidade de auxiliar o aluno a dominar as diversas tipologias e gêneros de texto, 

permitindo-lhe, explorar as modalidades oral e escrita da língua, conforme as exigências 

sociais e institucionais de cada situação de linguagem. Com isso, eles têm acesso a 

novas práticas de linguagem, que ampliam suas capacidades comunicativas. 

Partindo dessa estruturação didática, os alunos no processo de escrita devem 

construir seus textos, visando atender a finalidade ou propósito comunicativo que 

orienta a relação comunicativa entre ele e o destinatário. Por isso, a proposta de ensino 

de aprendizagem é rica para a ampliação das habilidades comunicativas, permitindo ao 

aluno ―concentrar-se de mais particularmente num aspecto mais preciso da elaboração 
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de um texto‖ (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 89), aqui entendido como 

―o resultado de uma ação linguística cujas fronteiras são em geral definidas por seus 

veículos com o mundo no qual ele surge e funciona‖ (MARCUSCHI, 2008, p. 72), 

assumindo uma significância social. 

A sequência didática tem uma estrutura base, como mostra a Figura 01, a seguir: 

 

Figura 1: Esquema da sequência didática 

 

 
Fonte: Dolz; Noverraz; Shneuwly (2004, p. 83) 

 

O esquema da SD propõe as seguintes etapas: a apresentação da situação, que 

descreve de maneira detalhada a tarefa a ser realizada pelos alunos; a produção inicial, 

que permite ao professor avaliar as capacidades adquiridas e ajustar as atividades 

previstas na sequência; os módulos, constituídos de atividades e exercícios que 

oferecem instrumentos necessários para esse domínio, já que os problemas colocados 

pelos gêneros são trabalhados de modo sistemático e aprofundado; e, finalmente, a 

produção final, em que o aluno põe em prática os conhecimentos adquiridos e analisa 

junto com o professor os progressos alcançados.  

Todas as etapas das SD funcionam como mecanismos ordenadores de ações 

sociais, estruturadas e articuladas entre si, com a finalidade de, entrelaçadas ao 

planejamento docente, colaborar para o ensino dos conteúdos e desenvolvimento de 

competências e habilidades na construção de gêneros textuais, conforme as etapas 

previstas em cada ciclo ou nível de ensino. 

No contexto dessa pesquisa, alunos de Ensino Médio investigaram os problemas 

de valorização do patrimônio público, considerou-se a necessidade de apropriar-se de 

um gênero textual específico, que atendesse aos objetivos propostos. Então, decidiu-se 

pela elaboração de uma SD, em torno da exploração do gênero textual questionário, que 

segundo Costa (2009, p. 173), pode ser definido como um ―conjunto, relação ou 

sequência, oral ou escrita de perguntas ou questões feitas para diversos fins: para servir 
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de guia, por exemplo, a uma investigação (v.), a uma entrevista (v.), a um trabalho (v.) 

de pesquisa escolar, etc.‖. 

Vale ressaltar que, usualmente, o questionário é utilizado como instrumento de 

coleta de dados em pesquisas de campo na esfera científico-acadêmica no Ensino 

Superior, atendendo às exigências metodológicas de diversas áreas do conhecimento. 

Segundo Gil (1999, p. 128), ele é uma ―técnica de investigação composta por um 

número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo 

por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas etc.‖ Neste estudo, ele assume função semelhante, embora o 

enfoque dos alunos do Ensino Médio não tenha sido gerar dados científicos e 

publicáveis, mas, por meio do acesso a esses dados, expô-los para a comunidade escolar 

e gerar uma atitude sensibilizadora a respeito de um problema latente: o vandalismo dos 

próprios alunos para com o patrimônio escolar. 

Em virtude dessa proposta, o trabalho com a SD permitiu que, desde o 

planejamento de elaboração dos itens do questionário à sua aplicação e amostra dos 

dados, que os alunos fossem os agentes de seu processo de ensino e aprendizagem, na 

medida em que venceram os desafios propostos para a ampliação da atividade 

comunicativa. As atividades sequenciadas tornam, portanto, o aprendizado mais 

significativo, já que ocorrem de forma contextualizada. 

 

2 A CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA DO ESTUDO 

 

A construção metodológica deste estudo partiu dos princípios da pesquisa 

qualitativa e sócio-histórica, subdividida em dois procedimentos: i) pesquisa 

bibliográfica: a concepção dialógica e enunciativa da linguagem, proposta por Bakhtin 

(2009) e Bronckart (2012); seguida de estudos sobre gêneros textuais e sequências 

didáticas, propostos por Dolz; Schneuwly (2004), Dolz; Noverraz; Schneuwly (2004); e 

ainda, Costa (2008) e Gil (1999), ao tratar especificamente do gênero textual 

questionário; e ii) pesquisa de campo, ao explorar as experiências de alunos de 3ª série 

do Ensino Médio, que elaboraram e aplicaram um questionário a 422 sujeitos da mesma 

escola, a fim de investigar sobre a conservação do patrimônio público escolar na 

instituição. Esta, constitui-se em uma escola pública da rede estadual de ensino, 

localizada no Bairro Promorar, zona sul de Teresina (PI). 
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Para o planejamento e organização da tarefa de coleta de dados a que os alunos 

da 3ª série se propuseram, adotou-se procedimentos de construção de uma SD, 

instrumento que permite um trabalho sistemático dentro do espaço escolar. Dolz; 

Schneuwly (2004) asseveram que o trabalho com a SD é importante pela possibilidade 

de propor atividades com os gêneros textuais, possibilitando aos alunos diferentes 

aprendizagens para que alcancem o sucesso. 

A princípio, o objetivo da pesquisa seria despertar nos alunos, o cuidado com o 

espaço escolar, a partir do projeto: ―Conservação do Patrimônio Público Escolar‖, e sua 

relação com o uso sustentável de água e energia, tema bastante recorrente no ambiente 

escolar. Após reflexão, o que se percebeu foi que, embora o assunto fosse recorrente na 

escola, parecia não sensibilizar os sujeitos que ali transitavam, especialmente, os alunos. 

A partir desse pensamento propôs-se aos alunos de três turmas de 3ª série de Ensino 

Médio, que eles fossem os pesquisadores, e que, tomassem para si, a responsabilidade 

de coletar dos demais sujeitos da escola sua concepção de patrimônio público, sua 

relação com o uso sustentável de água e energia e o que devia ser feito para sua 

conservação. 

Após discussão sobre o trabalho, solicitou-se aos alunos a construção de um 

questionário, que seria aplicado aos sujeitos do contexto da pesquisa (alunos, 

professores, administrativos, serviços gerais). A escolha desse gênero textual deu-se em 

face da facilidade de coletar os dados com uma amostra tão grande de sujeitos. 

A análise do contexto de produção de um texto, o ISD exige que se considerem 

alguns aspectos como: ―o contexto sócio-histórico em que o texto foi produzido, circula 

e é utilizado; o suporte de veiculação; o(s) (textos(s) com os(s) qual(is) o texto em 

análise mantém relações facilmente identificáveis; a situação de comunicação‖ 

(LANFERDINI; CRISTOVÃO, 2017, p. 1240), dentre as quais, destaca-se: o emissor, o 

receptor, o local, o papel social do enunciador e do receptor, a instituição social e 

objetivo da produção. 

É interessante mencionar que, os pesquisadores eram constituídos de 105 alunos 

do Ensino Médio, sendo 36 da 3ª série ‗A‘ e 32 da 3ª série ‗B‘, ambas do turno manhã; e 

17 alunos da 3ª série ‗C‘, turno tarde. Esses sujeitos não participaram como 

respondentes dos questionários, pois considerou-se que isso poderia interferir nos 

resultados coletados. Desse modo, os 422 questionários foram aplicados a alunos das 

turmas de 6º ano do Ensino Fundamental a 2ª série do Ensino Médio; professores; 
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funcionários administrativos e serviços gerais, constituindo assim, o corpus ilustrativo 

da pesquisa realizada pelos alunos. 

Para melhor compreensão do que foi realizado no decorrer da execução da 

atividade de pesquisa escolar, por meio do questionário, apresenta-se no Quadro 01, os 

módulos da SD: 

 

Quadro 01: Módulos da Sequência Didática em torno da construção do questionário 
 

MÓDULOS ATIVIDADES 

Módulo I Discussão sobre o tema ‗Patrimônio público escolar‘. 

Módulo II Construção do plano de pesquisa a ser realizada pelos alunos. 

Módulo III Apresentação das características do gênero textual questionário. 

Módulo IV Organização dos grupos para aplicação do questionário. 

Módulo V Orientação sobre a abordagem dos sujeitos na coleta de dados. 

Módulo VI Orientação sobre procedimentos de análise dos dados coletados. 

Módulo VII Estabelecer categorias ou critérios recorrentes nas respostas. 

Módulo VIII Apresentação em sala de aula das análises realizadas pelos alunos. 

Módulo IX Organização da apresentação dos resultados para a comunidade.  

Módulo X Apresentação geral dos resultados para a comunidade escolar. 

Fonte: Dolz; Noverraz; Schneuwly (2004) 

 

3 A UTILIZAÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL QUESTIONÁRIO POR ALUNOS 

DO ENSINO MÉDIO: O EFEITO DA EXPERIÊNCIA NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 

Na condução desta análise, toma-se como corpus, os resultados que os alunos 

alcançaram por meio da pesquisa escolar, com o questionário. Conforme descrito nos 

Módulo IX e X da SD, esses resultados foram apresentados em sala de aula e no pátio 

da escola, para toda a comunidade escolar. Na demonstração desses resultados, via 

Comunicação Oral, eles produziram slides, no Power Point, exibidos em Datashow. 

Nesses slides, eles elegeram duas formas de tornar visíveis suas percepções sobre o 

fenômeno investigado, a saber: 

1) Texto verbal, com uma leitura qualitativa dos dados; 

2) Texto não-verbal, com uma leitura quantitativa dos dados, em formato de 

gráficos. 
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Na tentativa de perceber as práticas de linguagem que esses sujeitos se 

envolveram na realização da atividade, foram analisadas algumas das quinze páginas 

que compunham os slides utilizados para apresentar o produto final da pesquisa: texto 

que ―se inscreve, necessariamente, em um conjunto de textos ou em um gênero‖ 

(BRONCKART, 2012, p. 75). O propósito de trazer as Figuras, vale ressaltar, não é 

analisar tais resultados da pesquisa em si, mas mostrar que eles foram produzidos pelos 

alunos, ressaltando os impactos, os efeitos dessa experiência para suas aprendizagens, 

evidenciando o domínio que eles tiveram sobre a funcionalidade do gênero questionário, 

desde sua: i) produção; ii) aplicação; e iii) análise. 

 

Figura 2: Slide – apresentação da proposta do projeto 
 

 
Fonte: dados da pesquisa (2018) 

 

A figura 2 traz o slide de apresentação da proposta, no qual os alunos expuseram 

o objetivo da pesquisa e uma breve reflexão acerca dos resultados obtidos, a partir da 

aplicação do questionário. Essa breve apresentação objetivava chamar atenção da 

plateia para o que viria a seguir, uma estratégia usada por pesquisadores (iniciantes ou 

experientes), em vários âmbitos de apresentações de pesquisas científicas no mundo 

acadêmico, sobretudo. Para esse momento, os próprios alunos elegeram aqueles que os 

representariam diante da comunidade escolar, evidenciando que a ação de linguagem é 

―uma parte da atividade de linguagem cuja responsabilidade é atribuída (por via externa 

ou interna) a um indivíduo singular, que, assim, se torna o agente ou o autor dessa ação‖ 

(BRONCKART, 2006, p. 139). Ainda para o teórico: 

 

[...] toda unidade de produção verbal que veicula uma mensagem 

organizada e que visa a produzir um efeito de coerência sobre o 
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destinatário, ou, então, como uma unidade comunicativa de nível 

superior, correspondente a uma determinada unidade de agir 

linguageiro. (BRONCKART, 2008, p. 87) 

 

Nesse percurso do ―agir‖, os gêneros presentes em cada comunidade linguageira, 

construídos pelas gerações anteriores e organizados em um repertório de modelos, 

possibilitam ao falante de uma língua dispor de modelos textuais, os quais adotará os 

mais apropriados a determinada situação ―que se caracteriza por uma série de 

parâmetros físicos (emissor, receptor, espaço-tempo do ato de produção) e 

sociossubjetivos (tipo de interação social em curso, objetivos possíveis nesse quadro, 

papéis atribuídos aos protagonistas da interação)‖ (BRONCKART, 2008, p. 88), de 

acordo com o proposito que se deseja atingir. 

No caso em específico, os sujeitos lançaram mão de slides, no Power Point, 

como uma possibilidade de comunicar os resultados de uma pesquisa realizada em 

âmbito escolar, por meio do gênero textual questionário. Essa dinâmica permite 

identificar a importância de um trabalho pautado nas práticas de ensino da linguagem, a 

partir de gêneros reais, que fazem parte das esferas específicas de vivência de 

linguagem, possibilitando que os alunos desenvolvam habilidades de pesquisa e 

competências discursivas no processo educativo. 

Assim, concorda-se com Dolz; Schneuwly (2004, p. 44) quando apontam que ―o 

trabalho escolar, no domínio da produção da linguagem, faz-se sobre os gêneros, quer se 

queira ou não. Eles constituem o instrumento de mediação de toda estratégia de ensino e 

o material de trabalho, necessário e inesgotável, para o ensino da textualidade‖, 

manifesta em diversos espaços e formatos semióticos e de produção de sentidos. Nessa 

mediação, os gêneros funcionam como meios de articulação de práticas escolares, que 

ampliam a capacidade do sujeito no domínio de diferentes produções e tipologias 

textuais. 

 

 

 

Figura 3: Slide – Questão 1                                Figura 4: Slide – Questão 2 
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Fonte: dados da pesquisa (2018) 

 

Nas Figuras 3 e 4, os alunos pesquisadores apresentaram os resultados obtidos 

com as questões 1 e 2 do questionário aplicado. Quanto ao questionamento 1, eles 

expuseram de forma objetiva (texto verbal, com uma leitura qualitativa dos dados), 

dividindo os sujeitos, entre: a) os que deixaram as resposta em branco; b) os que 

apresentaram respostas que segundo eles, tinham fundamento, inclusive, apresentando 

uma como exemplo; c) as respostas sem fundamento; e ainda, d) os sujeitos que não 

apresentaram um conceito que eles considerassem formado, mas que tinham um 

entendimento do que seria patrimônio. 

Essa capacidade de análise qualitativa de dados reflete a conduta de 

pesquisadores, ao tempo que elegeram recursos de linguagem (cores diferenciadas; 

palavras chave negritadas; segmentação/ordenação dos elementos, por meio da 

pontuação e do uso de aspas; entre outros). Além dos saberes escolares, essa capacidade 

de lidar com a complexidade de dados e de peças escritas, demonstra os modos culturais 

como os sujeitos interagem com a língua. 

Para a análise da questão 2 (Figura 04), o professor de Matemática, um dos 

colaboradores nas atividades relacionadas à pesquisa, ajudou os alunos na produção dos 
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gráficos no computador (texto não-verbal, com uma leitura quantitativa dos dados). 

Esse envolvimento de ―agir linguageiro‖ foi testemunhado especialmente, no módulo 

VII da SD, na qual os próprios alunos escolheram o formato e o tipo de gráfico, as cores 

e a legendas que utilizaram para a leitura dos dados pesquisados e apresentados a 

comunidade escolar. 

Segundo Dolz; Schneuwly (2004, p. 45), ―a observação das capacidades de 

linguagem, antes e durante a realização de uma sequência didática, destina-se a 

delimitar um espaço de possível de ser adotado nas intervenções didáticas‖. Além disso, 

a organização das atividades em módulos da SD possibilitou perceber o modo como os 

alunos pesquisadores foram construindo e, ao mesmo tempo, expondo suas capacidades 

de pesquisar, analisar e refletir sobre um objeto de estudo, usando o gênero textual 

questionário para tal finalidade, já que, com as perguntas elaboradas seria possível 

obter, um resultado acerca do objeto de estudo. 

 

Figura 5: Slide – Questão 7                                    Figura 6: Slide – Questão 8 
 

  

 
Fonte: dados da pesquisa (2018) 
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Nas questões 7 e 8, dois grupos apresentaram análises de modo diversificado, 

pelo maneira como fizeram a leitura da amostra dos resultados coletados. O grupo da 3ª 

série A apresentou os dados da questão 7, de forma mais simples (números cardinais), já 

o grupo da 3ª série B, trouxe na questão 8, os resultados, mostrando a porcentagem 

obtida a partir das respostas dos sujeitos. Embora trabalhe com números, o que remete a 

uma visão quantitativa, percebe-se que as escolhas das turmas de alunos privilegia 

 

[...] uma abordagem integrada, que consiste em utilizar de maneira 

razoável a reflexão, sem jamais esquecer a necessidade de ação. É 

importante considerar (ainda que seja um exercício complexo) qual o 

valor da informação que se deseja obter, bem como o grau de precisão 

desejado. Isso é ainda mais polêmico quando se decide investigar 

dados qualitativos, que tendem a ser menos estruturados. 

(FREITAS, 2000, p. 86-87) 

 

Considerou-se importante deixar as duas formas de leitura dos dados, para 

demonstrar que, apesar de os alunos terem as mesmas orientações, eles têm repertórios 

socioculturais diversificados, construídos na escola ou em outros espaços de 

letramentos, que os possibilitam lidar com múltiplas facetas de linguagem. Um grupo 

apenas quantificou e o outro trouxe dados em porcentagens. Esse segundo grupo, ao ser 

questionado sobre o porquê dos dados apresentados de forma mais elaborada, diferente 

dos demais, justificou que a intenção era enfatizar os resultados obtidos. Nesse ponto, 

mais uma vez, os alunos recorreram ao professor de Matemática para conferir se os 

dados estavam corretos. Ainda que tenham contado com esse auxílio, esse 

discernimento revela um nível relativamente aprofundado e complexo de letramento 

matemático, que segundo Machado (2003, p. 148) compreende a ―aquisição de aptidões 

para o uso de sistemas notacionais escritos para a prática da integração de significados 

da Matemática na linguagem‖ das práticas cotidianas. 

Os números dos dados coletados foram destacados pelos alunos pesquisadores, 

em vermelho; os enunciados em negrito, demonstrando a preocupação em criar 

mecanismos para chamar a atenção dos expectadores (leitores), durante a apresentação 

(Comunicação Oral), com os resultados da pesquisa. Conforme Dolz; Schneuwly (2004, 

p. 43-44), as práticas de linguagem, ―numa perspectiva sociointeracionista, são, de uma 

só vez, o reflexo e o principal instrumento de interação social. É devido a essas 

mediações comunicativas, que se cristalizam na forma de gêneros, que as significações 

sociais são progressivamente reconstruídas‖. 
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Figura 7: Slide – Questão 9                                   Figura 8: Slide – Questão 10 
 

  

 
Fonte: dados da pesquisa (2018) 

 

Nas figuras 7 e 8, que trazem uma amostra dos questionamentos 9 e 10, os 

alunos pesquisadores além de trazerem os números exatos, optaram por analisá-los, a 

partir de perguntas retóricas, que objetivam levar a reflexão sobre uma questão ou 

problema em evidência, buscando sensibilizar os sujeitos envolvidos. Mais uma vez, 

utilizaram-se de cores diferentes, com o objetivo de chamar a atenção da plateia, 

conforme argumentaram. 

Os módulos seguidos na sequência didática, durante a organização das 

atividades, permitiram que os alunos aprendessem a organizar cada passo da atividade 

de forma que obtivessem um resultado satisfatório, contatando que ―numa SD, o 

professor conduz o trabalho de tal forma que permite ao aluno reconhecer e aplicar no 

seu próprio texto os principais elementos estáveis de um gênero textual‖ 

(GONÇALVES; FERRAZ, 2014, p. 73) e, de maneira modular, vão sendo 

―desenvolvidas atividades que visem ao aprimoramento de ―o que o aluno já sabe‖ e à 
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apropriação dos elementos estáveis do gênero‖, por meio da apropriação funcional dos 

elementos que o compõem. 

A linguagem (verbal e não verbal), a postura, o uso de recursos expressivos 

diversos (cores, negritos etc.) e a abordagem adotada exigiram dos alunos pesquisadores 

múltiplas capacidades de linguagem. Conforme Dolz; Schneuwly (2004, p. 45), ―as 

capacidades atestadas pelos comportamentos dos alunos são consideradas como 

produtos de aprendizagens sociais anteriores e fundam as novas aprendizagens sociais‖. 

As capacidades de linguagem dos alunos pesquisadores se ampliaram a partir de 

suas capacidades de ação ocasionadas pelo contexto de produção das atividades 

propostas, o que exigiu também uma postura quanto ao domínio da oralidade, já que 

deveriam apresentar os resultados da pesquisa para um público diversificado que 

incluía, desde alunos até os professores e a comunidade local, como plateia. 

Ao explorar esse domínio, a escola cumpre com o papel de ―possibilitar acessos 

a usos da linguagem mais formalizados e convencionais, que exijam controle mais 

consciente e voluntário da enunciação, tendo em vista a importância que o domínio da 

palavra pública tem no exercício da cidadania‖, conforme ressaltam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1999, p. 67), reforçados pela BNCC 

(BRASIL, 2018a; 2018b), de formar um sujeito crítico e reflexivo, por meio do contato 

com práticas reais de uso da língua. 

 

Figura 9: Slide – Questionamento 12 
 

1
 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 

 

                                                           
1
 Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. é uma sociedade de economia mista e de capital aberto, 

sob controle do Governo Federal, dividida em geração, transmissão, distribuição e coordenação de 

empresas do setor elétrico. Disponível em: < https://www.google.com/search?eletrobras >. Acesso em: 14 

fev. 2019. 

https://www.google.com/search?eletrobras
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A Figura 9 corresponde à análise da última pergunta do questionário. A análise 

feita pelos alunos, apresenta as mesmas características das anteriores, exceto pelo 

destaque para uma palavra (Eletrobrás), que, além das aspas, foi sublinhada. Os alunos 

pesquisadores a consideraram como ―sem fundamento‖, como explicaram no slide. 

Esses cuidados com os detalhes percebidos durante as atividades, o engajamento 

com a leitura, a análise e a apresentação dos dados coletados por meio do questionário, 

demonstrou a preocupação dos alunos pesquisadores com o espaço escolar e o 

estabelecimento de relações com situações do cotidiano, especialmente o cuidado com o 

uso do ar condicionado ao manter as salas sempre fechadas, as propostas de atividades 

práticas para melhorar o ambiente escolar, como a confecção de cestos de lixo com 

materiais recicláveis, como caixas de papelão e confecção de cartazes com frases 

motivadoras sobre o cuidado com a escola. 

 

[...] o trabalho com gêneros textuais é uma extraordinária 

oportunidade de se lidar com a língua em seus mais diversos usos 

autênticos no dia a dia. Pois nada do que fizermos linguisticamente 

estará fora de ser feito em algum gênero. Assim, tudo o que fizermos 

linguisticamente pode ser tratado em um ou outro gênero. E há muitos 

gêneros produzidos de maneira sistemática e com grande incidência 

na vida diária, merecedores de nossa atenção (MARCUSCHI, 2003, p. 

35) 

 

O resultado da atividade proposta pelos professores resultou numa tomada de 

consciência pelos alunos pesquisadores, já que, ao termino da apresentação do trabalho 

para a comunidade escolar, apresentaram algumas ideias de como conservar o espaço 

escolar. A partir do momento que compreenderam o que era ‗Patrimônio público‘ e 

observaram as condições do espaço escolar, assumiram o papel de informar aos demais 

sujeitos que transitam pela escola, a importância de cuidar do ambiente escolar e 

também de outros espaços que estão espalhados pelas cidades, nas ruas, nos prédios e 

demais lugares coletivos. 

 

Figura 10 e 11: Slide – Considerações finais 
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Fonte: dados da pesquisa (2018) 

 

As figuras 10 e 11 contemplam as considerações finais dos alunos acerca do 

resultado da pesquisa. Nesse momento, observa-se que o estudo de um tema de cunho 

social, ensinado a partir do gênero textual, contribuiu para que os alunos ampliassem 

sua visão sobre o que é patrimônio público e sua importância para a comunidade em que 

estão inseridos. 

Durante a condução da atividade de pesquisa, os alunos pesquisadores tiveram o 

contato inicial com o gênero questionário, momento essencial para promover uma 

aproximação entre o aluno e o gênero estudado. Segundo Bronckart (2012, p. 103), ―a 

apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de inserção 

prática nas atividades comunicativas humanas‖. E, nesse percurso, complementam 

Dolz; Schneuwly (2004, p. 61), assume-se ―a ideia de que o gênero é que é utilizado 

como meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares, mais 

particularmente no domínio do ensino da produção de textos orais e escritos‖, que 

legitimam o agir linguageiro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

670 
 

 

A pesquisa com o uso do gênero textual questionário permitiu aos alunos, 

compreendê-lo em seus aspectos formais e comunicativos no universo escolar. Por meio 

da aplicação de uma SD foi possível perceber algumas transformações nos alunos, no 

que esse refere às suas capacidades de linguagem (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004), ou 

seja, nas habilidades mobilizadas nos momentos de leitura e produção. Quanto as 

capacidades de ação, pode-se observar que os alunos compreenderam a proposta de 

trabalho, expondo as ideias sobre como fariam a pesquisa e que instrumento utilizariam 

para tal atividade. Nesse caso, orientados pelos professores, começaram a pensar em 

como construir o questionário. 

Sobre as capacidades discursivas, os alunos construíram o questionário de forma 

coerente com aquilo que foi discutido sobre o tema, já que as perguntas estavam 

relacionadas com seu objeto de pesquisa, o que destaca a importância do trabalho com o 

gênero textual. Além disso, analisaram e discutiram as respostas dadas pelos sujeitos, 

considerando o que poderia ser classificado como respostas fundamentadas, não 

fundamentadas, respostas fragmentadas, utilizando, para isso, a escrita das análises para 

apresentação posterior. 

Finalmente, sobre as capacidades linguístico-discursivas, que tratam das 

escolhas no momento das atividades de aprendizagem, foi possível observá-las, quando 

os alunos evidenciaram a preocupação com o texto a ser exposto para a comunidade 

escolar, de que forma ele seria exposto nos slides e como as apresentações seriam feitas, 

que sujeitos fariam esse trabalho. Isso demonstra a preocupação em mostrar a 

comunidade um trabalho bem escrito e argumentos convincentes da necessidade de 

mudança de atitude com relação ao tema pesquisado, conforme constata-se nas Figuras 

9 e 10, que trazem as ―Considerações finais‖. 

O trabalho com SD proporcionou um aprendizado significativo, ao suscitar 

práticas de linguagem por meio de atividades articuladas com a realidade em que os 

alunos estão inseridos. Dessa forma, a construção de SD é um caminho que o professor, 

ao seguir em suas aulas, proporcionará uma aprendizagem mais dinâmica sobre os 

gêneros textuais. 

Ao utilizar o gênero como ponto de partida para reflexões conscientes sobre o 

uso da linguagem nos mais variados contextos, com atividades de leitura crítica, 

produção de textos orais e escritos e análise reflexiva de fenômenos da 
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língua/linguagem, pode-se construir um espaço de produção de sujeitos influentes no 

meio em que vivem. 

As leituras e as produções textuais são atividades fundamentais para a inserção 

do sujeito nos contextos de interação em que vivem. Nesse sentido, ao adotar uma 

prática de linguagem pautada no ensino dos gêneros, o professor estará contribuindo 

para que os alunos adquiram e/ou ampliem seus conhecimentos e os apliquem nas 

situações discursivas. 

E, portanto, utilizar o questionário como um dos meios para assegurar um 

trabalho efetivo com a língua/linguagem, florescendo uma consciência cidadã, permite 

evidenciar o quanto o gênero carrega consigo uma capacidade discursiva ininterrupta no 

fluxo da linguagem. Ele faz parte da vida do ser humano, antes deste chegar à escola. E 

são essas práticas, além dos muros da escola, que precisam ser sentidas e ouvidas, pois é 

nelas que os alunos estão inseridos a maior parte de suas vidas. 
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Resumo: É perceptível socialmente e retratado em estudos o aumento do interesse pela 

língua inglesa como meio de comunicação para inclusão no mundo globalizado, bem 

como a oferta de seu ensino para crianças, assim como a importância de desenvolver 

uma competência intercultural na infância, a partir do contato com outra língua 

(FERNANDEZ; RINALDI, 2009). Neste estudo partimos de Garcia (2009) para debater 

brevemente o contexto da Educação Bilíngue sob um olhar heteroglóssico, mais 

condizente com o século XXI. Autores como Santos (2006) e Rocha (2006) apontam 

sobre a falta de respostas satisfatórias sobre a formação do profissional que pode/deve 

ministrar aulas de línguas adicionais para crianças. Fundamentando em documentos 

oficiais, como as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Letras e Pedagogia, os 

PPCs dos cursos de Letras e Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás, campus de 

Ciências Socioeconômicas e Humanas, além da BNCC da Educação Infantil, 

levantamos e problematizamos o cenário da Formação de professores da Educação 

Infantil Bilíngue. Propomos a discussão de novos programas de formação, a partir da 

análise e defendemos a importância de que os mesmos incorporem em seus objetivos, a 

formação do profissional de línguas adicionais que passa a atuar junto ao público 

infantil. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil Bilíngue; Ensino de Línguas Adicionais; Formação 

de Professores.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Como observado por Megale (2018), temos testemunhado socialmente a 

crescente busca pela educação bilíngue no contexto brasileiro atual. Essas escolas 

começam a atender alunos desde a Educação Infantil sob a premissa de que quanto antes 

se se der o contato com a língua adicional melhor. Subjaz a esta ideia, a lógica de que o 

                                                           
2
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias, 

pela Universidade Estadual de Goiás, Campus de Ciências Socioeconômicas e Humanas, Anápolis-GO. 
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inglês é algo a ser consumido, uma commodity (JORDÃO, 2004) altamente 

comercializada em tempos de globalização, e, por isso, se observa crescente demanda, 

não apenas no eixo São Paulo-Rio de Janeiro-Brasília, mas em outras capitais como 

Goiânia e cidades de médio porte, como Anápolis, no interior de Goiás. Temos 

observado o surgimento tanto de filiais de escolas bilíngues para crianças, como escolas 

locais que adaptaram seus currículos e passaram a usar a nomenclatura ―currículo 

bilíngue‖ ainda que o termo não venha acompanhado do que se entende por ele nem 

mesmo que passos deverão ser estabelecidos para se alcançar os objetivos traçados. A 

ausência de regulamentação oficial destes contextos escolares denuncia a carência na 

formação de docentes para atuação neste contexto e é na intenção de somar a esta 

discussão que apresentamos o presente estudo. 

Indícios da necessidade de regulamentação desta área se dá em iniciativas como 

a da  Associação Brasileira de Escolas Bilíngues (ABEBI), entidade sem fins lucrativos 

cuja meta é desenvolver o ensino de uma segunda língua nas escolas brasileiras e de 

alguns Estados brasileiros e como a Organização das Escolas Bilíngues de São Paulo 

(OEBI), que reúne escolas e profissionais comprometidos com o desenvolvimento e 

expansão do ensino bilíngue no Estado, visando trocas de experiências e aprimoramento 

dos educadores e profissionais envolvidos nessa modalidade de ensino.  Outra 

importante iniciativa foi o manifesto elaborado no III Encontro de Professores de inglês 

para crianças e II Seminário de Avaliação de Língua Estrangeira para crianças, 

realizados nos dias 20 e 21 de outubro de 2017, na Universidade Estadual de Londrina. 

No referido documento foram reivindicadas ações públicas no sentido de ―incentivar o 

desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre o processo de ensino e aprendizagem de 

línguas estrangeiras/adicionais para crianças, levando-se em conta seus diferentes 

segmentos [...]‖, além de ―demandar a elaboração de uma política educacional para o 

ensino de línguas estrangeiras/adicionais para crianças‖. Esta ação visa o ―debate 

envolvendo associações de professores de línguas e associações existentes na área das 

linguagens, em nível estadual e nacional, bem como a participação de diferentes 

segmentos de sociedade (escola, pais, pesquisadores, poder público etc)‖. Além dessas 

ações e outras, o manifesto também reivindica a elaboração de uma política educacional 

para o ensino de línguas estrangeiras/adicionais para crianças, com a participação das 

comunidades envolvidas nesses contextos. Contudo, apesar destas iniciativas pouco 

ainda tem sido observado em nosso Estado em direção à contribuição para a educação 

bilíngue em contexto escolar. 
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Em nosso contexto local, Goiânia, ainda não há ações como as supracitadas e 

que as instituições que oferecem ensino bilíngue pertencem, na grande maioria das 

vezes, a contextos elitizados, o que faz com que essas escolas concentrem-se em regiões 

nobres da cidade e tenham mensalidades altas e, portanto, inacessíveis para grande parte 

da população. Esta postura contribui para manter e reforçar a estratificação social 

ampliando o abismo entre as pessoas e o cenário de injustiça. A língua inglesa, que era 

comercializada em cursos de idiomas a preços altos, agora entra nas escolas 

privilegiadas fazendo com que a educação nestes contextos seja ainda mais distante das 

classes populares. O uso do inglês como diferencial que amplia o repertório de 

privilégios tem sido discutido já há algum tempo (JORDÃO, 2004). 

No entanto, como formadoras de professores, em contexto universitário e de 

formação continuada, nos preocupamos com uma questão que nos causa também grande 

indignação: como estão sendo formados os professores para atuar nessas escolas? Dada 

a extensão dos conteúdos a serem abordados nos cursos de Letras, responsável pela 

formação de professores de inglês, e nos cursos de Pedagogia, encarregado da formação 

dos professores para a educação infantil e para as séries iniciais do ensino fundamental 

(1º ao 5º anos), que agências oficiais de formação têm se ocupado do preparo docente? 

Trazemos este texto na intenção de contribuir para este debate com considerações sobre 

os cursos de Letras e Pedagogia da universidade a que estamos ligadas e proposta de 

ação para tentar amenizar a percebida carência. Outrossim, cabe ressaltar que buscamos 

discutir este tema, sem a intenção de esgotá-lo ou solucionar o impasse, mas a fim de 

compartilhar nossas reflexões com outros formadores e interessados no assunto. 

Considerando que as escolas bilíngues são um contexto que já existe é preciso 

importar-se com a formação do professor que nela atua, afinal, a despeito da relação 

comercial, as escolas representam também uma oportunidade de trabalho para 

professores de inglês e temos a responsabilidade de formar profissionais que neles 

atuem. Assim, realizamos um estudo documental (SÁ-SILVA, ALMEIDA e 

GUINDANI, 2009) nos projetos pedagógicos dos cursos de Letras e Pedagogia do 

campus Anápolis de CSEH da Universidade Estadual de Goiás, bem como nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para ambos os cursos na intenção de entender como se 

dá a formação do professor nestes cursos e o que pode ser sugerido para atender a 

formação de professores de inglês para atuar em escolas bilíngues e atender às crianças 

de modo mais adequado. 
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Apesar dos avanços no âmbito da Educação Infantil no Brasil muito ainda 

precisa ser avaliado, discutido e aprimorado para esta importante etapa da educação 

escolar. Até 1996, data da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (LDB 9394/96), ela sequer era reconhecida como etapa oficial da Educação 

Básica e somente em 1999, passou a ser obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Ao 

considerarmos essa etapa dentro de um contexto de educação bilíngue, que ainda não 

possui regulamentação e/ou legislação que a oriente, percebemos que o abismo teórico é 

ainda maior.  

Além disso, pensamos que esta pesquisa pode, por sua vez, promover o debate 

sobre a inclusão da língua adicional nos documentos que regem o ensino na Educação 

Infantil e em documentos de orientações curriculares municipais para a educação básica, 

com o propósito de oferecer oportunidades a todas as crianças até os cinco anos de 

idade, de terem o contato de mais de um idioma no ambiente escolar, independente de 

estudarem em instituições da rede privada ou pública. Além disso, vemos como 

necessidade latente o debate sobre formação de professores para esses contextos e a 

busca de referenciais norteadores para esses cursos de formação. 

Trazemos, portanto, uma breve discussão sobre Educação Bilíngue sob um olhar 

heteroglóssico, a análise dos PPCs dos cursos de Letras e Pedagogia, da Universidade 

Estadual de Goiás esboço sobre a formação inicial e continuada desse profissional e o 

que a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) traz sobre o ensino de línguas 

adicionais para a fase da Educação Infantil, visando esclarecer a necessidade de 

avançarmos nas práticas de legislação e formação, para alcançarmos uma Educação 

Infantil mais coerente com a contemporaneidade, com professores mais qualificados.   

 

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO BILÍNGUE E TRANSLINGUAGEM  

 

   

Primeiramente, antes de tratarmos sobre a Formação do professor que atua na 

Educação Infantil Bilíngue, vamos abordar sobre Educação Bilíngue, dentro de um 

olhar heteroglóssico, para ampliarmos a compreensão sobre esse contexto. Como esse 

termo é muito complexo, vamos partir de uma visão crítica e condizente com a 

contemporaneidade. 

 Para Garcia (2015, p.134), ―o mundo da complexidade linguística entrou em 

uma visão completa e modelos tradicionais de educação bilíngue, assim como os 
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modelos de bilinguismo subtrativo e aditivo, têm se demonstrado insuficientes‖. Como 

destaca Garcia, na contemporaneidade e nesses encontros bilíngues, 

[c]renças e práticas de linguagem heteroglóssicas, ou o entendimento 

de normas múltiplas em coexistência caracterizando o discurso 

bilíngue, além do reconhecimento da translinguagem de indivíduos 

bilíngues, começaram a competir com crenças monoglóssicas 

(GARCIA, 2009, p. 117). 

 

Como vimos,  a educação bilíngue subtrativa e aditiva apagam as diferenças 

culturais, ou procuram mantê-las rigidamente separadas, inclusive nos contextos de 

bilinguismo de escolha, em que o tipo de ensino bilíngue de imersão é muito adotado. A 

autora defende, portanto, a educação de crianças para usar línguas em inter-relações 

funcionais e não simplesmente para funções desassociadas (GARCIA, 2009). Sua 

crítica em relação a funções desassociadas está relacionada ao não reconhecimento da 

cultura e da forma de comunicação de indivíduos bilíngues na escola, principalmente no 

contexto de ensino bilíngue para alunos de línguas minorizadas. 

Garcia (2009) aponta para a reconceitualização do termo bilinguismo que todas 

as transformações sociais produziram, nessa perspectiva, os bilíngues são encorajados a 

ter equilíbrio entre as duas línguas. A autora critica essa visão, que prevaleceu no século 

XX, pois a maioria do mundo não é monolíngue e nem bilíngue equilibrado, ao invés 

disso, sugere o uso de uma lente heteglóssica, que considera as interrelações de 

múltiplas práticas linguísticas e conduz para outras construções de educação bilíngue 

(GARCIA, 2009, p.143), para que as práticas complexas de bilinguismo sejam 

evidenciadas e afirma que 

no século XXI, nós precisamos reconhecer que esse tipo de 

classificação de bilinguismo não funcionará no terreno acidentado da 

comunicação multimodal, para a qual o balanço das rodas não é 

adequado. Além da bicicleta, nós precisamos desenvolver práticas 

discursivas que se adaptem aos cumes e crateras da comunicação 

multimodal e que incluam complexos caminhos linguísticos. 

(GARCIA, 2009, p.143) 

 

Avançando um pouco mais nas classificações, Ofélia Garcia (2009) propõe dois 

modelos de bilinguismo que atendem a realidade do século XXI, o bilinguismo 

recursivo e o dinâmico. O primeiro se refere aos casos em que o bilinguismo é 

desenvolvido depois que as práticas linguísticas da comunidade foram reprimidas. 

―Nesses casos a língua materna da comunidade não inicia de um ponto monolíngue, 

porque a língua ancestral continua a ser usada em cerimônias tradicionais e por muitos 

em graus diferentes‖. (GARCIA, 2009, p.143). 
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Por sua vez, o bilinguismo dinâmico, se refere à práticas linguísticas que são 

múltiplas e adaptadas ao terreno multilíngue multimodal do ato comunicativo. Já o 

Bilinguismo dinâmico se refere aos diferentes graus de habilidades e usos de práticas de 

múltiplas linguagens por pessoas para atravessar limites físicos e virtuais (GARCIA, 

2009).  

O primeiro modelo representa a linearidade dos modelos anteriores, já na 

segunda imagem, percebemos a ideia de movimentação dinâmica, segundo a autora, 

pelo fato de levar em consideração a interação linguística que ocorre em diferentes 

planos que incluem multimodalidades e multilingualismo.  

As complexidades do bilinguismo evidenciam diferentes realidades e mostram 

que a divisão rígida entre línguas não existe, por isso, a educação bilíngue deve 

valorizar a diversidade cultural e linguística. Essas diferentes formas se manifestam a 

partir da visão de bilinguismo como um recurso ou como um problema. Portanto, em 

uma visão mais atual, Garcia (2009) traz o termo translinguagem como práticas multi 

discursivas, que falantes bilíngues usam para entenderem o mundo bilíngue em que 

vivem.  Nesse processo usado por estudantes bilíngues para criar um espaço onde eles 

fazem uso de todo o seu repertório linguístico e semiótico, o qual é aceito pelos 

professores e legitimado como prática pedagógica.  

A rápida disseminação do termo translinguagem não ocorreu apenas devido a 

evolução da perspectiva acadêmica, mas também pela mudança das percepções sociais 

sobre o  uso das línguas. Os termos translinguagem e code-switching, já utilizadosde 

forma intercambiável, agora devem ser bem distinguidos. Enquanto code-switching 

pressupõe o uso de duas línguas como dois códigos monolíngues separados pelo falante 

bilíngue, que evidencia um olhar monoglóssico, translinguagem acredita que o falante 

tem um repertório linguístico único, que revela um olhar heteroglóssico, no qual escolhe 

estrategicamente o uso de elementos que permitem a comunicação efetiva enquanto os 

sentidos são construídos. Constitui-se, portanto um fenômeno fluido e complexo que 

desloca o foco do processo da língua para as práticas linguísticas de indivíduos que se 

constituem na e pela linguagem, como discutido por Garcia (2009) e de Canagarajah 

(2013a; 2013b).  

 

 A translinguagem se mostra como um modo diferente de compreender o 

uso de repertórios linguísticos, "novas práticas de linguagem, práticas multimodais 

significativas, subjetividades e estruturas sociais  dinamicamente geradas em resposta as 
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complexas interações do século XXI" (GARCÍA; WEI, 2014, p.43) tornando os 

modelos de bilinguismo rígidos obsoletos.  

 

3 EDUCAÇÃO INFANTIL E TRANSLINGUAGEM 

 

Em 1996, com a promulgação da LDB, a Educação Infantil passou a ser inserida 

como parte integrante da educação básica e a ter definido como seu objetivo no Artigo 

29º: ―[...] o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade‖.  

Por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI, Resolução CNE/CEB nº5/2009), de 1999, foram estabelecidas referências e 

orientações para guiar os programas das instituições da Educação Infantil. Logo em seu 

Artigo 4º, definem a criança como ―sujeito histórico e de direitos, que interage, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 

sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura‖. (BRASIL, 2009) 

Em seu texto mais atual, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), propõe 

seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que asseguram durante a Educação 

Infantil: 

as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais 

possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a 

vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais 

possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e 

natural. (BRASL, 2017) 

Tal documento evidencia na construção de sentidos sobre si o mundo que a cerca 

o exercício de três direitos de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, 

quais sejam o de  

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes 

grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento 

de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre 

as pessoas.  

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 

emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, 

elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes 

sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a 

ciência e a tecnologia.  

Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas 

necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 
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opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens (grifo 

nosso). (BRASL, 2017, p. 40)  
 

Nesse sentido, entender a linguagem como um elemento constitutivo de sua 

identidade e que permeia as práticas sociais construindo-as ao tempo em que são 

constituídas por elas mostra consonância entre o que pesquisadores têm afirmado e o 

que o governo, por meio deste documento pretendem para a formação linguística de 

crianças na educação infantil. Embora os termos não sejam coincidentes, de fato é 

possível observar que o texto assegura uma formação que entenda a necessidade dos 

letramentos críticos e das práticas translíngues também nesta importante etapa 

educativa. 

No entanto, no campo referente ao desenvolvimento da linguagem, ―Escuta, fala, 

pensamento e imaginação‖, o documento enrijece a visão de língua evidenciando a 

materna em detrimento de outras linguagens com as quais as crianças convivem desde o 

nascimento. Há uma lacuna na compreensão de língua, evidenciada no texto da BNCC, 

quando comparada à visão contemporânea de prática translingue que se compõe de 

repertórios fluidos e entrelaçados. Observemos como o texto não prevê um cenário 

translingue multimidiático, como se bebês e crianças obtivessem contato com a 

linguagem apenas por meio da interação interpessoal e como se línguas tivessem berços 

e fronteiras.  

Escuta, fala, pensamento e imaginação – Desde o nascimento, as 

crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as 

pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação do 

bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o 

sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a 

interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e 

enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de 

compreensão, apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco 

a pouco, seu veículo privilegiado de interação (grifo nosso) (BNCC, 

2017, p. 38). 

 

Em que medida esta compreensão abrange crianças surdas que convivem com 

familiares ouvintes ou as crianças cujas famílias residem como refugiadas no Brasil e 

tem garantida a presença em ambientes educativos formais desde a primeira infância, 

por exemplo. É necessário, pois, expandir o olhar sobre as práticas translíngues também 

nos documentos oficiais que regem a educação em nosso país. 

 Na educação infantil os contatos sociais são expandidos para além do núcleo 

familiar e ao proporcionar o contato com outros repertórios, oportuniza-se também o 

desenvolvimento da competência intercultural, permitindo que as crianças conheçam 
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outras culturas e aprendam a ter respeito por elas (FERNANDEZ e RINALDI, 2009). 

Para essas autoras, proporcionar o primeiro contato com línguas adicionais de forma 

natural, através de jogos e brincadeiras, maneira frequente pela qual as crianças 

aprendem, ainda que num espaço de aprendizagem formal, ―pode contribuir para se 

criar uma base sólida de comportamento e de desenvolvimento tanto de conhecimento 

de outros idiomas quanto de tolerância em relação ao diferente‖. (FERNANDEZ; 

RINALDI, 2009, p. 357) 

Silvestre (2013) traz uma importante reflexão quanto o caráter educativo de 

ensinar e aprender língua estrangeira, especialmente na educação básica ―[...] É 

conhecendo a língua do outro que ele vai conhecer outros modos de pensar, outros 

modos de entender o mundo, de cultura, de preferências [...], e passa a se conhecer 

também, e passa a se questionar.‖ Dada à relevância de um ensino intercultural e 

problematizador, nos perguntamos por que isso não pode começar a ser experienciado 

desde a infância. Para nós, discutir sobre Educação Infantil Bilíngue e a formação 

docente para atuação neste contexto, revela-se uma demanda emergente e necessária.  

 

 

 

4 FORMAÇÃO DOCENTE UNIVERSITÁRIA /INICIAL E CONTINUADA 

 

 

O fato de não contarmos com um grande número de professores capacitados 

para atuarem no ensino de línguas estrangeiras/adicionais para crianças já vem 

chamando a atenção de autores como Rixon (1995) e Phillips (2003) há algum tempo. 

Esse segundo autor, refere-se à formação do professor de línguas estrangeiras como um 

fator de extrema importância no processo e enfatiza que esses profissionais necessitam 

desenvolver habilidades específicas para desempenhar adequadamente seu papel. 

Corroborando essa ideia, Cameron (2003) explicita que, além de possuir conhecimento 

da língua que ensina, ou seja, ser um falante competente linguístico e sócio 

culturalmente na língua-alvo, o professor precisa ter conhecimentos relacionados à 

como a criança se desenvolve, pensa e aprende línguas (WOOD, 1998).  

Segundo Rocha (2008), no Brasil, diferentemente do que acontece nos países 

europeus, propostas em andamento caracterizam-se, em geral, em ações isoladas, como 

podemos perceber com o surgimento da oferta em instituições de ensino superior 

privadas, de alguns cursos de pós-graduação lato sensu voltados para o ensino de língua 
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inglesa para crianças, já que não se tem, ainda, documentos oficiais que forneçam 

orientações específicas quanto à oferta de língua adicional para crianças.  

No contexto contemporâneo, a formação de professores de línguas adicionais, 

tem como base a preparação do profissional através da criação ou potencialização de 

diversas habilidades e competências, que o capacitem a desenvolver uma prática 

pedagógica voltada para a otimização dos processos de ensinar e aprender línguas. 

Portanto, é necessário que esses profissionais tenham mais do que o conhecimento de 

língua, mas que apreendam quais os elementos que determinam o ―seu fazer‖ de 

professor de língua adicional. A formação inicial e continuada de professores está nas 

Diretrizes Curriculares (BRASIL, 2015), que trazem como desafio formar um docente 

que tenha autonomia e que ao observar a própria prática pedagógica, investigue-a 

tornando-se sujeito desse processo, podendo alterá-la ou não, assim como problematizá-

la.  

Consideramos que a formação docente é processual e contínua e concordamos 

com Pessoa (2012, p. 4) que ela ―deveria não apenas preparar os/as professores/as 

intelectualmente a ensinar uma língua, mas também encorajá-los/as a interpretar a 

realidade e intervir nela, assim como lutar por melhores condições sociais e de 

trabalho‖. Ademais, essa autora também salienta a importância de que a própria 

formação docente seja problematizada, buscando desestabilizar noções naturalizadas na 

área, tais como: ―a formação de professores/as de línguas diz respeito ao domínio da 

língua-alvo e ao desenvolvimento de habilidades pedagógicas; língua é um objeto; o 

ensino de língua é um empreendimento apolítico‖ (PESSOA, 2012, p. 3), entre outras. 

Os parâmetros para a formação de professores da educação básica pautavam-se, 

até 1º de julho de 2015, nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Formação 

de Professores da Educação Básica, publicada por meio da Resolução CNE/ CP, de 

fevereiro de 2002. Entre o que podemos considerar como avanços trazidos para os 

cursos de licenciatura nesse documento, estão: a obrigatoriedade de integração dos 

conteúdos curriculares pedagógicos e não pedagógicos, numa tentativa de romper, 

definitivamente, com o modelo de formação tecnicista e a ampliação da carga horária 

total desses cursos. 

O PPC do curso de Letras da Universidade Estadual de Goiás, do já mencionado 

campus,  busca esta ruptura ao propor que a   

[...] formação dos egressos de Letras do Campus Anápolis de CSEH-

UEG é uma ação intencional na construção de intelectuais 
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fundamentada na concepção crítico reflexiva, como possibilidade de 

construção de uma autonomia profissional. Por que a reflexividade é 

uma característica dos seres racionais conscientes, que pensam sobre o 

que fazem. (PPC, 2015, p.16) 

 

O documento também traz que ―a formação crítico-reflexiva tem como base, a 

práxis na unidade teórico–prática e reflexão–ação‖, ou seja, busca através da produção 

do conhecimento ―implicando a teoria que, no processo prático, possibilite atribuir 

sentido e significado‖ à atuação. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Letras 

(CNE/CES 492/2001, p. 29), o profissional ―deverá ser identificado por múltiplas 

competências e habilidades adquiridas durante sua formação acadêmica convencional, 

teórica e prática, ou fora dela‖ que demandem ―o domínio da língua estudada e suas 

culturas para atuar como professores, pesquisadores, críticos literários, tradutores, 

intérpretes‖ dentre outras atividades.  

As competências e habilidades mencionadas no documento apontam, entre 

outras questões, para  

―o domínio da língua (materna e adicional) nas suas manifestações 

oral e escrita; reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como 

fenômeno psicológico, educacional, social, histórico, cultural, político 

e ideológico; visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas 

investigações linguísticas e literárias‖ (BRASIL, 2001, p. 31) 

 

Contudo, uma visão mais flexível de linguagem que contemple repertórios 

linguísticos e não estruturas estanques de duas (ou mais) línguas não fica evidente no 

documento, ficando assim sujeita à interpretação de ementa feita pelo docente no 

desenvolvimento de seu curso. De igual modo, ao tratar da formação docente ao 

documento busca 

―preparação profissional atualizada; domínio dos conteúdos básicos e 

dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a transposição dos 

conhecimentos para os diferentes níveis de ensino‖ (BRASIL, 2001, p. 

30) 

Não é possível inferir que no espectro de ―atualizado‖ entrem demandas sociais 

atuais, sobretudo no que tange à discussão de colocação profissional de Letras no ensino 

de inglês para crianças, por exemplo. 

O preparo profissional,  além de extenso para ser desenvolvido em quatro anos, 

tempo recomendado para que as licenciaturas sejam completadas ainda contam, em 

alguns casos, como o nosso, com a existência de uma dupla habilitação, o que implica 

no preparo docente para lecionar inglês (ou outra língua adicional) e português sem 
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prever, ao menos em termos regulamentais, o diálogo entre os profissionais formadores 

e a ruptura entre as fronteiras linguísticas. Outro agravante seria não ter específico no 

curso tópicos dedicados a ensinar grupos minorizados como indígenas, surdos, 

refugiados e nem tampouco indivíduos em grupos etários divergentes do padrão (como 

idosos, em grupos de EJA, e crianças, em turmas de educação infantil). Em um cenário 

de educação para a diversidade e para a globalização, torna-se necessário expandir a 

visão de alunos e alunas que serão ensinados pelos egressos dos atuais cursos de 

licenciatura em Letras. Discussões específicas que atendam a estes públicos ficam, 

como já apontado, a cargo da interpretação de ementa a ser feita pelo docente e/ou por 

ofertas de disciplinas de núcleo livre.  

O curso de Pedagogia, por sua vez, é amparado para trabalhar com crianças 

nesta etapa do ensino sem que haja preparo específico para a formação ampla em 

educação linguística, como se vê pelas Diretrizes Curriculares para o Curso de 

Pedagogia (Resolução CNE/ CP Nº 1/2006). O PPC do curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Goiás, campus Anápolis de CSEH, busca apresentar à 

sociedade um egresso que tenha  

[...] domínio do instrumental próprio de trabalho e saber fazer uso 

dele, de forma a reconhecer a base social e política de seu pensar e 

agir. [...] O pedagogo atua como intelectual crítico dialogando com a 

realidade e analisando criticamente sua prática educativa, buscando a 

intervenção científica e técnica, nos diversos aspectos da prática de 

ensinar e aprender da escola, de modo comprometido com o processo 

de desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes. (PPC, 2015, p.35)  

 

Nota-se que não são feitas referências a saberes específicos da docência, mas 

atêm-se à formação ampla do professor. Embora esta formação habilite o pedagogo, ela 

não o prepara para lidar com as complexidades da educação linguística, sobretudo a que 

se desenvolve na contemporaneidade a partir das demandas apresentadas na introdução 

deste estudo. 

Pesquisadores como Santos (2005, 2006) e Rocha (2006) reiteram a importância 

de estudos sobre educação linguística para crianças, já que até o momento, não  é 

oferecida uma formação inicial/universitária específica. Pinter (2006) afirma que para 

que a língua adicional seja inserida nas escolas de modo exitoso é necessário que haja 

um esforço conjunto de universidades e governo (via criação de políticas linguísticas) 

para oportunizar  formação e desenvolvimento. 

Um dos questionamentos que levantamos é ―Como regulamentar ações de 

Formação Inicial, uma vez que muitos cursos já funcionam no limite de carga horária?‖. 
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Considerando essa questão, defendemos que uma das práticas possíveis e viáveis para 

os cursos de Letras, seria repensar a prática do Estágio Supervisionado, oportunizando 

estágio no contexto da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

sobretudo em cidades que tenham escolas com essas oportunidades. Em Anápolis, 

cidade onde nosso campus está situado, temos algumas escolas bilíngues e várias 

escolas que incluem o inglês em seu currículo, tanto em contexto privado como em 

escolas municipais.  

Apesar de ser uma prática voltada para a formação universitária docente, é 

importante não esquecer que o estágio pode ser também uma oportunidade de formação 

continuada para o professor da escola. Ao ter contato com os estagiários, o professor 

regente tem a chance de refletir sobre sua própria prática no contraste com a prática do 

outro. Incluir os estagiários em momentos de planejamento e implementação de 

atividades docentes pode contribuir muito para ambos os contextos. Por último, é 

possível apontar que o estágio oportuniza, mesmo que indiretamente, a retomada de 

contato com a universidade, o que favorece a atualização docente.  

Os cursos da Universidade Estadual de Goiás tiveram suas matrizes renovadas e 

reestruturadas em 2015, permitindo que todos os cursos garantam legalmente a 

mobilidade estudantil e a diversificação a formação dos estudantes.  

A flexibilização curricular caracteriza-se pela possibilidade de o 

discente escolher, ao longo do curso e a cada semestre, disciplinas e 

outras atividades de pesquisa (que vão além de grupos de estudos), 

além daquelas disciplinas obrigatórias, de modo a aprofundar sua 

formação em áreas específicas, dependendo de seu interesse [...]. As 

disciplinas optativas poderão ser ofertadas tanto no período matutino 

quanto nos períodos vespertino e noturno, possibilitando a 

participação discente desde o inicio do curso e não somente naqueles 

semestres nos quais as disciplinas optativas estão previstas na matriz. 

(PPC Letras, 2015, p.33) 

 

Tal flexibilidade favorece que o discente busque seguir sua graduação de modo 

mais rizomático e aproximando-se mais de atender às suas expectativas profissionais.  A 

criação de uma disciplina de núcleo livre voltada para o debate sobre translinguagem e 

educação linguística contemporânea que problematizasse o processo de ensinar e 

aprender repertórios linguísticos por grupos negligenciados e/ou minorizados como os 

já citados poderia ser uma boa tentativa de ampliar o diálogo entre os cursos (Letras e 

Pedagogia) e atuar na lacuna percebida no estudo dos PPC.   Outra possibilidade de 

contribuir com a formação docente complementar para educação linguística em cenário 
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translingue seria a oferta de cursos interdisciplinares de especialização lato sensu, tais 

como os que vinham sendo ofertado gratuitamente pela instituição desde 2015.   

 

5 CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

O inglês, ―língua‖ adicional desejada por muitos e acessível como prática social 

a poucos ainda é utilizado como item de rankeamento e exclusão social. Estender a 

compreensão de que a educação linguística deve prever práticas translingues e não 

fronteiriças é um passo inicial para promover mais oportunidades de trocas e 

construções significativas por meio da linguagem. A apropriação do ensino de 

repertórios linguísticos translingues por contextos elitizados é ainda um elemento que 

exclui e segrega grupos minorizados. Garantir que a educação linguística translingue se 

inicie na infância permite ampliar o entendimento de língua como pratica social a todos 

os sujietos que têm seus direitos de aprendizagem garantidos por lei. Atuar na formação 

universitária e continuada de docentes que entendam a linguagem por este prisma é 

parte de nossa responsabilidade como pesquisadores da contemporaneidade. 

Como argumentamos, oportunizar o acesso de crianças brasileiras ao ensino e à 

aprendizagem  de ―línguas adicionais‖ ou à repertórios linguísticos flexíveis e 

translíngues configura-se um direito ainda a ser conquistado, para que todas elas, e não 

apenas as que gozam de acesso à educação escolar em rede privada e/ou elitizada, 

possam participar da vida social global como produtoras de discursos em diversos 

contextos.  

Pensar políticas linguísticas como as que são apontadas pelo Manifesto 

elaborado pela Universidade Estadual de Londrina, que traz à tona demandas reais, 

necessárias e urgentes e de ações que precisam ser concretizadas no contexto nacional, 

como o desenvolvimento de pesquisas, estudos e debates sobre o processo de ensino e 

aprendizagem de línguas estrangeiras/adicionais para crianças e a elaboração de uma 

política educacional para o ensino de línguas estrangeiras/adicionais para crianças, 

envolvendo toda a comunidade.   

Em cenários onde haja flexibilização do currículo de formação docente dos 

licenciandos em Letras e Pedagogia, a exemplo do que ocorre em nosso contexto, 

sugerimos que disciplinas sejam ofertadas a fim de mediar tal debate.  
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Tal como Rinaldi (2006, p. 149), é importante pensar meios para que as 

licenciaturas – Letras e Pedagogia – se ocupem de suprir essas lacunas apontadas pelo 

cenário hodierno. Programas de pós graduação e iniciativas de Associações como as 

citadas ao longo deste texto podem se ocupar da formação continuada já que não pode 

pesar apenas sobre a responsabilidade do professor manter-se como agente de mudanças 

para uma transformação social a partir da ampliação de repertórios socioculturais e da 

vivência translíngue. 
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ONTO-EPISTEMICÍDIO, FOLCLORIZAÇÃO E AMBIGUIDADES: A 

CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO POVO NEGRO E INDÍGENA NUM LIVRO 

DE HISTÓRIA DO BRASIL DA DÉCADA DE 90
4
 

 

Mário Martins Neves Júnior (UFG) 
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Resumo: Este texto objetiva apontar como o discurso histórico de um livro da década de 1990 corrobora 

ao onto-epistemicídio do povo negro e indígena no Brasil desde a colonização. Por onto-epistemicídio 

compreende-se o apagamento do ser e do saber do sujeito dentro dos mecanimos de funcionamento da 

colonialidade. A narrativa do livro Caminhos da Civilização de Moraes (1998) apresenta um discurso que 

torna a História desses povos folclorizadas e sem conexão com o hoje. Por meio de uma escrita ambígua, 

corrobora ao apagamento ao a uma ideologia de subrelevância para o país. Contudo, existe um discurso 

mais melindroso e até mea-culpa de sua parte pela falta elementos históricos para narrar o período vivido 

pelo negro e indígena.  
 
Palavras-chave: Onto-epistemicídio. História. Povo negro. Povo indígena. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Diante de uma narrativa contra-discursiva que envolve o discurso colonial e de 

colonialidade em si, este artigo tem por objetivo investigar a narrativa de um livro de 

História distribuído a partir de 1998 para o ensino médio observando elementos 

discursivos e performativos sobre os negros escravizados bem como os povos indígenas 

uma vez que segundo Rosemberg (2003), os livros da década de 1990 apresentavam 

conteúdos racistas e partilhavam da ‗cristalização‘ dessas ideologias uma vez que os 

livros didáticos. De acordo com Bittencourt (2011) os livros têm sido material empírico 

para a identificação de estereótipos sobre grupos étnicos que tem suas histórias 

construídas de forma incompleta tal qual a história indígena que serve apenas para 

justificar a importação de mão de obra africana.  

O livro aqui analisado foi escrito pelo historiador José Geraldo Vinci de Moraes 

e publicado sob o título de Caminho das civilizações. História Integrada Geral e Brasil. 

Para isso, foi analisado os gêneros textuais em sua forma tipográfica bem como 

semiótica.Em linhas gerais, a pesquisa quis saber se o livro reitera a lógica eurocêntrica 

de colonialidade, ou se, apresenta uma narrativa que contribui para a não naturalização 

da realidade social dos povos indígenas que aqui habitavam bem como dos negros 

arrancados de suas tribos e localidades africanas. Foi pre trabalhar com um livro da 

década de 90 por ela ambientar o momento em que eu estudei o ensino fundamental. 

Hoje os/as alunos/as daquela época são adultos, possíveis professores, pais que estão de 
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alguma maneira mantendo ou contribuindo à iteração dos discursos através da 

construção de suas subjetividades na época e corroborando à construção de outras.  Por 

isso, foi preferível um livro que estivesse naquela década, uma vez que já sabemos que, 

com a lei 10 de março de 2008, em que o artigo 26-A tornou obrigatório o estudo da 

história e cultura afro-brasileira e indígena, nos estabelecimentos de ensino fundamental 

e médio, público e privado. A lei alterou a lei de diretrizes e bases da educação de nº 9. 

394, de 20 de dezembro de 1996 modificada pela Lei n
o
 10.639, de 9 de janeiro de 

2003 em que foi estabelecido as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir 

no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática ―História e 

Cultura Afro-Brasileira (cf. BRASIL, 2019).  

Com a promulgação dessas leis somente a partir de 2003, o ato performativo que 

instaura ou que efetiva a nova obrigatoriedade de ensino opera tanto com o futuro da 

produção de livro a partir dali e também com o passado evidenciando ou performando 

uma não-obrigatoriedade nos anos precedentes à lei. Por performatividade entende-se 

ato em que dizer é um fazer ao ponto que com aquilo que dizemos estamos sempre 

fazendo, criando e alterando ou reiterando. Neste sentido, a lei de 2003 acarreta 

desdobramentos e pressupõe a inexistência da obrigatoriedade de se trabalhar a História 

da maneira como é posta. Esse fato se torna importante para sabermos que o livro 

Caminho é anterior ao discurso decolonial, a lei em si, para trabalhar diretamente 

questões indígenas e do povo negro bem como a História da África.  

 

1.  SOBRE LIVROS DE HISTÓRIA E O PERIÓDO COLONIAL  
 

Segundo Rocha e Caimi (2014), a organização curricular do ensino de História 

precisa levar em consideração a criação do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) em 1985 e ampliado por uma política de institucionalização em 1990 no 

cenário brasileiro, mas que a política  de materiais escolares, de fato, se iniciou em 1929 

com a criação do Instituto Nacional do Livro (INL). Contudo, como veremos a seguir, o 

ensino de História no século XX tendeu a uma visão mais naturalizante, por isso, 

racista, das questões etno-raciais e dos processos que envolveram a colonização no 

Brasil. Como demonstra Conceição (2017, p. 41), Joaquim Silva em seu livro publicado 

em 1950 intitulado História do Brasil, afirma que ―[...] na África, entretanto, desde 

tempos imemoriais continuava a haver escravos: os régulos do continente negro 

estabeleciam a escravidão militar e não era difícil obter deles a venda de prisioneiros‖.  
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A ideologia racial de que a escravidão já existia continente africano também está 

presente no livro de Borges Hermida intitulado de Compêndio da História do Brasil de 

1969: ―[...] para a agricultura, porém, tiveram os portugueses de recorrer à escravidão 

africana, pois os negros já viviam na África na condição de escravos e eram mais 

resistentes que os índios‖ (CONCEIÇÃO, 2017, p. 41. Grifos da autora). Portanto, as 

narrativas que nos são apresentadas performam, isto é, realizam a criação de uma África 

pré-europeia em que a escravidão já era um processo comum ou natural de seu lugar 

fazendo parte do modus operandi daquelas civilizações. Estes atos performativos 

retiram do europeu qualquer responsabilidade ou ônus histórico pela a invenção de um 

processo de escravidão ou de sujeição de negros e indígenas a ele. Isto é, coloca o 

colonizador num plano confortável e sem dolo à própria consciência, pois, de principais 

instauradores de um processo escravagista no Novo Mundo, passam a ser significados e, 

por isso, reconhecidos como meros continuadores de um processo pelo qual os negros 

africanos ―já estavam habituados‖. Na concepção desses autores, a culpa do processo, 

então, se deve aos próprios africanos, os europeus seriam, assim, apenas beneficiadores 

de um sistema político-social previamente criado.  

Não obstante, outras obras brasileiras em História do século XX eram ainda mais 

enfáticas e menos eufêmicas na criação de um ideal negro ou de uma invenção da 

África e da América. Vale, assim, ressaltar três passagens apresentadas por Conceição 

(2017): na obra de Silva História do Brasil publicada em 1950 o autor afirmava que a 

escravidão aguardava os africanos no Brasil. Porém, os senhores do Brasil seriam 

menos desumanos com esses povos em relação à escravidão que sofriam no continente 

Africano. No livro de Tapajós da década de 1960, Compêndio da História do Brasil – 

Conceição (2007) traz o excerto em que o autor afirma que o ameríndio por não estar 

totalmente habituado a agricultura não produziu o necessário e por isso os colonos 

tiveram que recorrer à escravização dos negros. Na obra de Magalhães de 1958, 

História do Brasil, o autor afirma que a colonização do Brasil foi necessário recorrer  ao 

auxílio do braço negro ―por não achar o branco afeito aos rigores da canícula 

intertropical e ser em número pouco elevado‖ (Magalhães, 1958, p. 44, História do 

Brasil apud CONCEIÇÃO, 2017, p 41. Grifos da autora). 

Trata-se, assim, de narrativas históricas ideologicamente racistas, por reiterar a 

colonialidade do saber, pois, não trazem vestígios de relatos de africanos pré-Europa; 

colonialidade do poder, porque agem conforme a institucionalização de um sistema 

racial danoso ao negro e também ao indígena e também a colonialidade do ser, por se 
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tratar na desumanização do negro em sua tribo e coisficá-lo dentro do sistema patriarcal 

como peça sine qua non para o sistema escravagista da época (cf. QUIJANO, 2007) . 

São essas ideologias, esses discursos, esses atos performativos – que instauradores de 

realidade – que são propagados nas escolas brasileiras e que podem justificar as formas 

de racismo do Brasil atual uma vez que as pessoas que tiveram contato com essas 

narrativas históricas foram instrumentalizadas a perfazer um percurso de ideologia 

danosa tanto aos povos negros quanto aos indígenas, em suas constituições de sujeito. 

Segundo aponta Fernandes (2017), José E. C. de Sá e Benevides atuou como 

professor de História em São Paulo entre os anos de 1880 e 1914. E, para esse ensino, 

publicou três obras – a saber, Lições de História da Civilização (1903); Lições de 

História do Brasil (3ª edição, 1912); Resumo de História do Brasil (7ª edição, 1911). 

(2017, p. 11. Grifos da autora) – que tinham como finalidade ―‗facilitar o trabalho 

daqueles que iniciam a sua carreira de estudos‘, com o desígnio de ‗formar mais tarde 

um volume‘ para uso de seus discípulos, com o qual poderiam adquirir noções gerais 

para consolidar seus conhecimentos‖ (apud FERNANDES, 2017, p. 10). Essas obras 

são importantes por este autor figurar-se como um dos pioneiros da publicação didática 

em História no país. Isto é, os livros se tornam locais de referência, ou um conjunto de 

lócus de enunciação discursiva forte e imperante, pelas instâncias pragmáticas da 

enunciação: ‗quem faz‘, ‗quando faz‘, ‗por que faz‘, como faz‘, ‗qual classe tem acesso‘ 

etc. Com isso, identifica-se que as obras de Benevides tinham um apelo muito grande à 

naturalização da escravidão/colonização por que ele considerou, através de parâmetros 

biologicistas e racializantes, que ―‗as variedades físicas entre os homens e as diferenças 

entre as ‗raças‘, que eram decisivas para construção ou não de sociedades civilizadas‖ 

(FERNANDES, 2007, p. 21). Pensava como outros autores da época de transição do 

século XIX para o XX que os valores atribuídos às raças dependiam de sua própria ação 

transformadora na história em que compreendia os empreendimentos civilizatórios 

dentro da perspectiva europeia, porque acreditava que a raça branca era a ―raça 

histórica‖ e de ―feitos civilizatórios‖ por si mesma (FERNANDES, 2007). Em parte de 

sua narrativa Benevides afirmou que a raça negra jamais logrou nenhuma grande 

civilização e somente com a ajuda da raça branca conseguiu a concepção da verdadeira 

ciência e ainda não havia conseguido elaborar uma civilização digna de menção. A raça 

vermelha afirmou que iria se extinguir produzindo apenas civilizações isoladas como os 

povos astecas e incas. E conclui afirmando que: [É] a branca a raça histórica por 
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excelência: forneceu os povos que tem sido e ainda são os mais ativos operários da 

civilização. (BENEVIDES apud FERNANDES, 2007, p. 22). 

O empenho colonialista de Benevides em enfatizar a criação de raças para, em 

seguida, hierarquizá-las à lógica eurocêntrica e justificar, através de uma narrativa em 

História – compreendida erroneamente mais como o apontamento de fatos e menos 

como uma criação de um artefato humano – opera ordenamentos indexicais, isto é, 

indicializa o requerimento de uma supremacia branca sobre as outras formas de 

identidades criadas e violentadas na colonização. É o discurso ideal para justificar a 

violência dos colonizadores sobre os povos colonizados e/ou escravizados: considerar 

os povos negros e ameríndios com aqueles que não compunham alguma forma de 

civilização funciona simplesmente para criar o que é civilização fidedigna, pois, no 

momento que um ato enunciativo diz que algo não é x, ele pode estar dizendo aquilo 

que x é de fato, ou seja, há na negação uma afirmação mascarada.  

Neste sentido, essas obras ajudam com veemência a facilitar o ensino de uma 

História racialmente de domínio do branco e difundem através dos desdobramentos 

discursivos o racismo na nação a partir de uma instituição autorizada a ―apontar a 

verdade‖: a escola. Tem-se, assim, o racismo histórico neste país institucionalizado – 

por uma via; não a única – e performando reverberações em outras instâncias de 

enunciação ou agências do sujeito: ‗a medicina‘, ‗o direito‘, ‗à psicologia com seus 

regimes manicomiais‘, ‗às piadas na porta do boteco‘, ‗à leveza ou à brutalidade  do 

tratamento policial‘, ‗à posição hierarquizada nas classes‘, ‗aos acessos e mobilidades 

dos corpos racialiazados‘, isto é, o processo comum de interpelação do corpo aos nomes 

que o corporificam por louvor ou praguejamento. Pensar numa pragmática sobre a 

mobilidade dos corpos é se impor, por meio daquilo que jaz nas entrelinhas – nas 

brechas discursivas –, a escancarar o ordenamento indexical de seu funcionamento 

convenientemente naturalizado: de que se alimenta, como morrem, quem os mata, por 

onde (não) se movem, como (não) se movem, onde (não) habitam, em qual quantidade, 

por quanto tempo, em quais distritos, sob quais restrições, sob quais exceções, sob 

quais regimes de vigilância etc. Enfim, não há fim para a organização discursiva de 

corporificação pragmática dos sujeitos. O ponto final não finaliza esses sintagmas, ele 

apenas reduz seu campo pragmático. 

Contudo, nota-se, ainda, que os autores anteriormente aqui apresentados por 

Conceição (2017) têm suas obras publicadas anos após às obras de Benevides, por 

terem sido publicadas depois de 1950. Elas performam a ampliação atmosférica 
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exponencial dos discursos racistas e memoricistas no país sobre a História do povo 

negro e indígena. Segundo, Mbembe (2014, p. 26. Grifos do autor), é aquilo que  

―apazigua odiando, isto é, constituindo o Outro não como semelhante a si mesmo, mas 

como objeto intrinsecamente ameaçador do qual é preciso proteger-se, desfazer-se ou 

que, simplesmente, é preciso destruir devido a não conseguir assegurar o seu controle 

total‖. Com isso, não se tem controle sobre como esses discursos continuam 

desenfreadamente sendo reiterados dentro das instâncias que participamos como sujeito 

ou mesmo se é possível encontrar uma forma distinta de barrá-los: a leis de diretrizes e 

bases? Os livros da década de 1950, dessa forma, atualizam, contextualizam e 

entextualizam em suas narrativas obras como a de Benevides do início do século XX e 

contribuem perniciosamente para a estruturação do racismo no país tal como temos 

ainda hoje. Isso porque a estruturação de dizeres ou de discursos acontece não porque é 

dito uma vez por um determinado enunciado. Mas, é necessário que o discurso, o ato de 

dizer, seja reiterado dentro dos outros contextos enunciativos (cf. DERRIDA, 1991), 

que sejam contexualizados, entexualizados e retextualizados (cf. FABRÍCIO, 2017) 

mesmo que não deliberadamente e, de certa maneira, os atos sempre pressupõem ou 

reivindicam outros anteriores e acarretam em outros acontecimentos dentro do que se 

compreende sobre indexicalidade (cf. SILVERSTEIN, 2003).  

Tem-se, assim, pela colonialidade do saber, a história dos negros e indígenas 

sempre sendo narradas e entextualizadas por homens do saber que pela própria História 

dos/as brasileiros/as bem como os registros do IBGE arrisco-me a suspeitar que, esses 

autores do século XIX e XX, são brancos e descendentes diretos ou não do patriarcado 

colonial, dos senhores escravagistas genocidas porque não tem como dissociar o direito 

do saber do direto de poder e quem sempre dominou o saber foi o homem branco que 

ocupou as primeiras escolas neste país e foi criador e dono das primeiras cátedras: é 

uma História do povo negro e indígena narrada por homens intelectuais brancos, 

herdeiros de um discurso colonial performado pelos ancestrais, latifundiários, senhores 

torturadores e donos de escravos. Por isso, temos livros com discursos eurocêntricos 

atualizantes ou reivindicadores de um passado lucrativo e rentável que os próprios 

historiadores viveram, ouviram ou tiveram acesso têm consigo uma ancestralidade 

discursiva. Portanto, a condição enunciativa de que narra a história, é primordial para 

entender o enquadre dos textos. Retoricamente, então, questiono-me como é organizada 

a ancestralidade discursiva, isto é, as fontes do livro Caminho das Civilizações quem 
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em seguida será analisado; ou, ainda, quais foram as bases históricas pelo seu autor 

referenciadas para produzir seu discurso de, pela, e em História.  

Deve-se, então, tomar a narrativa dos livros como um discurso em que está, de 

alguma forma, produzindo efeitos de verdade, ou tipos de verdade, se assim se pode 

dizer. O enunciador – o autor do livro – se corporifica como um sujeito autorizado de 

poder, de poder-saber e de verdade, dentro de uma rede em que os discursos se 

constroem. Por isso, quando se depara com o livro de História cria-se a falsa impressão 

de uma verdade referencial, dêitica no sentido de apontar para determinado referente 

existente no passado, o que poderia dar o aspecto do historiador de um comum narrador, 

ou locutor de um acontecimento. Mas, pelas próprias circunstâncias pragmáticas da 

enunciação, todo sujeito materializado como historiador, isto é, aquele que faz uso do 

lugar de fala como algo que narra a História e com isso se apropria de uma concepção 

ideológica de ‗fatos‘, é um coautor da História em si, que não existe aprioristicamente 

de sua ‗delação‘, de sua ‗vontade narrativa‘, ‗de seu ideal como autor‘; é um inventor, 

mas não de uma obra fictícia; está possivelmente em prosa, mas não é romance. É um 

criador através de textos ou artefatos consagrados, autorizados e considerados próprios a 

produção discursiva em si. A História não é um objeto ou um enredo à espera de um 

narrador, isto é, não está em nenhuma circunstância pronta nos documentos ou artefatos 

históricos. Trata-se, por outro lado, de uma construção discursiva por meio de uma 

narrativa, performativa, através dos artefatos históricos dos sítios em que foram 

encontrados ou construídos (o documento de abolição; uma carta ao rei de Portugal) 

feita por um sujeito legítimo e com poder para tal. Os artefatos em si não são 

corporificados como pertencentes à História antes do momento em que são tomados 

como documentos ou objetos históricos tal como vemos com os textos considerados 

apócrifos; artefatos apócrifos servem para tornar outros artefatos legítimos nas disputas 

discursivas pelo poder que são ideologicamente enviesadas. Portanto, ―[a] pesquisa 

histórica é um processo de interpretação de fenômenos históricos, tendo como base um 

referencial que lhe dê sustentação [... lançando] mão de teorias já construídas 

anteriormente (LIMA, 2013, p. 233. Grifos do autor).  

A narrativa histórica é, por si mesma, o resultado de um labor para se criar 

artefatos humanos para que sejam produzidas verdades em contiguidade com a 

produção de identidades, de espaços, de corporificação tanto do sujeito quanto dos 

espaços que ele ocupa. O discurso histórico performa a criação de formas de existência 

e de espaços sem que o referente seja obviamente garantido pelos atos performativos 
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que o interpelam, sem que seja necessário a confirmação física já que outros artefatos 

humanos – a escrita, o apelo ao grafocentrismo como dos materiais históricos, os 

documentos originais produzindo contiguamente histórias originais – são totalmente 

construídas pelas diversas forma de uma ‗parafernália discursiva‘ que os sujeitos 

lançam mão em suas relações sociais. Por isso, [o] discurso nada mais é do que a 

reverberação de uma verdade [...]; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do 

discurso, quando tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a propósito de tudo [...] 

(FOUCAULT, 2006 p. 49).  

O livro didático não é em nenhum momento neutro e nem produz um discurso 

objetivo, isento de interpelações porque um discurso de tal maneira não é mesmo 

possível; o livro é o resultado intersubjetivo do discurso já que a História é a narrativa 

onde a ‗polifonia‘ (uma voz que evoca/recontextualiza outras vozes) é inquestionável, 

pois, não há discursos que sejam isolados em si mesmos. O produto, o texto, nunca está 

pronto em si mesmo. Ele ainda será feito na interação com a pessoa que o lê. Dessa 

maneira, o livro didático se torna um lócus discursivo de produção de ―verdades‖ 

porque a escola é uma instituição amplamente inserida dentro do discurso científico o 

qual promove e dissemina teses que são referenciais, mesmo que o referente não tenha 

jamais a garantia de uma natureza física, papável, contudo, torna-se um referente 

materializado e materializável, além de estar inserido dentro das situações e recursos de 

discursividade dos sujeitos. Isso culmina, então, na conclusão imprecisa de que um 

sujeito diante de um livro de História está diante de ―um baú de discursos materialmente 

verdadeiros‖, porque as enunciações e instancias performativas do ato materializam 

efeitos de verdade. Dessa forma, o livro com sua narrativa se torna um local perigoso, 

porque pode vir a ser um promulgador de colonialidade do poder, porque dociliza, 

disciplina e instrumentaliza os corpos dos sujeitos dentro das estruturas do poder 

patriarcal.  

 

2. O LIVRO CAMINHO DAS CIVILIZAÇÕES DE MORAES 

 

A unidade VI deste livro está voltada para os aspectos históricos da colonização 

na América e tem como título central ―Colonização do Novo Mundo‖. Possui cinco 

capítulos com subtópicos trabalhados. Através dos títulos podemos concluir que a 

narrativa de Moraes (1998), em geral, percorre um caminho em que produz mais apelo 

sobre questões econômicas e políticas da constituição do Brasil com a colonização uma 
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vez que o capítulo 22 que trata sobre ―Os primeiros habitantes do Brasil‖ possui apenas 

quatro páginas de narrativa histórica ao passo que o capítulo 23 sobre ―A economia 

colonial‖ possui onze páginas e o capítulo 24 (A ordem política da colônia) possui nove. 

Esses números devem ser compreendidos como índices para o que se quer falar, o que 

se pode narrar, historicizar dentro dos fatos históricos constitutivos deste país. Trata-se 

do que se quer falar ou falar primeiro e do tanto que se dispendia para determinados 

assuntos (cf. PRATT, 1991). Conclui-se que a política e a economia sempre foram 

fatores com maior dimensão e peso histórico do que a História dos povos da América 

que desaparece depois deste parco tratamento da unidade V no livro de Moraes (1998), 

pois as outras unidades vão tratar de questões modernas do mundo sem levar em 

consideração a (re)existência desses povos. O povo negro, da mesma maneira, aparece 

nas partes que denotam da escravidão à abolição. Em seguida é sufocado pela narrativa 

que trata de outros assuntos do país sem observar a questão afro. Observa-se, desta 

maneira, que a narrativa possui caráter ‗onto-epistemicida‘ em relação aos povos 

indígenas e os povos negros perpetuando a falsa e indigna impressão de integração 

plena nos sistemas político-econômicos e reiterando pelo não-dito, ou seja, por aquilo 

que não se fala na narrativo do livro, a falácia da democracia racial no Brasil.  

Com essa articulação na narrativa histórica tanto o povo negro quanto o indígena 

são construídos dentro do ―complexo de Tia Anastácia‖ em que, segundo Sales Jr. 

(2006, p. 230-231. Grifos do autor), ―a pessoa negra aparece ‗como se fosse da família‘ 

ou como sendo ‗quase da família‘. A proximidade social quase nunca transpõe o limite 

do ‗como se‘ ou do ‗quase‘‖. Nesta análise, negros e indígenas corporificam neste onto-

epistemícidio – em que se apaga o ser, o saber e, por isso, o eu – nesta narrativa 

histórica como se fossem importantes para a História do Brasil ou quase dignos de 

escrutínio de complexa historiografia: figuram-se à beira, à margem, são fixados nas 

beiradas, empurrados para os barrancos na narrativa em História e também na vida real, 

pois, são essas narrativas atos performativos de constituição dos sujeitos. São colocados 

mais como adereço ou ornamento; fazem parte, mas não são o centro em nenhum 

momento; participam da cena, mas são figurantes; são inscritos na descrição, mas 

pulverizados nos predicados, salpicados nas reticências; fala-se das diferenças entre os 

povos e etnias, mas são referenciados pelo conjunto geral, por um dêitico comum: eles; 

mesmo que eles signifique muita discrepância, divergências e falta de afinidades 

reconhecidas pelo historiador. Porém, o que o discurso histórico reforça é a oposição da 

anti-identidade indígena e negra (colonizada/escravizada) à identidade do colonizador: é 
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um negrocídio e indigenicídio historicamente incidental, em que poderia ser evitado, 

mas não o fizeram; um grupo de pessoas sem ―Fé‖, sem ―Lei‖, sem ―Rei‖, 

selvagilizados e tribalizados corre o risco de não escrever História alguma. Mesmo que 

a desculpa de um historiador seja a metodologia histórica, pela ausência de artefatos 

para melhores detalhes, pela falta de vontade em tê-los ouvido, poderíamos dizer que a 

metodologia em História privilegia determinados tipos de saberes e seres e promovem 

determinado eu-rocêntrico, pois, se tem o grafocentrismo como base legítima para 

atestar documentalidade destrói toda uma cadeia de saberes fundada na oralidade, no 

exercício da boca, no discurso contra-papel, sem tipos e tipografias, sem a semiótica de 

grafemas, sem essa parafernália tecnológica toda e contra regimes de legitimidade 

grafocêntrico.  

 

2.1 A NARRATIVA SEMIÓTICA DO PERÍODO COLONIAL: A 

FOLCLORIZAÇÃO DO POVO NEGRO E INDÍGENA 
 

 Toda e qualquer imagem colocada nos espaços dos textos é compreendida aqui 

como uma forma de compor a enunciação do discurso, de combinar gêneros diferentes, 

isto é, narrativas diferentes e produzir determinado discurso. A pintura, a fotografia, a 

gravura são formas de textos bastante utilizadas nos textos de História. Se 

compreendemos que todo dizer é um fazer (AUSTIN, 1972), compreendemos que toda 

imagem também carrega o potencial performativo de fazer algo no mundo. Partindo 

deste ponto, o livro de Moraes (1998) traz quarenta imagens nos cinco capítulos que 

compõem a unidade V. São mapas, obras famosas, uma fotografia e desenhos para o 

próprio livro que da mesma forma que sua narrativa tipográfica, produz uma narrativa 

de referencialidade do real pelas instâncias de legitimidade das imagenss: encontra-se 

no livro, referendadas por um historiador, obras de pessoas que viveram aqui naquela 

época etc.  Por isso, não são imagens dissociadas dos textos porque elas mesmas são 

partes textuais da narrativa dos capítulos. Podem parecer dissociadas, mas estão mal-

contextualizadas por não relacionarem diretamente a algum trecho específico da 

narrativa, por não seguirem depois de dois pontos (:) que explicitariam a continuidade 

da narrativa com a imagem: 
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Essas imagens são exemplos trazidos no livro Caminhos. As duas primeiras em 

dois capítulos diferentes visto do que elas estão abordando. A imagem 1 está na 

narrativa cruel de ―A conquista‖ espanhola no capítulo 21. Nesta parte existe um dizer 

veemente contra o pensamento europeu das barbáries que na América cometeram: [os 

europeus] procuravam mostrar suas campanhas como ‗civilizadoras‘, ‗positivas‘ e, 

sobretudo, ‗vitoriosas‘. [...] a conquista foi o passo inicial que teria continuidade através 

do também violento processo de colonização‖ (MOARES, 1998, p. 175. Grifos do 

autor). Contudo, as imagens são pouco exploradas e contextualizadas dentro dos 

processos de significação tendo função meramente alegórica. A pintura de Debret, 

juntamente as imagens 2 e 3 não têm nenhuma relação direta com o texto ou qualquer 

denotação no discurso de Moraes (1998). Promove um intertexto, ou mesmo a 

naturalização das selvagerias da escravidão empunhadas pelos escravagistas europeus; 

uma mulher trabalhando com a cara vendada, ou sem rosto promove uma casualidade, 

uma naturalização por tratá-la como alegoria, um enfeite para o texto em si; o índio em 

pé com suas lanças, penas, descalços e com a genitália à mostra, nada mais ―exótico‖. 

Há, assim que se preocupar com a beleza estética das obras, para que elas não ofusquem 

a dor daquilo que narram. A alegoria sem qualquer ato problematizador incorre em 

produzir formas naturalizadas no livro de História e faz dos seres narrados figuras 

folclóricas e mitológicas sem conexão com o presente porque o discurso narrativo 

encarcera esses povos nas senzalas, nas ―aldeias de selvagerias tribais‖, nos quilombos 

sem acesso às cidades, nas formas de dominação da época, na nudez exótica de outrora, 

no seu ―animalismo‖ próprio descrito: a narrativa de uma História sempre segmentada 

performa desconexões dos sujeitos com o passado, produz o sentimento de superação, 

de incapacidade de analisar como os regimes de outrora se ressignificaram, se 

Da esquerda para direita: Imagem 1 (MORAES, 1998, p. 175): ―Esta gravura do século XVI mostra a morte 

do chefe asteca Montezuma no lago Texcoco.‖; Imagem 2 (MORAES, 1998, p. 189): não há qualquer 

menção a este desenho de uma mulher escravizada campesina com uma máscara tapando sua face; Imagem 

3 (MORAES, 1998, p. 181): ―Índio Tarairiu, em pintura do holandês Albert Eckhout.‖ 

 

Imagem 4: (MORAES, 1998, p. 189): 

―A vida dos escravos no Brasil era 

marcada pela violência, como revela 

este desenho de Debret.‖ 
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modificaram, continuaram a ser aplicados através de uma cortina que invisibiliza formas 

de dominação e regimes de controle sobre esses povos posando-se ao mesmo tempo de 

menos atroz, não nocivos ou não brutais. 

 Com isso, horroriza-se com os relatos das senzalas sofridos, se compadece com 

as pinturas de Debret, mas não sofre nenhum pavor com os horrores do sistema 

penitenciário brasileiro atual que em sua maioria é ocupado pela população negra, 

cativa e posta a regimes de desumanização: considera-se, assim, que as penitenciárias 

não dispõem de qualquer relação com a senzalas porque essas pertencem ao passado 

findado, de estrutura física tal, localizada nas fazendas, nos fundos, vigiadas pelos 

donos; este raciocínio é importante para a continuidade dos domínios de controle. O fim 

histórico da colonização, ou de outros períodos, é meramente narrativo, um viés 

ideológico do discurso para se esquecer determinadas coisas seletivamente, para 

integrar os povos diferentes, nacionalizá-los, e desintegrá-los logo em seguida para que 

aqueles que dominaram continuem a dominar e falar/fazer as mesmas coisas de forma 

diferente, forçando-se a não se lembrar, a construir uma cova para o passado e lá 

determinadas coisas sepultar, produzindo novos predicados para mascararem a velha 

política ocidental: explorar muitos para o bem de poucos. Sempre será mais plausível 

relacionar determinado aparelho celular com o primeiro telefone inventado como a 

evolução ou ampliação das tecnologias, do que relacionar favelas, morros, palafitas e 

prisões com as senzalas daquela época. Isto é, há uma ideologia para que essas 

combinações não sejam reconhecidas como formas tecnológicas de controle uma vez 

que, se quer entender que ―a senzala já foi dissolvida no ato da abolição‖. 

 

2.2 ASPAS NO TEXTO: UM DISCURSO EUROCÊNTRICO CAUTELOSO 

 

Ao longo do texto o autor faz uso de aspas duplas que produzem sentidos 

diversos e ambíguos para a interpretação do/a leitor/a. Vejamos alguns excertos de 

Moraes:  
 

[1] As navegações marítimas e a ocupação das terras então ―descobertas‖ pelos europeus deram início a 

um novo período histórico que colocou, pela primeira vez na história, todo o planeta em relativo contato 

(1998, p. 170. Grifos do autor).  

[2] É interessante perceber que a maioria dos registros feitos e deixados a respeito das conquistas 

europeias na América sempre procuravam mostrar suas campanhas como ―civilizadoras‖, positivas e, 

sobretudo, ―vitoriosas‖ (1998, p. 175. Grifos do autor). 

[3] Imediatamente essas sociedades aborígenes foram identificadas como ―primitivas‖ e verdadeiros 

―fósseis vivos que testemunhavam o passado das sociedades ocidentais‖ (Manuela Carneiro da Cunha) 
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[...] Inicialmente esses povos foram encarados como sociedades incompletas e ―sem história‖ que haviam 

parado no tempo, condenadas ―a uma eterna infância‖ social (1998, p. 179 e 180. Grifos do autor).  

[4] Além disso, havia os constantes conflitos com os indígenas, as dificuldades com a ―esmagadora‖ 

natureza tropical, a distância da Europa [...] (1998, p. 201. Grifos do autor). 

[5] A solução imediata encontrada foi a escravização do indígena, mas isso esbarrava na defesa dos 

jesuítas [...] (1998, p. 205).  

[6] ―[...] o índio não estava ―acostumado‖ ao trabalho e era ―muito preguiçoso‖, enquanto o negro estava 

―acostumado‖ e apto para o trabalho pesado. Obviamente esta explicação perdeu todo sentido (1998, p. 

211. Grifos do autor). 

[7] [...] As dificuldades econômicas tornaram a região [sudeste] pobre em relação ao Nordeste, sem 

condições de importar escravos africanos, dependente, portanto, da mão-de-obra indígena (1998, p. 205. 

Grifos do autor). 
 

O autor utiliza as aspas com o termo descobertas, por exemplo, com cautela, por 

pressupor uma co[n]texutalização de que a América não foi descoberta pelos europeus, 

pois já haviam outros povos aqui vivendo quando eles chegaram. Isto é, as aspas 

carregam a função diacrítica textual de expressar o oposto semântico ao que, de fato, se 

apresenta, como é o caso de ―civilizadoras‖ e ―vitoriosas‖ no excerto 2, ―primitivas‖ no 

excerto 3, ―acostumado‖ e ―muito preguiçoso‖ no excerto 6. Esse discurso ―cauteloso‖, 

entre aspas, na obra de Moraes (1998) pode se tornar disperso e – ao contrário de uma 

reflexão sobre conceitos injustos, danosos e impróprios aos indígenas e negros – 

promover sua iteração de fato, porque na citação, neste caso, na exemplificação de um 

dizer de outrem, reside a possibilidade de dizeres serem novamente iterados garantindo 

que o ato em si tenha seus efeitos (cf. DERRIDA, 1991). Não há nos textos de Moraes 

(1998) uma incisão direta, uma objeção contumaz, a essas ideias indígenas e negros da 

época da colonização nem uma historicização de ideologias que consideram ainda hoje 

os indígenas como povos ―preguiçosos‖ ou os negros como ―mais aptos‖ ao serviço 

braçal; o que torna o ato de dizer citacional sempre um ato perigoso. Neste sentido, as 

aspas se tornam recursos textuais inseguros na garantia de um contra-discurso ao 

discurso hegemônico e eurocêntrico sobre esses povos porque seu uso é cotexualizado 

com outras formas discursivas performando diversas funções semântico-pragmáticas 

provocando ambiguidades porque são utilizadas cotextualmente com diversas funções 

simbólicas antagônicas propriamente como contradizer, reiterar, enfatizar, ironizar, 

referir-se a discurso de outrem etc.  Não há, assim, como garantir isenções citacionais, 

oposição ou ironia já que as aspas apresentam uma multireferencialidade nos textos uma 

vez que os atos de fala não têm seu uptake, ou sua apreensão, assegurada (AUSTIN, 

1972). As aspas não são recursos semânticos óbvios porque são convencionais e 

multireferenciais incorrendo no risco de uma citação promover uma iteração daquilo 

que o texto discorda ou se contrapõe. Contrapõe? Este panorama é tão turbulento porque 
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Moraes (1998) faz uso do itálico em sociedades incompletas no excerto 3 e não traz o 

termo solução no excerto 5 entre aspas: ―A solução imediata foi a escravização [...]‖ 

(MORAES, 1998, p. 205) – talvez um ato falho diante de um discurso eurocêntrico 

cauteloso. Com isso, o autor faz uso de diferentes recursos tipográfico-textuais para 

produzir efeitos de sentidos diversos. O itálico, na maioria das vezes, performa ênfase e 

não contraposição. Com isso, a História é narrada dentro de um padrão de dubiedade, 

confuso e cotexualizado com outros sistemas textuais eurocêntrico-embasados 

favorecendo às hegemonias raciais do branco que não se referem a um texto disciplinar 

específico, mas às diversas formas de textualidade da composição dos discursos: uma 

reportagem na TV, uma tirinha etc. 

Em alguns excertos supracitados podemos encontrar um discurso que tende à 

naturalização da forma de vida imposta pelos colonizadores porque fazem uso de termos 

ideologicamente enviesados que dão determinado tom à interpretação do/a leitor/a. A 

―ocupação‖ ao invés de invasão territorial, o ―contato‖ que de tão genérico que é não 

pressupõe diretamente conflitos sangrentos e genocidas, ―conquistas europeias‖ que 

reitera a América como objeto e propriedade de posse do europeu, bem como os 

indígenas e a necessidade da escravidão; excerto 5: ―a solução imediata foi a 

escravidão‖ não impõe outra saída para a forma europeia de colonizar e os fins passam a 

justificar os meios, pois os europeus se viram obrigados, para manter sua economia, a 

escravizar os povos – há uma justificativa disfarçada em que as vítimas seriam os 

europeus e sua economia; no excerto 7: há uma justificativa da escravidão negra porque 

o índio não produzia da mesma forma que os povos escravizados da Europa. Isto é, o 

texto utiliza em vários pontos argumentos racistas que justificam e reiteram as diversas 

formas de exploração de povos, sua cultura e seus corpos.  

Assim, o texto de Moraes (1998), apesar de ser publicado no final do século XX 

possui um discurso mais eufêmico e mais cautelar com a questões étnicas e raciais, se 

compararmos com as publicações do século XX como de Benevides e de outros autores 

anteriormente apresentadas. Mas, este livro cotextualiza outros e entextualiza formas 

discursivas e racialmente danosas à determinada parte da população. Há também o 

problema da narrativa em tratar essas questões raciais com honestidade em nossa 

História e, por isso, as consideram como ―óbvias‖, ―já resolvidas‖, ―já superadas‖, como 

no excerto 6: ―Obviamente esta explicação perdeu todo sentido‖. Isto se trata de uma 

maneira de furtar-se de uma discussão racial dos tempos atuais e relacioná-la com esses 

outros discursos atravessados e racista-producente. Há um perfazer indireto com o mito 
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da democracia racial que pressupõe igualdade entre negros, brancos e indígenas no país. 

É sobre aquilo que se quer ver, ou ver primeiro (cf. PRATT, 1991), mas também sobre 

aquilo que não se quer ver nunca pelo próprio perigo histórico que ele impõe à 

memória, a construção do povo, a quem nós somos e fomos, porque um discurso 

histórico antirracista é um discurso desconstrutor por incidir diretamente nas estruturas 

que o poder racial foi criado e institucionalizado para que seja possível entender seu 

funcionamento e seus ordenamentos para que se consiga miná-lo, aperta-lhe nas 

fraquezas, puí-lo à exaustão para que se questione o mantimento de determinadas 

estruturas de poder em que determinados discursos, como essas narrativas históricas 

apresentadas, são reiterados no ímpeto de falar (brandamente) sobre, mas ao mesmo 

tempo garantir o status quo de quem continua a dominar e ter os privilégios histórico-

raciais de nossa sociedade. O livro aqui apresentado não se encontra em contraposições 

a esses discursos, é mais eufêmico, perfaz um caminho cautelar, mas disfarça e suaviza 

ideologias raciais que outrora foram escancaradas na História. Em vistas de outras 

obras, é uma obra mais ―generosa‖, mas não necessariamente contradiscursiva porque 

performa atos de fala que naturalizam as relações sociais sem lançar mão de uma 

configuração com o presente; por dissociar-se e amenizar os discursos racistas e iterar 

de forma menos direta e óbvia a constituição memoricida do ensino de História e sua 

narrativa curricular, não desfazendo onto-epistemicídios dos povos negros e indígenas, 

isto é, não minando enfaticamente os atos do discurso colonial em que esses povos não 

eram seres, mas objetos à exploração ou mão-de-obra barata, que não possuíam saberes 

reconhecidos, mas crenças desprezíveis e superstições infundadas. O livro não reitera as 

lutas desses povos para reexistência porque também em sua narrativa, Moraes (1998), 

coloca esses povos pertencentes à figuração do cenário brasileiro ou porque coaduna-se 

de forma mais velada pelo não-dito racista. 

 

2.3 SOBRE OS EUFEMISMOS RACISTAS E AMBIGUIDADES 

CONVENIENTES 
 

Moraes (1998) ao final de cada capítulo traz o que denomina de ―Trabalho com 

texto‖. Neste ponto, o autor apresenta texto de obras específicas ou considerados 

manuscritos originais para propor uma análise e responder a determinadas perguntas 

sobre os textos. No capítulo 21 ele apresenta um texto retirado do livro de François 

Laplantine (Aprender Antropologia) em que traz ―os trechos da controvérsia pública, 

ocorrida em 1550, entre o frei dominicano Bartolomé de Las Casas e o jurista espanhol 
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Sepulvera, sobre a natureza dos indígenas americanos e a relação que o europeu devia 

ter com eles‖ (MORAES, 1998, p. 179). Segundo o texto apresentado de Las Casas os 

indígenas se igual aos gregos e aos romanos, não são tomados como bárbaros, pois 

essas pessoas têm aldeias, ordem políticas, reis que pode ser melhor que a europeia. 

Sepulvera, por outro lado, aponta o contrário. Afirma que os indígenas têm natureza de 

servos e são preguiçosos e é justo que sejam servos pelo amparo da lei divina. Para 

finalizar, Moraes (1998) cita o trecho de Laplatine que afirma que essas ideologias estão 

presentes ainda hoje em nossa cultura. Moraes (1998) apresenta em seguida exercícios 

―constativos‖ sobre o texto apresentados que não problematizam esses discursos e se 

posiciona de maneira ―neutra‖ a eles fazendo incisões bem cautelares e eufêmicas. 

Contudo todo ato que constata é também um ato que performa ou cria a realidade: ―3. 

De acordo com Sepulvera, como devem ser tratados os indígenas que se relacionam mal 

com os europeus? Seu discurso de alguma maneira serve à conquista e colonização? 

Explique.‖ (MORAES, 1998, p. 179). Há, assim, reiterações danosas e esvaziadas de 

criticidade nos textos por sempre ser cauteloso à determinada crítica fazendo se uso de 

um discurso indireto, constativos ou tomando-os como óbvios. No capítulo 22, por 

exemplo, há a reiteração da ideologia do déficit: ―2. Por que, ao fazer a comparação 

entre essas sociedades diferentes, o colonizador português afirma que na sociedade 

indígena ‗falta‘ algo?‖ (MOARES, 1998, p. 185). A pergunta não promove um 

detalhamento ou uma discussão com as afirmações. As afirmações históricas devem ser 

citadas, mas para contextualizá-las dentro do discurso que aponta seus problemas, suas 

materializações, e não as citar como uma constatação de algo que foi anteriormente dito. 

É constatá-lo para colocá-lo diante das estruturas de poder que os sustentam.  

Contudo, o autor também faz algumas perguntas sobre os textos. Perguntas essas 

que têm um caráter mais problematizador da narrativa histórica, como esta referente ao 

relato da indígena Eunice de Paula no livro História dos povos indígenas: 500 anos de 

luta no Brasil: ―3. Através dos relatos dos indígenas é possível identificar formas de 

organização social e cultural próprias de sua sociedade?‖ (MORAES, 1998, p. 185) e 

―4. É possível identificar no país, ainda hoje, traços políticos cujas ‗raízes‘ estejam no 

Brasil colonial? Exemplifique‖ (MORAES, 1998, p. 208). Entretanto, a predominância 

das perguntas é de caráter ―constativo‖, denotadores de um referente específico 

encontrado no texto sem promover uma análise mais profunda à realidade da época e as 

consequências geradas no imaginário e na vida social; o livro não é problematizador dos 

horrores e barbáries da colonização: ―1. Analise o trabalho do escravo nas fazendas do 
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século XIX. 2. No dia-a-dia, como era a vida dos escravos na fazenda: o que comiam, 

quando descansavam, etc.? 3. Qual era o tratamento dado pelos proprietários e feitos aos 

escravos? [...]‖. Estas são perguntas que pelo seu aspecto constativo corroboram à 

folclorização da escravidão exoticizada no imaginário e atuam como promulgadoras de 

atos racistas históricos com negros da atualidade que pessoas, através de ditos jocosos, 

podem reconsiderar ou entextualizar as histórias das senzalas e os abusos humanos 

durante a colonização como categorias alegrorescas e contribuindo para a visão 

deturpada de que não há racismo no Brasil. Folclorizar a colonização e seus aspectos 

desumanos é dotar a esse período uma característica suavizadora importante para que os 

desdobramentos sobre o poder em função dessas hierarquias não sejam questionados e 

sejam mantidos da maneira que estão: o grupo dominante que herdou massivamente o 

controle do poder político e econômico no pais, os brancos, continuam se beneficiando 

dessa construção discursiva.  

Sobretudo, há uma mea culpa do autor quanto a construção das narrativas 

históricas a partir da visão dos indígenas ou os povos negro quando afirma que não 

houve uma preocupação em ouvir os ex-escravos e recolher seu depoimento, e assim, 

morrendo sua história. Em seguida, Moraes (1998) traz um trecho do ex-escravo 

Mariano Pereira dos Santos falecido em 1982 em que narrou os horrores das punições 

nas fazendas no livro Depoimentos de escravos brasileiros organizado por Mário 

Maestri. Um dos problemas que identifico é tratar o texto de forma adicional à narrativa 

da História. É esta adcionalidade, é este lugar depois do texto oficial, o fim do capítulo, 

o lado marginal juntamente com esta adjacência discursiva que inviabiliza que as 

estruturas sejam questionadas pelas narrativas encharcadas de colonialidades porque 

reside nesta fala a falta de documentabilidade, a falta tipográfica, manuscrita, timbrada, 

uma característica sine qua non para que o texto seja um documento legítimo, não 

apócrifo, de status autêntico, uma figura de autoridade em si mesmo. A tudo isso, se 

deve a ideologia de manter o discurso colonial em voga, em plena realização, sem 

contradições e esquecimentos. Mesmo que a escravidão tenha sido abolida no século 

XIX, Moraes (1998, p. 217) ainda o toma como escravo, revelando o discurso porque o 

discurso não pode ser corrompido, desestabilizado: ―1. Analise o trabalho do escravo 

nas fazendas do século XIX.‖ É esta ambiguidade oportunista e perniciosa que permeia 

os discursos históricos; ―o trabalho do escravo‖ pode se referir ao escravo comum no 

século XIX, mas aponta também para o enunciador da escravidão, o entrevistado, a 

Mariano Pereira dos Santos, um dos poucos delatores oficialmente ouvidos, que mesmo 
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morrendo quase cem anos após a abolição recebeu depois de morto o nome ―escravo‖, 

para marcar seu lugar de fala, de existência e impor limites aos seus horizontes. Isto é a 

manutenção da ideologia escravocrata em nossos fazeres diários, em nosso livro de 

História. Essas pessoas ―até‖ podem ser ouvidas, mas que mantenham-se em seus 

lugares, comportem-se e sejam cordiais com as estruturas de poder para que não haja 

grande mobilidade, deslocamentos e, o pior, questionamentos estruturais. Esta é um 

pedaço da narrativa num livro de História em que ―um homem nasce escravo e morre 

escravo‖ mesmo quase cem anos depois.  

 Pode-se verificar dessa maneira que há uma composição sempre muito complexa 

do discurso em torno do assunto. Nenhuma obra traz consigo o todo discursivo possível 

àquilo que se destina. Não seria justo esperar que todos os textos fossem diretamente 

referidos por Moraes (1998), que esmiuçasse à exaustão. Mas, tomando o texto como 

um discurso enviesado de política, seria mais plausível ter um texto que questionasse 

determinadas estruturas em suas narrativas. Com isso, podemos pensar, nessa 

impossibilidade do todo, porque ele nunca está pronto, porque ele não existe em lugar 

algum e tornar o discurso, esse textual sobre a colonização como pertencente a uma 

fractabilidade discursiva, inerente ao ato de fala. Isto é, o texto é um pedaço de um todo 

impossível de ser montando, de ser trazido à toda, de ser revisitado em algum lugar: não 

há um todo, se não nas infinitas interações do resto impossíveis de serem todas reunidas 

num tempo e num espaço comum. Há vários discursos que se entrecorporificam, que se 

mesclam, em grandes ou pequenas quantidades e eles não podem ser alcançados 

diretamente. Por isso, essa narrativa da colonização é apenas um resto de um todo 

narrativo impossível de ser quantificado, qualificado ou circunscrito. É um conjunto de 

fragmentos organizados, pedaços de um todo discursivo que não é físico ou sólido em 

lugar algum. Possui uma estrutura parcialmente visível e completamente inacabada 

pelos processos de entextualizações; a incapacidade de dizer tudo ao mesmo tempo o 

tornar o referente sempre completo e acabado. A narrativa histórica é isso, permeada 

pela fracatabilidade, é sempre um discurso parco e sem fim, porque não há limites sobre 

como se pode dizer, narrar, discursar aquilo que se convencionou como fatos, artefatos e 

outras coisas.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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A análise nos permite verificar que existe um discurso menos ácido, mais 

comportado e eufêmico em comparação com outros textos históricos do século XX. 

Entretanto, por reiterar o período e, discretamente, reforçar a colonização dentro dos 

padrões que envolve a economia e a política da época, o livro mantém e assegura uma 

visão eurocêntrica em conformidade com os regimes de colonialidade (de poder, de 

saber e de ser) que surgiram por apresentar narrativas onto-epistemicidas quanto ao 

povo negro e indígenas, ambos escravizados e violentados pela colonização por vezes 

justificado no livro através da necessidade de expansão econômica e consolidação 

política da colônia. As imagens históricas apresentadas não são problematizadas, 

laçadas a um espectro de neutralidade contribuindo para uma folclorização e exotismo 

dos povos e dos regimes de poder da época, não mantendo qualquer conexão com o 

presente e sepultadas num passado esquecível e ―longínquo‖. Os textos de Moraes 

(1998) nos capítulos apresentam uma narrativa condescendente ao próprio europeu da 

colonização por não propor ou problematizar de maneira mais incisiva e reiterar 

performativamente ideologias eurocêntricas mesmo de forma cautelosa através de 

recursos diacríticos semântico-textuais, como as aspas duplas e o itálico. A 

possibilidade contra-discursiva dos textos é enfraquecida por meio de atividades que 

procuram aspectos constativos nos textos sem qualquer problematização profunda entre 

os aspectos coloniais vigentes. Há nisso tudo uma segmentação histórica na narrativa 

em que torna o processo narrado estanque da realidade atual como manobra para que 

não seja possível relacionar os fatos e cobrar determinadas responsabilidades históricas; 

o texto (histórico) nunca está completo e encerrado em si mesmo e são essas brechas 

discursivas pela fractabilidade que nos permite contra-dizê-lo, modifica-lo e resignficá-

lo.  
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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo investigar a representação étnico-racial em textos do 

livro didático de língua portuguesa Português Trilhas e Tramas 1 do ensino médio, e, 

recomendado pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2018/2020, a partir da 

análise dos gêneros discursivos nele presentes. O poema Vozes Mulheres e um 

fragmento do romance Ponciá Vicêncio da escritora Conceição Evaristo são utilizados 

como corpus de análise. Para alcançar este objetivo, a proposta se ancora na perspectiva 

teórica da Análise de Discurso Crítica, especialmente na visão de discurso como forma 

de representação em Fairclough (2003). Também serão utilizadas como aporte teórico 

questões sobre ideologia formuladas por Thompson (2000), sobre representações 

culturais e étnicas fomentadas por Bhabha (2013) e sobre identidade expressas por Hall 

(2014) e Silva (2000). Como resultados, desejo evidenciar, nos gêneros discursivos 

analisados, discursos que expressam dois tipos de representações étnico-raciais: uma 

pautada na representação hegemônica que revela a perpetuação de paradigmas com a 

ideologia atuando para a manutenção dos discursos e das práticas de exclusão; e, por 

outro, discursos atuando com ideologias que visam promover rupturas nos discursos 

hegemônicos e que, por isso, agem como forma de mudança social, ao trazer novas 

práticas discursivas para o livro didático de língua portuguesa. 

 

Palavras-chave: discurso; representação; ideologia. 

Abstract 

This work aims to investigate ethnic-racial representation in texts of the Portuguese-

language textbook Trilhas e Tramas 1 of the high school, and, recommended by the 

National Program of Didactic Book (PNLD) 2018/2020, from the analysis of the genres 

present. The poem Vozes Mulheres and a fragment of the novel Ponciá Vicêncio by the 

writer Conceição Evaristo are used as corpus of analysis. To achieve this goal, the 

proposal is anchored in the theoretical perspective of Critical Discourse Analysis, 
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especially in the view of discourse as a form of representation in Fairclough (2003). 

Questions about ideology formulated by Thompson (2000), on cultural and ethnic 

representations fostered by Bhabha (2013) and on identity expressed by Hall (2014) and 

Silva (2000) will also be used as a theoretical contribution. As results, I wish to 

highlight, in the analyzed discursive genres, discourses that express two types of ethnic-

racial representations: a pattern in the hegemonic representation that reveals the 

perpetuation of paradigms with the ideology acting for the maintenance of discourses 

and practices of exclusion; and, on the other hand, discourses acting with ideologies that 

seek to promote ruptures in hegemonic discourses and, therefore, act as a form of social 

change, by bringing new discursive practices to the Portuguese language textbook. 

 

Keywords: discourse; representation; ideology. 

 

1. Vozes da Representação 

 

Este estudo tem por objetivo analisar a representação étnico-racial em textos do 

livro didático de língua portuguesa Trilhas e Tramas 1 do ensino médio, aprovado pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2018-2020. Este programa possui um 

manual que avalia os livros didáticos a partir de oito princípios. Para este estudo, é 

destacaremos três destes:  

6. a promoção positiva da imagem de afrodescendentes e dos povos do 

campo, considerando sua participação e seu protagonismo em diferentes 

trabalhos, profissões e espaços de poder;  

7. a promoção da cultura e da história afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros, dando visibilidade a seus valores, tradições, 

organizações, conhecimentos, formas de participação social e saberes 

sociocientíficos, considerando seus direitos e sua participação em diferentes 

processos históricos que marcaram a construção do Brasil, valorizando as 

diferenças em nossa sociedade multicultural; por fim,  

8. a abordagem, no livro didático, da temática das relações étnico-raciais, 

do preconceito, da discriminação racial e da violência correlata, visando à 

construção de uma sociedade antirracista, solidária, justa e igualitária. (MEC, 

2017). 

Estes critérios, dentre outros, são utilizados na análise do livro didático e são 

responsáveis por sua aprovação ou reprovação no PNLD. Os três princípios possuem 

em comum a temática étnico-racial como fundamento. É oportuno mencionar que eles 

estão em consonância com a lei 10.639/2003, que prevê a inclusão obrigatória da 

temática história e cultura afro-brasileira nos currículos nacionais de educação.  

A invisibilidade vivenciada pela população negra e por sua história e cultura 

encontrou, em dispositivos como a lei 10.639, uma razão legal para deixar de existir nas 

escolas do Brasil. No entanto, o que se verifica é que, apesar de decorridos quinze anos 

da promulgação da lei, a história e a cultura afro-brasileira é ainda pouco representada. 

O guia da PNLD 2018 corrobora tal afirmação assinalando que: 
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A despeito da importância desses temas, ainda são poucas as coleções que os 

exploram, de modo a dar base a um trabalho consistente em sala de aula. 

Assim, recomenda-se que, ao usar o livro didático, os professores 

complementem suas práticas trazendo para o debate as temáticas que en-

volvam as culturas afro-brasileiras e indígenas, bem como incluam em seu 

acervo didático autores afro-brasileiros e indígenas, para além dos que já se 

encontram nas coleções aprovadas no âmbito do PNLD 2018. (MEC, 2017). 

A ausência de discursos que tematizem cultura afro-brasileira contribui para a 

perpetuação dos estereótipos fixados no imaginário social brasileiro e que conferem à 

população negra o lugar da invisibilidade social. Tal perpetuação culmina na 

manutenção de formas de dominação e de continuidade do racismo, uma vez que 

apresenta o negro sempre em situações de subalternidade. Nesse sentido, este estudo 

intenciona analisar quais textos/vozes/discursos permeiam as representações étnico-

raciais nos textos do corpus, de modo a constatar se são vozes que sustentam o discurso 

hegemônico da dominação ou vozes/discursos que trazem novas perspectivas de 

representação para a pessoa negra. 

 

2. Contextualização 

 

Trilhas e Tramas 1 é um dos poucos livros, das coleções do Programa Nacional do 

Livro Didático 2018-2020, em que é possível perceber uma mudança de paradigmas, 

uma vez que, nele, é possível identificar o negro sendo representado tanto em situações 

que o retiram da invisibilidade, quanto em situações que reforçam o lugar de dominação 

no qual este sujeito foi posto historicamente. Esta constatação revela que, nos discursos 

expressos neste livro didático, há tensão e foco de luta ideológica.  

No volume analisado, é possível identificar quatro seções distintas: Integrando 

Linguagens (relacionada à linguagem, à interação, aos gêneros, à intertextualidade, etc); 

Literatura e Leitura de Imagens (focada no texto literário); Gramática e Estudo da 

Língua (abordagem dos aspectos de análise linguística) ; e Produção de Textos Orais e 

Escritos. O corpus deste trabalho foi retirado da seção Literatura e Leitura de Imagens. 

O fragmento do romance Ponciá Vicêncio pertence à subseção intitulada Literatura e o 

Cenário Urbano, enquanto o poema Vozes-mulheres integra a subseção Vozes poéticas 

femininas, afrodescendentes e africanas contemporâneas. Os dois textos estão 

acompanhados de exercícios de interpretação que mobilizam conhecimentos sobre 

gramática, bem como sobre a temática trabalhada nos textos. A seguir são apresentados 

os pressupostos teóricos e metodológicos que orientam este estudo. 

 

3. Método e Teorias em Ação  
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 A Análise de Discurso Crítica (ADC) é uma proposta teórico-metodológica que 

analisa práticas sociais com atenção aos discursos que as permeiam.  É uma forma de 

crítica transitiva das construções discursivas das práticas (seu elemento reflexivo); bem 

como uma crítica intransitiva das dimensões discursivas das práticas. Além disso, a 

ADC é engajada criticamente com o mundo contemporâneo e possui caráter 

emancipatório.  

. Considerando estas informações acerca da ADC, aponto que o estudo 

apresentado neste artigo foi desenvolvido sob a perspectiva teórico-metodológica da 

ADC, especialmente na visão de discurso como forma de representação em Fairclough 

(2003). Como suporte à ADC, recorrerei às questões teóricas acerca da ideologia, 

formuladas por Thompson (2000), das representações culturais e étnicas, fomentadas 

por Bhabha (2013), e sobre identidade expressas por Hall (2014). 

 No que concerne ao discurso, são pertinentes algumas reflexões fomentadas por 

Chouliaraki e Fairclough (1999). Estes autores apresentam a vida social como 

constituída por práticas, as quais são construídas ao longo da vida social nos mais 

diversos domínios: político, econômico, cultural, etc. Cada prática reúne diversos 

elementos da vida em formas e relações específicas.  

Nesta perspectiva, o discurso é apresentado, por Chouliaraki e Fairclough 

(1999), como um dos elementos da prática que se relaciona de forma dialética com os 

outros três elementos (atividade material, fenômenos mentais e relações sociais). 

Segundo os autores, o discurso ―é uma forma de poder; um modo de formação de 

crenças/valores/desejos; uma instituição; um modo de relacionamento social; uma 

prática material.‖ (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p.6).  

Toda prática social combina recursos físicos e simbólicos e suas articulações são 

fonte de criatividade discursiva. Nesta perspectiva, o discurso é sempre um momento 

significativo, pois todas as práticas são reflexivas. As redes de prática são mantidas em 

determinados lugares pelas relações sociais de poder. Nas mudanças de articulações, 

ocorrem lutas pelo poder que revelam relações de dominação (classe, gênero, raça, etc) 

difundidas nas práticas de uma sociedade.  

Em Fairclough (2003), há uma ampliação acerca dos conceitos que envolvem a 

constituição dos elementos das práticas. Nesta abordagem, os elementos passam a ser 

cinco: discurso; pessoas; mundo material; ação e interação e relações sociais. O 
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diagrama a seguir compara ilustrativamente a relação entre tais elementos, tanto na 

perspectiva de Chouliaraki e Fairclough (1999), quanto em Fairclough (2003): 

 

 

Fonte: autoras 

Na perspectiva apresentada por Fairclough (2003), o discurso, enquanto 

elemento da prática social, surge figurando de três formas na prática social: como 

gênero (forma de ação, e que seria o seusignificado acional), como discurso (forma de 

representação, significado representacional) e como estilo (forma de ser, relacionado ao 

significado identificacional).  

Para este estudo, interessa destacar o papel do discurso enquanto forma de 

representação. Fairclough (2003) percebe o discurso como forma de representar 

aspectos do mundo (processos, relações, e estruturas do mundo material e do mundo 

mental, isto é, sentimentos, crenças, etc). O autor argumenta que: 

[...] discursos não apenas representam o mundo tal qual ele é (ou melhor, 

como é visto), eles são também projetivos, imaginários, representando 

mundos possíveis que são diferentes do mundo atual, e relacionados a 

projetos de mudar o mundo em direções específicas
7
. (FAIRCLOUGH, 2003, 

p.124). 

Neste sentido, é possível afirmar que um discurso particular pode produzir várias 

representações específicas, uma vez que estas representações estão relacionadas a 

projeções subjetivas do sujeito que constrói o discurso, revelando aspectos de suas 

                                                           
7
Tradução livre 
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crenças e de seus valores. Assim, um mesmo ‗objeto‘ do mundo material pode receber 

representações diversas entre si. 

Sobre as representações étnicas e culturais, recorrerei às reflexões fomentadas por 

Homi Bhabha (2013) em O local da cultura. Neste livro, Bhabha entende o político 

como performance, deste modo o autor reflete sobre como os sujeitos são formados nos 

‗entre-lugares‘ da diferença e sobre como as estratégias de representação ou aquisição 

de poder são formuladas. Segundo Bhabha,  

[...] a representação da diferença não deve ser lida apressadamente como o 

reflexo dos traços culturais que emergem em momentos de transformação 

histórica. O ‗direito‘ de se expressar através da periferia do poder e do 

privilégio autorizados não depende da persistência da tradição; ele é 

alimentado pelo poder da tradição de se reinscrever através das condições de 

contingência e contraditoriedade que presidem sobre as vidas dos que estão 

‗na minoria‘. (BHABHA, 2013, p. 21).   

A questão evidenciada por Bhabha remete ao hibridismo que constitui as 

identidades e suas representações. Ao reencenar o passado, os sujeitos considerados 

como minorias (raça/classe/gênero) realizam representações que revelam outras 

temporalidades culturais, o que gera conflitos acerca do que seria uma ‗fronteira‘ nas 

diferenças culturais.  

Tal questão será mobilizada neste estudo de modo a auxiliar no processo de 

compreensão acerca da mudança que ocorre na construção da representação, que, por 

meio dos hibridismos presentes no discurso, aponta para foco de luta nas ordens de 

discursos hegemônicas vigentes. 

Neste estudo, recorro ao conceito de ideologia proposto por John Thompson 

(2011) em Ideologia e Cultura Moderna: Teoria social crítica na era dos meios de 

comunicação de massa. Neste livro, Thompson aponta para o conceito de ideologia 

como forma de estabelecimento e sustentação das relações sociais de poder.  

Segundo Thompson (2011, p. 75), esta concepção ―está primeiramente interessada 

com as maneiras como as formas simbólicas se entrecruzam com relações de poder‖. 

Para o autor, ―estudar ideologia é estudar as maneiras como o sentido serve para 

estabelecer e sustentar relações de dominação‖. (THOMPSON, 2011, p. 76). 

Esta concepção será utilizada na proposta teórico-metodológica deste estudo,uma 

vez que implica compreender a forma como as ideologias são mobilizadas, em um 

processo que não é estanque/fixo. No processo de controle do poder, por parte dos 

grupos hegemônicos, as estratégias podem se alterar garantindo a este grupo a 
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manutenção das relações de dominação ou a perda da hegemonia para outro grupo, o 

que configuraria alteração nas ordens de discurso. 

Estas reflexões possibilitam concluir que a hegemonia (relações de dominação 

baseadas no consentimento que possibilitam a naturalização das práticas e suas relações 

sociais) é um estado relativo de permanência que, como argumenta Fairclough (1999), 

nas relações de articulação (desarticulação e rearticulação) entre práticas, pode se 

alterar. 

Sobre identidade, recorri às reflexões propostas por Stuart Hall (2014) em A 

identidade cultural na pós-modernidade. Segundo Hall (2014), raça deve ser pensada 

como categoria discursiva, uma vez que se constrói na e pela linguagem. Dessa forma, o 

autor argumenta sobre a necessidade de se pensar a cultura nacional levando em 

consideração a diferença. Segundo Hall (2014):  

Em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, deveríamos pensá-

las como constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença 

como unidade ou identidade. Elas são atravessadas por profundas divisões e 

diferenças internas, sendo "unificadas" apenas através do exercício de 

diferentes formas de poder cultural. Entretanto- como nas fantasias do eu 

"inteiro" de que fala a psicanálise lacaniana - as identidades nacionais 

continuam a ser representadas como unificadas. (HALL, p.36, 2014). 

As reflexões acerca da constatação da unificação das culturas nacionais, por 

Hall, dialogam com as reflexões realizadas por Thompson (2011). Retomo Ideologia e 

Cultura Moderna: Teoria social crítica na era dos meios de comunicação de massa, 

para destacar as cinco formas apresentadas por Thompson para exemplificar os modos 

pelos quais a ideologia opera: legitimação, dissimulação, unificação, fragmentação e 

reificação. 

Para este estudo é útil destacar a unificação (THOMPSON, 2011), forma de 

operação da ideologia que, no nível simbólico, representa a ideia de uma identidade 

coletiva independente de algo que possa fragmentá-la. A grande questão é que ―ao unir 

indivíduos de uma maneira que suprima as diferenças e divisões, a simbolização da 

unidade pode servir, em circunstâncias particulares, para estabelecer e sustentar relações 

de dominação‖. (THOMPSON, 2011, p. 86). Nesta perspectiva, não representar a 

diferença favorece grupos hegemônicos que, por meio da ideia de unificação, 

permanecem representando apenas uma identidade como "boa"/"adequada", o que 

reserva a todas as demais identidades os lugares da subalternidade. 

 

4. Representações e significações: análise do corpus. 
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Chouliaraki e Fairclough (1999) argumentam que dentro do estudo da 

transdisciplinaridade, o panorama da condição da linguagem na Modernidade Tardia 

tem sido usado para definir uma agenda de pesquisa para a ADC que, a partir das 

concepções de vida social constituídas por práticas e por discurso como um desses 

elementos das práticas sociais, desenvolve um método que visa analisar: primeiro, um 

problema; segundo, os obstáculos que este problema encontra; terceiro, 

funcionalidade(s) do problema na prática; quarto, possíveis maneiras de superar os 

obstáculos; e quinto uma reflexão sobre a análise. 

Ancorado no arcabouço teórico de Chouliaraki e Fairclough (1999), este estudo 

tenciona investigar, enquanto problema, uma atividade prática relacionada à função 

ideacional do discurso. O corpus é formado por dois textos literários (um fragmento de 

romance e um poema, ambos de mesma autoria) que serão transcritos integralmente, tal 

qual aparecem no livro didático do qual foram extraídos, a seguir nos quadros 1 e 2. Em 

seguida, apresentamos a análise. 

 

Quadro 1 – Fragmento do romance Ponciá Vicêncio 

Quando os filhos de Ponciá Vicêncio, sete, nasceram e morreram, nas primeiras perdas ela sofreu muito. 

Depois, com o correr do tempo, a cada gravidez, a cada parto, ela chegava mesmo a desejar que a criança 

não sobrevivesse. Valeria a pena pôr um filho no mundo? Lembrava-se de sua infância pobre, muito 

pobre na roça e temia a repetição de uma mesma vida para os seus filhos. O pai trabalhava tanto. A mãe 

pelejava com as vasilhas de barro e tinham apenas uma casa de pau a pique coberta de capim, para abrigar 

a pobreza em que viviam. E esta era a condição de muitos. Molambos cobriam o corpo das crianças que 

até bem grandinhas andavam nuas. Entretanto, assim que as meninas cresciam um pouco, as mães 

providenciavam panos para tapar-lhes o sexo e os seios. Crescera na pobreza. Os pais, os avós, os bisavôs 

sempre trabalhando nas terras dos senhores. A cana, o café, toda a lavoura, o gado, as terras, tudo tinha 

dono, os brancos. Os negros eram donos da miséria, da fome, do sofrimento, da revolta suicida. Alguns 

saíram da roça, fugiam para a cidade, com a vida a se fartar de miséria, e com o coração a sobrar 

esperança. Ela mesma havia chegado à cidade com o coração crente em sucessos e eis no que deu. Um 

barraco no morro. Um ir e vir para a casa das patroas. Umas sobras de roupa e de alimento para 

compensar um salário que não bastava. Um homem sisudo, cansado, mais do que ela talvez, e 

desesperançado de outra forma de vida. Foi bom os filhos terem morrido. Nascer, crescer, viver para quê? 

[...] De que valera o padecimento de todos aqueles que ficaram para trás? De que adiantara a coragem de 

muitos em escolher a fuga, de viverem o ideal quilombola? De que valera o desespero de Vô Vicêncio? 

Ele, num ato de coragem-covardia, se rebelara, matara uns dos seus e quisera se matar também. O que 

adiantara? A vida escrava continuava até os dias de hoje. Sim, ela era escrava também. Escrava de uma 

condição de vida que se repetia. Escrava do desespero, da falta de esperança, da impossibilidade de travar 

novas batalhas, de organizar novos quilombos, de inventar outra e nova vida. 

EVARISTO, Conceição. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2003, p. 82-83. 

 

Quadro 2 – Poema Vozes Mulheres 

Vozes-Mulheres 

 

 

A minha voz ainda 
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A voz de minha bisavó 

ecoou criança 

nos porões do navio. 

ecoou lamentos 

de uma infância perdida. 

 

A voz de minha avó 

ecoou obediência 

aos brancos-donos de tudo. 

 

A voz de minha mãe 

ecoou baixinho revolta 

no fundo das cozinhas alheias 

debaixo das trouxas 

roupagens sujas dos brancos 

pelo caminho empoeirado 

rumo à favela 

 

A minha voz ainda 

ecoa versos perplexos 

com rimas de sangue 

        e 

        fome. 

 

ecoa versos perplexos 

com rimas de sangue 

        e 

        fome. 

 

A voz de minha filha 

recolhe todas as nossas vozes 

recolhe em si 

as vozes mudas caladas 

engasgadas nas gargantas. 

A voz de minha filha 

recolhe em si 

a fala e o ato. 

O ontem – o hoje – o agora. 

 

Na voz de minha filha 

se fará ouvir a ressonância 

O eco da vida-liberdade. 

 

 

EVARISTO, Conceição. In: DUARTE, Eduardo 

de Assis. Memória Viva. Estado de Minas, 6 maio 

2006. Pensar, p. 1-3. 

 

 

 

4.1 Análise da conjuntura 

 

Chouliaraki e Fairclough caracterizam conjuntura como ―conjuntos relativamente 

duráveis de pessoas, materiais, tecnologias, e, portanto, práticas (em seu aspecto como 

permanências relativas) em torno de projetos sociais específicos‖ (CHOULIARAKI; 

FAIRCLOUGH, 1999, p. 22). As conjunturas permitem que possamos traçar ao longo 

tempo o efeito de eventos individuais, bem como de séries de eventos ligados 

conjunturalmente em práticas de sustentação e transformação. Um dos aspectos da 

análise de conjunturas é localizar o discurso e vinculá-lo às suas circunstâncias e 

processos de produção e consumo, o que traz a questão sobre como o discurso é 

interpretado. 

Nesse sentido destaco os seguintes fragmentos do romance Ponciá Vicêncio, 

expresso no livro didático analisado, a fim de tecer algumas considerações acerca dos 

processos envolvidos na construção do sentido no texto: 

a) Lembrava-se de sua infância pobre, muito pobre na roça e temia a repetição de uma 

mesma vida para os seus filhos. 

b) esta era a condição de muitos. Molambos cobriam o corpo das crianças que até bem 

grandinhas andavam nuas. 

c) Os negros eram donos da miséria, da fome, do sofrimento, da revolta suicida. 

d) Foi bom os filhos terem morrido. Nascer, crescer, viver para quê? 
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e) Sim, ela era escrava também. Escrava de uma condição de vida que se repetia. Escrava 

do desespero, da falta de esperança, da impossibilidade de travar novas batalhas, de 

organizar novos quilombos, de inventar outra e nova vida. 

 

Nos trechos acima, percebemos a representação de pessoas negras como sujeitos 

pobres; que, devido à pobreza, vestem molambos (quando têm o que vestir); miseráveis, 

e que, portanto, melhor seria que nem vivessem. E que, ainda que não fossem como os 

escravizados do período colonial, permaneciam escravos de uma condição de vida que 

se repete em outro contexto histórico, tão tóxico quanto, pois vivem sem esperança e em 

desespero. Tal interpretação remete a uma representação da pessoa negra em situação 

social de subalternidade. 

Os fragmentos destacados trazem questões semânticas (como a utilização de 

metáforas) que permitem tal constatação. É útil recorrer às considerações de Teun Van 

Dijk (2017), que argumenta que o significado do discurso pode variar com o contexto e 

essa variação pode ser identificada de várias formas: a partir do uso de sinônimos; do 

uso de metáforas; da perspectiva dos intérpretes (por meio da agentividade, do tempo e 

da modalidade, por exemplo); pela noção de granularidade (autoapresentação positiva e 

apresentação negativa do outro); pelo grau de precisão/vagueza; por pressuposições; 

acarretamento; coerência, etc. Para esta análise, destacamos o uso da metáfora e de 

estratégias de coerência.  

Para tanto, recorro ao trecho C ―os negros eram donos da miséria, da fome, do 

sofrimento, da revolta suicida‖, a fim de construir sentidos para o uso do vocábulo 

―donos‖ no contexto deste estudo. Este vocábulo usualmente remete a ideia de posse de 

algo material, de alguém que é capaz de possuir alguma coisa e de ter controle sobre 

esta mesma coisa. No entanto, o que se verifica é que a sua utilização ocorre no texto de 

modo a expressar uma condição que desemboca em uma relação hierarquicamente 

desigual: seria uma pessoa capaz de possuir a miséria, fome, o sofrimento e a revolta? 

Ou seriam tais coisas muito maiores que um sujeito em particular? Assim, os sujeitos 

nessa situação, em verdade, não são possuidores de algo, mas sujeitos encarcerados em 

situações das quais não podem se libertar. O que podemos questionar é: quem é 

verdadeiramente dono de quem? 

Neste contexto, podemos considerar que o trecho C ―os negros eram donos da 

miséria, da fome, do sofrimento, da revolta suicida‖ é uma metáfora que expressa não a 

posse de algo, mas a consequência de uma vida permeada de opressões. Tony Berber 

Sardinha, em Metáfora (2007, p.14), afirma que as metáforas existem em nossa mente 
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como forma de estruturar o nosso pensamento. Uma metáfora é a configuração da 

projeção de um conjunto de traços semânticos em outro conjunto de traços semânticos.  

Também o trecho E ―sim, ela era escrava também. Escrava de uma condição de 

vida que se repetia. Escrava
8
 do desespero, da falta de esperança, da impossibilidade de 

travar novas batalhas, de organizar novos quilombos, de inventar outra e nova vida.‖ 

Não faz referência à escravidão na perspectiva colonial de privação de liberdade, de 

prisão física, mas de uma prisão simbólica relacionada às questões sociais e históricas 

de discriminação, racismo, negação da humanidade do povo negro, etc. 

Neste caso, o sujeito integra um novo momento em que, apesar de estar em um 

contexto histórico no qual a sua liberdade não é cerceada, a liberdade que ele possui é 

simbólica, pois este sujeito convive com privações, tendo que enfrentar a fome e a falta 

de esperança, por exemplo. Então, o sujeito sai da escravidão física e passa a sofrer a 

escravidão da privação de vida digna, esperança, acesso, vida. Sardinha (2007), tendo 

por base o conceito de metáfora conceptual de Lakoff e Johnson, afirma que ―as 

metáforas conceptuais são culturais. Elas refletem a ideologia e o modo de ver o mundo 

de um grupo de pessoas‖. (SARDINHA, 2007, p.33).  

Ainda no trecho E, é pertinente ressaltar a repetição da palavra "escrava", que 

reitera o sentimento do sujeito produtor do texto e que evidencia a carga de sentimentos 

que este sujeito deseja expressar. A construção, se omitisse a repetição deste vocábulo, 

teria a ideia de escravidão atenuada; e a repetição, usada também como elemento de 

coerência, acentua o sentimento e sua reiterada vivência. 

Nesse sentido, os fragmentos analisados trazem algumas pistas sobre o sujeito da 

escrita: alguém que conhece a escravização dos povos negros e que descreve a situação. 

Corrobora tal constatação o fragmento D que revela ―foi bom os filhos terem morrido. 

Nascer, crescer, viver para quê?‖. Contrariando o conceito cultural local de que viver é 

bom e morrer é ruim. Viver na escravidão é pior que a morte. 

Sobre as estratégias de coerência, Van Dijk (2017), em Discurso e Contexto: 

uma abordagem sociocognitiva, pontua que ―o discurso enquanto sequência de 

proposições é coerente se os fatos (acontecimentos, ações, situações) a que ele faz 

referência têm relação entre si‖. (VAN DIJK, 2017, p.256). Nas proposições A 

―lembrava-se de sua infância pobre, muito pobre na roça e temia a repetição de uma 

mesma vida para os seus filhos.‖; B ―esta era a condição de muitos. Molambos cobriam 
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o corpo das crianças que até bem grandinhas andavam nuas.‖; e C ―os negros eram 

donos da miséria, da fome, do sofrimento, da revolta suicida‖, culminam na justificação 

e em tornar coerente a conclusão que se alcança na proposição D ―foi bom os filhos 

terem morrido. Nascer, crescer, viver para quê?‖. 

 Também há uma construção que se apoia no temporal para justificar e legitimar 

as mudanças de posicionamento do sujeito negro na sociedade, a partir de uma 

apresentação pautada na ancestralidade e expressa no poema Vozes-mulheres. Sobre 

este poema, destaco os fragmentos a seguir: 

 

a) A voz de minha bisavó (...)ecoou lamentos de uma infância perdida. 

b) A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos-donos de tudo. 

c) A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias (...). 

d) A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. 

a) A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem – o hoje – o agora. Na 

voz de minha filha se fará ouvir a ressonância. O eco da vida-liberdade. 

 

Neles, têm-se uma sequência de proposições que revelam um passado de 

exploração (representados pela bisavó e avó); de conscientização acerca de uma 

condição e revolta contra essa mesma condição (expresso pela voz da mãe); e de uma 

tentativa de construir discursivamente uma mudança (pela voz do sujeito do discurso); 

e, finalmente, a sonhada liberdade (expressa pela voz da filha). 

O poema Vozes-mulheres apresenta duas representações que ora situa o sujeito 

negro em situação social de subalternidade, (quando a avó ecoa obediência aos brancos 

donos de tudo); que ora o coloca em posição de reivindicar (com um sujeito que ecoa 

versos perplexos de rima e sangue); e, posteriormente, de alcançar sua liberdade por 

meio da filha, que recolhe em si não apenas a fala, mas o ato. Mais uma vez, a metáfora 

surge como proposta de representação mental e cultural de um sujeito que se representa 

como capaz de produzir uma mudança social a partir do discurso. 

É necessário pontuar que o poema Vozes-Mulheres possibilita uma análise que 

revela tensão expressa em uma mudança de paradigma na representação étnico-racial no 

livro didático, diferentemente do fragmento do romance Ponciá Vicêncio, escrito pela 

mesma autora e que compõe o mesmo livro didático. Por se tratar de fragmento, não é 

possível dizer se esta é uma questão do texto em si, mas do resultado de uma seleção 

que visibilizou apenas um trecho em que a discussão acerca de uma mudança de 

paradigma não se concretiza em um primeiro momento.  

As representações expressas no livro didático e que compõem este estudo 

atendem em parte a lei 10.639, uma vez que a reflexão realizada, especialmente no 
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fragmento de Ponciá Vicêncio, traz ainda uma visão estereotipada da representação 

étnico-racial. Contudo, o livro traz também o poema Vozes-Mulheres, o qual possibilita 

ao professor atender à demanda do guia da PNLD 2018, uma vez que sua utilização é 

base para um trabalho consistente em sala de aula.  

Outro aspecto a ser destacado acerca do atendimento ao guia do PNLD 2018 é a 

inclusão de textos de autores afro-brasileiros, consolidada por meio da escritora 

Conceição Evaristo. Nesse sentido, este estudo verifica que os discursos que permeiam 

os textos analisados possibilitam atestar que o livro didático que eles integram traz 

novas perspectivas de representação para a pessoa negra, com ideologias que atuam de 

modo a promover tensão nas ordens discursivas hegemônicas. 

 

  

4.2 Análise da prática 

 

Na análise da prática é investigada a dialética do discurso com os outros 

momentos da prática (pessoas, relações sociais, ação e interação, e o mundo material),o 

objetivo é especificar as relações entre o discurso e os outros elementos. Tal articulação 

discursiva é uma estratégia de disputa pelo poder. 

No momento da análise da prática, percebemos que a ação e a interação se 

realizam por meio dos textos de modo a constituir no âmbito social uma reflexão acerca 

dos modos de vida tanto colonial quanto contemporâneo da população negra e o 

impacto desta condição nas gerações subsequentes.  São relações sociais que envolvem 

poder e garantem hegemonia a um grupo de pessoas brancas e, consequentemente, de 

dominação da população negra.  

Percebemos enquanto crenças, valores e desejos, um sujeito que, especialmente 

em Vozes-mulheres, busca ressignificar uma trajetória por meio da representação de um 

povo que, a partir do momento que entende sua condição histórica de opressão, possui a 

capacidade de atuar sobre seus próprios destinos de modo a tentar escrever uma história 

diferente para si e para a sua descendência. 

Fairclough (2003) afirma que ―textos podem ter o efeito causal e contribuir para 

mudanças em pessoas (crenças, atitudes), em ações, em relações sociais e no mundo 

material‖
9
.(FAIRCLOUGH, 2003, p.16). O sujeito do discurso indica ter consciência 

disso, especialmente quando afirma ―a minha voz ainda ecoa versos perplexos com 
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rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem – o 

hoje – o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância. O eco da vida-

liberdade.‖ É a busca da mudança a partir do uso da linguagem que possibilita ao sujeito 

reivindicar um lugar social diverso daquele passado de opressão vivenciado por seus 

ascendentes. 

 

4.3 Análise do discurso 

 

A análise do discurso é orientada para a estrutura e para a interação, isto é, para o 

interdiscurso e a sua realização na linguagem. No que concerne à estrutura é necessário 

observar a relação entre a rede de ordens de discurso. 

No caso dos textos analisados, o fragmento de Ponciá Vicêncio aponta para a 

manutenção das hegemonias discursivas, uma vez que o fragmento selecionado para 

integrar o livro didático expõe um momento social que representa o negro de forma 

estereotipada, na qual este sujeito surge em posição de subalternidade, de miséria e 

pobreza. 

Contudo, no poema Vozes-mulheres, é perceptível uma relação transformadora, uma 

vez que a construção do sentido no texto permite inferir uma mudança de representação 

do negro que passa de situação social de subalternidade e submissão, a ator de sua 

própria história, uma vez que visa alcançar simbolicamente a liberdade. Neste texto, o 

discurso atua como fator de mudança nas práticas linguísticas acerca da representação 

social da pessoa negra na sociedade. 

 

5. Algumas Considerações 

 

A análise do corpus possibilita inferir, dentro da conjuntura proposta, uma rede 

de práticas que revelam tensões e focos de luta que determinam relações de dominação 

sobre as questões étnico-raciais. Temos, por um lado, práticas sociais que revelam 

discursos hegemônicos que apagam a história e a cultura afrobrasileira ou que retratam 

esta cultura de forma estereotipada, possível de ser visualizada no fragmento do 

romance Ponciá Vicêncio escolhido para compor o livro didático Trilhas e Tramas 1.E, 

por outro lado, práticas sociais que, ancoradas na lei 10.639/2003 (lei prevê a inclusão 

obrigatória da temática história e cultura afro-brasileira nos currículos nacionais de 

educação), trazem uma representação da identidade étnico-racial relacionada às 

acepções positivas do negro (a) na sociedade (no caso do poema Vozes-mulheres).Estes 



 

723 
 

são discursos construídos principalmente na literatura afrobrasileira a partir da 

perspectiva de escritores (as) militantes negros (as). 

A ideologia presente nos textos analisados, e que compõe o que 

convencionalmente é chamado de literatura afrobrasileira, revela o interesse em trazer a 

representação ‗positiva‘ e não subalterna do negro para as práticas discursivas. Esta 

representação não hegemônica culmina em processos de luta pelo poder com ideologias 

que ainda retratam o negro de forma estereotipada, ideologias estas que se relacionam 

com projetos de dominação baseados em questões étnico-raciais. Segundo Bhabha 

(2013), 

O estereótipo não é uma simplificação porque é uma falsa representação de 

uma dada realidade. É uma simplificação porque é uma forma presa, fixa, de 

representação que, ao negar o jogo da diferença (que a negação através do 

Outro permite), constitui um problema para a representação do sujeito em 

significações de relações psíquicas e sociais. (BHABHA, p.130, 2013). 

Nessa perspectiva, as reflexões acerca da identidade e da diferença são úteis para 

se pensar a construção da representação a partir do olhar do outro, uma vez que é por 

meio da linguagem que as significações acerca da identidade e da diferença são 

construídas. Ao trazer uma representação diversa da hegemônica, o sujeito do discurso 

do corpus analisado constrói novos significados acerca da diferença, de modo a pensar o 

outro de forma humanizada e modificando ordens de discurso hegemônicas vigentes.  
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Resumo: A proposta deste estudo visa a promover a discussão acerca do Ensino de 

Língua Inglesa através dos gêneros discursivos, considerando que o aluno está inserido 

em um meio social em que circulam gêneros próximos de sua realidade. Para isso, a 

metodologia de pesquisa será dividida em 4 etapas articuladas entre si, sendo: pesquisa 

teórica sobre o panorama histórico da EJA no Brasil, o perfil dos educandos e o ensino 

de língua inglesa na EJA bem como as propostas curriculares pautadas nos PCNs ( 

Parâmetros Curriculares Nacionais e por fim um exemplo de aplicabilidade desta teoria 

em uma sala da segunda etapa do Ensino fundamental da EJA. Subjazem essa 

investigação preceitos conceituais do Círculo de (BAKHTIN, 1988) que toma a língua 

como discurso, desse modo, segundo o autor, todo discurso se constrói com o outro e é 

nessa relação que nos constituímos socialmente. Considerando a importância de se  

trabalhar a diversidade de gêneros discursivos, o desenvolvimento metodológico dessa 

proposta visa promover um estudo reflexivo, que considere a vivência e o conhecimento 

prévio do aluno da EJA, assim como a ampliação da visão de mundo e a autonomia na 

construção de significado dos textos nos anos finais do Ensino Fundamental da 

modalidade EJA, com vistas a uma aprendizagem pautada no ensino de gêneros 

discursivos. 

Palavras-chave: Gêneros Discursivos; Língua-inglesa; EJA 

Abstract: the proposal of this study aims to promote discussion about the teaching of the 

English language through the discursive genres, whereas the pupil is inserted in a social 

environment in which genres close to your reality. To this end, the research 

methodology will be divided into 4 steps articulated among themselves, being: 

theoretical research about the history of adult and youth education in Brazil, the profile 

of the students and the teaching of English in ADULT and YOUTH EDUCATION as 

well as curricular proposals based on PCNs ( National curricular parameters and finally 

an example of applicability of this theory in a room of the second stage of the 

elementary school of adult and youth education. Behind this conceptual precepts of 

research (BAKHTIN, 1988) that take the language as speech, thereby, according to the 

author, all speech is built with one another and this is the relationship that we us 

socially. Considering the importance of the diversity of discursive genres, the 

methodological development of ... 

Keywords: Discursive Genres; English language; EJA 
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1. Introdução 

Para a realização dessa proposta sobre as possibilidades e dificuldades de se 

trabalhar com gêneros discursivos nas aulas de língua inglesa na EJA, pretende-se fazer 

reflexões a respeito da prática dos gêneros discursivos e como estes podem contribuir 

para ampliar o potencial do aluno para compreender e produzir gêneros necessários na 

sua vida prática. 

Nesse sentido, propõe-se inicialmente compreender o panorama histórico da 

EJA no Brasil, tal como o perfil dos educandos. A partir daí, buscaremos compreender o 

Ensino de Língua Inglesa na EJA, pesquisando as propostas curriculares e investigando 

como essa proposta atinge essa modalidade de ensino.  

Sabe-se que o atual currículo de língua materna e inglesa é pautado nas teorias 

Bakhtinianas sobre o estudo através de gêneros discursivos, a fim de refletir se essa 

abordagem consegue ser trabalhada de forma interdisciplinar e explorar a capacidade 

crítica do aluno, será proposta uma atividade com o gênero cartão-postal, na qual os 

alunos terão que reconhecer um ponto turístico do estado de Goiás e compreender os 

elementos constituídos no enunciado como aspectos do todo que cria sentidos. 

 

2. Panorama histórico da EJA no Brasil 

 

Para compreender o que é Educação de Jovens e Adultos no Brasil, é preciso 

adentrar na história e fazer um breve resumo sobre seu surgimento e trajetória, levando 

em consideração as ações governamentais e coletivas voltadas às práticas educativas.  

Acredita-se que a Educação de Jovens e Adultos no Brasil iniciou-se nos tempos 

coloniais quando os jesuítas exerciam uma ação educativa missionária com adultos. 

Romão e Gadotti (2007) evidencia as intenções educacionais dos jesuítas afirmando: 

 
Somente após quase meio século da ―descoberta do Brasil‖ é que se 

iniciou a atividade educativa no país, com a chegada dos Jesuítas em 

1549, voltada, fundamentalmente, para a aculturação da população 

ameríndia, por intermédio do Rato Studiorium que se baseava nos 

estudos clássicos. Ao ministrarem aos índios, já adultos, as primeiras 

noções da religião católica bem como da cultura ocidental, como 

afirmava Fernando Azevedo (1971, p.515), pode-se dizer que aí 

começava a educação de adultos no país. (ROMÂO E GADOTTI, 

2007, p. 63) 
 

A primeira constituição brasileira criada em 1824 formalizou e garantiu uma 

―instrução primária e gratuita para todos os cidadãos‖. 
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Já na segunda Constituição esses direitos são negados e ainda proíbe o voto dos 

analfabetos, sendo atribuído ao adulto analfabeto a responsabilidade pela sua condição 

de marginalização e isentando do Estado a responsabilidade pela criação de políticas 

públicas para amenizar os índices de analfabetismo apresentados pela população. 

A criação do Plano Nacional de Educação (PNE), elaborado a partir da 

Constituição de 1934 representou um grande avanço, pois fica assegurado no Artigo 

149 o direito de todos à educação a nível nacional. Salientando Haddad e Di Pierro 

(2000) conclui: 

 

Nos aspectos educacionais, a nova Constituição propôs um Plano 

Nacional de Educação, fixado, coordenado e fiscalizado pelo governo 

federal, determinando de maneira clara as esferas de competência da 

União, dos estados e municípios  em matéria educacional: vinculou 

constitucionalmente uma receita para a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino; estabeleceu uma série de medidas que 

vieram confirmar este movimento de entregar e cobrar do setor 

público a responsabilidade pela manutenção e pelo desenvolvimento 

da educação. (HADDAD E DI PIERRO, 2000, p.3) 
 

Na década de 1940, os índices de analfabetismo apresentados pela população 

com mais de quinze anos geram preocupação nacional. Assim, o governo federal cria 

um fundo nacional para o ensino primário destinando 25% desse fundo para ser 

aplicado na EJA tendo o Ministério de Educação e Saúde como elaborador de um plano 

de ensino supletivo. Segundo Souza, 

 
Ao longo do século XX, essa faceta do analfabetismo foi tratada como 

um mal que assolava a sociedade e que precisava ser erradicado; era 

preciso diminuir a ―ignorância‖ e formar um coletivo eleitoral que 

viesse a responder aos interesses da elite política. (SOUZA, 2007, 

p.83) 
 

A Campanha Nacional de Adultos de 1947 foi organizada tendo como pretensão 

o fornecimento de uma educação de base assim como na escola primária. Conforme 

apontam Haddad e Di Pierro (2000) 

Os esforços compreendidos durante as décadas de 1940 e 1950 fizeram cair os 

índices de analfabetismo das pessoas acima de cinco anos de idade para em um processo 

interativo partindo da realidade de cada um. Permaneciam, no entanto, em patamares 

reduzidos quando comparados à média dos países do primeiro mundo e mesmo de 

vários dos vizinhos latino-americanos, como afirma os autores: 
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Ao final da década de 1950 o então presidente do Brasil Juscelino 

Kubitscheck ressalta a importância do ensino noturno para os adultos 

que trabalham durante o dia todo e buscam superar dificuldades em 

busca de melhores oportunidades de vida. (HADDAD E DI PIERRO, 

2000, p.111) 
 

É nesse momento tão importante para a Educação de Jovens e Adultos que uma 

personalidade se destaca virando referência nacional e internacional nesta modalidade 

de ensino, o filósofo e educador pernambucano Paulo Freire (1921-1997). Ao destacar a 

importância da participação do povo na vida pública do país e defendendo uma 

educação que valorize a vivência e o conhecimento de mundo adquirido pelo aluno, 

Paulo Freire coloca o aluno como sujeito e não como objeto do processo educativo em 

um processo interativo partindo da realidade de cada um. Paulo Freire evidencia essa 

visão afirmando: 

 
O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a 

relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, 

como inconclusão em permanente movimento na História. (PAULO 

FREIRE, 1996, p. 154) 

 

Sendo assim, Paulo Freire valoriza o diálogo entre professor e aluno e acredita 

que este é fundamental na efetivação do conhecimento. Ele defende a educação como 

caráter emancipatório, libertador da realidade, oposto a de uma educação para 

submissão.  

Porém, a Ditadura Militar, instaurada no Brasil em 1964 ameaçavam as práticas 

educativas libertadoras implementadas por Paulo Freire, fazendo com que estas sejam 

vistas como uma ameaça à manutenção da ordem no país. Perseguido pelo regime 

militar, o educador e filósofo foi exilado. 

Durante o regime militar, no ano de 1967, surge o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL) criado pela lei nº 5.379, contrapondo-se ao modelo de Paulo 

Freire. O MOBRAL propunha a alfabetização funcional de jovens e adultos, buscando 

apenas ensinar a ler e executar cálculos básicos de matemática. Complementando, 

Viegas e Moraes (2007) conclui: 

 
Quanto aos diplomados, a educação recebida não lhes possibilitou 

reflexão crítica e conscientização dos processos sociais; houve 

manutenção do seu status quo. O cidadão recém-alfabetizado, 

geralmente oriundo de classes populares, continuou servindo como 

mão de obra qualificada para classes mais abastadas da sociedade. 

Com a diferença de agora passar a participar do mercado de trabalho 

formal. (VIEGAS MORAES, 2017, P.466) 
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Além do MOBRAL, cria-se também durante a ditadura, o Ensino Supletivo 

(1971) que pouco avançou no sentido de corrigir os problemas educacionais brasileiros. 

Este ciclo do ensino de jovens e adultos se encerra com a redemocratização do país em 

1985 e a extinção do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). 

Nas décadas de 80 e 90 surgem novas experiências de alfabetização por 

organismos governamentais e não governamentais, mantendo os mesmos aspectos 

estabelecidos no MOBRAL, porém sem o devido apoio necessário à sua manutenção. 

Surge, durante o governo de José Sarney (1985 a 1990) a Fundação Educar, que foi 

extinta pelo presidente eleito Fernando Color de Melo, transferindo a responsabilidade 

da alfabetização e pós alfabetização de jovens e adultos para os municípios. Foi na 

década de 1990 que a denominação Ensino Supletivo é substituída oficialmente por 

Educação de Jovens e Adultos. 

As diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, 

resolução CNE/CEB nº 1/ 2000 definem a EJA como modalidade de Educação Básica e 

como direito do cidadão afastando a ideia de compensação e assumindo a de reparação e 

qualificação. 

No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2000), as ações 

voltadas para a EJA foram escassas. Destaca-se o Programa Alfabetização Solidária 

criado em 1996, que recebeu muitas críticas devido ao caráter assistencialista e a 

escassez de recursos. De acordo com Di Pierro (2010) foram criados diversos 

programas para atender a EJA no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003 

a 2006 e 2007 a 2010). Entre eles, destacam-se ―O Programa Brasil Alfabetizado‖ e o 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM.  

Em síntese, o histórico da EJA no Brasil foi marcado por avanços e retrocessos, 

mantendo a escassez de recursos. Os desafios dessa modalidade de ensino continuam 

constantes em busca de uma educação de caráter emancipatório e libertador, conforme 

preconizava o educador Paulo Freire. Em se tratando do estudo de uma língua 

estrangeira, no caso, a língua inglesa se faz importante saber a concepção de linguagem 

que se tem para a partir daí desenvolver um ensino que instigue o aluno a dialogar com 

o professor, com os textos aplicados, com os colegas, enfim com o mundo a sua volta. 

Trabalhando a língua inglesa dentro dessa perspectiva pode-se levar o aluno a perceber-

se na conjuntura social, econômica e cultural em que vive e perder o medo de se 

manifestar, visto que ele se sentirá à vontade para falar de si, das suas vivências e do 
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conhecimento de mundo que possui. Sendo uma turma de EJA, na maioria composta 

por adultos, a abertura do professor para o diálogo tornará as aulas mais atrativas e 

prazerosas. 

 

3. Perfil dos educandos da EJA 

 

Nesta modalidade de ensino, a principal característica é a adversidade, pois há 

diferentes faixas etárias, níveis de escolarização, situação social, econômica e cultural, 

todos dentro de uma mesma sala de aula. 

Em um mesmo espaço vemos adolescentes com histórico de evasão e 

reprovação, adultos trabalhadores e pessoas idosas que a muito não frequentam a escola. 

Em sua maioria, este público acredita que a escola ainda está arraigada no modelo de 

educação tradicional. O que nos faz perceber que estes alunos não enxergam o ensino 

como algo prático na sua vivência e sim como conhecimento distante da sua realidade. 

Sendo assim é importante que a escola e os educadores busquem romper com 

essa visão tradicionalista, promovendo autonomia intelectual dos alunos para que estes 

se tornem responsáveis e participativos no processo de aprendizagem. Ainda, levando 

em consideração o ritmo de aprendizado e o perfil dos alunos da EJA é necessário que a 

escola elabore um currículo que abranja essa diversidade e dê suporte aos educandos. 

Segundo o Caderno 5.2 EJA do estado de Goiás no decorrer do processo histórico da 

educação de jovens e adultos no Brasil, surgiram diversos mecanismos que buscaram 

suprir/equalizar a educação dessa parcela da população, que ainda hoje se encontra em 

déficit educacional. Pensar a educação nesse nível exige um cuidado especial, visto que 

esses estudantes se encontram em diferentes condições de aprendizagem, sendo em sua 

maioria trabalhadores com histórico de vida marcado por instabilidades. 

Em outro documento oficial, a Proposta Curricular para o Ensino de Jovens e 

Adultos (2002, p. 18) vem mostrar a necessidade dessa modalidade assumir  3 aspectos: 

1) Reparadora, no sentido do reconhecimento ― da igualdade ontológica de todo e 

qualquer ser humano ter acesso a um bem real, social, e simbolicamente importante.‖ 2) 

Equalizadora: na medida em que relaciona-se a igualdade a oportunidades. 3) 

Qualificadora: no sentido de uma educação permanente com base no caráter incompleto 

do ser humano. 

 

4. O Ensino de língua Inglesa na EJA 

 

A Matriz Curricular de Língua Estrangeira ( Língua Inglesa) na modalidade EJA  
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2ª etapa está pautada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), e 

consequentemente, pela visão bakhtiniana da linguagem e pela teoria sociointeracionista 

da aprendizagem com base em Vygotsky. 

Seguindo-se as orientações dos PCNs, os usos da língua devem estar centrados 

na interação entre variados textos discursivos falados ou escritos em diversos contextos 

comunicativos. Desta forma, a Matriz Curricular em questão focaliza e prioriza o 

trabalho com gêneros discursivos identificados por Bakhtin ( 1992, p. 268). Um outro 

aspecto relevante no trabalho abordando os gêneros discursivos seria relacionar as 

diferentes áreas num mesmo espaço textual. Dessa forma, torna-se possível através do 

estudo da língua inglesa fazer um trabalho interdisciplinar. 

Sendo assim a Língua inglesa dentro da EJA tem um papel fundamental pois 

proporciona um contato com a cultura e os conhecimentos científicos e tecnológicos, 

que acaba por contribuir para que esses alunos tenham um acesso facilitado a novas 

oportunidades no mercado de trabalho. Por isso é importante que o trabalho com a 

língua inglesa na EJA esteja o mais próximo possível da realidade dos alunos, fazendo 

com que este compreenda melhor o mundo a sua volta. 

4. Bakhtin e a importância dos gêneros discursivos no Ensino de Língua Inglesa na 

EJA. 

 

A proposta das Diretrizes se concentra na corrente sociológica e nas teorias do 

Círculo de Bakhtin, que toma a língua como discurso. Assim, busca-se estabelecer os 

objetivos de ensino de uma LE, bem como resgatar a função social, educacional desta 

disciplina na Educação Básica. 

Segundo Bakhtin (1988), todo discurso se constrói com o outro, portanto é nessa 

relação com o outro que nos constituímos socialmente. Deste modo, por meios de uma 

L.E, passamos a conhecer outras realidades, outros significados, os quais são 

acrescentados ao que até então conhecemos. Como consequência, tornando-nos ainda 

mais críticos com relação aos saberes por nós já adquiridos. No ensino de L.E, a língua, 

objeto de estudo dessa disciplina, contempla as relações entre cultura, sujeito e 

identidade. As aulas de LE se configuram como espaços de interações entre professores 

e alunos e pelas representações e visões de mundo que se revelam no dia a dia. 

De acordo com os PCNs para o ensino de Língua Inglesa na EJA é fundamental 

buscar desenvolver um trabalho que permita ao aluno, dentre outros objetivos: 

*Desenvolver a possibilidade de compreender e expressar, oralmente e por 

escrito, opiniões, valores, sentimentos e informações. 
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*Entender a comunicação como troca de ideias e de valores culturais, sendo 

estimulado a prosseguir os estudos. 

*Comparar suas experiências de vida com outros povos. 

Para que isso aconteça, é preciso que o aluno se envolva nas discussões 

propostas pelo professor, entendendo a importância da comunicação como interação 

social e como poder de transformação. Quanto ao professor, é muito importante 

considerar as vivências e o conhecimento prévio do aluno. Além disso, a LE possibilita 

uma nova visão de mundo e a possibilidade de conhecer uma nova cultura. 

Com base nas Diretrizes Curriculares é a interação ativa por meio do discurso 

que leva os alunos a passarem por um processo de aprendizagem focado na leitura de 

textos para entender o mundo, e assim se tornarem cidadãos críticos perante tudo o que 

foi lido, discutido, analisado. A construção da linguagem se dá de maneira social, e isso 

significa dizer que os alunos devem se tornar seres autônomos na construção do 

significado dos textos, uma vez que já terão passado por um processo de socialização. 

(p. 58) 

O trabalho com a Língua Estrangeira Moderna fundamenta-se na diversidade de 

gêneros discursivos e busca alargar a compreensão dos diversos usos da linguagem, 

bem como a ativação de procedimentos interpretativos alternativos no processo de 

construção de significados possíveis pelo leitor. 

Como nem todos os alunos dispõem de um léxico suficiente para se comunicar 

em língua inglesa, as Diretrizes propõem que as discussões acerca dos textos podem 

ocorrer em Língua Materna, as quais podem servir como subsídio para a produção 

textual em LE. 

No caso da EJA, esse fato se torna ainda mais relevante, pois estes alunos já 

estão inseridos em contextos de trabalho e participam de interações sociais mais 

definidas, o que gera maior necessidade de agir no mundo por meio do discurso. De 

acordo com Marcuschi, 

 
 ...os gêneros não são entidades formais, mas sim entidades 

comunicativas em que predominam os aspectos relativos a funções, 

propósitos, ações e conteúdos.‖ Sendo assim, em uma aula de Língua 

Inglesa, se o aluno for exposto a diferentes gêneros textuais, ele 

perceberá o sentido da leitura de diversos textos e com certeza sua 

comunicação com o outro será melhor, visto que inclui nesse processo 

o meio social e não somente o ensino de língua como mera estrutura 

fixa e estável. (MARCUSCHI, 2008, p.159). 
 



 

732 
 

Conforme os pressupostos dos PCNs para o Ensino de Língua Inglesa, os 

gêneros discursivos também abarcam a questão cultural, uma vez que a cultura está 

permeada pela linguagem, pela comunicação verbal dos povos. Para Bakhtin, a 

identidade cultural e pessoal não precede o encontro com o Outro estrangeiro; pelo 

contrário, ela é construída por meio da obrigação de responder ao Outro via diálogo. 

Esse diálogo, composto de enunciados e respostas, conecta não apenas dois 

interlocutores face a face, mas leitores e autores distantes, textos presentes e passados. 

 

5. Aplicabilidade da teoria de Bakhtin utilizando o gênero: cartão-postal 

 

De acordo com os PCNs de Língua Inglesa (2001, p.91) para que a leitura seja 

eficiente, ela deve ser dividida em fases, as quais podem ser chamadas de pré-leitura, 

leitura e pós- leitura. 

Sendo assim, o gênero a ser trabalhado é cartão-postal que está descrito no 

caderno 6.8.2 (EJA). A cidade escolhida é  Pirenópolis, que Susan, uma garota 

australiana conheceu em visita ao Brasil. Por meio dele, Susan estabeleceu contato com 

seu irmão Michael, que agora vive em Londres. 

 

 

 

 

 

 

1. 
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5.1 Pré-leitura 

 

Nessa fase conforme sugerem os PCNs e de acordo com a visão bakhtiniana, 

ativaremos os conhecimentos prévios dos alunos a respeito dos seus conhecimentos de 

mundo e de organização textual. Os alunos vão observar a imagem do cartão-postal e 

serão questionados oralmente: 

1) Você conhece o lugar apresentado no cartão-postal? 

2) É possível dizer onde o lugar mostrado está localizado; no Brasil ou no exterior? 

3) Há legendas, números, datas, endereços, aberturas, finalização? 
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5.2 Leitura 

 

Aqui exploraremos as estratégias que os estudantes já utilizam como leitores de 

textos em Língua Portuguesa e outras técnicas como inferência e dedução na 

compreensão de textos. Podemos também explorar cognatos e palavras que eles já 

conhecem. Sendo o foco a língua inglesa, é importante explorar marcas linguísticas 

(adjetivos, saudações, datas, etc.) presentes nos textos de cartões-postais. Ao analisar o 

texto, um bakhtiniano vai se questionar sobre os seguintes elementos: 

1) De onde o autor escreve? 

2) Para quem o cartão é endereçado? 

3) Em qual data o texto foi escrito? 

4) Para quem podemos encaminhar um cartão-postal? Onde podemos encontrá-lo? 

5) Você acha que a imagem é importante para  a composição do cartão? Por quê? 

6)  Em qual estado a cidade de Pirenópolis está localizada? 

7) Você acha importante utilizar datas, saudações? Encerramentos? 

Segundo a teoria que se depreende da obra de Bakhtin e do Círculo, esses 

elementos não são apenas fatores externos importantes para se entender um enunciado: 

eles fazem parte do enunciado como aspectos constitutivos do todo que cria sentidos. A 

fim de que os alunos observem as marcas linguísticas presentes no texto, pedir aos 

alunos que façam uma segunda leitura observando: 

8) Que informações o autor dá sobre Nossa Senhora do Rosário Church? 

9) Quais adjetivos o autor usa para descrever a cidade? 

10) O que a palavra ―surrounded‖ sugere? 

11) Qual a função do pronome ―this‖? 

12) O cartão apresenta uma narrativa breve? A linguagem é informal? 

 

5.3 Pós-leitura 

 

Após a socialização das respostas, pergunte aos estudantes: 

 Se gostaram da imagem do cartão-postal; 

 Se acharam a igreja bonita; 

 Se sabem algo sobre ela além do que o autor informa; 

 Se acrescentaria outras informações. 

Os PCNs para o Ensino de Língua Inglesa na EJA (Caderno 6.8.2) sugerem que 

nessa aula sobre o gênero textual: cartão-postal, sejam trabalhados os adjetivos. Para 
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que os alunos não se sintam desconfortáveis, permitir que respondam em Língua 

Portuguesa. 

Traz-se ainda um quadro informativo sobre as técnicas de leitura em língua 

inglesa, relacionando a visão de aprendizagem de Vygotsky sobre aprendizagem e a de 

Bakhtin sobre linguagem. 

A aula proposta está embasada nos pressupostos teóricos até aqui discutidos. No 

entanto, há de se questionar por- que os alunos da escola pública apresentam tantas 

dificuldades no aprendizado da língua inglesa? A teoria é muito consistente, mas quais 

são as dificuldades encontradas na aplicação desta na prática? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

O presente artigo buscou refletir sobre a aplicabilidade dos gêneros discursivos 

nas aulas de língua inglesa em uma turma da 2ª etapa do Ensino Fundamental da EJA e 

o compromisso social que o professor tem de assegurar com que os alunos tenham 

oportunidade de através do diálogo face a face, ou por meio do discurso( texto), 

conforme os pressupostos bakhtinianos, tenham condições de compartilhar experiências 

e se posicionarem de forma crítica, possibilitando a valorização do conhecimento prévio 

do aluno. 

Através da contextualização histórica da EJA, pudemos entender as condições 

em que essa modalidade foi criada no país e a importância do educador e filósofo Paulo 

Freire no cenário nacional e internacional. Ao mostrar a importância do diálogo entre 

professor e aluno no processo de ensino-aprendizagem, ele abre uma grande discussão a 

respeito da emancipação do sujeito. 

Dentro desse contexto e de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino de Língua Inglesa na EJA estão os estudos do Círculo de Bakhtin e a 

importância do diálogo, chamado por ele dialogismo. Este diálogo proposto por Bakhtin 

se dá por meio do discurso, ou seja, através dos gêneros discursivos. O que os PCNs 

trazem sobre essa proposta contempla a relação entre cultura, sujeito e identidade. 

Considerando assim, o Ensino de Língua Inglesa na EJA, há que se constatar que os 

alunos se constituirão como seres autônomos na construção de significados dos textos. 

O aluno da EJA já está inserido num contexto de trabalho, o desafio é trazer essa 

vivência e esse conhecimento prévio para as aulas de inglês e fazer com que haja espaço 

para a troca de experiências que se tornarão importantes em sua vida prática, a fim de se 
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reconhecerem como agentes transformadores de suas próprias vidas, buscando melhores 

oportunidades no campo pessoal e profissional. 

Por isso mesmo, o professor deve inicialmente buscar mapear o perfil de seu 

aluno, identificando suas potencialidades e fragilidades, anseios e desejos de 

aprendizagem, a fim de que esse aprendizado esteja mais próximo de sua realidade. O 

desafio é buscar através da reflexão muitas respostas que possam aproximar a teoria da 

prática na efetivação dessa aprendizagem.  

Refletir sobre todas essas questões é um desafio, porém o que se sabe é que a 

teoria precisa estar de acordo com a realidade de cada unidade escolar, que é preciso 

investimentos por parte do poder público, tanto na formação de professores como em 

materiais didáticos que estejam coerentes com todos esses pressupostos teóricos 

apresentados. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

BAKHTIN, M (VOLOCHINOV). Marxismo e filosofia da linguagem: Problemas 

fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. 7ed. Trad. Michel 

Lahud e Yara Frateschi Vieira. São Paulo: HUCITEC, 1995.  

BRASIL, SEF/MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais- 3º e 4º ciclos do Ensino 

Fundamental – Língua Estrangeira. Brasília, DF: SEF / MEC, 1998.  

CARDOSO, Silvia Helena Barbi. Discurso e Ensino. Belo Horizonte: Ed. 

UFMG,1998. 

DIPIERRO, M.C. A Educação de Jovens e Adultos no Plano Nacional de Educação: 

Avaliação, desafios e perspectivas. Educ.Soc., Campinas, v.31, n.112, jul-set, 2010, 

p.939-959.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia:saberes necessários à prática educativa. 

São Paulo: Paz e Terra, 1996. – (Coleção Leitura) 

GOIÁS, Secretaria de Educação- SEDUC-GO, Currículo em debate: Matrizes 

Curriculares, Caderno 5.2. Goiânia: SEDUC – GO, 2, (2009). 

GOIÀS, Secretaria de Educação – SEDUC-GO, Currículo em debate: sequências 

didáticas – convite à ação, língua inglesa, Caderno 6.8.2. Goiânia SEDUC –GO, 

(2009).  

HADDAD, Sérgio; DIPIERRO, Maria Clara, Escolarização de jovens e adultos. 

Revista Brasileira de Educação, São Paulo, n. 14, p. 108-130, 2000. 

JORDÃO, Clarissa Menezes. (Org.) A linguística aplicada no Brasil: rumos e 

passagens / Clarissa Menezes Jordão (Org.) – Campinas, SP: Pontes Editores, 2016.  



 

737 
 

MARCUSCHI, L.A. Gêneros Textuais no Ensino de Língua. In: 

_____________Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábola Editorial 2008, p.146-225. 

MOITA LOPES, Luiz Paulo da. Identidades Fragmentadas: a construção discursiva 

de raça, gênero e sexualidade em sala de aula. Campinas, SP: Mercado de Letras, 

2002. 

_________Sequências didáticas para o ensino de línguas. In/; DIAS, R; CRISTOVÂO, 

VL. L (Org.). O livro didático de Língua Estrangeira: múltiplas perspectivas, 1ª Ed. 

Campinas: Mercado de Letras, 2009. P.305 – 344. 

VIEGAS, Ana Cristina Coutinho: MORAES, Maria Cecília Sousa de. Um convite ao 

retorno: relevâncias no histórico da EJA no Brasil. Revista Ibero-Americana de 

Estudos em Educação, Araraquara, v. 12, n.1, p. 456-478, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

738 
 

ESTAR ENTRE LÁ E AQUI: O LINGUAJAMENTO E A PERCEPÇÃO SOBRE 

AS LÍNGUAS DE HAITIANOS RESIDENTES NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE GOIÂNIA 

 

Pedro Henrique Andrade de Faria (FL/UFG) 

Juliana Batista do Prado (FL/UFG) 

 

Resumo: As reflexões que aqui serão apresentadas partem do inquietamento dos 

pesquisadores frente às tensões observadas em contexto multilíngue e multicultural que 

envolve imigrantes haitianos residentes na região metropolitana de Goiânia. Sendo 

assim, este estudo tem como objetivo compreender os diferentes usos das línguas que 

circulam no contexto de haitianos residentes na região metropolitana de Goiânia e a 

significação atribuída por eles às línguas em uma perspectiva decolonial. Assim, 

partimos de uma visão não homogênea da língua, compreendendo os usos linguísticos 

do contexto de acordo com a perspectiva decolonial do linguajamento/bilinguajamento 

(MIGNOLO 1995; 2003). Entendemos, assim, a cultura  em um processo de 

(re)construção, como proposto por Bhabha (1998), que permite a pluralidade e a 

ressignificação cultural, e da compreensão de línguas não homogêneas, as quais 

rompem com a ideia colonial de língua nacional pura, ligada às fronteiras territoriais 

bem demarcadas (MAKONI; PENNYCOOK, 2007). A construção e compreensão do 

material empírico parte de uma perspectiva qualitativa e tem como principal forma de 

construção dos dados os retratos linguísticos, como proposto por Busch (2010; 2018). 

Até este momento, os nosso dados nos levam a compreender que as que línguas e 

culturas estão em constante entrecruzar e, portanto, em (re)construção, mas também 

perceber que todas estas (re)configurações partem de um forte desejo de manutenção 

das suas raízes culturais e linguísticas e paradoxalmente de adaptação àquilo que se 

apresenta como uma nova oportunidade. Nesse sentido, compreendemos que as práticas 

comunicativas desenvolvidas pelos imigrantes haitianos não apontam somente para a 

padronização, mas também para novas possibilidades, como maneiras de resistir ao 

colonialismo global, que reconstroem as noções de território e a hegemonia das línguas. 

  

Palavras-chave: linguajamento – bilinguajamento – cultura – imigrantes haitianos.  
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Ponto de partida: questões iniciais 

As reflexões que aqui serão apresentadas partem do inquietamento do 

pesquisador frente às tensões observadas em contexto multilíngue e multicultural que 

envolve imigrantes haitianos residentes na região metropolitana de Goiânia. Tensões 

estas que são compreendidas muito além do simples contato entre línguas e culturas, 

mas como processos singulares de uso e entendimento das línguas, das culturas e de si. 

Neste estudo, partimos do entendimento de que as relações estabelecidas entre as 

línguas e os seus falantes estão longe de serem motivadas apenas por fatores 

linguísticos, se inscrevendo em uma dinâmica de reorganização do mundo a partir do 

viver e compreender entre línguas, amparando-nos, assim, nos conceitos de 

linguajamento e bilinguajamento propostos por Mignolo (2003). 

 Partiremos do deslocamento e da reconstrução das culturas em um contexto 

múltiplo, como proposto por Bhabha (1998), que permite a pluralidade e a 

ressignificação cultural, e da compreensão de línguas não homogêneas, as quais 

rompem com a ideia colonial de língua nacional pura, ligada às fronteiras territoriais 

bem demarcadas (MAKONI; PENNYCOOK, 2007). Em uma perspectiva pós-colonial, 

desbravaremos o uso das diferentes línguas (em nosso contexto de estudo, o francês 

haitiano, o crioulo haitiano e o português brasileiro) e as questões ligadas ao sentimento 

de pertencimento, à forma de compreender o mundo, ao uso das línguas como forma de 

lutar pela existência e pelo desmantelamento das fronteiras e como prática cultural 

(MIGNOLO 1995; 2003). 

O entre-lugar, o entre aqui e o lá, configura-se, portanto, como espaço fértil que 

viabiliza a existência de processos singulares de produção de conhecimento linguístico 

por pessoas que vivem entre o global e o local. As línguas serão, aqui, observadas não 

apenas a partir do uso, mas também o que fazem delas e a partir delas, principalmente a 

partir da ideia de língua nacional a qual ainda está a serviço dos processos coloniais, 

conforme aponta bell hooks (2008). Entre-lugar pode ser entendido como zonas de 

contato, assim como proposto por Pratt (1991), em que as diferenças se encontram no 

cotidiano das pessoas em um espaço de luta pela resistência e existência.  

 Assim, entendendo a complexidade dos processos que envolvem as línguas, o 

objetivo central deste estudo de cunho qualitativo é compreender o uso das diferentes 

línguas feitas por imigrantes haitianos e a significação atribuída por eles a cada uma das 

línguas. Os dados empíricos aqui interpretados foram gerados a partir de entrevistas e 

dos retratados linguísticos (BUSCH, 2018). Ao longo do estudo, questões ligadas aos 
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diferentes usos linguísticos, às diferentes culturas, aos diferentes entendimentos do que 

é língua serão entendidas a partir do entre-lugar Haiti e Brasil, que possibilita aos 

sujeitos do contexto viver, além do entre-línguas, culturas e territórios, o viver entre 

vários de si (ANZALDÚA, 1999). A seguir, daremos início a nossa caminhada, indo em 

direção aos pressupostos teóricos os quais ampararão nossas interpretações. 

 

Sou movido e me movo, é preciso ir à estrada: caminhos teóricos 

 Os avanços tecnológicos vividos na pós-modernidade, especialmente os ligados 

à mobilidade e ao trânsito das informações, intensificaram o que entendemos por fluxos 

migratórios. As pessoas começaram a migrar para lugares muito mais distantes de 

maneira muito mais rápida e fácil (não menos conflituosa), o que possibilitou que 

culturas e falares geograficamente distantes se encontrassem com muito mais 

frequência. Contudo, apesar das facilidades proporcionadas pelos avanços tecnológicos 

tornarem a mobilidade muito mais rápida, o encontro entre culturas e falares continua 

sendo um complexo e difícil processo no qual pessoas que migram e pessoas que estão 

no espaço de destino passam por transformações nos mais diversos aspectos.  

 As tensões provocadas pelos processos de deslocamento de pessoas, além de 

destacarem as diferenças linguísticas e culturais, viabilizam a renegociação de 

significados culturais, como aponta Bhabha (1998), evidenciando, assim, não apenas o 

caráter conflituoso dessas mobilidades, mas também o caráter consensual em que 

diferentes processos de articulação entre culturas e línguas cruzam-se para a formação 

de processos de (re)construção das subjetividades individuais e coletivas. 

 Neste sentido, destacamos os processos de (re)negociação de significados que 

acontecem a partir e sobre as línguas. Entendemos que, nestes processos, as pessoas não 

estão apenas negociando significados linguísticos, mas também expressando seus 

sentimentos, suas culturas e construindo imagens de si e do outro. Desse modo, os 

sujeitos que se encontram em um contexto transnacional amparam-se, geralmente, em 

modelos imperialistas e/ou coloniais de constituição das línguas para, a partir disso, 

entender a si e ao outro, sendo a crença em uma língua nacional um dos fatores que 

movem a dinâmica entre os diferentes falares (DIAS; PINTO, 2017).  

Para Makoni e Pennycook (2007), a construção do mito das línguas, que as 

enxerga como algo homogêneo e ligado ao território nacional, foi um projeto colonial 

empreendido pelos europeus e que serviu única e exclusivamente para a expansão dos 

impérios por meio da colonização. Isso significa não apenas inventar uma ideia de 
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língua, mas fazer com que as pessoas acreditem que língua nacional faz parte das suas 

tradições e que, portanto, é uma das principais formas de identificação e transmissão de 

cultura. Em virtude disso, entendemos, assim como Mignolo (2003), a necessidade de 

se romper com o entendimento dos processos linguísticos formados em bases 

imperialistas e/ou coloniais e nos deslocarmos, especialmente em contextos 

transacionais, para uma nova filosofia linguística que dê protagonismo aos processos 

singulares possibilitados pelos espaços de interconexão, em que as diferenças se 

encontram.  

 Neste deslocamento, Mignolo (2003) propõe o rompimento com a ideia de 

línguas homogêneas e estagnadas e nos chama a atenção para uma abordagem que leva 

em consideração não o conceito de língua inspirado na visão europeia o qual serve aos 

objetivos da colonização, mas sim o entendimento de uso linguístico que seja sensível 

às transformações e aos processos específicos dos locais de encontro onde convivem 

diferentes pessoas que compartilham diferenças linguísticas, culturais, políticas e 

sociais. Para o autor, isso inclui muito mais do que o simples entendimento ou 

consideração da existência da diversidade, mas um empenhado processo que busca a 

diversidade da compreensão, em que o olhar do que se empenha em compreender esteja 

sensível para identificar as diferentes cosmovisões as quais podem ser distintas daquelas 

que geralmente são empreendidas por si.  

 A escritora bell hooks (2008) chama a atenção para o fato de que, ao mudarmos 

a maneira como entendemos a nossa linguagem e a do outro, não mudamos somente a 

forma como utilizamos as linguagens, mas alteramos também a maneira como ―nós 

sabemos o que nós sabemos‖ (p. 862). Neste sentido, destacamos que as transformações 

oportunizadas pelas diferentes maneiras de entender as línguas permitirão a melhor 

compreensão dos diferentes repertórios linguísticos, como também a compreensão de 

diferentes identidades e culturas. Bhabha (1998) chama atenção para o fato de estarmos 

em um momento no qual é necessário pensar ―além das narrativas de subjetividades 

originárias e iniciais e de focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos 

na articulação de diferenças culturais‖ (p. 20). 

 Estes processos de diferenças podem ser entendidos, de acordo com Mignolo 

(2003), em uma decolonial, como o rompimento com processos sangrentos de 

subalternização e o enfrentamento ao forte mecanismo de padronização, iniciados nas 

américas com a colonização, caminhando para o que o autor chama de pensamento 

liminar. Sobre o pensamento liminar, é importante entender que ele surge do embate 



 

742 
 

entre os projetos globais que visam à colonialidade do saber e as histórias locais, que, 

segundo o autor, forçam os projetos globais a se transformarem. Neste espaço, em que 

diferentes cosmologias se encontram, e dessa fratura entre o viver e o resistir, surgem as 

novas possibilidades de reconhecimento e de ação. 

 Glória Anzaldúa (1999) destaca que confrontar as diferenças e romper com os 

processos de opressão muitas vezes exige um deslocar que coloca o sujeito que assume 

esta postura em um local de não pertencimento. Segundo a autora, assumir posturas que 

não são esperadas, gera sentimento de não aprovação e de não pertencimento para os 

outros, ―nothing in my culture approved of me. Habia agarrado malos pasos. Something 

was ‗wrong‘ with me. Estaba más allá de la tradición.‖ (p. 16). Assumir uma postura de 

enfrentamento aos padrões linguísticos e culturais significa, portanto, colocar-se em 

atitude de confronto e, assim, ir além daquilo que é entendido como ―tradição‖ 

(MAKONI; PENNYCOOK, 2007). Neste deslocamento, a língua torna-se um dos 

fatores mais importantes dentro deste processo de rompimento, de reconhecimento de si 

e de pertencimento. Para Anzaldúa (1999), uma língua representa a sua identidade 

étnica, representa aquilo que somos. Neste sentido, o conviver com diferentes 

repertórios linguísticos, criados especificamente em contextos nos quais a autora circula 

(o conviver entre Estados Unidos e México compartilhados por aqueles que vivem entre 

os dois países) é um exemplo fundamental para a construção do que Mignolo (2003) 

entendeu por pensamento liminar e contribui para a construção do pertencimento 

cultural e das identidades.   

 Ao compreendermos que os encontros entre diferentes línguas e diferentes 

culturas, cercadas por forças locais e globais, desenham espaço profícuo para 

transformações e configurações que envolvem as línguas, as identidades, as culturas e 

os territórios, entenderemos a importância, como aponta Almeida (2008), de que a 

migração é ―uma grande reelaboradora do espaço e do processo de espacialidade‖ (p. 

178), pois faz com que sujeitos e sociedade repensem suas práticas territoriais e suas 

identidades, à medida que zonas de produção são compartilhadas.  

Mignolo (1995) destaca que a mobilidade do ser humano por diferentes 

territórios permite que línguas e culturas se estabeleçam em diferentes lugares daqueles 

que são marcados como seu espaço original de manifestação. Segundo o autor, nestes 

novos territórios de atuação, as línguas e as culturas passam por um processo de 

silenciamento parcial. Parcial, por coexistirem em uma dinâmica dialética de resistência 

e confronto com as diferenças encontradas neste novo território. Neste sentido, línguas e 
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culturas transitam, se fixam e encontram línguas e culturas que estão, a princípio, fixas, 

em um constante processo de desterritorializar e reterritorializar para ambas.   

Fraga (2015) afirma que, nesta concepção, devemos entender o território como 

espaço de interação que rompe com a ideia de monolinguismo presente na concepção 

dos territórios nacionais, partindo, assim, para uma dinâmica não homogênea dos 

territórios, de suas fronteiras e línguas. Portanto, assim como Almeida (2008), chama a 

atenção para a necessidade de se discutir a territorialidade, a desterritorialização e a 

reterritorialização que envolvem o processo de imigração.  

 Pratt (1991), indo ao encontro da ideia de território fragmentado e em 

reelaboração, aborda questões ligadas à utopia das comunidades linguísticas 

homogêneas. Para a autora, o problema das utopias na linguística reside na visão 

reguladora e limitada de comunidade que a maioria dos estudos linguísticos adotam. 

Sendo assim, é importante, nesta perspectiva, adotar uma visão de língua e sociedade 

fragmentada, em construção, desconstrução e reconstrução, em que as motivações de 

uso e construção da língua e da sociedade não constituem um padrão e estão em 

constantes transformações por estarem inseridas no que a autora denomina de zonas de 

contato. Entendemos por zonas de contato, os espaços nos quais sujeitos e culturas se 

encontram em situações de embate, construção e desconstrução, inseridos em uma 

relação de poder não simétrica, em suas vivências cotidianas (PRATT, 1991). Fraga 

(2015) destaca que o entendimento de línguas, culturas, territórios e comunidades 

fragmentadas é fundamental para o entendimento do conceito de linguajamento e 

bilinguajamento proposto por Walter Mignolo. 

 O viver entre fronteiras fragmentadas (estabelecidas linguisticamente e/ou 

culturalmente) no interior do que seria um suposto território homogêneo, permite às 

pessoas que convivem nestas fronteiras, a constante troca de experiências, o que 

configura o que Anzaldúa (1999, p. 63) chamou de ―synergy of two cultures with 

various degrees‖, em que a dualidade em relação ao pertencimento torna-se algo 

constante em níveis diferentes. Neste sentido, Mignolo (2003) escreve sobre a 

importância do entendimento do conceito de linguajamento que, segundo o autor, surge 

dos limites da epistemologia ocidental, fruto da diferença colonial. Assim, o 

linguajamento desenha-se como uma forma de pensar, de estar no mundo, em que as 

pessoas se manifestam entre línguas em um afastamento da ideologia monolíngue, de 

modo que o linguajamento seja ―como uma prática cultural e uma luta pelo poder‖ (p. 

310).  
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 A defesa pela natureza não pura da língua caminha, portanto, para o 

entendimento de que as línguas estão inseridas umas nas outras em uma dinâmica não 

simétrica de uso. Segundo Mignolo (2003, p. 315), ―não se trata de saber se alguém 

sabe melhor uma [língua] do que a outra, mas sim uma questão de poder dentro das 

estruturas diacrônicas internas do sistema mundial moderno e de suas fronteiras 

históricas externas (a diferença colonial)‖. Desse modo, entendemos que o uso das 

diferentes línguas na perspectiva do linguajamento/bilinguajamento faz parte de uma 

rede de estratégias da qual os falantes lançam mão para atender às necessidades e 

desejos para a libertação política e ética de um povo (MIGNOLO, 2003, p. 359). Assim, 

o bilinguajamento surge nos rompimentos com as línguas homogêneas e apresenta-se 

como um estilo de vida que busca superar a subalternização das variantes em detrimento 

de uma variante de prestígio e a recolocação das línguas imperiais em contextos de 

fronteira.  

 A título de exemplificação de movimentos que buscam o 

linguajamento/bilinguajamento em fronteiras que envolvem o Brasil, Oliveira (2016) 

destaca que as políticas linguísticas brasileiras, até o ano do seu estudo, estavam 

deixando, paulatinamente, de ser apenas multilíngues, passando a ser plurilíngues, 

saindo, assim, de uma visão geopolítica do monolinguajamento, a caminho do 

plurilinguajamento, citando, como exemplo, o caso das políticas educacionais adotadas 

pelas escolas nas fronteiras do Brasil com a Argentina, Paraguai e Uruguai. Neste 

sentido, os projetos políticos empenhados até então, podem possibilitar, mesmo que 

vagarosamente, projetos educacionais que vão contra o imperialismo linguístico e 

objetivam a resistência e conscientização. Segundo Mignolo (2003), o bilinguajamento, 

em contexto educacional, deve ser visto como o ―amor pelo lugar entre línguas, o amor 

pela desarticulação da língua colonial e pelas línguas subalternizadas, o amor pela 

impureza das línguas nacionais‖, indo ao encontro da ideia de amor proposta por Paulo 

Freire em sua pedagogia para os oprimidos.  

 Portanto, compreendemos que os processos linguísticos que aqui serão 

estudados, devem ser compreendidos a partir de uma visão sensível à fragmentação e ao 

rompimento com as hierarquias linguísticas estabelecidas pela colonização. Assim, 

trilhados os nossos caminhos teóricos, passemos, então, para a próxima ―estação‖ de 

nosso trabalho, que trata dos fundamentos metodológicos de nosso estudo.  

   

Os transportes do ir e vir: questões metodológicas 
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Com objetivo principal de compreender as diferentes concepções e subjetivações 

sobre o uso de diferentes línguas por imigrantes haitianos que vivem na região 

metropolitana de Goiânia, desenvolvemos um estudo de base qualitativa. Tal escolha é 

proveniente do entendimento de que a pesquisa qualitativa permite ao pesquisador 

entrar em contato com diferentes realidades e, portanto, envolver-se em situações que 

fazem parte do cotidiano dos participantes da pesquisa (LÜDKE; ANDRÉ, 2004).   

Os imigrantes haitianos que contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa 

foram apresentados ao pesquisador por meio do líder religioso da igreja que frequentam. 

São duas igrejas Metodistas localizadas na periferia da região metropolitana de Goiânia 

e são frequentadas majoritariamente por haitianos, que têm o mesmo pastor, também 

haitiano. Todos eles se dispuseram a conversar com o pesquisador e se mostraram 

bastante interessados. Para a construção dos dados empíricos e, posteriormente, sua 

análise, foram escolhidas duas ferramentas: a entrevista semiestruturada e a construção 

dos retratos linguísticos. 

A entrevista semiestruturada foi escolhida por ser o recurso que melhor se 

adequava à realidade dos participantes. A ideia inicial deste estudo era obter os dados 

empíricos discursivos por meio de conversas informais durante um período de vivência 

com os participantes, mas, devido à alta jornada de trabalho de nossos participantes, a 

entrevista semiestruturada se apresentou como melhor recurso para obter informações 

discursivas que atendessem aos objetivos da pesquisa e, ao mesmo tempo, dar liberdade 

para os participantes (MOREIRA; CALEFFE, 2008). As 

entrevistas giraram em torno de quatro eixos centrais, sendo eles: 

1. a relação entre diferentes línguas no Haiti; 2. a vinda para o 

Brasil; 3. o contato com o português; 4. a relação entre as 

diferentes línguas aqui no Brasil.  

A escolha por usar os retratos linguísticos (figura 1
10

) 

ocorreu por acreditarmos que eles permitem a produção de 

significados sobre as línguas que sejam diferentes das 

convencionais fontes discursivas. Além disso, de acordo com 

Brigitta Busch (2010; 2018), os retratos linguísticos permitem a construção de um 

estudo interativo, por proporcionar reflexão não somente ao pesquisador, mas também 

                                                           
10

 A silhueta aqui apresentada foi gentilmente desenhada por um aluno do pesquisador. Em uma conversa 

informal sobre a pesquisa, o aluno demonstrou interesse pelo tema e perguntou se podia ajudar de alguma 

forma. Foi sugerido pelo pesquisador que ele desenhasse a silhueta, pois o aluno gosta de tal exercício. 
Figura 1 – Silhueta para o 

retrato linguístico. 
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aos participantes.  Ademais, essa ferramenta possibilita que tanto o pesquisador quanto 

os participantes tenham insights sobre os usos linguísticos, sobre suas ideologias 

linguísticas e sobre os sentimentos em relação às línguas (BUSCH, 2010; 2018).  

 De acordo com Busch (2018), os retratos linguísticos devem ser entendidos 

como ―as embodied, as part of our corporal being with which we relate to the 

environment, and as forming a kind of script into which discourses and ideologies that 

tell us who we are or what we are able to think, feel and desire are enregistered‖ (p. 5). 

Assim, os retratos não são entendidos como meras pinturas de silhuetas, mas como 

representação significativa do eu dos participantes e partem de uma perspectiva de 

pertencimento à língua, o que vai ao encontro da proposta de 

linguajamento/bilinguajamento de Mignolo (2003), já discutida neste estudo.  

 Assim, ao iniciarmos a entrevista, convidamos o participante a colorir a silhueta 

levada pelo pesquisador ou desenhar sua própria silhueta e colori-la, caso não se 

identificasse com a que lhe foi apresentada. Foi pedido aos participantes que 

representassem, na silhueta, o uso e os diferentes sentimentos dele em relação às 

línguas. Durante a entrevista, os participantes pintaram as silhuetas e, ao final, foi 

pedido a eles que analisassem o seu retrato (BUSCH, 2018).  

Dois participantes não elaboraram seus retratos linguísticos: Cov
11

 (40 anos) 

alegou não saber pintar de ―maneira bela‖ e Ernso (43 anos) pediu ao seu filho mais 

novo que pintasse. Alix (12 anos), filho de Ernso, acompanhou toda a entrevista e, em 

alguns momentos, complementava as respostas do pai. Nesta entrevista, Ernso convidou 

sua filha Kayou (18 anos) para participar; ela aceitou o convite do pai e também pintou 

seu retrato linguístico. A outra entrevista foi feita com Davi (34 anos), que aceitou fazer 

seu retrato linguístico. Todas as entrevistas e retratos linguísticos foram elaborados nas 

casas dos participantes.  

 O material empírico foi analisado de modo a compreender a percepção dos 

participantes sobre as línguas e sobre o uso delas através dos dados discursivos e depois, 

comparar estas percepções com os retratos linguísticos elaborados. A seguir, 

apresentamos as percepções do pesquisador acerca deste material. 

 

Agora, se vive/faz de lá e daqui: reflexões sobre os encontros  

                                                           
11

 Todos os nomes utilizados neste estudo são fictícios. Eles foram escolhidos pelos próprios participantes 

e têm o objetivo de preservar a identidade dos participantes.  
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 Existe ainda uma crença muito forte (não só na linguística, mas em várias áreas 

de saber institucionalizadas ou não) na ideia de língua nacional única, como aponta 

Mignolo (2003).Pensamento este que reforça a ideia de uma comunidade homogênea, 

em que os falantes são monolíngues e monoculturais (MAKONI; PENNYCOOK, 

2007). As análises aqui construídas partem justamente do oposto, pois entendem que as 

interações linguísticas entre os sujeitos não devem ser observadas de acordo com o 

padrão de língua uniforme, mas sim a partir de uma visão não homogênea das línguas 

pelos que delas fazem uso. Assim, o que segue é reflexo de uma visão das línguas 

fragmentadas, que se entrelaçam e se co-constroem. 

Neste sentido, ao observarmos o material empírico, percebemos que as línguas 

se articulam de maneira conflituosa, em uma constante transformação, que envolve, 

além de aspectos linguísticos, dentre vários outros, aspectos culturais. Assim, 

entendemos que as línguas são articuladas de maneira singular e autônoma pelos 

participantes, mesmo que estes tenham uma percepção monolíngue sobre o uso delas. 

Observamos aqui que, muitas vezes, existe uma ruptura entre o que os participantes 

consideram ser o uso linguístico adequado e o que realmente acontece. A essas rupturas 

chamamos de pensamento liminar, justamente por serem uma reação à diferença 

colonial, por surgir nos espaços de encontro entre os projetos globais e as histórias 

locais (MIGNOLO, 2003).  

 Para chegarmos a esta percepção, devemos iniciar nosso percurso pelo Haiti, 

país
12

 de origem de todos os participantes. Excetuando Alix, todos eles ressaltaram, em 

vários momentos de nosso diálogo, que a língua que expressa a sua cultura e a língua 

com que eles mais se identificam é o crioulo haitiano (kreyòl ayisyen). Todos relatam 

que a língua que é responsável por expressar o que eles chamam de verdadeira cultura e 

a que eles mais se sentem confortáveis em usar é a crioula. Esta percepção se contrapõe 

ao ideal colonizador, que, no Haiti, assim como no Brasil, tentava impor a língua da 

metrópole à colônia. Neste sentido, percebemos que o francês não conseguiu silenciar o 

crioulo (que tem sua matriz nas línguas africanas), como observamos nas falas a seguir. 

 

O crioulo é nosso idioma natural, né! Nosso idioma mesmo. (Ernso) 

 

Crioulo é nossa língua... nossa cultura. É o que a gente fala perfeitamente. 

(Davi) 

                                                           
12

 Em nosso contexto de estudo é muito comum encontrarmos pessoas que tenham nascido na República 

Dominicana, além da crescente segunda geração brasileira. 
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Eu estou mais acostumado com o crioulo.... era a língua que falava minha mãe, 

minha família, porque lá no Haiti a gente usa mais o crioulo. (Cov) 

 

  

As falas acima comprovam que a língua subalternizada pelos colonizadores é 

considerada pelos participantes como a língua do uso, sendo exemplo de processo de 

resistências aos ideais da colonização, mas também nos mostram que eles possuem uma 

visão homogênea da língua, por considerarem que crioulo e francês são utilizadas em 

momentos distintos, como se não houvesse o entrelaçamento delas. Em todas as 

entrevistas, em vários momentos, os participantes tocaram em crioulo correto (Cov), se 

a pessoa tiver capacidade de aprender o francês perfeito (Davi), eu preciso estudar 

para aprender o português perfeito (Kayou). A questão central destes excertos não é 

simplesmente o ideal de língua que se tem, como aponta Makoni e Pennycook (2007), 

mas, para nós, se torna especialmente interessante por ser reflexo de uma ideologia 

linguística que vai justamente contra a prática do linguajamento e propaga uma ideia de 

línguas inventada para servir aos propósitos coloniais. Especialmente interessante por, 

ao questionarmos sobre os usos, eles apontarem uma atitude contrária àquela de línguas 

puras. Como podemos observar nas falas a seguir: 

 

É misturar mesmo. Na horo que eu falo francês eu uso crioulo... na horo que eu 

falo crioulo eu uso francês também. Sempre, sempre, sempre... (Davi) 

 

Eu fala tudo misturado. Mas talvez se uma pessoa fala francês comigo eu tenho 

que falar com ela. Na casa... eu fala tudo misturado... eu fala francês... eu fala 

crioulo. (Ernso) 

 

Na casa é tudo misturado... Mais o crioulo, é mais fácil pra mim... é minha 

língua. (Cov)  

 

No Haiti, o francês apesar de ser, também, uma língua oficial, não é a variedade 

linguística utilizada em casa ou em situações informais do cotidiano, por exemplo. 

Segundo os participantes, o francês se restringe às escolas e aos órgãos públicos. Sendo 

que, neste segundo espaço, a variante crioula é constantemente utilizada, visto que 

muitas pessoas do país não tiveram acesso à escola. 

 

Lá, de verdade, como foi colonizado pelo francês, as pessoas que vão terminar o 

escola elas... elas falam o francês e o crioulo. Mas tem algumas famílias que 

fala francês, mas não é todas as população que fala francês. (Cov) 

 



 

749 
 

Quando eu trabalhei no prefeitura, eu tinha que falar muito crioulo. No Haiti, a 

maioria dos pessoa é analfabeta... quando o cliente chegava no prefeitura, eu 

tinha que falar com ele no crioulo perfeitamente. (Davi) 

 

Os discursos mostram que o crioulo é a língua mais utilizada pela população, 

mas, contrariando o ideal homogêneo de língua, ele se entrelaça com o francês, assim 

como o francês se entrelaça com o crioulo, surgindo, dessa forma, variantes singulares 

que circulam no contexto haitiano e que organizam os processos comunicativos verbais 

de seus usuários. É importante destacar que, mesmo não frequentando a escola, as 

pessoas o aprendem, por conta do cotidiano, e desenvolvem uma variedade linguística 

de francês, considerada por muitos como o francês errado ou o francês estranho. Tal 

característica não é exclusiva do contexto haitiano; estende-se por todos os lugares em 

que estas variantes são utilizadas, como é o caso das zonas de contato haitianas aqui no 

Brasil. 

O contexto em questão é entendido como zonas de contato por mostrar-se como 

diferentes espaços em que diferentes culturas, as quais possuem cosmologias diferentes, 

entram em conflito constantemente, sendo estes conflitos permeados por uma forte 

dinâmica de poder (PRATT, 1991). Isso é perceptível, por exemplo, ao observamos a 

relação entre haitianos e a segunda geração. A segunda geração, em nosso contexto de 

estudo, é formada, em sua maioria, por crianças de até 10 anos que nasceram no Brasil, 

ou por adolescentes que vieram para o país ainda pequenos. Durante a conversa com 

Ernso, sua filha de seis anos, veio conversar com o pai sobre o vizinho que estava o 

chamando. Durante todo o diálogo, a criança utilizou a variante infantil de língua 

portuguesa, e o pai utilizou o tempo todo uma variante de crioulo. Neste momento, 

compreendemos que os espaços percorridos pelos haitianos são extremamente profícuos 

para o entrelaçar das línguas e que este processo não impede a comunicação, muito pelo 

contrário, ele permite que os interlocutores se envolvam em situações comunicativas e 

consigam ser compreendidos e se fazer compreender mesmo que não se comuniquem 

nas mesmas línguas, portanto, são zonas em que diferentes falares e culturas se 

encontram.  

Outro exemplo deste constante fragmentar e entrelaçar da língua pode ser 

compreendido no retrato linguístico produzido por Alix. Em sua metáfora, Alix coloca o 

francês e o português como línguas que fazem parte do seu coração, e na parte 

correspondente à cabeça, pinta, mas não escreve nenhuma língua ligada à cor. Quando 

questionado sobre não ter relacionado a cor a nenhuma língua, ele explica que não se 
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trata de uma língua, mas de todas, da mistura de tudo o que ele usa, aí é tudo misturado, 

tem um monte de língua na minha cabeça, não sei falar qual... é preciso inventar. Alix 

veio para o Brasil com apenas 5 anos de idade; vejamos seu retrato. 

 

 

Imagem 2 – Retrato linguístico do participante Alix. 

 

Além disso, durante toda entrevista, percebemos que a relação entre pai e filha/o 

não permite somente que as línguas se fragmentem, mas também as culturas. Em vários 

momentos, a filha de Ernso cantarolava músicas em português e o pai a repreendia em 

crioulo. Quando questionado sobre as músicas que a filha cantava, se ele preferia que a 

filha cantasse músicas oriundas do Haiti, ele respondeu: 

 

Eu quero que ela lembra do Haiti... só que música brasileira ela escuta o tempo 

todo... Ela não é brasileira, ela é do Haiti, só que ela só conhece música do 

Brasil... ela nem sabe falar crioulo perfeitamente. (Ernso) 

 

 Observamos que, mesmo o pai querendo que a filha se lembre do Haiti e de seus 

hábitos culturais e os preserve, ele não se manifesta contrário às práticas culturais 

brasileiras. Quando tratamos de linguajamento/bilinguajamento, entendemos que o uso 

das línguas sai da visão de domínio gramatical e estrutural e percorre um caminho de 

uso, da prática cultural (MIGNOLO, 2003). Desse modo, ao empreender diálogos com 

alternância de línguas de acordo com o locutor, ou as manifestações culturais brasileiras 

e/ou haitianas e entender pai e filha/o, no caso em discussão, em uma relação 

conflituosa que fragmenta a visão homogênea das línguas e culturas, é entender que 



 

751 
 

ambos estão em uma dinâmica de entre-lugar, como no caso de Anzaldúa (1999). 

Contudo, destacamos que mesmo que as diferentes línguas sejam utilizadas de maneira 

singular, para os falantes ainda existe a ideia de línguas delimitadas, fazendo-nos 

pensar, assim, em práticas translíngues, como proposto por Caragarajah (2013). 

Segundo Bhabha (1998), esta articulação entre diferentes culturas pode ser vista 

de forma consensual ou conflituosa e serve para reinscrever aqueles que estão em 

contexto de vulnerabilidade e/ou de exclusão social. Neste sentido, a articulação entre as 

várias culturas têm poder de agir sobre a vida daqueles que estão nas zonas de contato, e 

garante à população o direito de manifestar-se contra ou a favor da tradição cultural. Ao 

observamos os encontros culturais da comunidade haitiana em nosso contexto de 

estudo, percebemos que estes embates servem para preservar as representatividades 

culturais, mas também servem para transformá-las ou criar novas formas de 

representação. Assim, compreendemos que a significação atribuída a cada uma das 

línguas pelos nossos participantes construiu-se sob domínio das línguas nacionais e fez 

com que os participantes entendessem que o crioulo, o português e o francês gozam de 

diferentes momentos de uso e prestígio. 

Neste caminho, compreendemos que o fato de o francês ser a língua que circula 

nas escolas, nas universidades e em outros lugares prestigiosos do Haiti, fez com que 

essa língua seja reconhecida por eles como a língua do conhecimento. Já o crioulo, por 

ser aquela falada por todos e por não fazer parte do currículo escolar ou dos documentos 

oficiais do país (não em sua maioria), é compreendida como a língua que expressa a 

cultura, no entanto, não a língua de propagação do conhecimento escolar?, 

principalmente aquele institucionalizado. Já o português, para aqueles que chegam do 

Haiti, é visto como a língua das oportunidades, por ser aquela que os auxilia a entrar na 

universidade, por ajudá-los a encontrar empregos e a sentirem-se mais próximos do 

povo brasileiro.  

 

A gente escreve melhor o francês... não só eu, mas todo haitiano... a gente já 

aprendeu o francês até o final. O crioulo aprende pouco no escola. Pra mim, os 

próprio professor de lá não gosta de ensinar o crioulo. O francês é mais fácil 

pra gente lá... aprender... mais fácil pra aprender escrever... pra gente... O 

francês é a língua mais importante lá... mas não posso esquecer que o crioulo é 

a língua da minha cultura... crioulo... crioulo haitiano. (Ernso) 

 



 

752 
 

 A fala de Ernso vai ao encontro do retrato linguístico produzido por Davi. A 

metáfora construída por ele em seu retrato coloca o francês ocupando o espaço que se 

refere à cabeça, como podemos ver a seguir. 

 

 

 

Imagem 3 – Retrato linguístico do participante Davi. 

 

A metáfora construída foi confirmada por Davi. Quando pedido para explicar 

seu retrato, ele confirmou que o francês ocupava este lugar por ser a língua que 

aprendeu na escola... língua que passa o conhecimento. Tal metáfora não foi 

encontrada nos demais retratos. Contudo, percebemos que o retrato de Kayou, assim 

como o de David, posicionou o crioulo haitiano no tronco do corpo.  

O retrato linguístico de Kayou materializa o crioulo como parte do tronco do 

corpo, assim como Davi. Em ambos os casos, os participantes explicaram que o crioulo 

é a língua que eles utilizam mais, a língua do seu dia a dia, como confirmado em vários 

momentos da conversa com ambos. Contudo, percebemos contraste em relação ao 

posicionamento do francês. Mas, apesar de atribuírem lugares diferentes do corpo para o 

francês, os participantes não atribuíram significados diferentes para a língua. Kayou 

alegou que colocou o francês nos membros inferiores do corpo por considerar que a 

língua é a base do seu conhecimento, indo ao encontro da significação da língua feita 

por Davi e Ernso. Como podemos ver no retrato linguístico de Kayou a seguir. 
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Imagem 4 – Retrato linguístico da participante Kayou. 

 

Percebemos algo semelhante em relação ao português: eles espacializaram a 

língua em lugares diferentes do corpo, mas atribuíram significados semelhantes a ela. 

Kayou disse ter colocado a língua portuguesa dentro do seu coração por ser um desejo 

seu aprender a língua para que ela consiga se desenvolver melhor em seu curso 

universitário e depois, conseguir um bom emprego. Davi explicou que escolheu os pés 

para representarem o português por considerar que a língua é a que representa seu 

caminhar, seu desenvolver no Brasil. Em ambos os casos, percebemos que os 

participantes depositam sobre o português suas esperanças, é por meio dela que eles 

atingirão seus objetivos. 

Algumas especificidades foram encontradas na conversa com Cov, que morou 

10 anos na República Dominicana, mas não se distanciaram da visão de que a língua do 

colonizador é a língua do acesso ao conhecimento. Ele chama atenção para a presença 

do espanhol (língua introduzida nas américas pela coroa espanhola durante a 

colonização) em seu cotidiano. Segundo ele, mesmo alegando ter escrita perfeita em 

francês, o espanhol representa maior acesso ao conhecimento. De acordo com ele, seus 

filhos começaram a estudar na República Dominicana, portanto, para ele, 

desenvolveram muito mais o espanhol que o francês. Por isso, ele e a esposa tiveram 

que aprender a língua para ajudar os filhos. Quando retornaram ao Haiti, os três anos 

que moraram lá com os filhos antes de vir para o Brasil não foram suficientes para que 

os filhos aprendessem bem o francês, logo, o espanhol continuou sendo muito utilizado, 
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principalmente como língua de apoio para que eles compreendessem melhor o queera 

ensinado nas escolas. Aqui no Brasil, o espanhol foi o principal suporte para que eles e 

os filhos conseguissem se comunicar com os brasileiros e entender aquilo que era 

ensinado na escola. Ele relata que, quando chegou aqui, entendia muitas coisas que o 

brasileiro falava, por considerar português e espanhol línguas semelhantes. 

Outro fator importante é que Cov e a esposa optaram por, quando moravam na 

República Dominicana, ensinar a seus filhos o crioulo, pois, como todos os outros 

participantes, ele considera ser essa a língua da sua cultura. Um dos motivos que pode 

explicar melhor a constante relação entre o crioulo haitiano e a cultura dos participantes 

é demonstrado por meio da conversa com Davi, quando questionado sobre o motivo do 

crioulo ser a língua da sua cultura. 

 

Sabe, essa língua francês é a língua do povo que colonizou... não foi uma língua 

do povo de verdade... a gente não... não... aprende, mas não é de verdade... não 

gosta de verdade. Essa língua era do povo que fez a gente de escravo... matou 

muita gente lá. (Davi) 

 

Este trecho explicita o quanto as questões afetivas envolvem as línguas. De 

acordo com Mignolo (2003, p. 359), o linguajamento é ―um ‗estilo de vida‘ que envolve 

necessidades e desejos para realizar a política e a ética da libertação‖. Como 

percebemos, a escolha das diferentes línguas e o constante entre-lugar e entrecruzar 

possibilitados pelo contexto, permitem aos participantes do nosso estudo organizarem 

seus usos linguísticos de modo a satisfazerem suas necessidades afetivas, culturais e 

políticas com vistas a construírem um novo caminho no país para o qual decidiram 

migrar e reconstruir suas vidas. 

 

Nas encruzilhadas: consideração e apontamentos 

 Compreender um pouco mais a dinâmica em que estão envolvidos os diferentes 

falares e as diferentes culturas dos imigrantes haitianos que vivem na região 

metropolitana de Goiânia, nos permitiu não só entender, como visto em nossas 

reflexões, que línguas e culturas estão em constante entrecruzar e, portanto, em 

(re)construção, mas também perceber que todas estas (re)configurações partem de um 

forte desejo de manutenção das suas raízes culturais e linguísticas e paradoxalmente de 
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adaptação àquilo que se apresenta como uma nova oportunidade. Os imigrantes 

haitianos inserem-se, portanto, em um lugar de permanências e rupturas.  

 Percebemos que não somente aspectos culturais e relações de poder estão 

envolvidos nas dinâmicas de uso das línguas, contudo, assim como Mignolo (1995; 

2003) e Anzaldúa (1999), questões afetivas envolvem tais tensões. O sentimento de 

pertencimento, de representatividade, aos usos linguísticos faz com que os participantes 

se empenhem em processos comunicativos e de manipulação da língua que vão muito 

além da estrutura da língua ou de uma análise superficial que considera apenas a 

alternância de códigos, mas os inscreve em uma luta pela libertação e pela autonomia, a 

qual rompe com a tirania do universal, rompimento este que tem sua gênese justamente 

no desejo, na vontade de sentir-se, na interação entre si e o mundo (MIGNOLO, 2003). 

As questões afetivas, que passam por questões de pertencer e não pertencer, deslocam 

os sujeitos e os usos que fazem  das línguas para um espaço de ruptura em que um 

modo de viver e perceber a língua emerge em uma atitude ativa de empenho que 

―supera o medo e a vergonha‖ (MIGNOLO, 2003, p. 359) de não dominar as variantes 

de prestígio e inscreve as línguas vivas em estilos de vida.  

 Viver em fronteiras, no entre-lugar, como aponta Anzandúa (1999, p. 63), é estar 

constantemente deslocando-se entre o sentimento de pertencer-se e de não pertencer ―as 

veces no soy nada ni nadie. Pero basta cuando no lo soy, lo soy‖. Tal sentimento, em 

nosso entendimento, não se mostra como fator intimidador ou que empurra os sujeitos 

de nosso contexto para o caminho do monolinguajamento ou da monocultura, muito 

pelo contrário, ele contribui para que os processos de tensão entre as diferenças sejam 

entendidos como novas possibilidades, como maneiras de resistir ao colonialismo 

global, envolvendo os imigrantes haitianos em situações dialógicas que fraturam e 

reconstroem as noções de território e a hegemonia das línguas. Contudo, destacamos 

que os usos e as ideologias que motivam os usos são influenciados pelo monolinguismo, 

portanto são as práticas linguísticas os principais elementos de ruptura.  

 Por conseguinte, entendemos que as zonas de contato, em nosso caso, 

possibilitadas pelos fluxos migratórios, são espaços em que sujeitos, línguas e culturas 

transformam-se, rompem-se, desatam-se em ambientes de (re)construção cultural e 

linguística, em que os sujeitos envolvidos empenham-se em processos antagônicos para 

a produção de novas formas de agir sobre os territórios, novas formas de entender as 

relações sociais em que atuam, como forma de ir contra os mecanismos de opressão e de 

massificação e de produzir novas formas de si. Tais espaços tornam-se singulares por 
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produzir novas formas de conhecimento, formas estas que rearticulam e colocam em 

tensão a cosmologia colonial ocidental. 

 Neste constante (re)construir, nestas novas possibilidades de si e de viver os 

caminhos, se encontram nas encruzilhadas de diferentes rotas. A libertação da opressão 

exercida pelas línguas hegemônicas existe, basta lembrarmos, como aponta hooks 

(2008), que povos subalternizados e desumanizados aprenderam a língua do opressor 

para resistir e lutar contra a opressão, mas não devemos esquecer que este caminho de 

existir e resistir não é um movimento fácil. Assim, entendemos que é necessário buscar 

compreender cada vez mais as novas e antigas tensões que envolvem sujeitos 

subalternizados os quais se reconhecem nas fronteiras e de que forma atuam sobre e são 

inscritos nas dinâmicas coloniais globais.  
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Resumo: Este trabalho justifica-se pela necessidade de compreender discursos que 

desvalorizam e discriminam profissões e excluem estudantes de determinadas classes 

sociais que pretendem ou até mesmo conseguem ingressar em uma universidade, mas 

que em contrapartida, enfrentam diversas dificuldades, especialmente, relacionados à 

luta de classes, para conseguirem se manter e saírem formados desse ambiente 

institucional. Pensando nisso, escolhemos compreender o interdiscurso em 

funcionamento em nossa sociedade, conformando sentidos para as relações e modos de 

produção, ou seja, para a divisão social do trabalho, tomando como material de análise o 

enunciado ―Se nada der certo‖, que foi veiculado nas mídias no ano de 2017, quando 

abordado como tema de trote em uma escola particular no sul do país. Assim, o objetivo 

deste estudo é pensar quais formações imaginárias conformam sentidos para o sujeito 

estudante universitário e para a divisão social do trabalho no funcionamento discursivo 

social e institucional. Para tanto, nos aportaremos nos estudos da Análise de Discurso, 

especialmente, embasados nas obras de  Pêcheux (2008; 2014a; 2014b), apoiando-nos, 

também, nos trabalhos de Orlandi (1984; 1986; 1994; 1996; 2001; 2002; 2006; 2012) 

para pensarmos nas discussões de conceitos, tais como, discurso, sujeito, condições de 

produção, formações discursivas e ideologia. O nosso objeto de estudo é o discurso, 

entendido como efeito de sentido, e nosso material de análise será o enunciado ―Se nada 

der certo‖, considerando suas condições de (re)produção e seus efeitos de sentido. 

Alguns resultados esperados são, por exemplo, a compreensão de discursos inscritos em 

um momento histórico determinado, remetendo-nos a condições de produção que geram 

tal acontecimento,  numa discursividade que aborda a divisão de status social atribuído 

às profissões de formação universitária em nossa sociedade, o qual (re)produz, assim, 

um pré-construído do sujeito universitário. 

 

Palavras-chave: Discurso. Sujeito Universitário. Profissões. 

 

 

Abstract: This work is justified by the need to understand discourses that devalue and 

discriminate jobs and exclude students from certain social classes who intend or even 

achieve to enter in a university, but in contrast, face several difficulties, especially 

related to class struggle, to be able to maintain and leave graduates of this institutional 

environment. Thinking about this, we chose to understand the interdiscourse in 

operation in our society, conforming meanings to the relations and modes of production, 
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that is, to the social division of work, taking as the analysis material the statement "If 

nothing goes right", which was showed out in the media in the year 2017, when 

approached as a theme of trot in a private school in the south of the country. Thus, the 

aim of this study is to think about which imaginary formations constitute meanings for 

the subject University student and for the social division of work in the social and 

institutional discursive functioning. For this porpose, we will be based on studies of 

discourse analysis, especially on the works of Pêcheux (2008; 2014a; 2014b), also 

supporting us in the work of Orlandi (1984; 1986; 1994; 1996; 2001; 2002; 2006; 2012) 

to think about the discussions of concepts, such as, discourse, subject, production 

conditions, discursive formations and ideology. Our object of study is the discourse, 

understood as an effect of meaning, and our analysis material will be the statement "If 

nothing goes right", considering its conditions of (re) production and its effects of 

meaning. Some expected results are, for example, the comprehension of discourses 

inscribed in a certain historical moment, referring to the production conditions that 

generate such an event, in a discursiveness that addresses the division of social status 

attributed to University education professions in our society, which (re) produces, thus, 

a pre-built university subject. 

 

Keywords: Discourse. Subject University. Jobs. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os discursos sobre as profissões/escolha profissional são veiculados em nossa 

sociedade frequentemente, seja pela mídia, seja em casa pelos familiares ou no ambiente 

escolar. Tais discursos se propagam e ganham mais força, especialmente, entre os 

jovens, quando este tema se torna mais significativo e importante, nos anos finais do 

ensino médio, quando alguns estudantes se vêem no momento de realizar a opção um 

curso superior.  Muitos fatores interferem nesse momento de escolha do estudante que 

pretende ingressar em uma universidade. 

O que é percebido em muitos destes discursos é que, socialmente, instituem-se  

algumas profissões do desejo, profissões que são almejadas pela maioria dos estudantes, 

enquanto que outras profissões, especialmente as que não exigem uma formação em um 

curso superior, são menosprezadas e muitas vezes desclassificadas da lista de escolha 

dos alunos.  

Além disso, é possível perceber que há um movimento de seleção/exclusão 

social por parte, especialmente, da mídia imbuída de fatores sócio-histórico-ideológicos, 

a qual privilegia determinadas classes sociais, como sendo as classes pertencentes e/ou 

capazes de ingressar em uma universidade em detrimento de outras.  
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Considerando tais questões, pensamos neste trabalho, um acontecimento 

discursivo que gerou muita repercussão nas mídias e que aborda tal temática. Refere-se 

a um trote que ocorreu em uma escola do sul do país que foi intitulado: ―Se nada der 

certo‖. Trabalharemos nossa análise em torno deste enunciado, para pensarmos sobre 

quais os status são atribuídos a determinadas profissões, bem como, qual o sujeito que 

se é privilegiado socialmente, quando se trata do ambiente de formação profissional e de 

trabalho. 

A fim de compreendermos o contexto em que o enunciado em análise é 

veiculado, trazemos a descrição do acontecimento do qual ele emerge. Trata-se de um 

evento ocorrido em uma escola particular no sul do país no ano de 2017, que levantou 

diversas questões acerca da avaliação social que fazemos das profissões, 

principalmente, para alunos de classe média alta.  

Um trote intitulado ―Se nada der certo‖, realizado por alunos do terceiro ano do 

Ensino Médio da Instituição Evangélica de Novo Hamburgo (IENH), no Rio Grande do 

Sul, apresentou alunos ―fantasiados‖ de garçons, faxineiras, atendentes do McDonalds, 

porteiro, cozinheiro, churrasqueiro, revendedor de produtos de beleza, mecânico, 

atendente de supermercado, ambulante, entregador de jornal etc. Houve, ainda, quem 

em outras condições, na repercussão social do trote, se "fantasiou" de ladrão e morador 

de rua.   

Segundo o site HuffPost Brasil
1
, (uma página eletrônica de notícias das mais 

variadas categorias), as fotos da festa começaram a circular nas redes sociais e a escola 

particular foi alvo de críticas pelos usuários da rede. De acordo com comentários nas 

redes sociais, ―o tema humilhou pessoas que sobrevivem destas profissões‖. Procurado 

pelo HuffPost Brasil, o colégio IENH informou que, ―em momento algum teve a 

intenção de discriminar determinadas profissões‖, ―até porque muitas delas fazem parte 

do próprio quadro administrativo e são essenciais para o bom funcionamento da 

Instituição". A nota acrescenta que ―o objetivo da atividade foi trabalhar um possível 

cenário de não aprovação no vestibular e não teve intenção de fazer referência à frase 

"não dar certo na vida".  

Além do acontecimento supracitado que ocorreu na escola de Nova Hamburgo 

em junho de 2017, ainda segundo o site de notícias HuffPost Brasil, o  tema "Se nada 

der certo" já foi trabalhado anteriormente em uma festa do terceiro ano do ensino médio 

no Colégio Marista Champagnat, em Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul  em 

outubro de 2015. Momento em que os estudantes também se ―fantasiaram‖ de 
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profissões que poderiam seguir após concluírem o ensino médio, caso "nada desse 

certo", segundo a proposta temática do trote.  

Com a repercussão da festa da IENH -  Instituição Evangélica de Novo 

Hamburgo, sujeitos nas redes sociais relembraram as fotos do evento realizado dois 

anos antes no Colégio Marista Champagnat. O IENH foi alvo de inúmeras críticas, 

fazendo com que as fotos do evento que haviam sido compartilhadas nas redes sociais, 

bem como, o nome do evento fossem deletados do site da instituição. 

 

Ao pensarmos na contextualização do acontecimento que deu origem ao 

enunciado, nos é despertado o interesse em compreender o funcionamento discursivo e 

sua produção de sentidos para a temática proposta. Para tanto, adotaremos o aporte 

teórico da Análise de Discurso, tomado como um norte para analisarmos as relações 

entre sujeito, discurso e sociedade, as quais nos ajudarão a pensar, também, sobre a 

ideia de divisão social do trabalho, pensando no contexto desta temática em especial. 

 

1 LINGUAGEM, SUJEITO, DISCURSO E IDEOLOGIA 

 

A Análise de Discurso (AD) é concebida como um dispositivo que coloca em 

relação os campos da Linguística, da História, das Ciências Sociais e da Psicanálise. O 

esforço da AD está em compreender o sujeito e o sentido na linguagem, considerando 

fundamentalmente a ideologia. É uma matéria inscrita no campo das pesquisas 

linguísticas e se efetiva pelo o estudo dos fenômenos discursivos por meio da leitura e 

da interpretação, levando em conta os sujeitos e suas condições sócio-históricas-

ideológicas de produção dos discursos.  

Além do mais, a Análise do Discurso, doravante (AD) está estritamente 

relacionada à língua, se ligando à tradição lexicográfica, semiótica e arqueológica, dessa 

maneira, conforme Pêcheux (2011, p.228): ―a posição epistemológica da análise de 

discurso conduz, então, a pensar na existência da língua não como um sistema, mas 

como um real específico formando o espaço contraditório de desdobramento das 

discursividades‖.  

A teoria não-subjetiva da subjetividade formulada por Pêcheux é arquitetada 

pelo esforço em unir o sujeito da ideologia com o sujeito da linguagem. A AD é 

concebida como um dispositivo que coloca em relação, o campo da língua e as práticas 

ideológicas. É, pois, no jogo da língua que o sujeito ideológico se coloca. Considerando 
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que os sentidos não são estanques, uma das questões da Análise de Discurso é pensar de 

onde vêm, então, os sentidos.  

Conforme Orlandi (2001, p. 23) ―O objetivo da análise de discurso é descrever o 

funcionamento do texto. Em outras palavras, sua finalidade é explicitar como um texto 

produz sentido‖. Dessa forma, se contrapõe à Análise de Conteúdo que acredita que a 

linguagem seja transparente e que, portanto, os sentidos sejam dados, enquanto que a 

Análise de Discurso aposta na opacidade da linguagem e na construção dos sentidos e 

na constituição de seus efeitos.  

Segundo Pêcheux (2014):  

 

A história é um imenso sistema natural-humano em movimento, cujo 

motor é a luta de classes. Portanto, a história ainda uma vez, isto é, a 

história da luta de classes, isto é, a reprodução/transformação das 

relações de classes – com os caracteres infra-estruturais (econômicos) 

e superestruturais (jurídico-políticos e ideológicos) que lhes 

correspondem. É no interior desse processo ‗natural humano‘ da 

história que ‗a Ideologia é eterna‘ (omni-histórica) – enunciado esse 

que faz eco à expressão de Freud: ‗o inconsciente é eterno‘ 

(PÊCHEUX, 2014, p. 137 e 138). 

 

O discurso é, então, instrumento da política, da reprodução e transformação das 

relações sociais. Considerando, ainda, que a língua é relativamente autônoma, pois não 

se aparta da ideologia, temos a língua como produtora desse objeto, ou seja, não existe 

língua sem ideologia. É nesse entremeio que nosso trabalho se ancora, pois permite a 

reflexão sobre as relações de (re)produção e transformação das relações discursivas do 

sujeito e sobre o seu lugar social na universidade e nas relações de 

reprodução/transformação da divisão social do trabalho.  

Para a Análise de Discurso, a linguagem não é transparente para o sujeito, 

considera que os sentidos são históricos e se constroem pelo funcionamento da língua 

na história, ou seja, o interdiscurso, a memória, as formações discursivas e ideológicas. 

Assim, os sentidos são entendidos como a constituição de um efeito e não de um 

resultado dado e concluído, isso nos remete à noção de equivocidade, ou seja, o fato de 

que um mesmo enunciado possa ter diferentes significados.  

Isto também coloca em jogo a questão das condições de produção, a posição do 

sujeito que põe o discurso em circulação, as condições em que esse discurso é lido ou 

escutado, etc., numa determinada formação discursiva e ideológica. Assim, a 
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equivocidade é constitutiva da linguagem, é parte dela, da sua estrutura. Desta forma, 

podemos compreender que a língua não se separa da ideologia. Segundo Pêcheux,  

 

[...] o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição 

etc., não existe ‗em si mesmo‘ (isto é, em sua relação transparente 

com a literalidade do significante), mas ao contrário, é determinada 

pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-

histórico no qual as palavras, expressões e proposições são produzidas 

(isto é, reproduzidas) (PÊCHEUX, 2014b, p.146 .) 

 

É, portanto, no discurso que se concentram as questões relativas à história, ao 

sujeito, à ideologia. O discurso é instrumento da política, da reprodução e transformação 

das relações sociais entre sujeitos. Ademais, apresenta-se a ideia de que o sujeito não é 

sempre já sujeito, mas que existem indivíduos que, quando interpelados pela ideologia, 

tornam-se sujeitos.  

Compreende-se, então que subjetividade de um sujeito se dá na e pela 

linguagem, a qual é imbuída de ideologia.  A esse respeito, Pêcheux pontua que: 

 

[...] o funcionamento da Ideologia em geral como interpelação dos 

indivíduos em sujeitos (e, especificamente, em sujeitos de seu 

discurso) se realiza através do complexo das formações ideológicas (e, 

especificamente, através do interdiscurso intrincado nesse complexo) 

e fornece ‗a cada sujeito‘ sua ‗realidade‘, enquanto sistema de 

evidências e de significações percebidas[...] (PÊCHEUX, 2014b, 

p.149) 

 

 Em suma, o discurso para Pêcheux é efeito de sentido, que depende das 

condições de produção e posições de sujeito, que fazem parte da sua materialidade, da 

sua historicidade.  

Considerando, ainda, outra noção, tal seja, a de ―heterogeneidade discursiva no 

jogo das contradições sócio-históricas‖ que é abordada por Pêcheux, a Análise 

discursiva, parte daquilo que  é/foi  dito e de como se produziu determinado discurso e 

não outro em seu lugar. Por isso, o conceito de memória é essencial para a compreensão 

do processo discursivo.  A memória é constitutiva dos sujeitos e dos discursos, através 

dela é possível atualizar a história, filiar discursos e acontecimentos. A esse respeito, 

segundo Pêcheux:  

 

as pesquisas atuais tomam essencialmente por objeto o trabalho da 

heterogeneidade discursiva no jogo das contradições sócio-históricas: 

analisa-se uma sequência na sua relação como o seu exterior 
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discursivo específico (em particular seus pré-construídos, seus 

discursos relatados, etc.) e em relação à alteridade discursiva com que 

ela se defronta, ou seja, o campo sócio-histórico do qual ela se separa 

(cf. noção de enunciado dividido) (PÊCHEUX, 2011, p. 229). 

 

As ideologias, nas quais a memória se inscreve, são produzidas pela história das 

lutas de classe e podem ser entendidas como estrutura-funcionamento das relações de 

produção e das relações entre os sujeitos. As ideologias constituem os sujeitos 

possibilitam que as palavras adquiram significado, mas não significados já dados, 

evidentes, por isso dizemos que a linguagem não é transparente e que os sentidos são 

constituídos pelo funcionamento da língua na história.  

Dessa forma, os sentidos e os sujeitos são construídos, são produzidos e, 

também, transformados. A esse respeito, Pêcheux reitera que: 

 
[...] a questão da constituição do sentido se junta à da constituição do 

sujeito, e não de um modo marginal (por exemplo, no caso particular 

dos ‗rituais‘ ideológicos da leitura e da escritura), mas no interior da 

própria ‗tese central‘, na figura da interpelação. Dizemos a figura da 

interpelação para designar o fato de que se trata, como indica 

Althusser, de uma ‗ilustração‘, de um exemplo submetido a uma 

forma de exposição particular, ‗concreta o suficiente para que possa 

ser reconhecida e abstrata o suficiente para que possa ser reconhecida 

e abstrata o suficiente para que possa ser pensável e pensada, dando 

origem ao conhecimento‘ (PÊCHEUX, 2014, p. 140). 

 

O sujeito resulta, portanto, de um processo no qual constitui e é constituído pelas 

ideologias, pela história, pela memória, pelo social, por aquilo que o antecede. O sujeito 

é, assim, efeito de interpelação ideológica. Essa teoria sobre a  constituição do sujeito, 

faz funcionar os conceitos de pré-construído e de interdiscurso, que remetem a algo que 

sempre fala antes em outro lugar.  Para Pêcheux: 

 
Uma primeira noção, a de pré-construído, produzida pela AD, objeto 

construído e observável, ligado à presença, no intradiscurso, de uma 

sequência discursiva com uma formulação saturada ou de um 

encadeamento sintático remetendo ao fato de que ‗algo fala antes, 

alhures e independentemente‘ do sujeito que enuncia e com efeito de 

evidência, no qual o sujeito enunciador descobre os objetos dos quais 

ele se apropria na formulação. (PÊCHEUX, 2016, p. 34) 

 

Podemos pensar, também, a ideia de acontecimento discursivo, o qual permite a 

movência de sentidos, inversão, modificação das relações discursivas, etc. Um 
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acontecimento discursivo dá lugar a formulações que são inevitavelmente equívocas, 

que podem ter múltiplos sentidos, e que o fazem ganhar lugar nos discursos.  

Para Pêcheux (2012, p.17) ―...o acontecimento, se dá no ponto de encontro de 

uma atualidade e uma memória‖, isso se dá, porque ao considerar o discurso como 

acontecimento, damos lugar  a equivocidade como constitutiva da linguagem; podemos 

entabuar relações com as condições de produção, com as posições de sujeito, as 

formações discursivas e ideológicas em jogo, com o interdiscurso como a memória do 

já dito; e dessa forma, ainda segundo, Pêcheux (2012, p.57) ―os momentos de 

interpretações enquanto atos que surgem como tomadas de posição, reconhecidas como 

tais, isto é, como efeitos de identificação assumidos e não negados.‖  

Além do mais, ainda segundo Pêcheux, a questão da interpretação em Análise de 

Discurso, se dá no entremeio pela imbricação do linguístico com o histórico de uma 

materialidade discursiva. A história se dá pela interpretação de acontecimentos em 

determinado tempo-espaço, dessa forma, este acontecimento pode ser entendido como o 

real da história.  Para ele, os enunciados relativamente estabilizados chamam por uma 

interpretação que possibilita derivas e sentidos desestabilizados.  Ao relacionar estrutura 

e acontecimento, Pêcheux destaca que um mesmo acontecimento histórico pode dar 

origem a enunciados diferentes e produzir acontecimentos também distintos, ou seja, 

um mesmo acontecimento pode derivar sentidos diferentes.  

 Em suma, para Pêcheux, descrição e interpretação funcionam como um 

batimento, desta forma, é imprescindível abordar a materialidade relacionando-a à 

história. Considerando ainda o caráter não estável dos sentidos, os enunciados são 

passíveis de equívoco no processo de descrição, por isso, podem ser considerados como 

uma série de pontos de deriva, oferecendo lugar à várias interpretações, é aí onde entra a 

análise de discurso.  Diante de todas as proposições trazidas por Pêcheux, compreende-

se que o discurso é, na verdade, um duplo batimento entre estrutura e acontecimento, 

acontecendo simultaneamente no interior dos discursos.   

Portanto, por meio do duplo batimento entre teoria e análise, apresentaremos 

algumas possibilidades de produção de sentido do enunciado em questão. Segundo 

Orlandi (2001, p. 22) ―O que faz efetivamente a Análise de Discurso: ela interroga a 

interpretação‖.  

São nessas circunstâncias que pretendemos analisar discursivamente o 

enunciado ―Se nada der certo‖, pensando, especialmente, em suas condições de 



 

766 
 

produção, os sujeitos os quais esse discurso abrange, e por fim, os sentidos que tal 

discursividade conforma no meio social.  

 

2 UMA ANÁLISE DISCURSIVA DO ENUNCIADO “SE NADA DER CERTO” 

 

Conforme já apresentado e contextualizado na parte introdutória deste artigo, 

tomamos como materialidade discursiva, o enunciado ―Se nada der certo‖. Partindo 

disso, iniciamos o nosso movimento analítico, questionando o que significaria dar certo 

no contexto de circulação de tal enunciado? 

 Quando identificamos os sujeitos do enunciado, quais sejam, alunos concluintes 

do Ensino Médio de uma escola particular, podemos inferir que o sentido de ―dar certo‖, 

estaria relacionado à aprovação no vestibular para a realização de cursos superiores, 

provavelmente, dos cursos que carregam marcas de prestígio e status social e que são 

elencados como os mais desejados por grande parte dos alunos pré-universitários. 

Considerando isso, percebemos que há, socialmente, uma supervalorização de 

determinadas profissões em detrimento de outras, numa divisão social do trabalho, e, 

também,  um apagamento de sujeitos que poderiam ingressar na universidade. Ainda 

pensando sobre o segmento do enunciado ―dar certo‖, entendemos que nada impede que 

os profissionais que foram representados no trote (faxineiros, cozinheiros, atendentes de 

loja e de supermercado, porteiros atendentes do McDonalds etc.) não possam estar 

vinculados a uma instituição de ensino superior apenas pelo fato de serem sujeitos 

trabalhadores, se levarmos em conta que é comum uma parcela de sujeitos estudantes 

aliarem o trabalho com os estudos, em nossa sociedade.  

Um efeito de sentido que se constitui, então, é de que determinadas classes não 

deveriam ter acesso ao ensino superior, e portanto, não teriam a possibilidade de ―dar 

certo‖ de acordo com o contexto do enunciado em questão. Conforme Pêcheux (2014 b, 

p.133) ―O aspecto ideológico da luta para a transformação das relações de produção se 

localiza, pois, antes de mais nada, na luta para impor, no interior do complexo dos 

aparelhos ideológicos de Estado, novas relações de desigualdade-subordinação [...]‖.  

Tal afirmação, nos faz pensar que, embora determinadas classes, no nosso caso 

em especial, a classe de jovens trabalhadores, queiram se formar em uma universidade, 

há, por outro lado, um movimento contrário que pretende dificultar o ingresso e a 

permanência desses jovens de classe baixa no interior de uma instituição de ensino 
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superior e/ou que consideram que a universidade não é lugar para todos. A esse respeito 

Pêcheux considera que:  

 

A modalidade particular do funcionamento da instância ideológica 

quanto à reprodução das relações de produção consiste no que se 

convencionou a chamar interpelação, ou o assujeitamento do sujeito 

como sujeito ideológico, de tal modo que cada um seja conduzido, 

sem se dar conta, e tendo a impressão de estar exercendo sua livre 

vontade, a de ocupar o seu lugar em uma outra das duas classes 

sociais antagonistas do modo de produção[...] (PÊCHEUX, 2014a, 

p.162). 

 

Podemos perceber muitas das dificuldades enfrentadas por determinados sujeitos 

para ingressar em uma universidade, ou quando estes alunos conseguem adentrar a 

instituição para realização de um curso superior, justamente por haver um pré-

construído sobre quem ocupa qual posição na sociedade e isso se estende, também, para 

as instituições de ensino. Assim, o acontecimento que gerou o enunciado, remete a 

condições de produção referentes à questão da separação e discriminação de uma 

parcela da sociedade, a das minorias em comparação com os sujeitos pertencentes às 

classes dominantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante deste movimento analítico, pudemos refletir sobre quais discursos 

constituem o imaginário das profissões, na divisão social de classes e de que maneira 

essa divisão interfere e reflete na escolha profissional de alunos secundaristas, bem 

como na vida de estudantes que já ingressaram em uma instituição de ensino superior e 

até dos profissionais já em atuação em nossa sociedade.  

Compreende-se, também, que essas questões se inscrevem em um momento 

histórico determinado, remetendo-nos a condições de produção que geram tal 

acontecimento, numa discursividade que aborda a divisão de status social atribuído às 

profissões de formação universitária em nossa sociedade.  

Dessa forma, percebemos que o enunciado ―Se nada der certo‖, partindo de seu 

acontecimento e considerando os sujeitos interpelados por ele, inscrevem-se em um 

funcionamento na luta de classes, por meio da depreciação de algumas profissões, o que 

reforça a discriminação pela inscrição de uma divisão social do trabalho e dos sujeitos 
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que funciona no imaginário que significa como bem-sucedido apenas quem exerce uma 

profissão com formação em um curso superior. 
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O presente artigo é parte da minha pesquisa de doutoramento e, centra-se nas práticas de 

ensino-aprendizagem do Português Brasileiro (doravante -  PB) como língua estrangeira 

– língua adicional, num contexto. As práticas se desenvolveram na Università degli 

studi Gabriele d’Annunzio, cidade de Pescara - Itália, num contexto de não imersão. O 

objetivo desse estudo consiste na elaboração de uma proposta colaborativa sob o viés 

crítico, uma vez que lançamos mão da Análise de Discurso Crítica (doravante – ADC) 

(FAIRCLOUGH, 2001, THOMPSON, 1995) como uma abordagem que promove a 

reflexão e a criticidade. Como resultados esperados centramos no contexto 

(inter)cultural como um ambiente propício para o ensino-aprendizagem de culturas 

minoritárias, muitas vezes, fadada à frustrante visão folclórica e estereotipada, a fim de 

verificar certa mudança discursiva dos/as discentes envolvidos/as nesse processo. 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, (inter)culturalidade, Português Brasileiro. 

 

Abstract 

This article is part of my PhD research and focuses on the teaching and learning 

practices of Brazilian Portuguese as a foreign language - additional language. The 

practices were developed at the ―Università degli studi Gabriele d´Annunzio‖, Pescara - 

Italy, in a context of non-immersion. The objective of this study is to elaborate a 

collaborative proposal under the critical bias, since we use Critical Discourse Analysis 

(FAIRCLOUGH, 2001, THOMPSON, 1995), as an approach that promotes reflection 

and criticality. As expected results we focus on the (inter)cultural context as a 

conducive environment for the teaching-learning of minority cultures, often doomed to 

the frustrating stereotypical folk view, in order to verify some discursive change of the 

students involved in this process. 

Key-word: Teaching-learning, (inter)culturality, Brazilian Portuguese. 

 

Introdução  

O contexto de ensino-aprendizagem do Português Brasileiro como língua 

estrangeira ainda é bastante restritivo, uma vez que, as pesquisas, bem como, os 

materiais de apoio didático são incipientes em relação as realidades culturais brasileiras, 
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o que, muitas vezes, pode ocasionar certa distorção cultural e, ainda reafirmação de 

estereótipos.  

No entanto, este estudo busca como possibilidade, a partir de uma abordagem 

crítica, o ensino (inter)cultural em que possam ser evidenciadas culturas minoritárias, 

mais especificamente, culturas de alguns povos indígenas brasileiros. Tal perspectiva 

tende, por meio da criticidade, desmitificar os estereótipos, bem como, salientar as 

culturas locais ou tradicionais inseridas numa era globalizada, tecnológica e capitalista 

que exalta a homogeneidade como um padrão a ser seguido. 

 O ensino do PB como língua estrangeira é concebida a partir dos princípios da 

pesquisa qualitativa, bem como os pressupostos da Análise de Discurso Crítica, como 

eixos de análise dos discursos e dos modos de operação de ideologia, postulados por 

Thompson (1995).  

Quanto ao processo de análise dos dados, selecionamos textos escritos 

produzidos pelos (as) discentes, a fim de analisá-los tendo em mente os modos de 

operação da ideologia fomentadas pelas relações assimétricas de poder.  

O intuito de trabalhar com o contexto cultural de algumas culturas indígenas 

centra-se numa proposta (Inter)cultural sob o viés crítico, tendo como fomento teórico a 

ADC que postula as mudanças de discurso decorrentes das práticas sociais. Logo, 

durante as práticas de ensino-aprendizado de português como língua estrangeira, 

lançaremos mão das análises de excertos discursivos escritos pelos (as) estudantes 

italianos (as), a fim de identificar as concepções ideológicas sobre as culturas 

brasileiras, mais especialmente as culturas locais, como as indígenas e, ainda as 

possíveis mudanças discursivas. 

Nessa direção, a abordagem crítica torna-se crucial no âmbito de ensino, uma 

vez que, num processo de ensino-aprendizagem do PB, buscamos identificar nos 

discursos representados pelos/as discentes italianos/as a presença de criticidade ou 

mudança de concepção ideológica sobre o contexto indígena brasileiro, temática 

trabalhada durante as aulas de PB como língua estrangeira, em prol de despertar a 

consciência de humanização no sujeito pertencentes à classe dominante. 

A partir da ADC, sustentamos a ideia de que ao priorizar uma realidade social 

específica, como a dos povos indígenas brasileiros, ―em que o discurso desempenha 

papel preponderante na produção, reprodução ou superação de desigualdades ou de 

relações de dominação‖, pode-se alçar uma mudança social (transformação de uma 

realidade por meio de intervenções conjuntural) e discursiva (transformação social por 
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meio da intervenção discursiva), duas instâncias dialéticas (MAGALHÃES, MARTINS, 

RESENDE, 2017, p. 52). 

No âmbito (inter)cultural de ensino, a diversidade é uma questão bastante 

discutida e contemporaneamente impulsionada por instituições que visa o respeito e a 

equidade entre as diversidades culturais, bem como o ensino a partir da cultura. 

Entretanto, no contexto europeu, ainda prevalecem medidas reguladoras em prol da 

homogeneização de uma determinada cultura dominante, como o então seguido Quadro 

Europeu Comum de Referência (QECR, 2001, p.19), elaborado sob a égide de 

unificação dos conhecimentos europeus, uma vez que, objetiva-se parametrizar o ensino 

de línguas em território Europeu, bem como, influi outros continentes no ensino de 

línguas, principalmente no ensino de Inglês.  

O Quadro parametriza e; 

fornece uma base comum para a elaboração de programas de línguas, linhas 

de orientação curriculares, exames, manuais, etc., na Europa. Descreve 

exaustivamente aquilo que os aprendentes de uma língua têm de aprender 

para serem capazes de comunicar nessa língua e quais os conhecimentos e 

capacidades que têm de desenvolver para serem eficazes na sua actuação. A 

descrição abrange também o contexto cultural dessa mesma língua. O QECR 

define, ainda, os níveis de proficiência que permitem medir os progressos dos 

aprendentes em todas as etapas da aprendizagem e ao longo da vida. 

 

  No ensino superior, ambiente em que este estudo ocorreu, as universidades 

europeias possuem uma forma administrativa relacionada aos acordos governamentais 

entre representantes, especialistas e peritos em Educação Superior Europeia, a fim de 

regulamentar e unificar as instituições de ensino superior, com limitada autonomia 

voltada ao segmento operacional. 

Tendo em visa o ensino sob o viés crítico, esta pesquisa propiciou aos/as 

estudantes italianos/as a oportunidade ter contato com o PB em suas realidades 

minoritárias, através de aulas sobre algumas culturas indígenas, a fim de desmitificar 

fenótipos e representações identitárias propagados por anos, de história ocidental 

idealizada. Buscamos, também, desfazer os esteriótipos indígenas tão difundidos 

erroneamente pela mídia e, muitas vezes, pelos livros de apoio didático. Para além 

dessas intenções, enfatizamos a criticidade em prol da consciência de humanização, a 

fim de acessar o mundo do ―outro‖ com alteridade. 

A concepção de (inter)culturalidade no ensino de língua estrangeira, o PB em 

questão, suscita uma discussão sobre o multiculturalismo entendido por muitos 

professores (as) e pesquisadores (as) como um contato quantitativo de línguas-culturas 
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e, em alguns casos, é abordado em contraste ou, ainda, como sinônimo de 

(inter)culturalidade, como sendo o contato de duas línguas-culturas.  

Nesse sentido, é possível entender que o multiculturalismo perdeu espaço de 

aplicação teórica para o advento da concepção de (Inter)culturalidade, muitas vezes, 

utilizados como equivalentes. No entanto, o conceito de multiculturalismo ainda é 

utilizado a partir de concepções diversas no ensino de línguas estrangeiras.  

Oliveira e Sequeira (2012, p. 08) sustentam; 

 

que a interculturalidade, enquanto defesa da diversidade que implica a 

interdependência de pessoas e culturas e é condição de existência social e 

sustentabilidade, constitui uma área prioritária que não tem a devida 

expressão na formação de docentes [...] mais que promover uma educação 

multicultural urge implantar no ensino uma perspectiva intercultural, através 

da qual as culturas se inter-relacionem verdadeiramente. 

 

Nessa perspectiva, as culturas são concebidas numa relação de entendimento e 

respeito mútuo, uma vez que, o multiculturalismo é a realidade em que duas ou mais 

culturas convivem num mesmo espaço.  

As posições contrárias e objeções ao multiculturalismo oportunizou uma 

mudança epistêmica com o advento da perspectiva de ensino (Inter)cultural que tornou-

se um construto muito utilizado na atualidade, em que se percebe o avanço de estudos 

críticos, em defesa dos direitos humanos, e a busca pelo respeito as diversidades, com 

propostas centradas nas culturas marginalizadas e minoritárias. Tais concepções 

(inter)culturais vão de encontro com a ―neutralidade‖ do multiculturalismo que tem 

como princípio a pluralidade de experiências culturais, que moldam as interações 

sociais e reconhece que há uma cultura dominante, ou seja, há uma hierarquização de 

saberes culturais.   

Concebemos a existência de uma realidade multicultural relacionada ao advento 

da globalização e da tecnologia, para à ruptura de fronteiras linguísticas através dos 

fenômenos da imigração, dentre outras situações de contato linguístico. Sendo assim, 

asseguramos que diante de uma mobilidade linguística e cultural não concebemos suas 

sobreposições. A não hierarquização de saberes culturais, mais especificamente, tende a 

fomentar caminhos para o conhecimento de outras visões de mundo, assim como, enseja 

o desvelamento de outras realidades. 

Santos (2004) define (inter)culturalidade no ensino de português como língua 

estrangeira, como um esforço ou uma ação integradora para exercício do compromisso 
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orientado pelos princípios do respeito ao ―Outro‖, em relação à cultura e às diferenças 

no processo de ensino-aprendizado de línguas.  

A (inter)culturalidade no ensino de língua estrangeira, mais especificamente, no 

contexto de ensino de português brasileiro, tem assumido um arcabouço crítico que vai 

de encontro com as propostas pedagógicas com enfoque num cenário ficcional/teatral 

ou cenário da cultura global para forçar uma relação entre culturas, em sala de aula, que 

não dialoga como as assimetrias sociais, linguísticas, culturais, econômicas e políticas 

nas relações entre dois ou mais povos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

Tal situação silencia as relações assimétricas de poder. 

É interessante ressaltar que as propostas e concepções de (inter)culturalidade no 

contexto de ensino de línguas estrangeiras, mesmo centradas nos princípios dos 

documentos que regem os direitos humanos, apresentam contradições e certa 

complexidade.  

Na busca pelo respeito às diferenças, é postulado o pressuposto de que todas as 

culturas podem estar em contato para ‗um fazer‘ (inter)cultural contrariando o processos 

de assimilação e integração, políticas que promovem o apagamento étnico-cultural dos 

povos de uma sociedade minoritária, muitas vezes, a margem do preconceito e do 

racismo. Entretanto, há uma linha tênue entre (inter)culturalidade e inclusão, 

paradoxalmente, há uma relação assimétrica de poder entre sociedades minoritária e 

dominante. 

A criticidade tende a promover certa reflexão nos contextos de diversidade, e 

mesmo numa viés de ensino de língua estrangeira, em contexto de prestígio ou elitizado, 

a efetivação do ―fazer docente‖ segundo as postulações freireanas no que tange à 

humanização quando direcionada aos contextos sociais.  

Na seguinte seção, apresentaremos uma prática de ensino-aprendizagem do PB 

no contexto universitário italiano. Em que partimos de algumas práticas docentes sob a 

perspectiva crítica, em que as culturas de uma determinada sociedade é problematizada 

tendo a língua alvo como condutora de reflexão e criticidade. 

 

1. PRÁTICAS DE ENSINO: UMA EXPERIÊNCIA (INTER)CULTURAL 

 

As experiências docentes discorridas nesta seção são parte da pesquisa de 

doutoramento realizada na Itália, que se iniciou a partir da contemplação de uma bolsa 
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de pesquisa fomentada pelo Programa de Doutorado-Sanduíche da CAPES, entre 

parcerias com universidades brasileira e Italiana.  

Para a realização desse trabalho de campo, elencamos como instrumentos de 

pesquisa a aplicação de questionário, cadernos de notas para o registro de observações 

das aulas de português ministradas pela professora e pela leitora (duas profissionais da 

educação que exercem funções distintas), preparação de material para a ministração de 

seminários e, ainda, os textos escritos produzidos pelos/as discentes que serão dispostos 

e analisados posteriormente.  

De modo sucinto, discorremos sobre algumas observações das aulas com a 

leitora e com a professora. Em ocasião oportuna, durante os encontros/aulas com a 

leitora, notei que sua didática  centrou-se no ensino, estrutural e funcional,  da língua, na 

perspectiva da Abordagem Comunicativa. Enquanto que as aulas da professora 

centravam-se numa abordagem teórica da língua, através de embasamentos importantes 

para compreender seu funcionamento e organização gramatical. As aulas foram 

ministras em português, salvas as exceções de necessidade de exemplificar algo por 

meio de comparação entre o italiano e o português. 

A (inter)culturalidade no contexto de ensino se volta para a criticidade como 

instrumento propulsor de mudança discursiva, a fim de alcançar uma reflexão sobre as 

assimetrias socioculturais e socioeconômicas de comunidade minoritárias, para o 

alçamento do estado de consciência humanizadora nos (as) estudantes italianos (as). 

Por meio das observações do contexto de ensino, foi possível identificar que a 

concepção abordada, nas aulas com professora e com a leitora, parte do ensino por meio 

das culturas. As temáticas culturais são inseridas no contexto histórico, literário e 

artístico, como uso de recursos áudio visuais, a fim de trabalhar as quatro habilidades 

linguísticas, a partir de gêneros, tais como: letra de música, roteiro de novela, filmes, 

dentre outras manifestações culturais brasileiras. 

Posterior as observações elaboramos um questionário, a fim realizar um 

levantamento do perfil dos/as alunos/as e ainda verificar alguns aspectos tais, como: 

suas concepções sobre a cultura brasileira e identificar suas expectativas sobre a 

aprendizagem do Português Brasileiro.  

 

1. 2 Aplicação do questionário 
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Essa subseção se dedica a apresentação do questinário contendo cinco 

perguntas de natureza cultural e investigativa. As respostas ao questionário foram 

parafraseadas com o intuito de apresentar um panorama sobre as concepções culturais 

do Brasil. As respostas obtidas por meio do questionário foram direcionadas às turmas 

de primeiro, segundo, terceiro ano e especialização.  

Esse primeiro momento direcionou-se a uma sondagem sobre as concepções e 

crenças sobre as culturas brasileiras, tendo em vista as percepções de mundo de cada 

estudante, com base nas seguintes perguntas do questionário: 1. Por que você escolheu 

o PB como língua estrangeira? 2. Você estuda outras línguas? Quais? 3. Quais diferenças 

culturais e/ou linguísticas que você percebeu entre o português e o italiano? 4. Você já visitou 

o Brasil? Se você tivesse que definir o Brasil, quais adjetivos você usaria? 5. Você tem 

dificuldades para aprender o Português Brasileiro? Quais são as estratégias que você utiliza 

para aprender essa língua? 

Dentre essas perguntas, nos atentamos, para recorte desse artigo, as percepções 

culturais dos(as) discentes italianos(as) sobre o Brasil. Logo, nos deteremos a algumas partes 

do questionário para fins analíticos. 

As respostas ao questionário foram semelhantes umas às outras, o que nos 

assegura afirmar que, de modo geral, o interesse pelo PB está relacionada a ideologia no 

modo de operação de Legitimação em que se evidencia, de maneira muito recorrente, a 

narrativização construída a partir de um contexto histórico romântico, em que os 

adjetivos: apaixonante, grande, bonito, cheio de vegetações e animais particulares 

completa esse cenário paradisíaco estereotipado sobre a cultura brasileira, como una.  

Estes pressupostos estão relacionados a força emotiva em sua relação ao 

português, evidenciados nos termos ‗apaixonado‘ e ‗musicalidade‘, elementos que 

desvelam os discursos do (a) estudante. Para Fairclough (2001), os discursos são modos 

de representar os aspectos existentes no mundo, para além dos materiais, mas também 

mentais, sentimentos e crenças para alçar às pluralidades discursivas.  

Como instrumento de sondagem, o questionário aplicando aponta para discursos 

ideologicamente construídos a partir de ideias estereotipadas. A representação da 

cultura brasileira é construída como uma romântica e selvagem realidade, típica dos 

romances literários do período nacionalista.  

Entretanto, nossa intenção, nesse primeiro momento, centra-se na investigação 

de visão de mundo dos(as) discentes participantes deste estudo. Tais respostas foram 

embasadas em meios que os estudantes elegem para estudar o PB de maneira 
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autodidata, como declarado nas respostas a pergunta de número cinco. Dentre as 

estratégias de estudos, os alunos citaram como meio de ensino-aprendizagem do PB: 

músicas, filmes, novelas, vídeos online, dentre outros meios midiáticos. 

Depois de uma breve análise sobre os discursos apresentados pelos 

questionários, com o intuito de desconstruir alguns estereótipos, elaboramos dois 

seminários sobre as culturas indígenas.  

 

1.3 Os Seminários 

 

Para a realização dos dois seminários,  elaboramos os textos e as imagens 

projetados em slides. A fim de evitar incompreensões e entreves linguísticos, 

elaboramos o material em italiano e algumas partes em português.  

Os seminários tiveram como tema principal a ―Educação Intercultural e cultura 

Indígena‖. Iniciei como uma apresentação expositiva, em português, para que os (as) 

alunos (as) conhecessem o contexto em que iríamos adentrar. 

A título de contextualização, comecei pela geografia, do macro para o micro, ou 

seja, apresentei o mapa do mundo e as localizações do Brasil e da Itália. Em seguida, 

expus o mapa do Brasil para apresentar as regiões estaduais e expliquei a sua divisão 

geográfica que é diferente da divisão da Itália e, posteriormente, o mapa do estado  de 

Goiás para mostrar onde se localiza a instituição em que eu trabalhei com diversas 

culturas na formação superior dos acadêmicos e acadêmicas indígenas. 

O ensino do PB foi abordado a partir da discussão da realidade da educação 

indígenas brasileira como tema cultural, em prol de uma reflexão crítica, considerando 

os intraves da proficiência linguística.  Coadunamos com o posicionamento de Brun 

(2004, p. 75) que ressalta que; 

 

numa situação de língua estrangeira […] o contato entre culturas pode se 

revestir de um caráter conflitivo para o aprendiz, forçando-o a uma 

ressignificação de valores e, consequentemente, a uma (re)construção 

identitária […] ao tentar dominar uma lingua e desenvolver competencias 

interculturais, o sujeito adquire outros saviors e saviors-faire diversos e 

profundos, valores, atitudes e sentimentos. 

 

Em consonância com a citada autora, entendemos que o ensino a partir da 

criticidade pode instigar propostas de ensino que não promovam somente esse contato 

entre culturas (brasileira e italiana), mas que disponibilizem oportunidades para 
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intercambiar o conhecimento através da alteridade. Em que o conhecimento promova 

transformações reais e efetivas visando os contextos de minorias ou desprovidos de 

humanização. Visto que há inumeras realidades minorizadas culturalmente, muitas 

vezes, invisibilizadas e assimiladas às realidades de culturas dominantes. 

Nesse aspecto, os seminários foram cruciais para a contextualização temática, 

assim como, para a aproximação cultural e lexical do português para os/as alunos/as 

aprendizes.  

Através das imagens e vídeos os/as estudantes tiveram acesso a parte da 

realidade cultural de alguns povos indígenas, dar-se as primeiras descobertas e possíveis 

reflexões. 

Posterior aos seminários, as aulas consolidaram um passo relevante para o 

processo de ensino-aprendizagem de PB. Isso devido as atividades realizadas em sala de 

aula a partir do arcabouço teórico-metodológico da ADC, tendo em vista a 

(inter)culturalidade. 

 

1.4 As aulas 

Nas aulas, os (as) acadêmicos (as) tiveram acesso a mais elementos para a 

aproximação de algumas culturas indígenas brasileiras. Em consonância com minhas 

práticas docentes, elaboramos um plano de ensino mais dialógico e interativo, a partir 

dos gêneros discursivos, com o intuito de provocar algumas desconstruções referentes 

aos estereótipos supracitados nas respostas dadas ao questionário.  

Durante as duas aulas, solicitamos aos e as estudantes algumas atividades de 

escrita, a fim de verificar possíveis mudanças de discursos. 

Quanto aos fragmentos textuais discursivos descritos tiveram como base um 

vídeo, gênero propaganda projetado no suporte audiovisual, com legenda e áudio em 

PB, denominado ―I Jogos Mundiais dos Povos Indígenas‖, consideramos durante as 

discussões todas as suas implicações na veiculação social, bem como, suas intenções 

discursivas.  

Verificamos que houve certo indício de  mudança de postura ideológica, ainda 

que incipiente, centrado no nível de Pressupostos e Desconstrução, que pode apontar o 

interesse pelo mundo do ―outro‖ e a necessidade de se pensar sobre as outras realidades 

culturais e sociais, como apresentado no excerto 27: “a coisa interessante é que a ele 

nãu importa o que os outros pensam desdes rituais ma gostam de compartilhar o seu 
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mundo com aquele dos outros”. “os jogos dos povos indígenas em Palmas deram a 

possibilidade a eles de viver um re-encontro com as próprias raízes” (excerto 27). 

Tal excerto apresenta reflexões sobre a conjuntura em que os discursos foram 

produzidos, visto que,  a intertextualidade é um recurso que elucidam as vozes presentes 

nos discursos, em que a voz do estudante se ajusta a voz do texto sobre um determinado 

assunto presente nas vozes.  

Para a analise do processo de mudança de postura discursiva, elaboramos as 

categorias de Empreendimentos adquirido (por meio dos seminários e aulas), 

Pressuposição/Desconstrução (durante as discussões em sala) e “Princípio de reflexão” 

(evidenciado nos textos escritos) que servem de base para analisar o processo de ensino, 

com o intuito de alçar a criticidade. Como professora-pesquisadora, eu procurava 

instigar os/as alunos/as italianos/as a alcançar a um indício de reflexão, pelo menos. 

Como continuação do processo de ensino, revisitamos a temática discorrida e 

discutidas durante todo o período de pesquisa de campo, desde as observações didáticas, 

passando pelo questionário, seminários e aulas. 

A seguir, discorreremos sobre a revisitação à temática como um momento de 

considerações sobre a investigação avaliativa das práticas de ensino-aprendizagem 

durante a pesquisa de campo. 

 

1.5 Revisitando o tema   

 

Este momento da pesquisa de campo centrou-se na retomada da temática em 

estudo, discutido durante a apresentação dos seminários e das aulas sobre algumas 

culturas indígenas e os jogos mundiais indígenas.  

Os temas que trabalhamos nos seminários eram todos relacionados à cultura, 

educação e realidade de alguns povos indígenas no Brasil e, naquele momento, de ―aula 

de revisitação‖, nossa pretensão centrava-se em investigar os discursos representados e 

materializados nos textos dos(as) estudantes sobre a temática. 

Posterior ao Empreendimentos adquirido (por meio dos seminários e aulas), 

passando pela Pressuposição/Desconstrução (durante as discussões), no momento de 

revisitar a temática alçamos o “Princípio de reflexão” (evidenciado nos textos escritos), 

como evidenciados nos excertos seguintes: “pelo vídeo parece que os povos indígenas 
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são felizes vivendo sem problemas, mas na realidade, nos sabemos que não é así
13

‖ 

(excerto 02). “[...]é fundamental a promoção das diversidades culturais. (excerto 03). 

“Em Brasil há uma misturada de raças, onde estes muitas comunidades indígenas, 

exatamente 305 grupos por isso, é importante que a gente tem um espirito 

intercultural” (excerto 04). 

É evidente, nos excertos apresentados acima, que a dominação opera pela 

construção de um todo simbólico, em prol de representar uma unidade que interliga 

aspectos coletivos, em que o conteúdo semântico de paisagens, tradição dança, alegria 

das pessoas etc. remetem-se a Estandartização de uma cultura dita brasileira, firmada 

em símbolos históricos romantizados, em que as diferenças e diversidade das 

realidades brasileiras não são consideradas, como estratégia de padronização nacional. 

Essas são estratégias de simbolização da unidade (TOMPSON, 1995).  

O pressuposto de que as realidades sociais não são perfeitas como mostra na 

propaganda, pode ser um indício de reflexão, como salientado no excerto 02, 

decorrentes das discussões em sala em aula, uma vez que, a propaganda é um gênero, 

inerentemente, promovedor de aspectos qualitativos. 

O momento de revisita à temática, em que salientamos a partir de recorte 

direcionado as práticas de ensino de PB como língua estrangeira, a (inter)culturalidade é 

trabalhada a partir de uma abordagem crítica a fim de mensurar uma trajetória 

pedagógica de desconstrução de estereótipos para alçamento da reflexão que poderá 

culminar criticidade. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que houve uma mudança de 

comportamento ideológico a partir do acesso à cultura e a visão de mundo do ―outro‖, o 

que suscita num ensino de humanização tão caro ao contexto de ensino de LE, tendo em 

vista, o desafio de se provocar reflexões (inter)culturais, num contexto de limitada 

proficiência linguística. 

 

ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES 

 

                                                           
13

 Os fragmentos discursivos, foram transcritos, por isso, não foram submetidos a nenhum tipo correção 

gramatical ou ortográfica. Preservamos a essência do texto original escritos pelos/as alunos/as. 
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Neste artigo procuramos propor um estudo direcionado as práticas de ensino-

aprendizagem de Português Brasileiro como língua estrangeira, tendo o contexto 

(inter)cultural como crucial para a abordagem de algumas culturas indígenas brasileiras. 

Defendemos uma concepção de (inter)culturalidade para além do contato entre 

duas ou mais culturas, uma vez que imbricada nas abordagens críticas, é possível 

abordar o ensino (inter)cultural de língua estrangeira em uma linha de pensamento que 

impulsiona caminhos reflexivos de construção e (des)construção de ideias cristalizadas, 

em prol de uma criticidade que condicione uma mudança ou transformação social.  

É sabido do quão é desafiadora uma proposta de ensino de línguas estrangeiras 

sob o viés da (inter)culturalidade com o objetivo de alçar a criticidade, bem como, a 

humanização. Entretanto, as propostas críticas para o ensino de língua estrangeira 

demanda do(a) docente uma postura de dedicação e comprometimento com a formação 

do discente, em prol da criticidade e erradicação das injustiças sociais (FREIRE, 2015). 

Em suma, este estudo representa uma minúscula parte do que pode ser realizado 

a partir de propostas de ensino de língua estrangeira, para além das reproduções de 

estereótipos e reafirmações da valorização das culturas globalizadas em detrimento das 

culturas locais que demandas por visibilidade e valorização social. Esperamos que este 

artigo contribuía com o despertar de propostas inovadoras para o ensino do PB como 

língua estrangeira, bem como, para instigar o ensino de outras línguas estrangeiras sob o 

viés da criticidade. 
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A produção de textos na escola e não para a escola descontrói uma prática pedagógica 

vinculada ao texto como pretexto para o ensino e a aprendizagem de regras e normas 

gramaticais da Língua Portuguesa (GERALDI, 2015). A língua em uso é uma prática 

social que permite ao sujeito articular seus pontos de vista sobre e com o mundo na 

relação eu-outro, outro-eu em diferentes esferas sociais (BAKHTIN, 2012). Pautados 

em um trabalho de natureza quali-quantitativa partindo da produção textual de 30 

estudantes inscritos no terceiro ano do Ensino Médio de uma escola da Rede Estadual 

de Santa Catarina, buscou-se compreender o processo de escrita desses sujeitos a partir 

do seu projeto de dizer a respeito de si, seus sonhos/objetivos futuros (profissão, família 

entre outros). Os resultados apontam que alguns estudantes apresentam dificuldades 

quanto à estrutura do texto, ou seja, parágrafos muito extensos, com sentenças separadas 

apenas por vírgula, não utilizando sentenças curtas e ponto final. Isso reverbera em uma 

prática social da escrita da língua em uso no cotidiano desses sujeitos, reforçando uma 

escrita com linhas argumentativas bem fundamentadas, embora se trate de um tema 

subjetivo, ou seja, que o estudante fala de si, das suas experiências e vivências no 

presente lançando olhar para o futuro daquilo que almeja ser e/ou ter. Considera-se 

assim, a partir de uma perspectiva histórica e cultural e de letramentos que o trabalho 

com o texto na sala de aula exige e permite ao professor de Língua Portuguesa ir além 

do ensino da gramática. Vislumbra refletir sobre linguagem com os estudantes a partir 

da produção de sentidos na e pela interação e mediação dos conhecimentos com o outro 

na escola e não para a escola. Trata-se, portanto, de uma prática social e não de um 

processo mecânico, determinado, engessado, mas contínuo, sempre sendo, em 

desenvolvimento, inacabado. 

 

Palavras-chave: Língua Portuguesa. Produção Textual. Prática Social. 

 

 

THE PORTUGUESE LANGUAGE IN USE: WHAT HAVE HIGH SCHOOL 

STUDENTS ENOUNCED? 
 

The production of texts at school and not for the school deconstructs a pedagogical 

practice linked to the text as a pretext for teaching and learning Portuguese language 

rules and grammar (GERALDI, 2015). Language in use is a social practice that allows 

the subject to articulate his/her views on and with the world in the relation self-other, 

other-self in different social spheres (BAKHTIN, 2012). Based on a quali-quantitative 

work starting off on the textual production of 30 students enrolled in the third year of 

high school of a state school in the Santa Catarina State, we sought to understand the 

writing process of these subjects from their project to say regarding themselves, their 

dreams/future goals (profession, family and others). The results indicate that some 

students have difficulties in the text structure, that is, very long paragraphs, with 
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sentences separated only by commas, not using short sentences and periods. This 

reverberates in a social practice of language writing in daily use by these subjects. This 

reinforces a writing production with well-grounded argumentative lines, although it is a 

subjective theme, which is, that the student speaks about himself/herself, his/her 

experiences and present experiences casting a look to the future of what he/she wants to 

be and/or has. Thus, from a historical-cultural perspective and literacy, it is considered 

that working with the text in the classroom requires and allows the Portuguese language 

teacher to go beyond the teaching of grammar. It envisions reflecting on language with 

students from the production of meanings in and through the interaction and mediation 

of knowledge with each other at school and not for the school. It is, therefore, a social 

practice and not a mechanical process, determined, plastered, but continuous, always 

being, developing, unfinished. 

 

Keywords: Portuguese Language. Text production. Social practice. 

 

 

CONTORNOS INICIAIS 

 

Há muito tempo discute-se sobre práticas de escrita e seus usos no campo da 

Educação e das Ciências da Linguagem. Práticas essas que, sob olhar de Bakhtin e seu 

Círculo, são constituídas social e historicamente na/pela interação com o outro. 

Interação essa que pode dar-se a partir da mediação de quem escreve (autor) e de quem 

lê (leitor), da dialogia entre professor e estudante, estudante e professor, estudantes e 

colegas de classe na esfera escolar. Neste sentido, a escrita pode ser compreendida 

como prática social perpassada por uma heterogeneidade de gêneros discursivos
14

, a 

constar pela diversidade de vozes que constituem os enunciados e os sujeitos em 

diferentes esferas sociais da atividade humana (BAKHTIN, 2012; GERALDI, 2013; 

2015). 

Logo, práticas sociais de escrita precisam ir além de um ato mecânico da 

repetição, do movimento da cópia pela cópia, em que se concebe o texto como pronto e 

acabado, como um produto fixo, padronizado, imóvel (GERALDI, 2015). Entende-se 

que língua em uso, neste caso, a língua escrita, é uma prática social que permite ao 

sujeito articular seus pontos de vista sobre e com o mundo na relação eu-outro, outro-eu 

em diferentes esferas sociais (BAKHTIN, 2012). O que implica pensar, que a produção 

                                                           
14

 Para Bakhtin, ―cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso‖ (BAKHTIN, 2010[1979], p. 279). Os 

gêneros seriam, assim, fórmulas de enunciação, estereótipos discursivos que, pelo uso e pelas 

circunstâncias sociais, são relativamente regularizados (VOLÓCHINOV, 2013) e compartilhados pelos 

participantes da interação verbal. 

 



 

784 
 

de textos na escola e não para a escola descontrói uma prática pedagógica vinculada ao 

texto como pretexto para o ensino e a aprendizagem de regras e normas gramaticais da 

Língua Portuguesa (GERALDI, 2013; 2015).  

A partir disso, ancorados em um trabalho com viés enunciativo discursivo 

(BAKHTIN, 2012) de natureza quali-quantitativa partindo da produção textual de 30 

estudantes inscritos no terceiro ano do Ensino Médio de uma Escola Pública da Rede 

Estadual de Santa Catarina, buscou-se no presente estudo, compreender o processo de 

escrita desses sujeitos a partir do seu projeto de dizer
15

 a respeito de si, seus 

sonhos/objetivos futuros (profissão, família entre outros).  

Ressalta-se contudo, que tais produções textuais são recorte de uma pesquisa 

realizada por Pottmeier (2019) que investigou a partir dos discursos dos/as estudantes 

do terceiro ano do Ensino Médio suas escolhas futuras (carreira profissional, 

constituição de família, religião entre outras) e, consequentemente, o paradoxo entre o 

ser e o ter a partir da produção de uma História Digital - HD. Além disso, a autora 

analisou como esses/as estudantes se constituíram leitores e escritores na escola e fora 

dela a partir da produção da HD; identificou se as escolhas/decisões desses/as 

estudantes se pautavam mais no ser ou no ter; e identificou também quais eram as 

práticas sociais envolvendo o uso das tecnologias na escola por esses/as estudantes 

consideradas as mais frequentes.  

Por tratar-se de uma proposta de criação midiática no contexto escolar, 

Pottmeier (2019) a partir de uma abordagem qualitativa e pautada no filme ―Até o 

último homem‖, dividiu seu trabalho em três etapas. Na primeira etapa, a autora 

realizou discussões sobre o filme, produziu e socializou textos narrativos curtos, os 

quais são aqui apresentados e discutidos por outros dois autores que atuam na 

Educação. Na segunda etapa, elaborou um roteiro para a produção de uma HD. E, na 

terceira e última etapa, produziu uma HD assentada no texto narrativo inicial e na 

organização das ideias desses/as estudantes por meio do roteiro. Ressalta-se que as 

outras duas etapas desenvolvidas por Pottmeier (2019) em seu trabalho final do no curso 

de especialização em Educação e Linguagem a Distância pela Universidade Federal de 

                                                           
15

 ―O outro é a medida: é para o outro que se produz o texto. E o outro não se inscreve no texto apenas no 

seu processo de produção de sentidos na leitura. O outro insere-se já na produção, como condição 

necessária para que o texto exista‖ (GERALDI, 2013, p. 102). Logo, ―para produzir um texto (em 

qualquer modalidade) é preciso que: a) se tenha o que dizer; b) se tenha uma razão para dizer o que se tem 

a dizer; c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer; d) o locutor se constitua como tal, enquanto 

sujeito que diz o que diz para quem diz (ou, na imagem wittgensteiniana, seja um jogador no jogo); e) se 

escolham as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d)‖ (GERALDI, 2013, p. 137). 
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Santa Catarina (UFSC) intitulado ―O que enunciam estudantes da Educação Básica?‖, 

permitiram/permitem lançar olhar para outras práticas pedagógicas na sala de aula que 

considerem os projetos de dizer (GERALDI, 2015) dos estudantes, assim como outras 

práticas de letramentos em outras esferas sociais das quais esses sujeitos pesquisados 

circulam (familiar, midiática, religiosa, entre outras). 

Assim, o presente texto é constituído por introdução, seguida da seção que trata 

da produção textual na escola ou para a escola, a terceira seção é cunhada pela 

metodologia. A quarta seção, debruça-se sobre as análises e discussões dos dados e, por 

fim, seguem as considerações finais e as referências. 

 

2 A PRODUÇÃO TEXTUAL NA OU PARA A ESCOLA?  

 

Ao tecer essa seção, inicialmente, assinala-se a obrigatoriedade do ensino da 

Língua Portuguesa nos currículos do Ensino Fundamental e Médio, conforme consta no 

inciso 1º do Art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB n. 9.394 

(BRASIL, 1996). Além disso, a Seção I do Art. 36 que trata do currículo no Ensino 

Médio, apresenta ainda da importância da ―língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania‖ (BRASIL, 1996, p. 

48).  

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017, p. 481) no 

tocante à área de Linguagens e suas Tecnologia afirma que  

 

No Ensino Médio, os jovens intensificam os conhecimentos sobre seus 

sentimentos, interesses, capacidades intelectuais e expressivas; 

ampliam e aprofundam vínculos sociais e afetivos; e refletem sobre a 

vida e o trabalho que gostariam de ter. Encontram-se diante de 

questionamentos sobre si próprios e seus projetos de vida, vivendo 

juventudes marcadas por contextos socioculturais diversos. 

 

Portanto, é a partir do percurso formativo
16

 (SANTA CATARINA, 2014) desse 

estudante e de toda a bagagem social, cultural e histórica que esse sujeito traz para a 

esfera escolar, que permite ao professor compreender seu lugar de fala, assim como a 

sua constituição enquanto ser humano (estudante, filho, irmão, entre outros) na relação 

                                                           
16

 ―No âmbito da atualização da PCSC, compreende-se o percurso formativo como processo constitutivo e 

constituinte da formação humana. Nesse sentido, o percurso da formação, a ser desenvolvido na/pela 

escola, estrutura-se em torno de uma organização curricular, que deverá ter em vista o desenvolvimento e 

as especificidades que constituem a diversidade de cada um dos sujeitos acolhidos na Educação Básica‖ 

(SANTA CATARINA, 2014, p. 31). 
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com outro (colegas de classe, professor, pai, mãe etc.). A escola na função social de 

acolher e promover a formação integral desse estudante vislumbra o desenvolvimento 

dos projetos de vida desses sujeitos quando lhe dá voz e vez, quando os convoca a 

participar, a enunciar seus projetos de dizer (GERALDI, 2015). 

Isso corrobora com o que preconiza a BNCC (BRASIL, 2017, p. 9) no que se 

refere a uma das competências gerais da Educação Básica, quanto a 

  

6) Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-

se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 

relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao 

exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade.  

 

Na mesma direção, a Proposta Curricular de Santa Catarina - PCSC (SANTA 

CATARINA, 2014) pautada em uma perspectiva histórica e cultural chama os sujeitos a 

participarem dos processos de aprendizagem na/pela mediação com o outro.  É na/pela 

interação que os sujeitos se constituem, portanto, aprendem uns com os outros mediados 

pela linguagem. Sendo esta social, histórica e ideológica, assim como o sujeito o é. 

Deste modo, concorda-se e assume-se que ―[...]cada sujeito é responsável pelo que 

enuncia, pelo modo como o faz e pelas representações de mundo que materializa em 

seus enunciados‖ (SANTA CATARINA, 2014, p. 113). No caso desse estudo, a 

materialidade linguística, dá-se a partir dos projetos de vida de estudantes inseridos em 

uma turma de terceiro ano do Ensino Médio de uma Escola Pública da Rede Estadual de 

Ensino de Santa Catarina. 

Assim, a produção textual, nas palavras de Geraldi (2013, p. 135) entendida 

―como ponto de partida‖ e como ―ponto de chegada‖ nos processos de ensino e de 

aprendizagem da língua, é sempre um contínuo, está sempre se (re)fazendo, do mesmo 

modo que o sujeito se constitui pelos textos que (re)escreve a partir da sua reflexão 

sobre/com os usos da língua em diferentes esferas sociais. Neste sentindo, a escrita de 

textos dá-se e constitui-se na escola em diálogo com o outro e consigo mesmo. E, não 

ocorre para a escola como uma atividade a ser cumprida, descontextualizada da 

realidade em que o sujeito está inserido. Aqui, depreende-se que a produção textual de 

textos narrativos e dos roteiros para a produção das HD vai ao encontro dos projetos de 

dizer (GERALDI, 2015) desses estudantes, uma vez que falam de si, sobre si, das suas 

vivências, das suas experiências. Logo, o texto não é pretexto para abordagem de 

normas gramaticais, mas é produção de sentidos (BAKHTIN, 2012) daquilo que esses 
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estudantes escrevem e reescrevem a partir e pelo olhar do outro na mediação, no 

reconhecimento do ser humano nos processos que promovem o protagonismo, a autoria 

e a reflexão nas aulas de Língua Portuguesa a partir da escrita na escola. 

 

3 CONTORNOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia desse estudo pauta-se em uma pesquisa de natureza quali-

quantitativa aplicada partindo da produção textual de 30 estudantes inscritos no terceiro 

ano do Ensino Médio de uma Escola da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina no 

primeiro trimestre de 2019. De acordo com Minayo (2003, p. 22) a diferença de tais 

abordagens de pesquisa é a sua natureza, uma vez que,  

 

Enquanto cientistas sociais que trabalham com estatística apreendem 

dos fenômenos apenas a região ―visível, ecológica, morfológica e 

concreta‖, a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos 

significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e 

não captável em equações, médias e estatísticas.  

 

Para a autora, o olhar tanto para os dados quantitativos, quanto para os dados 

qualitativos são importantes por esses se complementarem e ambos poderem ser 

incorporados à pesquisa. No tocante à investigação de abordagem qualitativa, o 

pesquisador prima por compreender o que os sujeitos enunciam, neste caso, estudantes 

matriculados no terceiro ano do Ensino Médio de uma Escola Pública da Rede Estadual 

de Ensino de Santa Catarina. Conforme assinalam Silveira e Córdova (2009, p. 32), ―Os 

pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das 

coisas, exprimindo o que convém ser feito‖, assim como nesse tipo de pesquisa ―o 

cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas‖.  

Nas palavras de Fonseca (2002, p. 20 apud SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 

33) ―[...]A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as 

causas de um fenômeno, as relações entre variáveis[...]‖, contudo, ―[...]A utilização 

conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do 

que se poderia conseguir isoladamente‖. 

Além disso, a pesquisa que aqui se utiliza da materialidade linguística dos 30 

estudantes de uma Escola Pública a partir de seus textos narrativos, se classifica por seu 

objetivo explicativa, pois ―preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos‖ (GIL, 2007 apud SILVEIRA; 
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CÓRDOVA, 2009, p. 35), neste caso, os usos da linguagem escrita quanto à produção 

de um texto narrativo que é base para as etapas subsequentes do trabalho de Pottmeier 

(2019), quanto à produção do roteiro da HD e a HD. O procedimento dessa investigação 

apoia-se em uma pesquisa-ação, a qual 

 

[...]pressupõe uma participação planejada do pesquisador na situação 

problemática a ser investigada. O processo de pesquisa recorre a uma 

metodologia sistemática, no sentido de transformar as realidades 

observadas, a partir da sua compreensão, conhecimento e 

compromisso para a ação dos elementos envolvidos na pesquisa 

(FONSECA, 2002, p. 34 apud SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 40).  

 

A análise dos discursos é realizada a partir da perspectiva enunciativa discursiva 

fundamentada em Bakhtin (2012), a qual compreende que o sujeito é um ser social, 

historicamente situado e atravessado por ideologias. Tal viés teórico-metodológico 

entende que a ideologia determina o que é, ou não, dito pelo sujeito, uma vez que 

considera que esse sujeito se constitui e produz sentidos, uma vez que é permeado 

na/pela linguagem e na/pela história ao circular em diferentes esferas sociais da 

atividade humana (trabalho, religião, mídia, entre outras). Os instrumentos de coleta de 

dados são cunhados pela produção de textos narrativos curtos que dão base para a 

posteriori, conforme já apontado anteriormente nesse texto, na elaboração de um roteiro 

para produção de uma HD. 

 

3 ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Esta seção discorre sobre as análises e discussões dos dados coletados, 

pontualmente, dos textos narrativos produzidos pelos 30 estudantes de uma Escola da 

Rede Pública Estadual de Ensino localizada no Vale do Itajaí/SC. A análise dos dados é 

feita à luz da teoria de Bakhtin e seu Círculo que concebe o lugar de fala do sujeito a 

partir de seu percurso histórico e social. Logo, mesmo esse estudante inscrito na Escola 

e sua produção textual ter sido realizada nessa esfera social, compreende-se que os 

enunciados desses sujeitos a partir da constituição de suas narrativas, de seus projetos 

de dizer (GERALDI, 2015) são atravessados por outros enunciados, seja das suas 

vivências e experiências em outros momentos e espaços sociais e com outros atores 

sociais (pai, mãe, amigo, entre outros). 
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O ponto de partida para a produção textual acerca dos projetos de dizer 

(GERALDI, 2015) desses estudantes deu-se a partir da leitura e discussão do filme ―Até 

o último Homem‖. O filme tem como pano de fundo a Batalha de Okinawa, uma das 

maiores batalhas marítima-terrestre-área da história mundial que aconteceu na ilha de 

Okinawa (Japão) durante a II Guerra Mundial entre os Estados Unidos e o Japão. 

A proposta inicial de trabalhar com esse filme surgiu pela temática abordada no 

filme no que diz respeito ao personagem principal, Desmond T. Doss. Já adulto, 

Desmond deseja tornar-se médico. De família humilde, sendo o pai carpinteiro e a mãe 

dona de casa, e sem condições de pagar uma faculdade, que à época era restrita a uma 

elite da população, Desmond se alista e ingressa no Exército Americano durante a II 

Guerra Mundial e vê ali a oportunidade para salvar vidas e para formar-se médico. 

Além dessa escolha, outros aspectos (religião, família, trabalho) chamam atenção para o 

percurso histórico desse personagem durante a trama do filme.  

Tais escolhas/decisões/sonhos de Desmond são compreendidos por Pottmeier 

(2019) como possibilidades de contextualizar e explorar projetos de dizer  (GERALDI, 

2015) de estudantes do Ensino Médio quanto ao seu projeto de vida, seus anseios, seus 

medos, suas vontades, seus desejos, seus sonhos diante do que ainda está por vir, da 

profissão a ser exercida, da continuidade ou não dos estudos na Educação Superior, da 

formação de uma nova família, da aquisição de bens materiais entre outros. 

 

Ressalta-se que esse filme foi escolhido por trazer aspectos/situações 

que pudessem ajudar nas reflexões dos estudantes do terceiro ano do 

Ensino Médio sobre suas escolhas futuras. Além disso, a pesquisadora 

trouxe resenhas impressas sobre o filme, instigou os estudantes a 

pesquisarem mais resenhas disponíveis na internet. Tal prática foi 

possível, pois os estudantes fizeram o uso de seu celular, sendo que na 

escola havia internet disponível (POTTMEIER, 2019, p. 29). 

 

Assim, a primeira etapa desenvolvida no primeiro trimestre de 2019, envolveu 

30 estudantes matriculados no terceiro ano do Ensino Médio do período noturno. 

Inicialmente, no tocante à oralidade, os estudantes tiveram a oportunidade de refletir e 

discutir sobre os pontos abordados no filme, conforme já mencionado nessa seção de 

análise e discussão dos dados. Entretanto, a participação desses estudantes ocorreu de 

maneira tímida no tocante a articular o projeto de vida do personagem principal, 

Desmond, aos seus projetos de dizer (GERALDI, 2015), sobre seus sonhos, escolhas, 

sobre si.  
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Na escrita, os estudantes, que tiveram como orientação a escrita de um texto 

narrativo falando sobre si, suas escolhas futuras, seus sonhos, seus desejos, pautou-se 

entre 10 (dez) e 20 (vinte) linhas. As narrativas dos estudantes direcionaram para: a 

escolha da profissão que gostariam de exercer ou de tornar-se no futuro próximo; o 

desejo de conseguir e de adquirir um bem material, a saber: uma casa, um apartamento, 

um carro ou uma moto; a formação de novas famílias; a continuidade nos estudos na 

Educação Superior, tendo como áreas de interesse, a Psicologia, Educação Física e as 

Engenharias. Além disso, muitos desses/as estudantes almejam ter seu negócio próprio: 

um salão de beleza, um escritório de contabilidade, uma oficina mecânica.  

Quanto ao tempo para produção textual, além das aulas de Língua Portuguesa, 

os/as estudantes tiveram a oportunidade de continuar e retomar o texto em espaços 

sociais para além da sala de aula. Portanto, no processo de escrita desses sujeitos foi 

possível compreender seus projetos de dizer (GERALDI, 2015) sobre si, sobre seus 

sonhos, seus objetivos futuros (profissão, família, religião entre outros) o que não ficou 

tão explícito na oralidade, quando realizada a discussão do filme articulada à realidade 

desses/as estudantes. Ainda, cabe ressaltar, que os/as estudantes foram convidados a 

lerem seus textos ou falarem sobre eles para os colegas de classe, entretanto, como não 

se sentiram à vontade para essa atividade e, respeitando a escolha dos sujeitos, optou-se 

por resguardá-los. 

A primeira versão dos textos produzidos por esses/as estudantes, foram lidos e 

avaliados pelos pesquisadores e pelo professor de Língua Portuguesa que ministra aulas 

para esses sujeitos pelo primeiro ano, conforme apontaram os registros obtidos da 

pesquisa de Pottmeier (2019). Os textos foram devolvidos para os estudantes com o 

feedback. De acordo com Rocha (2019, p. 21, tradução nossa)
17

, o feedback ―pode ser 

considerado como uma estratégia essencial no que diz respeito à escrita desenvolvida 

como um processo‖. Neste sentido, ao se compreender a escrita como um processo, 

os/as estudantes têm a possibilidade de retomarem seus textos quantas vezes julgarem 

necessário a fim de pensar, refletir e usar a língua, neste caso, na escola, mas lançando-

se olhar para seu uso em outras esferas da atividade e dos diferentes gêneros discursivos 

(BAKHTIN, 2012) que tiveram contato no seu dia a dia.  

Pottmeier (2019, p. 32-33) concorda com Rocha (2019), ao considerar que,  

 

                                                           
17

 Original em inglês ―Feedback might be considered as an essential strategy concerning writing 

developed as a process (ROCHA, 2019, p. 21). 
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―cometer erros‖, faz parte do processo de aprendizagem desses/as 

estudantes. O que implica pensar nas práticas sociais de escrita como 

um contínuo, sempre se refazendo nesse percurso formativo do/a 

estudante. E, possibilitar essa ―consciência‖ para os sujeitos a partir do 

feedback é essencial para que essa reflexão acerca do que ele 

escreveu, produziu se efetive no seu dia a dia (ROCHA, 2019). 

 

Compreende-se que é a partir da retomada do texto após o olhar do outro, neste 

caso, dos pesquisadores e do professor de Língua Portuguesa, que os sujeitos podem 

refletir sobre/com a língua em uso seja na esfera escolar ou em outras esferas da 

atividade humana, pois trata-se aqui de pensar em uma escrita autêntica realizada na 

escola e não para a escola.  

Conforme afirma Pottmeier (2019, p. 30)  

 

Os estudantes puderam, desta maneira, reler, reescrever partes do 

texto, seja situando melhor o leitor, deixando mais clara suas 

propostas para o futuro. Reforça-se que o texto não entrou como 

pretexto para a aula de língua portuguesa, para fins de estudos da 

gramática (GERALDI, 1997). O texto escrito, neste caso, se insere 

como parte de uma atividade pedagógica, que busca, dar voz e vez a 

esse sujeito.  

 

Assim, os resultados apontaram que alguns estudantes apresentam dificuldades 

quanto à estrutura do texto, ou seja, parágrafos muito extensos, com sentenças separadas 

apenas por vírgula, não utilizando sentenças curtas e ponto final. Isso reverbera em uma 

prática social da escrita da língua em uso no cotidiano desses sujeitos. O que reforça 

uma escrita com linhas argumentativas bem fundamentadas, embora se trate de um tema 

subjetivo, ou seja, que o/a estudante fala de si, das suas experiências e vivências no 

presente lançando olhar para o futuro daquilo que almeja ser e/ou ter.  

 

4 CONTORNOS A-FINAIS 

 

O presente estudo objetivou compreender o processo de escrita dos sujeitos 

inscritos no terceiro ano do Ensino Médio do período noturno a partir do seu projeto de 

dizer a respeito de si, seus sonhos/objetivos futuros (profissão, família entre outros). 

Considera-se assim, a partir de uma perspectiva histórico-cultural (VYGOTSKI, 2014) 

e de letramentos (BARTON; HAMILTON, 2000; ROJO, 2009; LEMKE, 2010; 

STREET, 2014) que o trabalho com o texto na sala de aula exige e permite ao professor 

de Língua Portuguesa ir além do ensino da gramática. Vislumbra refletir sobre a 
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linguagem com os estudantes a partir da produção de sentidos na e pela interação e 

mediação dos conhecimentos com o outro na escola e não para a escola. Trata-se, 

portanto, de uma prática social, não de um processo mecânico, determinado, engessado, 

mas contínuo, sempre sendo, sempre em desenvolvimento, inacabado. 

Assim, a escola ao desenvolver essa prática social de escrita dando voz e vez aos 

estudantes a partir de seus projetos de dizer (GERALDI, 2015), promoveu o 

protagonismo, a autonomia, a autoria e a reflexão a partir dos usos autênticos da 

linguagem por meio da materialização de seus textos na/pela interação com o outro e 

consigo mesmo. Tal prática pedagógica ancora-se em numa concepção de sujeito e 

linguagem social, histórica e inacabada, portanto, sempre em processo. Logo, interessa e 

deve interessar ao professor de Língua Portuguesa e não tão somente a ele, mas aos 

professores de outras áreas do conhecimento, os processos de aprendizagem pelos quais 

o/a estudante se desenvolve, compreende e produz sentidos. A avaliação não deve 

findar-se assim, em uma visão unilateral que contemple o que é ―certo‖ e o que é 

―errado‖. Não deve, desta maneira, classificar o ―bom‖ do ―mau‖ escritor na escola. 

Deve e precisa atentar-se para avaliação da produção textual como processo na/pela 

mediação com outro, sendo um contínuo, inacabado assim como é a linguagem e o 

sujeito. 
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Resumo: O presente trabalho insere-se na linha de pesquisa Léxico e Terminologia. 

Desenvolvida no Centro de Estudos Lexicais e Terminológicos (Centro Lexterm) e no 

Laboratório de Linguística de Língua de Sinais (LabLibras), da Universidade de 

Brasília. O objetivo desta pesquisa é organizar alguns léxicos sinais-termo leis que 

protegem as mulheres Surdas. Entendemos como sinais-termo um conjunto de termos 

de uma mesma área, ou similar, composto por macroestrutura e microestrutura 

(FALSTICH, 2010). A metodologia seguida foi a qualitativa, a saber: (i) 

reconhecimento e identificação do público-alvo; (ii) delimitação das áreas pesquisadas; 

(iii) coleta e organização dos dados; (iv) organização do vocabulário sistêmico; e, por 

fim, (v) teste de validade. Partimos do estudo dos termos em Língua Portuguesa (LP) e 

Língua Brasileira de Sinais (Libras). O público-alvo são meninas e mulheres  surdas, 

brasileiras que podem ou não serem vítimas de violência, tendo por objetivo oferecer 

acessibilidade linguística e informações jurídicas a esse público. Os resultados da 

pesquisa contaram com colaboração e participação de surdos e não-surdos, tradutores e 

intérpretes de Libras, assim como estudantes surdos do Instituto Federal de Mato 

Grosso – IFMT, Campus Pontes e Lacerda, Fronteira Oeste. 

  

Palavras chaves:  Surdez; Libras/LSB; sinais-termo; Mulheres Surdas; 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo apresenta uma análise dos sinais-termo mais recorrentes nas 

leis que versam sobre a violência contra a mulher:  Lei Maria da Penha, nº 11.340/ 

2006, que e é um dispositivo legal brasileiro que visava, inicialmente, aumentar o rigor 

das punições aos homens que agridem física ou psicologicamente a mulher ou a esposa, 

na condição de agressor.  

A segunda lei é a ―Violência Obstétrica‖, nº 6.144, de 07 de junho de 2018, no 

Distrito Federal – DF. Esse ainda é um tema pouco abordado e relativamente novo no 

Brasil, mas muito recorrente, sendo que, segundo informações do Ministério Público de 
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São Paulo, a obstetrícia é mundialmente a área médica com maior número de infrações 

(seja por lesões corporais ou homicídios). 

A terceira lei, popularmente conhecida como ―Lei do Feminicídio‖, nº 

13.104/2015, caracteriza a agressão como crime de assassinato de uma mulher pela 

simples condição de ser mulher. Esse crime é considerado de extrema barbárie e 

violência e é praticado sem distinção de classe social, raça ou cultura, representando a 

última etapa de um continuum de violência, que pode levar à morte das vítimas.  

1. Violências Contra a Mulher Surda/Deficiente  
 

A(s) violência(as) contra a pessoa com deficiência é tema de estudo na 

atualidade. Apresentamos alguns relatórios que comprovam essa violência.  

Os primeiros dados foram retirados da Washington, D.C- EUA – 2015.
18

 

Apresentamos, a seguir, algumas estatísticas e características das mesmas sofridas pelas 

vítimas, em especial, meninas e mulheres.   

Estudos indicam que as mulheres com deficiência também têm 

um maior risco de violência que as outras mulheres. Por 

exemplo, uma revisão sistemática e meta-análise verificou que 

indivíduos portadores de deficiência têm uma probabilidade 

maior de sofrer violência física e sexual que seus pares que não 

são portadores de deficiência.  (WASHINGTON 2015, p. 5). 

 

No que refere a meninas e mulheres Surdas, a pesquisa de KVAM (2004), que 

trata especificamente da violência sexual contra meninas surdas, mostra a diferença 

percentual da violência sexual em relação às meninas que não são surdas. Menciona que 

se observa uma proporção 3 vezes maior em relação a meninas sem deficiência: 

Um levantamento nacional realizado na Noruega com adultos 

surdos verificou que meninas têm probabilidade duas vezes mais 

alta de sofrer abusos sexuais e meninos, três vezes mais alta – do 

que seus pares sem deficiência. (KVAM 2004, p. 6). 

 

No relatório para o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA, 2016), 

―até 68% das mulheres e até 30% dos homens com deficiência sofrem violência sexual 

antes dos 18 anos‖. Ainda, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF, 2013), ―crianças com deficiência têm de 3 a 4 vezes mais chance de sofrer 

algum tipo de violência que crianças sem deficiência (incluindo violência sexual) e 

mulheres com deficiência têm 10 vezes mais chances de sofrer abuso sexual que 

mulheres sem deficiência‖.  

No Brasil, os números não são diferentes. Esse contexto também é descrito 

pela Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos – FENEIS, no relatório 

sobre a situação de mulheres e meninas surdas no Brasil. A instituição descreve as 
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especificidades das violências mais comuns às mulheres surdas.  À vista disso, Perlin 

(2016, p. 5) afirma que:  

a questão da violência contra a mulher surda, aspecto que é 

citado como de maior incidência (entre as mulheres surdas 

diante de sua fragilidade) como: rapto, incesto, assédio sexual, 

prostituição e violência doméstica; a questão de capacitar a 

mulher surda a construir resistência aos abusos psíquicos e 

morais que abrem porta à progressiva instalação da violência 

doméstica ou no trabalho; as delegacias da mulher, com acesso 

em libras, mediante intérprete ou tecnologia específica que pode 

ser Whatsapp, Skype ou outros mais recentes; traduzir para a 

libras a lei Maria da Penha e outros documentos; a questão de 

esterilização não consentida, aborto não consentido e de 

implante coclear precisa ser discutida no caso de ser violação de 

direitos sobre o corpo da mulher surda. (PERLIN, 2016, p. 5).  

 

Ainda falando em especificidade da violência contra a mulher Surda, a 

violência psicológica é, nesse contexto, acentuada na forma de bullying na escola e na 

família: piadas, xingamentos, proibições por ―falar errado‖, ou, ainda, por usar ou não 

usar a língua de sinais.  

Nesse sentido, Santos (2018 p. 79-85) relata uma série de situações de 

violência(s), das quais destacam-se as seguintes: i) familiares acreditam que a criança 

surda não fale por ―safadeza‖ ou preguiça, ou, ainda, fazem uso de xingamentos, como 

‗burra‘, ‗retardada‘, ‗idiota‘, ‗preguiçosa‘, dentre outros;  ii) negligência às 

possibilidades de comunicação da pessoa, de acordo com sua preferência, privando-a de 

atendimentos necessários,  seja de ordem educacional, saúde e social ou acesso à Libras;  

iii) pessoas surdas apanham de familiares, de colegas na escola e de policias, por não 

ouvirem e compreenderem determinada ordem, resultando em violência física, podendo 

ser seguida de agressão corporal e morte; iv) apropriação indevida de benefícios ou 

mesadas de governos por familiares; v) dependência econômica dos agressores; vi) 

superproteção à mulher e às meninas Surdas, com pretextos de protegê–las e 

impedindo-as de fazer suas próprias escolhas. 

As singularidades especificas da(s) violência(s) contra as mulheres com surdez 

ocorre paralelamente aos outros sistemas de opressão socioculturais, sociais e de 

comunicação e, portanto, devem levar em conta um leque de experiências variadas, que 

são fundamentais para o acesso desse público à justiça. Segundo Santos ( p. 79-85):  

vi) violência doméstica e familiar, acrescida de algumas 

particularidades relacionadas à mulher Surda, na qual o agressor 

manipula ou não informa a mulher Surda quando pessoas tentam 

chama–lá, ou quando o ouvinte a exclui de conversas 

importantes, ou, ainda, quando crítica ou zomba do seu 

conhecimento em português escrito ou oral.   

 

Sabemos que essas leis são produzidas, escritas, publicadas e divulgadas em 

português brasileiro, língua oficial do Brasil, por meio do sistema de escrita alfabético. 

Mas, as pessoas Surdas, em geral, não conseguem ter acesso a essas informações, por 
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vezes, vitais a sua sobrevivência, por não terem, ainda, o domínio da estrutura do 

português escrito. 

Para Maia (2006, p. 216), as pessoas Surdas podem apresentar dificuldades na 

comunicação ―o que pode complicar a sua interação social e sua assimilação de 

conceito, experiências tão importantes no ajustamento social acentuando suas diferenças 

e formas de percepção do mundo‖. 

Lebedeff (2008, p. 218) comenta, ainda, que ―nossa estrutura social não leva 

em conta as singularidades da surdez, ao dar–lhe condições e espaços de interlocução e 

de produção de conhecimentos para que possa se manifestar e se desenvolver‖.  

 Os argumentos acima expostos Lei 10.436/2002, encontram, de certa forma, apoio na 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) foi reconhecida, também, como língua oficial. 

Segundo essa lei (BRASIL, 2002, p. 1): 

Art. 1o É reconhecida como meio legal de comunicação e 

expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros 

recursos de expressão a ela associados. 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, 

constituem um sistema linguístico de transmissão de idéias e 

fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

 

Nesse sentido, faz-se imperativo que as pessoas surdas tenham acesso às leis, 

como legítimos cidadãos brasileiros, em sua língua materna, a LIBRAS, também. Assim 

sendo, ressalta - se que a pesquisa trata, em específico, das mulheres cuja primeira 

língua é a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, que se reconhecem na Cultura Surda. 

Segundo o autor SKLIAR (1998):  

 

A existência da cultura surda pressupõe, de forma especial, que 

a pessoa é integrada na sua educação em conjunto com os 

valores culturais da sociedade ouvinte, que em seu todo vão 

formar sua sociedade.  Para os surdos, ter uma cultura é viver 

em igualdade, é ter um estilo de vida diferente, em alguns 

aspectos. Quando se trata de refletir sobre o fato de que nessa 

comunidade (de surdos) surgem ou podem surgir processos 

culturais específicos, é comum a rejeição à ideia da ―cultura 

surda‖, trazendo como argumento a concepção da cultura 

universal, a cultura monolítica (SKLIAR, 1998, p. 28). 

 

Segundo Skiliar (1998, p. 10), ―a cultura surda não é uma imagem velada de 

uma hipotética cultura ouvinte. Não é o seu revés. Não é uma cultura patológica.  Os 

envolvidos na Cultura surda são identificados com o termo Surdo, com ―S‖ maiúsculo, 
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significando com isso que a pessoa que se comunica em Língua de Sinais não é doente 

do ouvido.  

Contraria a ideia de deficiência/ doença, conforme iremos discorrer e entender, 

a seguir, recorrendo aos estudos da antropologia para melhor compreensão e 

embasamento da discussão sobre Surdez e deficiência auditiva. Para tanto, faz-se 

essencial uma correlação desses termos, no sentido de se entender os conceitos desta 

pesquisa, uma vez que essa se propõe a discutir o conceito de deficiência versus a 

diferença linguística da Surdez.  Nesse sentido, nos deparamos com o modelo médico e 

o modelo social de deficiência. 

Assim, optamos pelo modelo social de deficiência, pois acreditamos que tal 

concepção merece reflexão e maior discussão. Iremos explicar ambos conforme 

MELLO; NUERNBERG (2012):  

No modelo social, a deficiência é vista como o resultado da 

interação entre um corpo com impedimentos de natureza física, 

intelectual, mental ou sensorial e um ambiente incapaz de 

acolher as demandas arquitetônicas, informacionais, 

programáticas e atitudinais que garantiriam condições 

igualitárias de inserção e participação social às pessoas com 

deficiência‖ (MELLO; NUERNBERG, 2012 p. 636).  

 

Há dois ―modelos clássicos‖ da deficiência: o modelo médico e o modelo 

social. Em linhas gerais, no modelo médico o foco se concentra na deficiência da 

pessoa, objetivando-se a cura ou a medicalização do corpo deficiente.   

O conceito de modelo de deficiência foi proposto pelo sociólogo Michael 

Oliver (1983), e descrito por Mello e Nuernberg (2013). Segundo os autores, há duas 

principais formas de opressão contra a mulher deficiente: ―a primeira é a discriminação 

socioeconômica; e a segunda, a medicação da deficiência‖ (MELLO E NUERNBERG, 

2013 p. 1-2). 

 A esse respeito, a pesquisa de Mello (2014), acrescenta que a violência é 

duplamente marcada por duas razões, a saber, (1) por ser mulher, (2) por ser 

deficiente/surda.
19

 Dessa forma, as barreiras na comunicação incrementam a 

vulnerabilidade das pessoas com Surdez, que, muitas vezes, não se comunicam pela 

língua oral ou por meio do português escrito, impedindo a denúncia e detalhes do crime 

às autoridades competentes.  

Portanto, um indicador de desigualdade social que tem sua capacidade de ação 

e reação reduzida e socialmente vulnerável é o da comunicação advindo da surdez.  

Considerando, em especial, a mulher Surda, por não ouvir e apresentar alterações 

perceptíveis na fala, ou mesmo por se comunicarem em Libras, percebemos que, caso 
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não seja disponibilizado os serviços de intérpretes de Libras, legenda e/ou comunicação 

por escrito, ela pode apresentar dificuldades para procurar ajuda, ou nunca terá os meios 

necessários de comunicação para denunciar os abusos, maus tratos e violências sofridas 

às autoridades competentes.   

 

2.  OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar a pesquisa sobre sinais-termo das Leis sobre a Violência contra a mulher.  

2.1 Objetivos específicos 

 

 Identificar os termos de maior ocorrência nas Leis sobre a violência contra 

a mulher, em língua portuguesa, por meio do programa linguístico 

WordSmith 2006; 

 Listar alguns termos empregados nas Leis que protegem as mulheres; 

 Verificar a existência dos sinais-termo correspondentes em LIBRAS; 

 Criar alguns sinais-termo em Libras para os termos em português não 

existentes; 

 Avaliar os sinais-termo, conforme a representação conceitual da Língua 

Brasileira de Sinais, com pesquisadores do LABLIBRAS; 

 

 Validar os sinais-termos com os especialistas em terminologia do 

LABLIBRAS; 

 Elaborar um vocabulário sistêmico, digital, bilíngue, para apresentar à 

comunidade surda. 

 

3.  METODOLOGIA  

 

O CORPUS da pesquisa é composto pelas Leis: Maria da Penha, que é uma Lei de 

enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A lei de nº 6.144, de 07 

de junho de 2018, no Distrito Federal – DF, que legisla acerca da violência obstétrica, 

cujo objetivo é implantar medidas de informação e proteção à gestante e à parturiente. 

E, por fim, a lei intitulada como lei do Feminicídio, que altera o Código Penal
20

, para 

prevê-lo como circunstância qualificadora, ou seja, quando praticado em atividade típica 
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de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente.
21

 Essa Lei estabelece a 

inclusão do feminicídio no rol dos crimes hediondos praticados contra as mulheres, a 

saber:  

(i) Lei Maria da Penha, nº 11.340/06, que regula sobre o enfrentamento à 

violência doméstica e familiar contra a mulher, a qual se classifica em 

cinco tipos: física, moral, patrimonial, psicológica e sexual;  

(ii) Lei de nº 6.144, de 07 de junho de 2018, no Distrito Federal – DF, que 

legisla acerca da Violência Obstétrica, cujo objetivo é implantar medidas 

de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência 

obstétrica; 

(iii) Feminicídio, que altera o Código Penal, para prevê-lo como circunstância 

qualificadora, ou seja, quando praticado em atividade típica de grupo de 

extermínio, ainda que cometido por um só agente.  

Essa Lei estabelece a inclusão do feminicídio no rol dos crimes hediondos, 

praticados contra mulheres. 

3.1  Metodologia de análise  

 

Nesse momento, são seguidos cinco passos, a saber: (i) reconhecimento e identificação 

do público-alvo; (ii) delimitação das áreas pesquisadas; (iii) coleta e organização dos 

dados; (iv) organização do vocabulário sistêmico; e, por fim, (v) teste de validade. Esse 

passo-a-passo para a organização dos dados do vocabulário sistêmico já é adotado em 

alguns dos trabalhos da Terminologia, na área de Língua de Sinais, desenvolvidos na 

Universidade de Brasília.  

 

4.  JUSTIFICATIVA  

 

A ideia da pesquisa surgiu a partir das aulas ministradas no Centro Lexterm – 

LIP. A motivação do tema surgiu da constatação de que as leis que versam sobre a 

violência contra a mulher estavam disponíveis na Língua Portuguesa, e as poucas 

tentativas de divulgação dos conteúdos dessas legislações em Língua de Sinais 

deixavam a desejar, na especificidade conceitual dos termos.  Dessa forma, a mulher 

Surda, utente de Libras, deve ter o direito e as condições de acesso a essas informações 

garantidos, inclusive na sua língua natural.  

Faulstich (2016, p. 69) afirma que: ―no contraste natural que existe entre a 

Língua Portuguesa e a Língua Brasileira de Sinais (Libras) - ou Língua de Sinais 

Brasileira (LSB) - percebemos que a terminologia científica e técnica exigem um 
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tratamento diferenciado numa outra língua no que se refere à gênese de sinais 

terminológicos.‖ 

Uma possível solução para acessibilidade linguística das mulheres surdas é 

fornecer um produto terminológico em consonância a sua língua materna, a Libras. Isso 

só é possível com vocabulário sistêmico que promoverá sinais-termos especializados, 

conferindo maior ―empoderamento‖ às Surdas vítimas de violência, pois, com 

informação acessível, reduz–se a extensão do sofrimento, tendo em vista que as vítimas 

saberão a quem recorrer e os seus direitos.  

Nesse sentido, uma vez comprovado que há violência contra a mulher, em 

especial, contra a mulher Surda/deficiente, demonstramos a urgência social desta 

pesquisa, além da sua contribuição no que tange à acessibilidade linguística, o qual 

tornou-se possível por meio do acesso à divulgação dos sinais-termo criados como 

resultado deste estudo, relacionados com o conteúdo das Leis analisadas. 

A necessidade social de tal pesquisa se justifica, uma vez que as mulheres 

surdas sofrem violência, assim como as não-surdas. Em função do tempo disponível 

para a elaboração da dissertação, faremos um recorte no mapa da violência sofrida pelas 

mulheres em geral, mulheres deficientes e, mais especificamente, pelas mulheres surdas. 

  

 

5. RESULTADO ESPERADOS 

 

Os resultados da pesquisa contou se com colaboração e participação de surdos 

e não-surdos, tradutores e intérpretes de Libras, assim como estudantes surdos do 

Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT, Campus Pontes e Lacerda, Fronteira Oeste. 

Para romper a barreira da comunicação e ter acesso às informações jurídicas 

previstas nas leis, propomos a sistematização do Vocabulário Sistêmico que descreve 

sinais-termo sobre as leis da violência contra a mulher.  
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AS CHARGES E A PRODUÇÃO DE SENTIDOS: ANÁLISE DE TEXTOS 

MULTIMODAIS  

 

Susana Menezes Araujo (UnB) 

susanamenezes.a@hotmail.com 

 

Resumo: Este trabalho está inserido na temática Linguagem e Multimodalidade. A 

linguagem é o meio de comunicação que o homem mais utiliza na interação diária. Ao 

nos comunicarmos, fazemos isso por meio de textos que variam de acordo com nossas 

necessidades. Os avanços tecnológicos propiciaram o surgimento de textos constituídos 

não somente pela linguagem escrita, mas também por elementos de outras naturezas, 

provindos do campo visual, sonoro etc. Esses novos tipos de textos são muito utilizados 

pela mídia e são chamados textos multimodais.  Entendendo que a escola tem o papel 

precípuo de contribuir para o desenvolvimento das competências linguísticas dos 

alunos, o uso de textos multimodais nas aulas de Língua Portuguesa constitui um 

recurso pedagógico de suma importância para a ampliação das competências dos 

estudantes, já que sua leitura exige a análise de elementos distintos que vão além da 

decodificação de códigos alfabéticos. Nesse sentido, este trabalho tem o objetivo de 

discutir sobre concepções de textos multimodais e sobre as exigências de leitura que 

esses tipos de textos demandam, uma vez que são formados por semioses diversas. 

Utilizamos como referencial teórico, entre outros, os trabalhos de Cafiero (2005), 

Dionízio (2007), Kleiman (2005) e Koch; Elias (2006) que tratam dos assuntos aqui 

abordados. Para a concretização deste estudo, coletamos charges da internet criadas por 

diferentes artistas como atitudes de desaprovação ao aumento do preço do Diesel, 

ocorrido em maio de 2018, sob o governo do ex-presidente Michel Temer e analisamos 

os significados dos elementos multimodais presentes nas charges. A partir da realização 

do trabalho, concluímos que os textos multimodais são um recurso pedagógico eficaz 

que possibilita aos discentes o desenvolvimento de habilidades essenciais para o uso 

eficiente da língua nas mais diversas interações.   

 

Palavras-chave: Multimodalidade. Leitura. Produção de sentido. 

 

Abstract: This work finds its niche in the theme Language and Multimodality. 

Language is the mean of communication that man uses the most for interacting on a 

daily basis. When we communicate, we do this through texts that vary according to our 

needs. Technological advances have led to the emergence of texts consisting not only of 

written language, but also of elements of other kinds, which might come from sources 

that are visual, audible etc. These new types of texts are widely used by the media and 

are called multimodal texts. Understanding that the school has the primary role of 

contributing to the development of students ‗language skills, the use of multimodal texts 

in Portuguese language classes is a pedagogical resource of great importance for the 

expansion of students‘ skills, since their reading requires analysis of distinct elements 

that go beyond decoding alphabetic codes. In this sense, this paper aims to discuss 

conceptions of multimodal texts and the reading requirements that these types of texts 

demand, since they are composed of diverse semioses. We use as theoretical reference, 
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among others, the works of Cafiero (2005), Dionizio (2007), Kleiman (2005) and Koch; 

Elias (2006) that deal with the subjects discussed here. For the accomplishment of this 

study, we collected internet cartoons created by different artists as disapproving 

attitudes to the May price increase of Diesel, under the government of former President 

Michel Temer, and analyzed the meanings of the multimodal elements present in the 

cartoons. Based on this work, we conclude that multimodal texts are an effective 

pedagogical resource that enables students to develop essential skills for the efficient 

use of language in various interactions. 

 

Keywords: Multimodality. Reading. Meaning production.   

 

INTRODUÇÃO 

 

A linguagem é o meio de comunicação que o homem mais utiliza na interação 

diária. Ao nos comunicarmos, fazemos isso por meio de textos que variam de acordo 

com nossas necessidades. Os avanços tecnológicos propiciaram o surgimento de textos 

constituídos não somente pela linguagem escrita, mas também por elementos de outras 

naturezas, provindos do campo visual, sonoro etc. Esses novos tipos de textos são muito 

utilizados pela mídia e são chamados textos multimodais.  Entendendo que a escola tem 

o papel precípuo de contribuir para o desenvolvimento das competências linguísticas 

dos alunos, o uso de textos multimodais nas aulas de Língua Portuguesa constitui um 

recurso pedagógico de suma importância para a ampliação das competências dos 

estudantes, já que sua leitura exige a análise de elementos distintos que vão além da 

decodificação de códigos alfabéticos.  

Nesse sentido, analisamos os significados de distintos elementos presentes em 

charges criadas por diferentes chargistas como atitudes de desaprovação ao aumento do 

preço do Diesel, ocorrido em maio de 2018, sob o governo do ex-presidente Michel 

Temer.  

Este trabalho tem o objetivo de discutir as concepções de textos multimodais e 

as exigências de leitura que esses tipos de textos demandam, uma vez que são formados 

por semioses diversas. Desse modo, apresenta o diálogo existente entre o gênero charge 

e o contexto sócio-histórico como suporte para os professores de Ensino Médio na 

atividade de orientar os alunos para desenvolverem a habilidade de análise e julgamento 

desse gênero, a fim de conduzi-los a interpretar e a julgar criticamente um dos 

diferentes modos de apresentação de notícias. Para tal, utilizamos como referencial 

teórico, entre outros, os trabalhos de Cafiero (2005), Dionísio (2007), Dolz-Mestre e 
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Gagnon (2015), Kleiman (2005) e Koch; Elias (2006) que tratam dos assuntos aqui 

abordados.  

Nessa perspectiva, está dividido em duas partes: a primeira corresponde à 

revisão da literatura que nos serviu como embasamento teórico para o estudo e a 

segunda que se constitui na descrição e análise de textos multimodais.  

1 NOÇÕES DE TEXTOS 

 

A linguagem é o meio de comunicação mais utilizado pelo ser humano no 

processo de interação com seus semelhantes. Ao nos comunicarmos, fazemos isso por 

meio de textos que variam de acordo com nossas necessidades. 

Quando falamos em texto, pode nos vir logo à mente um conjunto de palavras 

encadeadas no eixo sintagmático, de extensão longa ou breve, ou até mesmo uma única 

palavra, que produza sentido. No entanto, texto não se limita apenas ao uso de letras, 

palavras e frases na sua composição. Uma imagem, por exemplo, também é um texto. 

Nesse sentido, na comunicação diária, lançamos mão de textos escritos, falados, 

sinalizados, imagéticos, entre outros.  

O advento das novas tecnologias propiciou o surgimento de outros tipos de 

textos constituídos não somente pela linguagem escrita, mas também por elementos de 

outras naturezas, provindos do campo visual, sonoro etc. Esses novos tipos de textos são 

muito utilizados pela mídia e são chamados textos multimodais. 

Textos multimodais são, pois, ―textos que combinam diferentes modos de 

representação (imagens, música, cores, língua escrita, língua falada), que devem ser 

levados em conta na sua interpretação‖ (KLEIMAN, 2005, p.48). Como se percebe, as 

letras, sílabas, palavras, frases, já não são mais características exclusivas de um texto. 

Podemos citar como exemplos de textos multimodais as propagandas, as tirinhas, as 

charges, os outdoors, os cartuns, as histórias em quadrinhos, os manuais de instruções, 

entre outros.  

Importante salientar que a multimodalidade não se restringe somente ao texto 

escrito. Os textos falados e os sinalizados também apresentam essa característica, visto 

que quando falamos usamos diversas entonações ou até mesmo gestos e quando 

sinalizamos também fazemos uso de distintos parâmetros como a configuração de mão e 

a expressão facial, por exemplo, que são uma peculiaridade dessa modalidade de língua.  

Essa característica da multimodalidade existente nos textos produzidos nas 

diferentes modalidades de língua pode ser percebida nas palavras de Dionísio:  
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[...] os gêneros textuais falados e escritos são também multimodais 

porque, quando falamos ou escrevemos um texto, usamos, no mínimo, 

dois modos de representação: palavras e gestos, palavras e entonações, 

palavras e imagens, palavras e tipografia, palavras e sorrisos, palavras 

e animações etc. (DIONÍSIO, 2007, p.178) 

 

Os textos fazem parte do nosso cotidiano, exercem funções diversas, nos servem 

como subsídios para a comunicação nas práticas sociais que realizamos. Para que a 

comunicação aconteça de forma eficiente, seja na prática da leitura, da oralidade ou da 

escrita, é necessário que o indivíduo adquira letramentos que lhes possibilitarão o uso 

adequado da língua nas situações comunicativas vivenciadas por ele. Para Marcuschi 

(2007, p. 35), ―o letramento volta-se para os usos e as práticas, e não especificamente 

para as formas, envolve inclusive todas as formas visuais, como fotos, gráficos, mapas e 

todo tipo de expressão visual e pictográfica, observável em textos multimodais‖. 

 

2 NOVOS TEXTOS, NOVAS LEITURAS, NOVAS FORMAS DE ENSINAR 

 

Pesquisadores da Didática de Línguas, Joaquim Dolz-Mestre e Roxane Gagnon 

(2015) propõem o uso do gênero textual (ou discursivo) como recurso didático para 

orientar o ensino de línguas, uma vez que seríamos todos expostos a um acervo ―pré-

existente‖ de textos, que são organizados em gêneros.  

Nas sociedades pós-modernas, a maioria das pessoas passa seu tempo vendo 

textos pelas telas da TV, de computadores, celulares ou tablets. Nesses aparelhos, é 

comum a leitura de imagens, gráficos digitais, fotografias e ilustrações diversas também 

presentes na mídia impressa, em livros didáticos e em outros tipos de apresentações 

visuais, como as usadas em campanhas publicitárias.  

Assim, é quase impossível o exercício de interpretação de textos focalizando 

exclusivamente a linguagem escrita, posto que ela consiste em apenas um dos modos 

representativos de um texto. Sendo assim, é necessário levar em consideração todos os 

modos semióticos, de modo a unir a questão da imagem e do texto verbal à questão 

social imbricada nas produções textuais.  

Cafiero (2005, p. 17) define leitura como uma ―atividade ou um processo 

cognitivo de construção de sentidos realizado por sujeitos sociais inseridos num tempo 

histórico, numa dada cultura‖. Desse modo, para que a construção de sentidos possa se 
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realizar, de fato, é necessário que o leitor traga à tona, além de inúmeras habilidades, 

uma série de conhecimentos, dentre os quais podemos citar o conhecimento linguístico, 

o conhecimento textual, o conhecimento de mundo, e coloque em ação diversas 

estratégias que lhes permitirão ir além do que está escrito e/ou expresso no texto.  

De acordo com Koch e Elias (2006) a construção de sentido de um determinado 

texto acontece por meio da interação dos sujeitos envolvidos no processo com o texto 

objeto da leitura. Assim, para uma leitura eficiente, é fundamental que o leitor dialogue 

com o autor e o texto, deixe-se guiar pelas pistas existentes na superfície textual e 

compreenda que o sentido não é algo explícito no texto, mas sim o resultado de um 

processo realizado por ele enquanto leitor participante que se coloca como coautor do 

texto. 

Os textos multimodais apresentam uma estrutura mais complexa do que os que 

se apoiam apenas no código alfabético para a sua formação, já que são constituídos de 

múltiplas semioses. Consequentemente, exigem uma leitura mais trabalhosa e dinâmica. 

Dessa forma, além de processar as informações linguísticas existentes nos textos, o 

leitor deverá utilizar habilidades que lhes permitam interpretar os outros elementos 

constitutivos desses como: imagens, gráficos, cores, tamanho das letras etc. Tais 

elementos não podem ser ignorados, pois nesses tipos de textos os elementos verbais e 

não verbais atuam conjuntamente para a produção de sentidos.  

 

3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

 

Em maio de 2018, caminhoneiros de todo o Brasil fizeram uma greve para 

contestar o aumento do preço do Diesel. A greve teve início no dia 21/05 e durou onze 

dias. Dentre as reivindicações dos caminhoneiros estavam: a redução do preço do óleo 

diesel e o valor mínimo para o frete. Segundo fontes do g1.globo.com, a paralisação 

causou um prejuízo de mais de 15 (quinze) bilhões para o governo federal. Em 

decorrência dos acontecimentos, artistas brasileiros de vários segmentos produziram 

diversos trabalhos veiculando críticas às atitudes do governo que ocasionaram a greve. 

Entre esses trabalhos encontram-se as charges, corpus da nossa pesquisa, que nos 

servirão como objetos de análise, a seguir: 

 

TEXTO 1 
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Fonte: https://linhaslivres.wordpress.com/2015/02/24/charge-do-dia-marcos-borges/ 

 

O texto 1, criado por Marcos Borges é uma charge que, embora tenha sido 

produzida em 2015, representa bem o que aconteceu nas manifestações realizadas pelos 

caminhoneiros em maio do ano de 2018. Como já citado, os motoristas reivindicavam, 

entre outras coisas, a baixa do preço do diesel.  

O referido texto é constituído por uma junção de elementos alfabéticos e 

semióticos. Observa-se nele, na parte inferior, as imagens de dois caminhoneiros, cada 

um com uma placa nas mãos com os seguintes dizeres: ―Aumento abusivo‖ e ―Contra a 

alta do diesel‖.  

A primeira placa com a frase ―Aumento abusivo‖ está toda em caixa alta e em 

negrito. Geralmente, palavras em caixa alta são utilizadas para representarem gritos de 

alguém. Em uma análise semiótica, é possível inferir que o chargista tenha usado esse 

recurso para representar o grito de reprovação dessa classe de trabalhadores contra os 

aumentos dos preços do combustível por parte do governo federal.   

A expressão facial de seriedade e o olhar severo do personagem reforçam o 

sentimento de reprovação às atitudes do governo que causaram indignações em muitos 

brasileiros. O sentimento de indignação pelo ocorrido pode ser também percebido na 

expressão facial do segundo personagem que segura a placa com a seguinte frase: 

―Contra a alta do diesel‖. 

https://linhaslivres.wordpress.com/2015/02/24/charge-do-dia-marcos-borges/
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Um dos homens está de calça e boné azuis e blusa verde, enquanto o outro usa 

boné e camisa amarelos e calça preta. Os dois seguram placas brancas com palavras 

escritas na cor preta. Como se nota, não há no texto, nenhuma palavra que cite que os 

acontecimentos ocorreram no Brasil, no entanto, as cores das vestimentas dos dois 

personagens, bem como a cor das placas que eles seguram, nos remetem à Bandeira 

Nacional Brasileira, o que nos faz entender que tal acontecimento ocorreu no Brasil. A 

cor preta presente na calça de um deles e nas palavras contidas nas placas representam a 

negação à decisão do governo de aumentar o preço do diesel.  

Há que observar, entretanto, que o gênero charge tem como objetivo a crítica 

humorística de um fato político ou ligado aos costumes e se prende mais ao momento, 

tendo, portanto, uma limitação temporal. Por isso, o leitor deve conhecer o assunto a 

que a charge se refere para poder compreendê-la.  

As charges promovem uma visão mais crítica acerca dos problemas atuais na 

sociedade na qual os alunos estão inseridos e, além de trabalhar a leitura de texto, 

promove a leitura de mundo, desperta o interesse dos alunos e a sua capacidade de 

interpretação, explorando a linguagem verbal e a não verbal. Por essa razão, desponta 

como um recurso atrativo que o professor e o aluno devem explorar. 

Todos os elementos utilizados pelo autor de um texto em sua produção cumprem 

objetivos. Suas escolhas não são feitas por acaso, todas elas são organizadas de modo 

que possam externar suas ideias e intenções. Assim sendo,  

 

Num texto, normalmente, nada é aleatório, nem os elementos 

linguísticos nem os não-linguísticos. A seleção de palavras, a 

organização delas na frase, a ordem das frases, os elementos que 

interligam enunciados (como preposições e conjunções; os tempos, 

modos e aspectos verbais, os advérbios, os pronomes, os artigos), os 

indicadores formais de segmentação do texto como os sinais de 

pontuação e a paragrafação, o tipo de letra, o tamanho delas, a 

disposição do escrito na página, as cores ou imagens, quando são 

utilizadas junto com o material escrito, tudo isso comunica a intenção 

de quem escreve (CAFIERO, 2005, p. 20). 

Os manifestantes bloquearam rodovias e impediram a passagem de qualquer tipo 

de caminhão no intuito de que houvesse a adesão em massa da classe, ainda que 

forçada. Essa ação dos grevistas foi contemplada pelo chargista. Na parte inferior do 

texto, os homens encontram-se atrás de uma barricada formada por estacas, pneus e 

tonéis com a palavra diesel estampada neles. Atrás dos homens, indo em direção à parte 
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superior do texto, aparece uma fila de caminhões parados, em que aparece somente a 

sombra dos últimos como representação da imensidade da fila. 

No canto inferior direito aparece uma placa de trânsito escrito BR163 com um 

tucano assentado sobre ela. Chama a atenção do leitor a expressão facial da ave, que 

evidencia um sentimento de desdém ao que está acontecendo. A imagem da ave faz uma 

alusão aos políticos brasileiros, no contexto da época, ao então presidente Michel 

Temer, que geralmente vestem ternos pretos e são caracterizados como governantes 

indiferentes às mazelas sociais. 

Como se percebe, em conformidade com as ideias expostas por Cafiero (2005), 

todos os elementos usados pelo produtor da charge têm o propósito de mostrar a opinião 

dele em relação aos acontecimentos vivenciados pelos brasileiros. 

 

TEXTO 2 

 

Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/charges/paixao 

 

O texto 2 também é de 2015, e dialoga de perto com a manifestação dos 

caminhoneiros ocorrida em maio de 2018. Na obra, aparece um personagem sentado, 

assistindo TV, provavelmente um programa jornalístico que noticia a seguinte 

mensagem: ―Caminhoneiros param o Brasil‖. A linguagem verbal utilizada em toda a 

superfície textual está em caixa alta, mas, ao contrário do texto 1, não é utilizado esse 

recurso com a intenção de demonstrar um grito, mas sim de dar destaque aos 

acontecimentos. 
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A mensagem aparece no canto superior direito da TV dentro de um grande 

retrovisor de caminhão que ultrapassa os limites do aparelho. Diferentemente do 

primeiro texto analisado, que não revela o nome do lugar que está sendo alvo de 

críticas, no texto 2, o chargista cita o nome do país criticado, nesse caso, o Brasil. O 

artista se utiliza desse recurso para enfatizar os transtornos causados pela greve em todo 

o país e para criticar o comportamento dos políticos em um outro acontecimento que 

será descrito mais adiante. O movimento ocasionou o não abastecimento de vários 

setores como postos de combustíveis, supermercados, grandes centros de distribuição de 

alimentos, comércio etc.  

Observa-se, no texto, uma fila de caminhões e um veículo pequeno com alguns 

motoristas aos volantes. As fisionomias de alguns deles expressam desaprovação à 

atitude de um motorista que se encontra deitado em uma rede, com as mãos embaixo da 

cabeça, bastante despreocupado. O motorista do carro de passeio está irritado com tal 

atitude, o que se pode notar em sua expressão facial e no fato de ele estar com o braço 

esquerdo para fora do veículo com o indicador apontado para o homem que está na rede. 

O personagem que está assistindo ao noticiário encontra-se sentado com as mãos 

sobre os joelhos. Acima de sua cabeça há um balão que representa seu pensamento 

acerca dos acontecimentos presentes e futuros. O balão contém a mensagem ―Logo 

agora que o Brasil iria começar a trabalhar‖. Os balões são um recurso gráfico muito 

utilizado em textos multimodais para indicarem as ações ou estados emocionais dos 

personagens como fala, pensamento, ira, medo etc.  

Como vimos anteriormente, os textos multimodais são modelos de textos que 

empregam em suas estruturas duas ou mais formas de linguagem, de naturezas distintas, 

com o objetivo de veicularem ideias e propósitos. Assim, percebe-se claramente que a 

intenção do autor da charge é fazer uma crítica ao comportamento dos políticos 

brasileiros. Os pensamentos do personagem nos remetem à eleição que estava prestes a 

acontecer no País. Sabe-se que no Brasil os políticos que estão exercendo algum cargo, 

geralmente iniciam trabalhos sociais no período que antecede às eleições. Tais políticos 

agem assim intencionando uma reeleição ou eleição dos candidatos que eles apoiam. A 

crítica realizada pelo produtor da obra é reforçada na expressão facial e no olhar do 

personagem que revelam um ar de ironia. 

O sentido exprimido por um texto multimodal acontece a partir da união das 

linguagens verbo-visual. Diante dessas novas realizações textuais, o leitor deverá adotar 

um comportamento diferente na prática da leitura.  
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Assim, se o professor explorar todo o potencial de análise e de ancoragem que o 

gênero propicia, permitindo que o trabalho com o texto não se limite ao seu conteúdo 

linguístico, mas alcance as questões sócio-históricas, a escola e o ensino da língua 

cumprirão seus papéis de desenvolver e ampliar as competências linguísticas dos 

estudantes, de maneira que eles possam atuar com eficiência nas atividades sociais. 

A leitura é uma ação complexa que envolve inúmeros conhecimentos, do 

mundo, da língua, da história, dos gêneros textuais, entre outros, e, demanda múltiplas 

habilidades para relacioná-los na atividade da produção de sentidos. Assim, entendemos 

que o uso de textos multimodais no ensino facilitará e promoverá a ampliação das 

competências dos discentes. 

Os textos analisados tecem críticas ao governo brasileiro. Para que haja a 

construção de sentidos por parte do leitor, é necessário que ele tenha conhecimentos de 

fatos históricos e teça diálogos entre os fatos e o contexto social no qual está inserido, é 

preciso, ainda, que ele interaja com os autores, perceba suas intenções materializadas 

nos textos e leve em consideração todos os elementos presentes na estrutura textual, 

além de trazer para a atividade leitora todos os conhecimentos sobre sua língua (suas 

regras, sua estrutura, seu funcionamento, seu vocabulário), os conhecimentos adquiridos 

por meio de suas experiências com leituras de gêneros diversos e no convívio social, 

armazenados em sua memória.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabemos que a língua é o meio de comunicação que o homem mais utiliza no 

processo de interação, seja por meio da modalidade falada, escrita, visual ou sinalizada. 

As regras e possibilidades de uso da língua são assimiladas conforme os falantes 

se envolvem em situações comunicativas diárias nos grupos sociais de que fazem parte. 

Embora as práticas comunicativas cotidianas possibilitem aos usuários de uma 

determinada língua usarem-na competentemente, há conhecimentos sobre ela que só 

podem ser aprendidos na escola. 

No âmbito escolar os estudantes aprendem sobre sua língua materna de uma 

forma sistematizada. Aprendem a codificá-la e a decodificá-la, mas essa aprendizagem 

não é suficiente, já que a instituição tem o papel de ampliar os conhecimentos que esses 

já possuem, capacitando-os para o uso efetivo da língua nas diversas esferas 

comunicativas. Assim, é preciso que a escola trabalhe o desenvolvimento do letramento 
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dos aprendizes, por meio de práticas pedagógicas que lhes possibilitem não apenas 

codificar e decodificar textos, mas interpretá-los e usá-los socialmente, tornando-os 

indivíduos letrados. Considera-se um sujeito letrado aquele que conhece o código 

alfabético, sabe codificá-lo e decodificá-lo, mas, acima de tudo, sabe utilizar a leitura e 

a escrita nas práticas sociais em que estas se fazem necessárias, para atender as suas 

necessidades e as exigências da sociedade. 

Acreditamos que os textos multimodais são um recurso pedagógico que 

contribui de forma eficiente para o aprendizado dos alunos sobre a língua e suas 

funções. Por envolverem elementos constituídos por semioses distintas, esses tipos de 

textos exigem dos aprendizes a análise de mais de um tipo de linguagem para a sua 

compreensão o que, consequentemente, resultará em um aprendizado mais consciente e 

consistente sobre a língua, ampliando, dessa forma, suas competências para o uso 

adequado e eficaz desse recurso comunicativo. 
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Resumo: Neste trabalho busco discutir o uso de metodologias emancipadoras de 

reflexão linguística aplicadas em contextos migratórios interculturais. Tais 

metodologias são materializadas por meio de oficinas narrativas biográficas 

(LENCHER, 2015) e oficinas colaborativas (KEATING, 2015) e de retrato linguístico 

(BUSCH, 2010, 2012, 2017) que visam promover a reflexão sobre os usos de 

repertórios linguísticos diversos, possibilitando o fortalecimento e melhora da 

autoestima das pessoas que participam. A metodologia aplicada faz parte de um 

trabalho de investigação de doutorado sobre ideologias linguísticas (IRVINE; GAL, 

2000) e avaliações metapragmáticas presentes nas interações de jovens quilombolas que 

vivem no contexto universitário em situação de migração. Outro objetivo das oficinas, 

além dos já mencionados acima, é analisar como marcas linguísticas e corporais se 

intersectam nas interações dessas/xs jovens e de que maneira regimes metapragmáticos 

influenciam as ideologias linguísticas, sobretudo em contexto acadêmico migratório. 

Neste artigo, porém, pretendo apresentar brevemente parte da metodologia que tenho 

utilizado em minha pesquisa de doutorado, com foco na oficina do retrato linguísitico 

(BUSCH, 2010, 2012, 2017). Para tanto, parto de uma perspectiva etnográfica crítica, 

como contra-hegemonia (BLOMMAERT & JIE, 2010), em uma prática multissituada 

(BRIGGS, 2007). As oficinas têm demonstrado um potencial analítico e transformador 

para a pesquisa linguística. 

 

Palavras-chave: Migração. Retrato linguístico. Quilombolas. 

 

Abstract: In this paper I seek to discuss the use of emancipating methodologies of 

linguistic reflection applied in intercultural migratory contexts. Such methodologies are 

materialized through biographical narrative workshops (LENCHER, 2015), 

collaborative workshops (KEATING, 2015) and linguistic portrait (BUSCH, 2010, 

2012, 2017) that aim to promote reflection on the use of diverse linguistic repertoires, 

enabling strengthening and improving the self-esteem of the people who participate. 

The applied methodology is part of a doctoral research work on language ideologies 

(IRVINE; GAL, 2000) and metapragmatic evaluations present in the interactions of 

young quilombolas living in a migrant university context. Another objective of the 

workshops, besides those already mentioned above, is to analyze how language and 

body marks intersect in the interactions of these young people and how metapragmatic 

regimes influences linguistic ideologies, especially in the migratory academic context. 

In this article, however, I intend to briefly present part of the methodology I have used 

in my doctoral research, focusing on the linguistic portrait workshop (BUSCH, 2010, 

2012, 2017). For this, I start from a critical ethnographic perspective, as counter-

hegemony (BLOMMAERT & JIE, 2010), in a multisituated practice (BRIGGS, 2007). 
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The workshops have demonstrated an analytical and transformative potential for 

linguistic research. 

 

Keywords: Migration. Language Portrait. Quilombolas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O breve artigo que aqui apresento é parte de uma pesquisa de doutorado que 

desenvolvo no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da 

Universidade Federal de Goiás. Trata-se de um projeto que propõe investigar as 

ideologias linguísticas que cercam jovens estudantes quilombolas em contexto de 

migração nacional. Pretendo investigar como as ideologias linguísticas são construídas 

por meio de regimes metadiscursivos e recursos metapragmáticos nas interações de 

estudantes universitárias/xs quilombolas entre si e com outras/xs. Para isso, parto de 

algumas perspectivas centrais sobre ideologias de linguagem, conforme Silverstein 

(1979), Irvine (1989) e Irvine; Gal (2000) que direcionam meu objeto de pesquisa e as 

decisões teóricas e metodológicas que assumo. 

Dessa forma, considero ideologias linguísticas como crenças sobre linguagem 

que são racionalizadas pelas pessoas que dela fazem uso, sendo essa consciência sobre o 

uso da língua capaz de promover uma racionalização que influencia e molda a estrutura 

linguística (SILVERSTEIN, 1979). Mais do que isso, como aponta Irvine (1989), as 

ideologias são múltiplas e construídas por se tratarem de um sistema cultural de ideias. 

Assim, ideologias linguísticas são ―as ideias com as quais os participantes e 

observadores estruturam sua compreensão das variedades linguísticas e mapeiam essa 

compreensão em pessoas, eventos e atividades que são significativos para eles‖ 

(IRVINE; GAL, 2000, p. 35). 

No entanto, é mais fácil identificar as ideologias em posicionamentos de outras 

pessoas do que nos nossos próprios, mas ideologias linguísticas fazem parte das 

racionalizações de todas/xs que participam de um sistema sociolinguístico local, sejam 

participantes imediatos ou linguistas e etnógrafos que procurem mapear e descrever 

fronteiras linguísticas e povos (IRVINE; GAL, 2000). Logo, todas as pessoas têm ideias 

sobre língua e seus usos, de modo que, como pesquisadora, sou construída social, 

histórica e culturalmente por ideologias com as quais estive em contato, assim como as 

pessoas com as quais interajo na pesquisa.  

Isso quer dizer que essas concepções são construídas socialmente, de modo que 

são múltiplas e nenhuma deve de fato ser superior ou mais correta do que outra. Pois 
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ideologias linguísticas, como camada metapragmática da língua em uso, ou seja, como 

critério de avaliação dos usos que as pessoas fazem das línguas, nunca é neutra, ao 

contrário, são avaliativas, carregadas de interesses e usadas como instrumento de poder 

(BLOMMAERT, 2006).  

Diante do quadro teórico que embasa a pesquisa, é importante mencionar como é 

complexo o ambiente de pesquisa e que investigar ideologias linguísticas em contexto 

migratório exige que se parta da compreensão da complexidade e da diversidade do 

campo, por isso busco trazer para a pesquisa as percepções das/xs quilombolas sobre 

língua, português brasileiro, variedades linguísticas, domínio da variedade escrita em 

português padrão acadêmico, leitura de textos em repertórios linguísticos acadêmicos e 

recursos e avaliações metapragmáticas dos usos em contextos sociolinguisticamente 

complexos. Isso porque entendo, com base nos pressupostos da sociolinguística da 

globalização (BLOMMAERT, 2010; 2012), que em ambientes de alta complexidade e 

diversidade como os que temos hoje na modernidade tardia, as percepções das/xs 

participantes da pesquisa são tão importantes como as minhas percepções de 

pesquisadora e que, se colocadas em conjunto na análise podem permitir uma visão 

ampla da situação sociolinguística pesquisada.  

Além disso, considero que é necessário assumir uma posição ética e responsável 

na pesquisa de modo a possibilitar que as/xs participantes de fato participem da 

pesquisa, podendo também tomar decisões e se posicionar na pesquisa em que 

participam. É por isso que empreendo a investigação sob uma perspectiva etnográfica. 

No entanto, não busco aqui o olhar etnográfico clássico, mas sim sob uma perspectiva 

etnográfica crítica, vista como contra-hegemonia (BLOMMAERT & JIE, 2010). Para 

isso, coaduno com uma prática etnográfica multissituada (BRIGGS, 2007), o que 

significa dizer que busco gerar dados de maneiras diversas e em vários ambientes.  

Assim, não me prendo apenas a entrevistas estruturadas como as abordagens 

tradicionais. Posso utilizar ferramentas de entrevistas também, mas elas não são as 

principais ferramentas, pois em uma abordagem multissituada os dados são gerados em 

diferentes momentos em que me encontro em contato com as/xs participantes da 

pesquisa e, além disso, os dados também são gerados em atividades diversas que são 

decididas e direcionadas pelo grupo de participantes em conjunto com a pesquisadora. 

Assim, o projeto dá especial atenção para o trabalho em oficinas de narrativas 

autobiográficas e oficinas sobre diversidade linguística em perspectiva etnográfica 

(KEATING, 2015; BUSCH, 2010, 2012, 2017). Essa proposta etnográfica multissituada 
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é fundamental, pois ―hibridizações, conflitos e qualquer tipo de continuum linguístico 

tão comuns no mundo contemporâneo (...) sequer serão visibilizados pela metodologia 

homogeneizante e estabilizante‖ (PINTO, 2013, p. 131). 

Por isso, nas próximas seções irei expor brevemente o quadro metodológico que 

guia esta pesquisa, explicando a importância de abordagens biográficas e narrativas para 

a construção do conhecimento situado abordando o potencial analítico e transformador 

das oficinas nas relações entre pesquisadora e participantes. Em seguida, meu foco será 

explicar o funcionamento e a dinâmica da oficina do retrato linguístico (BUSCH, 2010, 

2012, 2017), ferramenta que tenho utilizado para desenvolver a pesquisa apresentada 

brevemente nesta introdução. Por fim, trago algumas reflexões sobre o uso dessa 

ferramenta na pesquisa do fenômeno migratório no contexto universitário do centro-

oeste brasileiro. 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Pesquisas de natureza etnográfica com perspectiva contra-hegemônica 

(BLOMMAERT; JIE, 2010) buscam geração de material amplo e que possibilite uma 

discussão crítica que desafie ideias estabelecidas. Assim, estudos de cunho etnográfico 

(BLOMMAERT; VARIS, 2015) partem, em geral, dos dados para a teoria. 

Sob essa perspectiva, é muito importante olhar para o campo e a partir dele 

definir as ferramentas mais adequadas para a geração de dados e análise (PINTO, 2015).  

No entanto, ao iniciar meu trabalho de pesquisa parto de uma pergunta e um campo 

onde a pesquisa será realizada. Como já mencionei anteriormente, me interessa analisar 

ideologias linguísticas e avaliações metapragmáticas presentes em interações entre 

estudantes quilombolas em situação de migração no contexto de uma universidade 

pública no centro-oeste brasileiro. Por isso, uma vez em contato com o campo de 

estudos é importante observar o que acontece e pensar em ferramentas metodológicas 

que possam dar conta da complexidade da realidade encontrada para análise sob uma 

perspectiva etnográfica com base na visão teórica da sociolinguística da globalização. 

Para tanto, busquei abordagens etnográficas que autoras como Keating (2015) e 

Busch (2010, 2012, 2017) têm utilizado em contextos migratório e/ou de conflito em 

que são observadas realidades superdiversas (VERTOVEC, 2007).  

 

Se esta orientação para a superdiversidade é relevante para os estudos 

das migrações (Vertovec, 2006), ela torna-se particularmente 
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significativa nos estudos sociolinguísticos e da linguagem, que 

assumem o princípio desta complexidade e desenvolvem a perspectiva 

discursiva e etnográfica crítica (KEATING, 2015, p. 8). 

 

Segundo Keating (2015), metodologias de pesquisa colaborativa e biográfica 

enfocam na trajetória de pessoas migrantes, destacando os cruzamentos das dinâmicas 

de mobilidade que fazem parte do fenômeno da migração. Tal enquadre possibilita 

explicitar as perspectivas das/xs participantes sobre suas experiências, impactando de 

alguma forma nas experiências de todas as pessoas envolvidas no contexto investigado, 

buscando ir além de um fim objetificado para a pesquisa social, uma vez que busca um 

trabalho colaborativo que permita uma relação dialógica entre pesquisadora e 

participantes. Para a autora, o trabalho de pesquisa é planejado e regulado, mas o 

enquadre biográfico e colaborativo permite lidar melhor com as contingências do 

campo. 

No entanto, a autora considera que não se trata de relativizar a abordagem nem 

de escapar da prática institucional, de forma que explora as oficinas ―como um 

dispositivo, ou seja, um lugar de controlo institucional que condiciona conhecimentos, e 

logo, propício a resistência, colisão e colusão.‖ (KEATING, 2015, p. 12). 

Tais metodologias podem ser materializadas em atividades que adotem 

diferentes usos linguísticos comunicativos, orais, letrados e multimodais. Assim, são 

produzidos materiais como narrativas orais, escritas e desenhos ou cartoons, por 

exemplo (KEATING, 2015). 

 

Pela sua natureza etnográfica, colaborativa, multidisciplinar e 

participativa, mas também pelo olhar sustentado para o material 

produzido ao longo do projeto, as oficinas biográficas providenciaram 

uma oportunidade única de recolha, registro e colaboração sobre os 

processos semióticos de construção da experiência migratória, de que 

só riscámos a superfície (KEATING, 2015, p. 26). 

 

Keating (2015) investiga em uma de suas pesquisas, por meio de tais métodos, a 

experiência de mulheres brasileiras que migraram para Portugal, mostrando como a 

abordagem possibilitou vislumbrar a complexidade e os mecanismos de poder e 

ideologias presentes nas negociações em diferentes eventos em que interagiam em 

trajetórias simultaneamente locais e não-locais. 

Numa perspectiva semelhante, Busch (2010; 2012) mostra como abordagens 

biográficas centradas nas pessoas que participam da interação podem ser úteis para a 
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pesquisa linguística. Para Busch (2010), esse tipo de metodologia permite, por exemplo, 

abordar como ideologias linguísticas de monolíngues alimentam ―tensões e conflitos 

dentro de uma comunidade escolar‖ (p. 283).  

Ao propor a elaboração de retratos linguísticos, que são complementados com 

narrativas individuais, a autora não busca apenas histórias específicas, mas expor as 

―dimensões sociais das práticas linguísticas e as ideologias que expõem‖ (p. 284). Tal 

prática multimodal permitiu no contexto de pesquisa da autora uma análise de práticas 

heteroglóssicas em contexto escolar na África do Sul pós apartheid, permitindo uma 

valorização de tais práticas além de ―a compreensão e a conscientização das abordagens 

médias que apontam para as maneiras pelas quais os princípios da igualdade linguística 

na constituição sul-africana podem ser implementados no nível da escola e da sala de 

aula‖ (BUSCH, 2010, p. 293). 

Busch (2012) considera essa abordagem fundamental para a investigação de 

repertórios linguísticos, pois envolve uma ―leitura atenta da representação visual e 

verbal da experiência linguística e dos recursos linguísticos‖ (p. 503). Ainda de acordo 

com a autora, o método biográfico multimodal tem sido usado há alguns anos pelo 

Instituto de Linguística da Universidade de Viena em pesquisas sobre diversidade 

linguística. 

No entanto, a autora tem adotado essa abordagem em suas pesquisas sob um 

ponto de vista que não considera língua como categoria delimitada. Ao invés disso, ela 

sugere a reflexão linguística sob a perspectiva do repertório linguístico, na qual as/xs 

participantes são convidadas/xs a pensar em suas práticas como códigos, formas de 

comunicação e expressão que desempenhem algum papel em suas vidas. Essas práticas 

devem ser coloridas em um desenho de um corpo humano que representa o corpo de 

cada participante, como explicarei com mais detalhes na próxima seção (BUSCH, 

2012). 

O que será considerado língua, código ou recurso é decisão de cada participante 

da oficina. A imagem colorida é um meio para promover a reflexão e obter a explicação 

de cada pessoa sobre o que considera como suas práticas linguísticas. Além disso, as 

metáforas do corpo e das cores estruturam as narrativas que a atividade desencadeia. 

Dessa forma, não se trata de representar as práticas ou repertórios linguísticos como se 

houvesse uma única representação correta e objetiva, mas de elaborar uma reconstrução 

desses repertórios como práticas sociais (BUSCH, 2012).     
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Assim, uma das atividades do meu campo, além de oficinas variadas que foram 

organizadas pelo grupo de participantes, de acordo com suas próprias demandas, e de 

outras etapas como observação e realização de entrevistas e gravações de encontros do 

grupo, eu também propus a realização da oficina do retrato linguístico em cada um dos 

grupos com os quais tenho convivido em meu trabalho etnográfico. A seguir focarei nas 

etapas de realização da oficina do retrato linguístico e os potenciais que ela possui na 

pesquisa linguística de cunho etnográfico.      

 

2 OFICINA DO RETRATO LINGUÍSTICO 

 

 A oficina do retrato linguístico é uma técnica multimodal que tem sido utilizada 

como meio de promover a reflexão linguística de pessoas em diferentes contextos 

interacionais. Nesses diferentes contextos, os desenhos têm sido utilizados para 

desencadear narrativas sobre práticas linguísticas.     

 Conforme aponta Busch (2006, 2010, 2012), cada participante da oficina do 

retrato linguístico recebe um desenho de uma silhueta corporal (figura 1) e é 

convidada/x a colorir suas práticas linguísticas na silhueta usando uma cor diferente 

para cada prática ou língua. É importante que fique explicado durante as instruções para 

a oficina que não há respostas certas ou erradas, pois cabe a cada participante definir as 

categorias que serão utilizadas, decidindo o que será considerado como língua ou 

prática linguística. Não é necessário um conhecimento técnico na área de linguagens 

para atribuir tais categorias.   

 

Figura 1 Modelo da silhueta usada para o retrato linguístico 
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Fonte: Adaptado de Busch (2012) 

 

 Após as instruções cada participante produz o seu próprio retrato linguístico, 

podendo colocar legendas de cada prática que representou na imagem do corpo para 

facilitar a fase seguinte da oficina, que será a apresentação do retrato. Nessa etapa, cada 

participante é convidada/x a apresentar o retrato que produziu, explicando as escolhas 

que fez, o que possibilita uma narrativa sobre as reflexões de cada pessoa sobre suas 

práticas linguísticas em diferentes contextos interacionais. Em uma última fase, o grupo 

avalia a dinâmica da oficina e os temas que foram levantados.  

Como nas instruções é adotada uma orientação multiculturalista e cada 

participante define que categorias usar, Busch (2012) afirma que muitas vezes a prática 

gera representações que associam língua, corpo, sentimentos ou atitudes. A oficina 

também dá origem à expressão de emoções e sentimentos ligados à língua e seu uso. 

Apesar de ainda estar na fase de geração de dados e não apresentar aqui uma análise da 

oficina que realizei, motivo pelo qual não trabalharei análise de dados neste artigo, 

posso afirmar que na primeira oficina que realizei com um dos grupos de participantes 

da pesquisa com a qual trabalho também ocorreram muitas representações que se 

relacionam a sentimentos e afetos que, direta ou indiretamente, estão ligados a práticas 

linguísticas. 

É importante entender que a abordagem possibilita uma gama de resultados e 

que cada oficina, apesar de direcionada, tomará os caminhos e seguirá a dinâmica que o 

grupo determinar. Isso implica dizer que os temas e modo como a oficina transcorre 

dependem do grupo que participa e tem liberdade para definir o que abordará em sua 

participação. Além disso, diferentes momentos podem desencadear diferentes 

resultados, pois tendo tido a oportunidade de participar da mesma oficina mais de uma 

vez e em diferentes posições, a primeira vez como participante e a segunda como 

propositora da oficina, produzi diferentes retratos linguísticos para representar minhas 

práticas e estruturei minha narrativa de maneira diferente.    

A autora ainda considera a relevância das representações visuais, pois  

 

Nossa abordagem multimodal desenvolve a ideia de retratos de 

linguagem originalmente empregados em exercícios de 

conscientização da linguagem (Krumm e Jenkins 2001); contamos 

com um crescente corpo de trabalho em ciências sociais e culturais 

que enfatiza a relevância das representações visuais nos processos de 

criação de significado em quase todos os domínios da vida social. A 

mudança do modo de representação da palavra escrita ou falada para o 

visual ajuda a mudar o foco da atenção (Busch 2006). Processos que 
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influenciam o uso da linguagem tendem a operar inconscientemente e 

não podem ser facilmente verbalizados. A mudança no modo de 

representação da palavra para a imagem ajuda a desconstruir 

categorias internalizadas, refletir sobre práticas incorporadas e 

gerar narrativas menos vinculadas às expectativas de gênero. 
Enquanto a lógica da palavra é caracterizada por uma sequência linear 

limitada no tempo, a representação visual é caracterizada por espaço e 

simultaneidade e requer atenção às maneiras pelas quais os vários 

componentes da imagem se relacionam. Os retratos de linguagem, 

portanto, são o primeiro plano da situação atual ao invés de enfatizar o 

caminho que levou a ele (BUSCH, 2010, p. 286. Grifos meus). 

 

Além disso, trata-se de uma atividade relevante para lidar com a diversidade 

linguística presente nos contextos superdiversos em que estamos vivendo, sendo dessa 

maneira importante na investigação do fenômeno migratório e parte integrante de um 

aparato teórico baseado na perspectiva etnográfica que busca analisar a complexidade 

com base no campo teórico da sociolinguística da globalização. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta breve discussão traz elementos para pensar a importância das metodologias 

na construção das pesquisas sociais, linguísticas e com visão etnográfica. Como a 

realidade é mutável, complexa e tem se tornado superdiversa (VERTOVEC, 2007) na 

era da globalização, as metodologias precisam se diversificar também. As ferramentas 

utilizadas para uma abordagem etnográfica crítica precisam acompanhar as 

necessidades que se apresentam no campo de investigação.  

 Dessa maneira, metodologias emancipadoras com abordagens biográficas e de 

reflexão linguística têm mostrado potencial transformador no campo de pesquisa, 

afetando todas as pessoas envolvidas no processo e tentando romper com a objetificação 

tradicional da/x sujeito de pesquisa que muitas vezes, não é sujeito, nem participante, 

mas mero objeto de pesquisa.  

É evidente que todas as abordagens possuem limitações e, tradicionalmente, as 

abordagens linguísticas com herança na antropologia e no método etnográfico 

enfrentam grandes desafios para tentar romper a assimetria nas relações entre 

pesquisadoras/xs e pesquisada/xs. No entanto, é importante reconhecer como essas 

relações são assimétricas e trabalhar para torná-las dialógicas. Isso não é algo que se 

desconstrói de maneira rápida nem sem conflitos, mas abordagens centradas nas/xs 

participantes são fundamentais para o processo dessa desconstrução. 
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As ferramentas usadas pelas autoras (KEATING, 2015; BUSCH, 2010, 2012, 

2017) se mostraram muito pertinentes para trabalhos em contextos migratórios, 

heteroglóssicos e conflituosos e as oficinas têm sido aplicadas em vários contextos de 

pesquisa com resultados interessantes também. No entanto, é importante observar o 

campo em que se pretende trabalhar com essas abordagens e realizar as adaptações 

necessárias, pois os contextos são diversos e esse tipo de abordagem não deve ser rígida 

ou muito fechada, pois permite a abertura para que sejam trabalhadas conforme as 

especificidades de cada campo. A própria orientação das oficinas, como mencionado, 

permite que as/xs participantes direcionem a dinâmica.          

Além disso, a oficina do retrato linguístico, conforme aponta Busch (2012), 

trata-se de uma ferramenta que permite abordar a dimensão física da linguagem e o 

papel do corpo em relação à língua e à memória. Esses aspectos, materializados na 

representação das práticas linguísticas no desenho de uma silhueta do corpo humano, 

são frequentemente observados nas relações feitas entre práticas linguísticas, corpo, 

sentimentos e emoções. ―O que distingue esse método criativo, multimodal, baseado em 

descrições visuais e narrativas, é que a mudança no modo de pensar em imagens 

contribui para o primeiro plano da emoção, experiência internacional de linguagem, 

relações de poder e desejo‖. (BUSCH, 2012, p. 521) 

 

[...] os significados que os falantes atribuem a línguas, códigos e 

práticas linguísticas estão ligados à experiência pessoal e trajetórias de 

vida, especialmente com a maneira como os recursos linguísticos são 

experimentados no contexto de construções discursivas de filiação/não 

afiliação nacional, étnica e social. Esses significados estão sujeitos a 

alterações que envolvem tanto descontinuidades biográficas (através 

da migração, por exemplo) e sociopolíticas reconfigurações técnicas 

(por exemplo, o estabelecimento de limites). [...] nas condições de 

superdiversidade, os falantes participam de espaços de comunicação 

que podem ser organizados sequencialmente, em paralelo, justapostos 

ou sob a forma de sobreposição. Cada um desses espaços tem seu 

próprio regime linguístico - seu próprio conjunto de regras, ordens de 

discurso e ideologias - em que os recursos linguísticos são avaliados 

de maneira diferente. Se os falantes participarem de um espaço de 

comunicação, eles posicionam-se em relação às regras que se aplicam 

a elas, submetendo-se voluntariamente ou 

transgredindo-as. Em cada caso, eles trazem consigo experiências e 

avaliações de outros espaços que inscrevem nas práticas envolvidas. 

(BUSCH, 2012, p. 520) 

 

Portanto, a metodologia empregada em um trabalho de pesquisa é essencial para 

sua execução e deve estar em diálogo com o aparato teórico que a embasa. A forma 
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como os dados são gerados é fundamental para pesquisa, e metodologias baseadas em 

abordagens narrativas e biográficas têm desempenhado um papel importante na 

abordagem etnográfica. A oficina do retrato linguístico desencadeia narrativas sobre as 

práticas linguísticas e proporciona a reflexão sobre essas práticas, possibilitando o 

fortalecimento e melhora da autoestima das pessoas que participam; a busca pela 

compreensão das percepções das/xs particpantes, pois tem foco nas pessoas que 

participam e em suas narrativas sobre trajetórias migrantes; e a análise do contexto 

superdiverso e das dimensões sociais representadas por essas práticas narradas.   
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TRANSITANDO ENTRE A LÍNGUA ESTRANGEIRA E A 

LÍNGUA MATERNA, POR QUE NÃO? 

 

 

 Thaiza Aparecida da Silva (UFG) 

silvathaiza@yahoo.com 

 

Resumo: Este artigo analisa o uso da Língua Materna (L1) por crianças durante 

o processo de aprendizagem de inglês nas atividades de (re)contação de histórias  

em uma escola de idiomas do Sistema S de ensino, situada na cidade de Goiânia. 

Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso e é parte de um estudo maior 

intitulado a atividade de contação de histórias nas aulas de inglês. A análise 

aponta que as crianças tendem a usar mais a L1 para negociar, explicar e tomar 

turnos. Os estudos de Cameron e Mello relacionados ao ensino de aprendizagem 

de língua foram essenciais para esta análise. Nas considerações finais mostramos 

que mesmo recorrendo à L1, as crianças não deixaram de produzir em LE. 

 

Palavras-chave: língua materna, língua estrangeira, crianças 

 

Abstract: This article analyzes the use of the mother tongue (L1) by children 

during the English learning process in the activity of (re)telling stories in a 

language school in Goiânia. This research is an ethnographic case study and it is 

part of a larger study entitled the storytelling activity in English classes. Some of 

the authors covered in this article include Cameron and Mello. The analysis 

points out that children tend to use L1 more to negotiate, explain and take turns. 

In the final considerations we show that even using L1, the children did not stop 

producing in LE. 

 

Keywords: mother language, foreign language, children  

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Tendo em mente que a Linguística Aplicada (LA) dialoga com outras 

áreas para iluminar a resolução de um problema (PENNYCOOK, 2001), 

desenvolvi esta pesquisa sobre ensino e aprendizagem de LE na infância 

como uma forma de lidar com as minhas angústias diante de um novo 

desafio profissional de ensinar inglês para crianças. Para tanto, recorri à 

teoria para melhorar minha prática de ensino. Na tentativa de compreender 

melhor o universo infantil, recorri a autores como Coelho (2001), Peck 

(2001), Gibbons (1998, 2002), Sisto (2005) e Cameron (2008). No que se refere 

ao papel que a língua materna assume na aprendizagem de uma língua 
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estrangeira, busquei autores como Atkinson (1993), Moll e Diáz (1985), 

Mello (2002), Storch e Wigglesworth (2003), García (2008) e Vanderheijden 

(2010). Ou seja, ao mesmo tempo em que observava, analisava, intervinha e 

refletia em/sobre minha prática de ensino, eu buscava explicações e 

respostas para as questões que iam surgindo na sala de aula que, por 

conseguinte passou a ser meu campo de pesquisa. Percebi, então, que muitas 

das questões que me angustiavam no início começavam a clarear à medida 

que eu dialogava com os textos que lia, mas isso não era tudo, percebi 

também que a teoria me respaldava para ir um pouco além e encontrar 

minhas próprias explicações a partir das singularidades do meu contexto.  

Ao longo do meu trajeto como professora de LE, inglês, eu não havia 

lecionado para crianças até o momento que comecei a trabalhar nesta escola de 

idiomas do Sistema S de ensino. Lá a maior parte do público é constituída por 

crianças.  No início, tentei adaptar minha forma de trabalhar com adultos e 

adolescentes para ensinar crianças na faixa etária de 7 a 8 anos, mas, 

notoriamente, não era possível fazer apenas ligeiras mudanças para ministrar as 

aulas. Assim, me vi diante de um contexto para o qual não me considerava 

preparada. Notei, portanto, a necessidade de aprofundar meu conhecimento 

nessa área que ironicamente me pareceu desafiadora e cativante. 

Para tanto, na tentativa de compreender melhor o processo de ensino-

aprendizagem para o público infantil, utilizei em minhas aulas atividades 

diferenciadas tais como: jogo da memória, canções e histórias variadas. Logo 

percebi que a contação de histórias atraia mais o interesse e a atenção das 

crianças, fazendo que participassem ativamente das aulas porque, além de ouvir 

atentamente às narrativas, elas demonstravam grande interesse em recontá-las. 

Passei, então, a incorporá-las com mais frequência em minhas aulas sem, 

contudo, desconsiderar as atividades de dominó, canções, jogo da memória, 

brincadeiras.  

Dessa forma, este artigo trata do processo de aprendizagem de uma 

língua estrangeira por crianças na atividade de re(contação) de histórias e o 

papel que a língua materna assume nesse processo. Para tanto, este artigo está 

organizado da seguinte forma: apresentação do contexto de pesquisa, descrição 

do trabalho de contação de histórias realizado com as crianças, discussão teórica 

sobre a contação de histórias em LE e o uso da L1 na aprendizagem da LE, 
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análise do uso da L1 em sala e reflexões sobre a influência da L1 na 

aprendizagem da LE. 

 

2 CONTEXTO DE PESQUISA 

 

Este grupo contou com a participação de 9 crianças (3 meninos e 6 

meninas) de 7-8 anos de idade que estavam aprendendo inglês como Língua 

Estrangeira (LE). A coleta de dados perdurou desde agosto/2011 a junho/2012. 

A presente pesquisa foi realizada em uma turma que estava sob minha 

responsabilidade. Quatro dos alunos pesquisados têm pais com algum 

conhecimento em inglês. 

Essa escola tem oferecido bolsa de estudos para crianças, filhos de 

comerciários de baixa renda. A escola de idiomas praticamente atende a várias 

necessidades dos professores e disponibiliza recursos didáticos como data 

shows, notebooks, caixas de som, impressões coloridas. Esse contexto 

auspicioso se difere em muito do contexto da maioria das escolas de cursos 

livres de LE, das escolas de ensino privado e das escolas de ensino público nas 

quais os profissionais de LE enfrentam problemas como baixa remuneração, 

falta de apoio por parte da coordenação e dos pais, falta de recursos didáticos e 

pouca motivação para aprimorar sua prática de ensino.  

Nesta escola de idiomas, o ensino de inglês para crianças está organizado 

da seguinte maneira: Buds (Buds 1 e Buds 2), Tots (TO1 e TO2), Kids (K1, K2, 

K3, K4, K5 e K6) e Starter (ST1 e ST2). Aos seis anos, a criança pode ser 

matriculada no Buds 1. Os alunos elegíveis para matricularem-se no Tots 1 são 

as crianças que estejam cursando o segundo ano do ensino fundamental. Quando 

elas estão no terceiro ano do ensino fundamental, estão aptas a cursar o Kids 1, 

dando sequência aos outros níveis de Kids até concluírem o quinto ano na escola 

regular. Tão logo, ao ingressarem no sexto ano, são consideradas aptas a 

cursarem o Starter 1. Nos níveis do Buds (faixa etária 6 anos), Tots (faixa etária 

7) e Kids (faixa etária a partir de 8 anos), as aulas têm 50 minutos de duração e 

no STARTER, 1h 40min. Em todos esses níveis, os encontros são de duas vezes 

por semana. O primeiro semestre de coleta desta pesquisa foi no nível TOTS 2, e 

o segundo, no nível KIDS 1. 
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3  O TRABALHO COM AS CRIANÇAS 

 

As atividades desenvolvidas no contexto desta pesquisa foram diversas, a 

saber; contação de histórias, jogo de memória, jogo de dominó, atividades no 

computador, atividades no caderno, canções, dentre outras. Apesar de termos 

adotado várias atividades, foi priorizado a contação de histórias porque 

percebeu-se ao longo do primeiro semestre de trabalho que a contação de 

histórias foi a atividade que as crianças mais sentiram vontade de participar.  

O trabalho de contação de histórias desenvolvido com as crianças desta 

pesquisa contava com três fases. Sendo elas (i) de atividades realizadas antes, 

(ii) durante e (iii) após a contação. Antes da contação, atividades como 

brincadeiras de jogo da memória com vocabulário da história relacionando-os ao 

cotidiano das crianças e atividades de adivinhação de palavras da história foram 

trabalhadas. Durante as aulas de contação, eu encenava a história e discutia o 

tema trabalhado por três aulas. Após as duas primeiras contações feitas por mim, 

as crianças ouviam o áudio da história e eram encorajadas a ouvir a história em 

casa. Em seguida, os alunos confeccionavam um livro em miniatura. Este era 

uma redução da escala original da página do livro didático. As crianças recebiam 

essa folha reduzida e sem texto, isto é, sem a fala dos personagens; recortavam; 

organizavam a história sequencialmente e eu grampeava as partes formando 

assim um livro em miniatura. Após essa etapa, as crianças ensaiavam a história 

em duplas ou trios para recontá-la, com suas palavras, aos colegas de sala. A 

atividade de (re)contação com o minilivro era realizada no decorrer de três aulas. 

Eu dispensava uma média de 20 minutos por aula na realização dessa atividade. 

Enquanto as crianças recontavam, eu circulava pela sala para verificar se elas 

estavam com alguma dificuldade na atividade. Ao final da (re)contação em 

grupos, como trabalho final da produção da historinha, as crianças faziam 

apresentações para a sala, usando, às vezes, máscaras ou fantoches. 

 

4  A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NAS AULAS DE LE 

 

A narrativa, segundo Coelho (2001, p. 15), ―é um alimento [para a] 

imaginação da criança e precisa ser dosada conforme sua estrutura cerebral‖. 

Dessa forma, na contação de uma história em LE, é importante que a narrativa 
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seja selecionada tendo em mente que ela não deve estar nem além, nem aquém 

da capacidade da criança. Portanto, o texto deve ser acessível à compreensão 

intelectual da criança. Ainda segundo a autora (2001, p. 15), a história ―é 

assimilada de acordo com o desenvolvimento da criança‖. Assim, para que ela 

aproveite melhor as histórias em LE, o texto e a habilidade de leitura em outra 

língua têm que estar entre o seu nível de desenvolvimento atual e o potencial, 

conforme pressupõe a teoria vygotskyana no que diz respeito à ZDP.  

Conforme Wright (1995), a contação de uma história deve ser conduzida 

com tranquilidade. Antes de a professora apresentar um texto, é importante que 

ela estabeleça vínculos entre as crianças e a narrativa: levá-las a refletirem sobre 

o título; mostrar as ilustrações da história; trabalhar com o nome em inglês de 

objetos, seres e lugares da história. Assim, a professora vai apresentando 

palavras-chave, revelando nomes de personagens, ou seja, instigando a 

curiosidade infantil para a leitura da história em si.  

Cameron (2008) sugere que a professora antes de ler uma história, 

―introduce the ideas and some of the key vocabulary‖ para que a criança sinta 

mais familiaridade com a língua (CAMERON, 2008, p. 174). Ao ouvir palavras 

conhecidas, o aluno tende a focar sua atenção nessas palavras e, aos poucos, 

expande seu repertório linguístico com estruturas e outros vocábulos que estão 

presentes na história. Apresentando os vocábulos chave da narrativa, a criança 

terá mais condições de efetuar a associação entre essas palavras, o conteúdo da 

história e a experiência própria sobre o assunto. Esses termos podem ser 

apresentados de forma explícita com desenhos no quadro, gravuras ou com o 

próprio objeto, caso seja possível.  

Cameron (2008) afirma ainda que, quando as crianças têm essas pistas 

acerca do assunto da história, elas sentem vontade de contribuir com previsões 

sobre o que vai acontecer no enredo. É nesse momento que o tutor deve mostrar 

que a contribuição de cada um é importante. Uma vez que a criança tenha noção 

do conteúdo da narrativa, o professor pode, segundo Cameron (2008), iniciar a 

contação da história com gravuras grandes para que o acesso visual seja 

facilitado. Assim, os alunos irão associar o que ouvem ao que veem, ou seja, 

poderão vincular a LE com os itens e as ações ilustradas nas gravuras 

(CAMERON, 2008). Além disso, é importante que o docente faça 



 

834 
 

demonstrações com movimentos físicos, explicações verbais e valorize a 

grandeza dos detalhes.  

Segundo Peck (2001), após ouvir, contar e recontar uma história, a 

criança demonstra aprender vocábulos novos na LE. Aparenta, ainda, conseguir 

reproduzir a narrativa com suas palavras e, até mesmo, representá-la em forma 

de teatro, surpreendendo a todos com adaptações criativas no roteiro das 

histórias. Cabe assinalar que na (re)contação de uma história, ―o que vale mais é 

sentir a liberdade de ser coautor da história narrada‖ (SISTO, 2005, p. 20). Dessa 

forma, a criança, que não é uma tábula rasa, não repete a história, mas, sim, usa 

sua referência de mundo para subsidiar, expandir e interpretar as palavras que 

leu e/ou ouviu. Na aprendizagem de novas palavras, o que vai definir se elas são 

significantes ou não para a criança é, de acordo com Hatch e Brown (1995), o 

quão importante elas são para a vida da criança. Nagy e Herman (1987, p. 33) 

afirmam que, para a criança apreender o vocabulário mais facilmente, é preciso 

que ela tenha ―[...] exposição às palavras em contextos significativos, [perceba] 

[...] ligações entre as palavras [aprendidas] e a própria experiência‖. Parece, 

portanto, que a criança internaliza com mais facilidade os vocábulos em LE que 

representem alguma significância em suas vidas.  

 

5 O USO DA L1 DURANTE A ATIVIDADE DE CONTAÇÃO DE 

HISTÓRIAS 

 

A leitura de histórias, seja na LE, seja na L1 pode trazer benefícios 

múltiplos para crianças, por isso é importante que elas sejam apresentadas a 

textos que despertem seu interesse pela leitura (GIBBONS, 2002). Desse modo, 

a leitura pode despertar nas crianças o desejo,  

 

―[…] to depend on their own judgment, to think divergently and 

creatively, to work cooperatively and sociably, to avoid accepting 

knowledge and to question its source and motive, to analyze 

assumptions and biases, to consider multiple interpretations, tolerate 

uncertainty, to be actively involved in learning, and, if necessary, to 

be critical of social, economic and political issues in their own and 

their community‘s lives‖ (CUMMINS, 2000 citado em BAKER, 

2001, p. 337).  

 

Com o intuito de melhor compreender a língua que as crianças usam 

durante a interação na contação de histórias em uma sala de aula de LE, recorri 
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aos estudos sobre mudança de código que apontam que a L1 tem uma função 

importante na aquisição de uma LE (ATKINSON, 1993; CUMMINS, 1991; 

XIAOPING et al, 1998; COOK, 2001; MELLO, 2002; STORCH; 

WIGGLESWORTH, 2003; CAMERON, 2008; VANDERHEIJDEN, 2010).  

O uso da língua materna durante a interação em LE é de grande 

relevância aos aprendizes iniciantes (AUERBACH, 1993; CUMMINS, 1991). 

Xiaoping et al. (1998) também mostram a relevância da L1 durante a 

aprendizagem colaborativa, pois os alunos podem se apoiar na L1 para 

desenvolver as habilidades necessárias à aprendizagem da LE.  

Os aprendizes fazem uso da primeira língua (L1) para dar explicações, 

fazer interrupções ou sugestões, tirar dúvidas e fazer negociações. Mello (2002) 

investiga em seu estudo as relações entre a L1 (português) e a LE (inglês) em 

uma escola bilíngue brasileira, na qual predominam brasileiros aprendizes de 

inglês. Ela descobriu em seu estudo que, fora da sala de aula, o uso da LE em 

turmas iniciantes ficava mais restrito a expressões cristalizadas, sendo o restante 

da comunicação feita em português. Já em sala, apesar de o intuito das aulas ser 

em LE, tanto as crianças quanto a professora recorriam ao português para 

funções como os esclarecimentos de dúvidas. Ela percebeu ainda que em grupos 

de aprendizes em nível pré-intermediário, ou seja, com conhecimento linguístico 

em inglês mais elaborado do que os de níveis iniciantes, o uso da L1 decrescia. 

Em seus achados, a autora aponta então, que apesar de os professores evitarem o 

uso da primeira língua, ela está presente em diversos momentos no contexto 

escolar, e não deve ser vista como um mal necessário, mas, sim, como uma 

alavanca para o desenvolvimento da LE. 

Moll e Diáz (1985) citado em Pérez e Torres-Guzmán (1999) usam o 

conceito de ZDP no estudo da aprendizagem de LE em uma sala de aula bilíngue 

– de alunos dominantes em espanhol – em uma escola pública americana. Os 

autores perceberam que a L1 é a mediadora entre o nível cognitivo das crianças 

e o nível de desempenho em inglês. Quando essas crianças respondiam em 

espanhol, elas podiam mostrar o quanto realmente sabiam da LE. Contudo, 

quando respondiam em inglês, provavelmente pela limitação da LE, não 

conseguiam demonstrar o quanto realmente tinham aprendido. A L1, nessa 

pesquisa, mostrou então a sua relevância como mediadora para o 

desenvolvimento das habilidades linguísticas na LE. 
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Além dos autores citados acima, Cameron (2008) afirma que o uso da L1 

durante as contações de histórias entre as crianças em estágio inicial de 

aprendizagem da LE é inevitável. Dessa forma, o aluno normalmente usa a LE 

para recontar a história e durante o processo de (re)contação, quando precisa 

monitorar ou esclarecer algo com o ouvinte, tende a usar a L1 porque ainda não 

aprendeu as estruturas e vocabulário para tal e/ou, simplesmente, por sentir-se 

mais à vontade em se comunicar na sua L1. Atkinson (1993) cita vários fatores 

que favorecem o uso da L1 na sala de aula de língua estrangeira. Entre eles 

estão: a experiência prévia da criança com aulas em L1; o nível de conhecimento 

da LE; a familiarização da criança com o curso e com a professora etc. 

Esses e vários outros autores defendem o uso da língua materna como 

mediadora da aprendizagem na língua estrangeira. Van der Walt et al. (2001) 

mostram que o uso da L1 pode servir de input para a produção em LE.  Moore 

(2008) pontua que o conhecimento linguístico que o aprendiz tem da L1 pode 

afetar a maneira como ele apreende dados linguísticos na LE. Mello (1999) 

mostra que a presença da L1 na fala de bilíngues não retrata uma imperfeição no 

discurso, mas sim, marca um estilo conversacional – próprio de falantes 

bilíngues. Storch e Wigglesworth (2003) sugerem que a L1 reduz a ansiedade do 

aprendiz. Já Vanderheijden (2010) baseia-se na teoria sociocultural para analisar 

em que medida a metalinguagem produzida pelos alunos aponta a L1 como um 

suporte na aquisição da L2.  

 

6  ANÁLISE 

 

Excerto 1 

 

 

 

 

  

 

 

Cenário: Essa é a segunda aula que as crianças estudam a história It’s a witch! (figura I) do 

livro Big Bigs I. Nesse momento, estou narrando a história e observando se as crianças 

reconhecem o sentido das frases. Minha intenção é tentar fazer com que as frases tenham sentido 

para o contexto das crianças e em seguida, trabalhar temas como família, vestuário e halloween. 

01  ... 

02 P: This house is very big! 

03 A1: A casa é grande! 
04 P: Is your house big students?   

05 A1: Yes, quer dizer so so teacher.    
06 P: My house is not big.    

07 A5: Minha casa também não é big não.    

08 A3: My house is big. Big assim, ó teacher. (A3 abre os braços 

para mostrar o quão grande é sua casa). 
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Conforme mostram os dados desse recorte, nos turnos 3, 5, 7 e 8 as 

crianças manifestam seus comentários recorrendo em alguns momentos à L1 

para preencher a lacuna que ainda existe na LE. “[The] L1 can be useful in 

EFL learning, particularly in collaborative learning” (COOK, 2001, p. 234). 

Na escolha do uso de um ou outro idioma, as crianças “estão aprendendo 

como usar e o que fazer com a linguagem para satisfazer suas necessidades e 

realizar suas „tarefas‟ desenvolvimentais” (MELLO, 2002, p. 80). Nos turnos 

de 2 a 8, na tentativa de explicar o sentido que a frase do turno 2 representa 

na história e na realidade das crianças, levo essa questão para o contexto 

delas e três crianças trazem suas contribuições. Cabe, então, assinalar que a 

compreensão do vocabulário na LE e o “use of familiar 'everyday' language 

[…], should be seen as the basis for the development of the unfamiliar 

registers of school” (GIBBONS, 1998, p. 9). No turno 3, A1 traduz para a 

Língua Materna, aquilo que entendeu da frase do turno 2. A1 parece se 

apoiar no seu conhecimento de LE e de L1 para realizar a tradução.  

Conforme afirmam Storch e Wigglesworth (2003, p. 750), a L1 pode “dar 

suporte cognitivo aos alunos e esse suporte os habilitam a produzir uma fala mais 

elaborada”. Foi isso que percebemos nas falas produzidas por A1, A5 e A3 nos turnos 

5, 7 e 8 respectivamente. Eles parecem criativamente substituir vocábulos da L2 que, 

possivelmente, lhes são desconhecidos ou que ainda não foram adquiridos por outros 

da L1 que são de seu domínio linguístico. Esses exemplos de práticas translinguísticas 

no mesmo enunciado aponta conforme Van der Walt et al. (2001, p. 129), que esses 

tipos de construções podem ser vistos como “uma maneira de fortalecer a conexão do 

aprendiz com a L1 e de promover input significativo para a produção em LE”. Isso 

sugere que, 

 

“when children with different linguistic profiles are involved in group 
work, children violate the language use norms of the classroom, 
using languages flexibly to support their understandings and building 
conceptual and linguistic knowledge” (GARCÍA, p. 2008, p. 304). 

  

Dessa forma, a criança vai desenvolvendo sua competência comunicativa, ora 

em uma língua, ora em outra. Essas alternâncias podem acontecer em qualquer nível 

do sistema. Mello (2002), por exemplo, mostra que a alternância de línguas é uma 

estratégia usada tanto por aprendizes quanto por professores para atingir objetivos 

comunicativos durante as diversas interações que ocorrem na sala de aula, mostrando 

assim, que, as práticas translinguísticas podem ser “a powerful mechanism to 

construct understandings, to include others, and to mediate understandings across 

language groups *...+” (GARCÍA, 2008, p. 307). 
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Excerto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuação do excerto 1. 

 

No turno 12, enquanto tento explicar a frase Where are you?, dirijo-me 

a A3. A5 se adianta e dá sua contribuição imediatamente, em português. A 

resposta de A5 nos leva a concluir que ele já tem uma competência receptiva 

da LE, que somada ao seu contexto de produção, levou a criança a entender 

o que se perguntou. Apesar de se esperar uma resposta em inglês, já que essa 

é a língua privilegiada da sala de aula, o uso do português no contexto fez 

com que a aula prosseguisse sem longas explicações e sem inibir a criança do 

uso da L1. É importante lembrar que “banishing the students' home 

language when instruction is taking place in a language they do not know 

well is not appropriate” (GARCÍA, 2008, p. 299). Essa atitude demonstra 

que quando os alunos usam a L1 para acessar informações sobre a L2, os 

professores poderiam evitar metodologias que “limit or prohibit the use of 

the students‟ native language” (VANDERHEIJDEN, 2010, p.12). É nesse 

sentido que a resposta na L1 de A5 no turno 17 serviu de ponte para que as 

outras crianças compreendessem melhor a expressão ensinada. Além disso, 

essa atitude fez com que a interação se tornasse mais dinâmica. 

09  (...) 

10 P:   Lizzi::, where are you::? 

11 Ts: Lizzi::, where are you::?  

12 P: For example: A3:: Where are you::? (eu estava propositalmente de costas 

para A3 de modo que ele não fosse visto por mim) 

13 Ts:  A3 Where are you::? 

14   P: Here you ARE! (eu me viro e fico frente a frente com A3) 

15  Ts: Here you ARE! 

16  P: A5::, where are you::? 

17 A5: Tô aqui! (Nesse momento A5 mostrou com sua resposta que entendeu 

minha pergunta). 

18 Ts: Here you ARE! (Alunos nem repetiram minha frase, quando ouviram a 

resposta de A5, já partiram para a frase que a complementa). 

19 A6: Agora é eu! 

20 P: A6::, where are you::? 

21 Ts: A6::, where are you::?  

22 A6: Present gente! 

23 P: Here you ARE! 

24 Ts: Here you ARE! 
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No turno 19, A6 depois de ter entendido a frase que estava aprendendo, 

fez questão de participar da dinâmica. Isso ocorreu porque, conforme mostra 

Cameron (2008), mesmo quando a criança tem pouco conhecimento na LE, ela 

possivelmente irá querer mostrar o que já sabe e tentará se comunicar como 

puder. A resposta de A6 foi criativa e, apesar de não ter atendido plenamente ao 

uso da língua naquela circunstância, percebe-se que, como a língua é um lugar 

de construção híbrida, foi possível compreender o que A6 disse.  Na verdade, A6 

transferiu a situação de responder present (estou presente) como faz durante as 

chamadas do diário, para a situação de ter alguém procurando por ela, 

acreditando ser apropriado usar a mesma resposta. Isso ocorre porque, conforme 

Moore (2008, p. 90), ―é inegável que o conhecimento que o aluno tem de seu 

próprio sistema linguístico e o sistema-alvo influencia a maneira pela qual ele 

[...] aprende a nova língua‖. 

 Isso mostra que, para entender o uso de uma ou outra língua, faz-se 

necessário analisar o que foi dito em ―relação ao contexto como um todo, ao 

invés de concentrar na análise da estrutura de sentenças isoladas, uma vez que os 

sentidos são sócio-historicamente situados e construídos‖ (MELLO, 2002, p. 

79).  Em outras palavras, o discurso vai além de um encadeamento de palavras e 

o seu sentido está entrelaçado ao seu contexto de produção.  

 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se que a contação de histórias pode resgatar na criança, a 

criatividade, a vontade de participar da atividade de contação, e o despertar da 

sua imaginação. Independente da limitação linguística na LE, as crianças não 

apresentaram relutância em ouvir a história em língua estrangeira, nem 

tampouco, demonstraram falta de interesse para participar da atividade de 

contação. Percebe-se que elas usaram recursos como os gestos, mudança de tom 

de voz  e o uso da L1 para interagir, fazer explicações e fazer tomada de turnos.  

Na contação da história  It’s a witch, as crianças transitaram entre a LE e 

a L1. Na verdade, o uso da L1 predominou em alguns turnos, sem comprometer 

a presença da LE nas interações como um todo. O uso da LE esteve de alguma 

forma, sempre presente por meio de vocábulos, frases curtas, frases feitas ou 

frases mais elaboradas. O uso da L1, nesse contexto, atuou em nível funcional, 
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pois teve uma função pragmática já que as crianças recorriam a essa língua para 

viabilizar a interação na LE. Nas falas da professora, não houve o uso da L1 na 

apresentação desta história. Contudo, houve a utilização de frases curtas para 

que as crianças pudessem entender mais facilmente o contexto da história. Caso 

o tópico abordado tivesse sido mais complexo, é possível que a professora 

poderia ter optado pelo uso da L1 para fazer algum esclarecimento, mediando 

assim, a execução da tarefa e construindo relacionamentos interpessoais 

(VANDERHEIJDEN, 2010) com as crianças.  

O uso de duas línguas sugere que a criança que está aprendendo uma 

língua estrangeira se apoie em recursos que já incorporou em seu repertório 

sem a preocupação em distinguir o que pertence a uma ou outra língua. Ou 

seja, a criança que está em processo de aprendizagem de uma LE não é uma 

tábula rasa, ao contrário, ela transfere habilidades e competências adquiridas 

de uma língua para a outra. Por isso, não há razão para se preocupar nas 

séries iniciais com a presença da L1 na sala de aula de LE (ATKINSON, 

1993). No que diz respeito a este estudo, a contação de histórias configura-se 

como um evento em que se buscou privilegiar o uso do inglês, mas, ao 

mesmo tempo, utilizar o português sempre que fosse necessário. 
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FIGURA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

It’s a witch (história do livro BIG BUGS I de Carol Read e Ana Soberón publicado pela 

editora Macmillan em 2008). 

 
 

TABELA 1 

 

 

 

 

 

 

Convenções de transcrição: símbolos adotados na representação do discurso oral da fala dos 

participantes. 

 

 

 

(...)  Trecho registrado na gravação, mas que não foi transcrito 

(comentários) Comentários explicativos para contextualização 

##                         Pausas longas: um sinal para cada 0.5 segundos aproximadamente 

MAIÚSCULA  Ênfase ou acento forte 

::    Alongamento de vogal 

[                            Falas simultâneas ou sobreposição de vozes 

P    Professora 

Ts:    Todos os alunos juntos 

 

Story card 1 
Storyteller: Annie and her family arrive 

at Uncle Bob and Auntie Kate‟s house. 

Annie: We‟re here.  

Hello, Annie! Hello, Joe! Come in! How 

are you? 

Story card 2  

Joe: Where‟s Lizzy? 

Auntie: I don‟t know. 

Annie: Lizzy! Where are you? 

Story card 3  

Annie: Wow! This house is very big! 

Lizzy! Where are you? 

Story card 4  

Annie: Help! It‟s a witch!  

Story card 5 
Annie: Mum! There‟s a witch! She‟s 

wearing a black hat. 

Mum: Oh, Annie! Don‟t be silly! 

 

Story card 6 
Annie: Look! It‟s the witch again!  

Story card 7 
Annie: Dad! There‟s a witch! She‟s wearing 

a black dress.  

Dad: Oh, Annie! Don‟t be silly!  

Story card 8 
Annie: The witch! And she‟s wearing red 

socks and purple shoes! 

Kim: Me, too!  

Story card 9 
Annie: Mum! Dad! Joe! There‘s a witch! 

Come and see! 

Mum, dad and Joe: Oh, Annie! 

Story card 10:  

Lizzy: Surprise! Happy Halloween, Annie! 

Happy Halloween, Joe! 

Annie: Lizzy! You’re the witch! 
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Resumo: O objetivo desta pesquisa é buscar traços epistemológicos comuns entre a 

educação decolonial indígena e a Ecolinguística. Utilizamos como teoria-metodológica 

a Análise do Discurso Ecológica (ADE) e suas categorias- ecologia da interação 

comunicativa (EIC), os atos de interação comunicativa (AIC),  as regras interacionais e 

regras sistêmicas, os três ecossistemas da língua (mental, natural e social), os três 

elementos da EFL (P-L-T), a endoecologia e a exoecologia.  -, visto que, baseados nos 

estudos de Couto (2007), reiteramos que a diversidade do ambiente social é o locus de 

fortalecimento identitário proposto na Linguística Ecossistêmica. Isso nos levou a 

refletir a respeito da possível contribuição que essa linha de estudo pode dar à prática 

educacional intercultural que se tem realizado nas escolas indígenas do sertão 

pernambucano – contexto do estudo desenvolvido. Considerando que o preceito 

decolonial de educação é pensado não como um substitutivo da chamada educação 

tradicional, mas uma ―reexistência‖ de sujeitos negados pela epistemologia do saber 

eurocêntrico, conforme estudos realizados pelo grupo Modernidade/ Colonialidade 

(2010) - outra base teórica deste trabalho-,  observamos que a fundamentação da 

educação intercultural indígena , suas interações sociais, que muito interessa à ADE, 

direciona à possibilidade de a  Ecolinguística poder se colocar como teoria-

metodológica na elaboração do material para o ensino de linguagens nas escolas 

indígenas, visto ser este um enorme desafio à prática atual da educação básica nas 

aldeias do sertão pernambucano. 

 

Palavras-chave: Ecolinguagem. Interculturalidade. Povos tradicionais 
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INTRODUÇÃO 

 

A palavra ―epistemologia‖ origina-se das bases gregas episteme (conhecimento) 

e logos (estudo). É, nesse aspecto, um estudo da natureza do conhecimento e de sua 

validade. Para Sousa Santos (2010, p.7), ―Epistemologia é toda noção ou ideia, refletida 

ou não, sobre as condições do que conta como conhecimento válido. É por via do 

conhecimento válido que uma dada experiência social se torna intencional e inteligível‖. 

No aspecto abordado neste trabalho, trazemos a ideia de epistemologia como um 

novo modo de olhar, uma reflexão do como se constrói o saber, de como se constrói o 

ser. Atentamos ao pensamento de Sousa Santos (2010), para quem ―não há 

epistemologias neutras‖. O autor reitera a importância de se denunciar a supressão de 

muitos saberes e existências ocorrida pelas práticas e visões eurocêntricas que 

dominaram e dominam povos, obrigados a reproduzir ideologias. 

Considerando que a colonização terminou, mas a colonialidade permaneceu 

norteando olhares, saberes e existências no Brasil pós-colonização, observamos que a 

ideia de civilizar os povos primitivos da América continuou sendo a prática ideológica e 

política na modernidade. Para Mignolo (2017), porém, ―a colonialidade é o lado mais 

obscuro da modernidade‖. Essa defesa nasce da análise dos chamados dois lados da 

modernidade: a narrativa da modernidade e a lógica da colonialidade, que, segundo o 

autor, constrói a matriz colonial de poder (MCP): 

[...] não há modernidade sem colonialidade. Por isso, a 

expressão comum e contemporânea de ―modernidades globais‖ 

implica ―colonialidades globais‖ no sentido exato de que a 

MCP é compartilhada e disputada por muitos contendedores: se 

não pode haver modernidade sem colonialidade, não pode 

também haver modernidades globais sem colonialidades 

globais. (MIGNOLO, 2017, p.2) 

Nesse cenário de análise, os domínios entrelaçados que remontam ao controle da 

economia, da autoridade, do gênero e sexualidade, do conhecimento e subjetividade 

(QUIJANO, 2007) foram construindo cenários de colonialidade em que colonizados 

passaram a reproduzir o discurso de colonizadores. Ademais, no campo do 

conhecimento e da economia, ocorre, desde a Revolução Industrial, certa 
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―descartabilidade da vida humana‖ (MIGNOLO, 2017, p.4), construindo-se a lógica 

colonialista pela retórica da modernidade, cuja abordagem inicial se deu por Aníbal 

Quijano, entre a década de 1980 e 1990. 

Assim, sob o poder retórico da modernidade, o conhecimento e as práticas 

econômicas justificam a segregação racial, de gênero, social, sob um crescente e 

histórico desenvolvimento de estratégias de poder colonizante, chegando ao que 

Mignolo (2017) chama de ―policêntrico‖ mundo conectado pelo capitalismo e, portanto, 

de ininterrupta ação colonizadora do pensamento através da economia.  

Esse movimento mundial ideológico baseado no princípio da colonialidade do 

saber vai desenvolvendo o que Souza Santos chama de ―construção da não existência‖ e 

distingue cinco resultados dessa realidade: o ignorante, o atrasado, o inferior, o local ou 

particular e o improdutivo ou estéril. (SOUSA SANTOS, 2010, p. 235). Estão, portanto, 

centralizados no caráter colonialista do poder, do saber e do ser, elementos constituintes 

da história da América Latina; especialmente, do Brasil, contextualizado no que se 

consagrou chamar de ‗países de terceiro mundo‘. 

A contextualização da educação decolonial nesse universo de abordagem se dá, 

nesta pesquisa, pela mão, inicialmente, de Katarine Walsh, que trata da subalternidade 

reproduzida no cenário da violência epistêmica. A interculturalidade, que também se 

coloca como um dos seis eixos da educação decolonial elaborados por professores 

indígenas, quilombolas no âmbito do Ministério da Educação, assume um papel crítico 

de questionamentos, intervenção e propostas de transformações no âmbito educacional e 

epistemológico. É um ―projeto de existência, de vida‖, conforme Walsh (2007, p. 8) 

Na perspectiva do grupo "Modernidade/Colonialidade", do qual Walsh faz parte, 

a educação decolonial se faz caminho para, através do reconhecimento da 

interculturalidade, desenvolver políticas públicas que reconheçam a diversidade 

cultural, a contribuição que variados povos deram à construção da nossa identidade. 

Assim, identidade, etnia, interculturalismo passam a ser temática curricular e, portanto, 

tornam-se essenciais na formação de novas epistemologias. 

E onde se dá o ponto de encontro desse novo olhar com a Ecolinguística? 

Propomos, neste trabalho, o reconhecimento da Linguística Ecossistêmica (LE) e suas 

categorias como uma forma de contribuição ao ensino de linguagem no âmbito da 
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educação decolonial. Essa proposta se inicia pela essência da ecolinguagem, que trata da 

relação língua e meio ambiente. Em se tratando de ―ambiente‖ dito em tal contexto de 

linguagem, não intencionamos, como muitos pensam, tratar somente de um aspecto 

desse cenário, ligado à ecologia. Falamos da ampliada forma de pensar o ambiente da 

língua, conforme esclarece Albuquerque (2018, p.12): ―A Linguística Ecossitêmica 

possui o Ecossistema Linguístico natural, mental e social, e o Ecossistema Linguístico 

Geral e Local, dando espaço também para um ramo importantíssimo que é a Análise do 

Discurso Ecológica (ADE), já praticado dentro da Ecolinguística‖.  

Desse modo, os eixos da educação decolonial, que propõem a nova elaboração 

epistemológica pensando a Terra, a Identidade, a Organização, a História, a a 

Interculturalidade e o Bilinguismo são pontos que permitem a relação direta com a 

ecolinguagem nos estudos decoloniais/interculturais. 

Quando, em 2008, através da Lei 11.645, que incluiu o ensino da história e da 

cultura dos povos indígenas nas escolas de ensino básico no Brasil, deu-se um enorme 

passo no sentido de ampliar o debate sobre a reexistência de grupos historicamente 

negados, de saberes subalternizados pelo racismo epistêmicos. No artigo 26, foram 

especificados, como conteúdo programático obrigatório, aspectos históricos e culturais 

dos povos indígenas, bem como dos africanos e afrodescendentes:  

O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 

diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a 

formação da população brasileira, a partir desses dois grupos 

étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, 

a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 

negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 

social, econômica e política, pertinentes à história do 

Brasil. (BRASIL, 2008) 

As categorias da Análise do Discurso Ecológica promovem a observação sobre 

os atos de interação comunicativa (AIC), que se mostram coerentes na relação com o 

eixo da interculturalidade da educação decolonial. Ademais, os três ecossistemas da 

língua (mental, natural e social) podem atuar tanto na abordagem escrita, quanto na 

falada, considerando, inclusive, os três elementos da EFL (Povo, Língua e Território). 

No processo da endoecologia e da exoecologia, a análise da formação lexical e 
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semântica das palavras utilizadas no âmbito da educação decolonial indígena também 

faz perfeita relação com a Linguística Ecossitêmica. 

Assim, com base em Deleuze & Guattari (2011), podemos dizer que um povo só 

estará efetivamente autorrealizado se estiver em plena vivência com sua terra, se estiver 

territorializado (COUTO, 2015, p. 125).  E a razão de utilizarmos a Análise do Discurso 

Ecológica (ADE) como teoria-metodológica neste trabalho diz respeito ao fato de 

querermos focalizar a importância da vida, da ética nas relações sociais, buscando o 

eixo do equilíbrio e da solução de conflitos no processo de interação promovido pela 

linguagem. 

A ADE, devido a sua origem e filiação ecológica, parte de uma 

defesa incansável da vida, em todos os sentidos, e de uma luta 

contra tudo que possa trazer sofrimento a um ser vivo, de 

qualquer espécie, não apenas dos humanos, pois ela rechaça o 

antropocentrismo (COUTO, 2015, p. 123). 

  

1 PENSAMENTO DESCOLONIZANTE CONTRA O APAGAMENTO DE 

SERES, DE SABERES E DE EPISTEMOLOGIAS 

A ilusão do saber universal, da suposta universalização epistemológica foi 

instrumentalizada pela colonialidade abissal, a qual, segundo Sousa Santos (2007), 

divide a realidade social em duas linhas inexistentes e invisíveis, impossibilitando a co-

presença de ambos os lados da linha. 

Quando essas linhas se tornam ―naturais‖, configura-se a desumanização do 

outro, a negação dos corpos, dos saberes, pois, como afirma Sousa Santos (2007), tudo 

que está do outro lado da linha é produzido como invisível e ―produzido como 

inexistente, excluído de forma radical, porque permanece exterior ao universo que a 

própria concepção aceite de inclusão considera como sendo o Outro‖ (SOUSA 

SANTOS, 2007, p.79). 

Assim, ao tratarmos da estrutura crítica decolonial, estamos nos referindo ao ato 

de identificar, interrogar e interromper a colonialidade, a linha abissal, buscando a 

diversidade epistêmica e ontológica. Essa estrutura foi inicialmente pensada a partir das 

considerações de importantes de intelectuais na década de 1980, dentre eles, o sociólogo 

peruano Aníbal Quijano, para quem ―o eurocentrismo é uma questão não de geografia, 
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mas de epistemologia‖. Assim, a abordagem do pensamento e da ação decolonial foi se 

desenvolvendo academicamente. Tendo como foco a enunciação e o engajamento no 

que Mignolo (2017) chama de ―desobediência epistêmica‖, desvincula-se da matriz 

colonizante, a fim de possibilitar debates e resultados como antissujeitamento – o que 

pressupõe sujeitos, conhecimentos e instituições descolonizadas e livres para 

intensificar novas formas de saber e de existir. 

1.1 EIXOS DA EDUCAÇÃO DECOLONIAL E SUA RELAÇÃO COM A 

ECOLINGUÍSTICA 

Nesse contexto, trouxemos a pesquisa para o campo de análise da educação 

indígena, descolonizante desde sua matriz, dividida em seis eixos: 

1º Terra: reconhecimento do território como o espaço sagrado 

de habitação natural, lugar dos mitos, conhecimentos, tradições 

(repleto de significados); espaço de moradia dos antepassados, 

fonte de inspiração para interação com a mãe natureza;  

2º Identidade: nascida a partir do território, é fortalecida e 

reelaborada, sempre, nas formas de convivência, nos espaços e 

tempo do cotidiano, da relação com os Encantados;  

3º Organização: meio de fortalecer politicamente o próprio 

povo, como base de sustentação nas tradições religiosas e 

sociais, na perspectiva da luta pela autonomia plena;  

4º História: busca-se compreender as relações da convivência 

social, cultural, histórica e a relação com o território, como 

condição essencial para o fortalecimento das lutas travadas 

socialmente, politicamente; 

5º Interculturalidade: reconhecimento da diversidade étnica e 

cultural do próprio povo, do país e de outras formas de 

expressão fora dele, considerando o respeito a outras formas de 

viver, pensar e conviver entre diferentes povos;  

6º Bilíngue: o acesso à língua portuguesa, como mecanismo de 

inclusão social, deve ser considerado pleno, sem, no entanto, 

esquecer o léxico e a estrutura da linguagem de cada etnia, no 

contexto dos povos indígenas, para que as novas gerações 

continuem a se reconhecer na linguagem de seu povo. 

(BRASIL, 2003) 

 

Atuando contra o domínio hegemônico da academia de base epistemológica 

eurocêntrica, a educação indígena é forte representante do pensamento decolonial, 

partindo de princípios como a desconstrução de que a ―natureza‖ é algo fora dos seres 

humanos, como prescreve a hegemonia colonialista e as ciências naturais, sob o intuito 

de valorar a exploração. Para Baniwa (2006), há profunda relevância na educação 

escolar indígena, no tocante à afirmação de valores e identidade desses povos: 
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A educação escolar indígena refere-se à escola apropriada pelos 

povos indígenas para reforçar seus projetos socioculturais e 

abrir caminhos para o acesso a outros conhecimentos 

universais, necessários e desejáveis, a fim de contribuírem com 

a capacidade de responder às novas demandas geradas a partir 

do contato com a sociedade global (BANIWA, 2006, p.129) 

É certo que a colonialidade envolveu a ―natureza‖ e os ―recursos naturais‖ em 

um sistema complexo de cosmologia ocidental. Para os indígenas, ligando-se ao 

primeiro eixo desse discurso decolonial na educação, a ―Terra‖ constitui-se ―a mãe 

terra‖ - pachamama.- e, portanto, cenário do resgate que todos os eixos se farão capazes 

de realizar sob o prisma da educação. Mignolo considera que o golpe inicial da 

colonialidade foi modificar esse conceito: 

O momento inicial da revolução colonial foi implantar o 

conceito ocidental de natureza e descartar o conceito aimará e 

quíchua de pachamama. Foi basicamente assim que o 

colonialismo foi introduzido no domínio do conhecimento e da 

subjetividade. (MIGNOLO, 2017, p.7) 

A relação do indígena com a sua terra se configura, também, como convívio com 

os elementos que fortalecem sua identidade. A Estreita vinculação com o território se 

faz um dos critérios de autodefinição dos povos indígenas, considerando, nesse aspecto, 

a sua relação com o sagrado, com os Encantados e com a sabedoria das autoridades de 

cada etnia. O estudo ecolinguístico adentra tais universos por meio da tríade 

ecossistêmica, que envolve povo, língua e território, como afirma Couto: 

Há um ecossistema da língua formado pela coletividade de 

indivíduos que exerce seu papel social. Essa coletividade vive 

essa interação social num locus, que é o ―território‖. Essa tríade 

configura a base estrutural da ecolinguagem – povo, território e 

língua (COUTO, 2007, p. 91) 

A forma como se organiza o sistema político de cada povo indígena também se 

estabelece como modo de constituição identitária. Nesse aspecto, as relações sociais 

que, segundo Sousa Santos (2008, p. 7), ―no sentido mais amplo, são sempre culturais 

(intracultura ou intercultural) e políticas‖, refletem, muito bem, a maneira como se 

elaboram as análises através da ecologia da interação comunicativa (EIC) e os atos de 

interação comunicativa (AIC)- categorias da Ecolinguística. Isso porque o 

reconhecimento sêmico da palavra num dado contexto social, considerando suas várias 

formas de atuação, ajuda no processo de conscientização e análise crítica da realidade. 

Tais aspectos são mecanismos capazes de promover a autoconstituição identitária, 
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reconhecendo a existência de saberes, de seres, resistindo à negação e ao apagamento 

imposto, historicamente, pelo pensamento eurocêntrico. Assim, há convergência de 

pensamento entre Sousa Santos (2008) e Couto (2015) no tocante à interação social e 

discursiva: 

As regras interacionais são pesquisadas inter-relacionando os 

elementos extralinguísticos, sendo muitos deles partes da AD, 

como práticas e interações sociais, existentes em uma interação 

discursiva com suas manifestações no discurso e sua presença, 

ou influência, nos ecossistemas (mental, natural e social) em 

que vivem os indivíduos e onde o discurso foi produzido. (

 COUTO, 2015, p.502) 

O aspecto histórico da decolonialidade propõe a convivência social com o 

deslocamento da linha abissal de modo que não exatamente os conflitos nos encontros 

interculturais deixem de existir, mas que a pluralidade de saberes heterogêneos possam 

coabitar o espaço-tempo social (Sousa Santos, 2010). Nessa independência complexa 

dos saberes, o ―não ser‖ (GROSFOGUEL, 2008) passa a dar espaço à ontologia, à 

ocorrência de corpos existentes de saber, em busca da autodefinição não subalterna, 

como afirma Baniwa (2006): 

A sua diversidade, a história de cada um e o contexto em que 

vivem criam dificuldades para enquadrá-los em uma definição 

única. Eles mesmos, em geral, não aceitam as tentativas 

exteriores de retratá-los e defendem como um princípio 

fundamental o direito de se autodefinirem.  (BANIWA, 2006, 

p.47) 

A relação de tais aspectos com a Ecolinguística é concebida através dos ―estudos das 

interações verbais que se dão no interior do ecossistema linguístico, visto que a hierarquia das 

línguas anda de mãos dadas com a hierarquia do conhecimento‖. (COUTO, 2017, 

p.278). Essa visão é sistemática e correlaciona fenômenos linguísticos com aspectos do meio 

social, lançando-nos à visão holística da ecolinguagem -  estudada pela ecolinguística crítica, 

pela linguística ambiental, pela linguística ecocrítica e pela análise do discurso ecológica, teoria-

metodológica abordada nesta pesquisa. 

―Stuart Hall (2003) diz-nos que as mensagens que produzimos por meio da 

linguagem não são simples expressões lineares e integram um complexo de sentidos 

multirreferenciais‖ (TELES, 2017, p.19). Além disso, a realidade existe fora da 

linguagem, mas seja aquela qual for, é constantemente mediada por esta, bem como 

cada ato novo de significação transforma o estado efetivo semântico de todas as coisas 
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existentes. A afirmação histórica dos povos indígenas passam, desse modo, pela 

expressão no ambiente social e histórico. 

Há um amplo debate sobre a possibilidade de coexistência de etnias e 

diversidades culturais em um mesmo espaço social e territorial. Em ―Epistemologias do 

Sul‖, Boaventura de Sousa Santos promove forte reflexão a respeito de tal aspecto: 

―Como assegurar que a tradução intercultural não se transforma numa versão renovada 

do pensamento abissal, numa versão‘ suavizada‘ de imperialismo e colonialismo?‖ 

(SOUSA SANTOS, 2009, p.52). 

O eixo decolonial de educação, por sua vez, possui uma importante vertente que 

norteia esse aspecto da luta contra a subalternidade temida por Sousa Santos. Ele (o 

eixo) inicia-se com ênfase no autorreconhecimento da diversidade étnica e cultural do 

povo indígena. Tal aspecto, seguido da ideia de reconhecimento de outras formas de 

cultura, de expressão aponta àquilo a que se propõe a educação decolonial: pensado não 

como um substitutivo da chamada educação tradicional, mas uma reexistência de 

sujeitos negados pela epistemologia do saber eurocêntrico. 

Em sua obra ―O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos 

indígenas no Brasil de hoje‖, o indígena doutor em Antropologia, Gersem Baniwa, 

afirma que ―o diálogo entre os diferentes‖ é mecanismo eficaz na busca pela 

interculturalidade: 

A interculturalidade é uma prática de vida que pressupõe a 

possibilidade de convivência e coexistência entre culturas e 

identidades. Sua base é o diálogo entre diferentes, que se faz 

presente por meio de diversas linguagens e expressões culturais, 

visando à superação da intolerância e da violência entre 

indivíduos e grupos sociais culturalmente distintos. (BANIWA, 

2006, p. 50-51) 

Quando trata do estudo da ecologia do contato de línguas, no processo de 

interculturalidade, Couto (2009) propõe que se analise a tipologia do contato, 

considerando se há relação de dominação entre os povos, se há deslocamento 

territorial, bem como a característica da natureza desse território onde ocorre o 

contato.  A Ecolinguística, desse modo, compõe, junto à educação decolonial, um 

cenário de análise do ecossistema fundamental da língua (EFL), identificando os 

elementos P (povo) – T (território – L (língua) envolvidos no contato estudado. Tais 

aspectos de análise efetivam termos propositivos de sujeitos historicamente 



 

852 
 

silenciados pela colonialidade moderna, que, agora, rejeitando a subalternidade, 

reivindicam novas formas de pensamentos, de epistemologias. 

O bilinguismo, sexto eixo da educação decolonial, propõe que não se pense 

o apagamento da língua não indígena na realidade social das etnias, mas que, por 

aspectos de inclusão na sociedade em que estão inseridos, os indígenas possam ter 

domínio da língua portuguesa. Ao mesmo tempo, prevê o acesso ao léxico e à 

estrutura da linguagem de cada etnia, a fim de que que as novas gerações 

continuem a se reconhecer na linguagem de seu povo. 

Para a Ecolinguística, nesse contexto de análise, o valor do bilinguismo na 

educação decolonial indígena é manifesto como estudo das categorias endoecológica 

(típica do universo da Ecologia interna) e exoecológica (ecologia externa, ligada ao 

aspecto dialógico da linguagem, ao modo como as formas linguísticas ―conversam‖ 

com outras vozes externas ao texto). Isso porque a linguística ecossistêmica não é 

composta apenas de formas ―ativadas‖ (que estão em uso), mas também das 

―inativadas‖ (que ainda não são usadas, mas poderiam ser), das ―desativadas‖ 

(arcaísmos) e das ―reativadas‖ (palavras que caíram em desuso por algum tempo e 

voltaram a ser usadas posteriormente), segundo Couto (2015, p. 45). Fato é que a 

linguística ecossistêmica está inteiramente ocupada em fazer com que a interação 

aconteça através de uma linguagem sem amarras que subalternam falantes e suas 

culturas – seja em aspectos gramaticais, semânticos, seja em aspectos ideológicos. 

Pereira (2016) também afirma que a linguagem é o grande referencial de mecanismo de 

decolonialidade, pois a cidadania se dá por meio dessa diversidade que constrói a 

identidade intercultural dos povos: 

A educação escolar dos índios precisa ser bilíngue/multilíngue 

para que as novas gerações que vão descendendo dos indígenas 

possam utilizar tanto a língua vigente no Brasil – para que 

possam se comunicar com a sociedade nacional – quanto a sua 

língua primeira ou língua indígena por se tratar de um 

patrimônio de sua própria condição indígena já que essa é a 

língua utilizada nos rituais sagrados. (PEREIRA et al, 2016, p. 

7) 
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2 DECOLONIALIDADE NA EDUCAÇÃO INDÍGENA, NO SERTÃO 

PERNAMBUCANO 

No estado de pernambucano, apenas a etnia Fulni-ô mantém a língua original, o 

Yaathe, além da prática diária do Português, ―sendo o único povo bilíngue no Nordeste 

(excetuando o Maranhão), habitando em Águas Belas, no Agreste pernambucano, a 

cerca de 300 km do Recife‖ (SCHRÖDER, 2012, p.299). No entanto, outros povos, 

como os Pankararu, que habita quatorze aldeias no sertão pernambucano (Saco dos 

Barros, Bem querer, Caldeirão, Carrapateira, Caxiado, Tapera, Agreste, Espinheiro, 

Macaco, Barrocão, Serrinha, Logradouro, Brejo dos Padres e Barriguda) têm buscado, 

na práxis diária da educação decolonial, resgatar, através das aulas territoriais e práticas 

educativas, cujos saberes ancestrais são transmitidos oralmente pelas autoridades da 

etnia, um repertório lexical que vai ganhando estruturas sintáticas nas aulas de 

linguagem. É certo que tal resgate pode não significar a reestruturação de todo o 

processo linguístico Pankararu, mas serve de relação identitária entre as novas gerações, 

sua história e valores.   

O trabalho de educação decolonial por parte dos professores indígenas 

Pankararu nas aldeias ―Saco dos Barros‖ (Jatobá) e ―Brejo dos Padres‖ (Tacaratu), por 

exemplo,  está ancorada nos princípios de conhecimentos diversos, assim como no 

aparato da enunciação, que consiste em categorias de pensamento, atores sociais e 

instituições sustentados pela continuidade da educação decolonial, com base nos 6 eixos 

acima expressos. O discurso epistemológico de mudanças e transformações se efetiva 

através da proposta pedagógica de decolonização, apesar da dificuldade na construção 

do material didático, conforme enfatiza Espar  (2014): 

A Educação Indígena, portanto, transcende os muros da escola, 

ela está em toda a comunidade, nos momentos de rituais, no 

plantio e na colheita, nas relações estabelecidas pela 

comunidade. Para garantir uma educação específica de 

qualidade, os professores indígenas falam na necessidade de 

trabalhar os saberes dos povos no currículo, mas destacam as 

dificuldades de materializar esse conhecimento por não ter o 

conteúdo sistematizado em material didático, sendo necessário 

estimular a pesquisa e a construção desse material. (ESPAR, 

2014, p.111) 

Na aldeia ―Saco dos Barros‖, também há a Escola Estadual Indígena Pankararu, 

onde funcionam séries da   Educação Infantil, do Ensino Fundamental, do Ensino 

Médio, do EJA (Educação de Jovens e Adultos). O material escolar produzido nesse 



 

854 
 

contexto diverso de atuação se deu em parceria com Organizações Não 

Governamentais. Conhecemos o calendário das escolas públicas Pankararu e 

observamos que os itens ―feriados indígenas‖, ―Novas oportunidades de aprendizagem‖ 

e ―Encontro Família/escola‖ são ocasiões que os educadores utilizam para efetivar o 

processo de educação decolonial. Um dos relevantes exemplos citados é a chamada 

―Corrida do Imbu‖, festa que traz uma ritual sagrado do povo Pankararu, em que se faz 

o culto aos ―Encantados‖, atendendo-se, dessa maneira, aos eixos que tratam de 

território e de identidade. A festa ocorre durante quatro finais de semana, sempre após o 

carnaval do calendário oficial do país. Nessas oportunidades, todas as disciplinas da 

base curricular são trabalhadas, enfatizando-se a relação entre a linguagem e os saberes 

sagrados, tradicionais do povo. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise feita nesta pesquisa, na qual nos dispusemos a buscar respostas sobre o 

entrelaçamento epistemológico da Educação Decolonial Indígena com Ecolinguística, 

mostra-nos, através da teoria-metodológica da  ADE, que os eixos da proposta 

decolonial de educação encontram, nas categorias da Linguística Ecossistêmica,  

caminhos para organizar  material didático de estudo da linguagem, estimulando a 

pesquisa na academia e nas escolas de base . 

Essa contribuição de pensadores brasileiros distanciados da colonização 

acadêmica de pensamento eurocêntrico tem potencial de reduzir a influência dos 

programas curriculares e dos livros didáticos oficiais do Estado no ensino de 

linguagens, visto que o material oficial do Ministério da Educação para as séries básicas 

ainda não está adequado à proposta decolonizante da educação indígena. A dualidade de 

conhecimento, embora deva estar adequada ao eixo da interculturalidade, infelizmente, 

não promove o diálogo equilibrado entre a epistemologia eurocêntrica, ainda majoritária 

no ensino do país, e os saberes e conteúdos específicos das comunidades indígenas. Por 

tais razões, a Ecolinguística e toda sua extensão interdisciplinar mostram-se com grande 

potencial para dar tal contribuição, elaborando um novo olhar tanto sobre a formação 

acadêmica de professores do ensino básico, quanto sobre dos alunos (Povo), em sua 

relação com seu ambiente (Território) e na experiência social e pessoal com a sua forma 

de expressão (Língua). 
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MÉTODOS E ABORDAGENS NO ENSINO DE LÍNGUA EM UMA ESCOLA 

PÚBLICA DE PICOS – PI 
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22
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23

 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar os métodos e as abordagens de 

ensino de língua inglesa usados em uma escola pública da cidade de Picos – PI. 

Fundamentamos esta pesquisa nos estudos desenvolvidos por Leffa (1988), Pedreiro 

(2013), Jalil e Procailo (2009), entre outros. Fizemos uma pesquisa de natureza 

qualitativa, de campo. Com base nos aspectos observados, podemos perceber que o uso 

dos métodos predominantes foram Método Silencioso e Método Gramatical, e a 

abordagem de forma tradicional em relação ao ensino. Os resultados apontam para a 

necessidade de implantação de novos métodos que despertem a participação ativa dos 

alunos nas aulas de língua inglesa. 

 

Palavra-chave: Ensino-aprendizagem. Abordagens e Métodos de ensino. Escola 

pública. 

 

  

1   INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de aprendizado de outras línguas está presente nas diversas 

civilizações humanas desde os primórdios, seja por razões comerciais, políticas, sociais 

ou militares (SOUSA; SOARES, 2012; MARTINS, 2017). Para tanto, é necessário o 
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estudo de métodos e abordagens de ensino para uma melhor compreensão de como isso 

reflete na aprendizagem dos alunos. 

Essa necessidade se torna mais contundente no contexto atual de globalização e 

consequente crescimento das relações interpessoais entre os povos (DAY, 2012). 

Esta pesquisa pretende reforçar o direcionamento dos métodos e se há 

necessidade de implantação de novos métodos que despertem a participação ativa dos 

alunos nas aulas de língua inglesa. 

No Brasil, o registro de ensino de línguas estrangeiras data o início século XVI, 

quando a língua portuguesa ainda era considerada uma língua estrangeira, baseado em 

métodos tradicionais e tendo como fim catequizar e impor um novo modo de vida aos 

nativos (SILVA; SOARES, 2012). Atualmente, o ensino de uma língua estrangeira (LE) 

é obrigatório para a grade curricular no contexto nacional, segundo a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), que coloca a aprendizagem de um segundo idioma como 

necessária para que se aumente a autopercepção do aluno como detentor de uma 

identidade cidadã (BRASIL, 1998). 

No entanto, para um processo de ensino-aprendizagem eficaz são criados 

métodos e abordagens para o ensino da linguagem. Apesar de serem termos parecidos, 

―método‖ e ―abordagem‖ possuem conceitos distintos. Para Leffa (1988), abordagem 

(approach) ―é o termo mais abrangente, e engloba os pressupostos teóricos acerca da 

língua e da aprendizagem‖, ou seja, integra a visão geral sobre uma língua, seu conceito 

e o que é ensiná-la e aprendê-la. Já o conceito de método se refere ao ―caminho‖, ou 

seja, o conjunto de regras e princípios que definem como e o que ensinar (UPHOFF, 

2008). 

Ainda para Santos (2011, p. 47), ―concebe-se a abordagem como uma força com 

o potencial de conduzir a tomada de decisão e o fazer docente no que tange à operação 

global de ensino de línguas‖. 

Na área da Linguística Aplicada, discute-se muito acerca do melhor método e a 

melhor abordagem para o ensino de línguas. No entanto, a escolha de tais depende da 

análise do educador sobre o contexto em que está inserido, pois somente conhecendo 

sua população-alvo é possível determinar quais métodos serão de maior utilidade e 

qual(is) abordagem(ns) serão mais eficientes. 
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Vale ressaltar que, segundo Schneider (2010),  

 

Os estudos sobre o ensino e a aprendizagem de línguas, em 

geral, apontam as escolhas metodológicas do professor como 

sendo o principal fator para gerir e manter a motivação dos 

alunos em contextos formais de aprendizagem. 

 

Assim, o presente estudo pretende fazer uma síntese dos principais métodos e 

abordagens no ensino de línguas no Brasil, relacionando os principais autores. Com 

isso, pretende-se trazer aos educadores a informação e as ferramentas necessárias para 

que se efetive a aprendizagem de línguas no meio onde estão inseridos, já que se poderá 

ponderar sobre os melhores recursos para se executar tal trabalho em determinado 

contexto. 

 

 

 

2 ABORDAGENS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DE UMA LÍNGUA 

 

No que diz respeito à abordagem, Leffa (2005) afirma que pode-se analisar o 

ensino da língua sob dois contextos: metodológico ou político. No contexto 

metodológico, coloca-se questões acerca da atuação do professor em sala de aula, 

incluindo sua formação e metodologias, e a melhor maneira de ministrar determinado 

conteúdo. Já em uma abordagem política, preocupa-se com a escolha da língua a ser 

estudada, em determinada comunidade, com vistas ao impacto hegemônico de uma 

língua sobre a outra, da influência disso sobre o professor e o aluno, etc. De maneira 

geral, o problema metodológico preocupa-se com o contexto da sala de aula, enquanto o 

político vai além, atentando-se às repercussões, do que se faz na sala de aula, em seu 

exterior. 
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2.1 Abordagem gramatical (ou abordagem da gramática e tradução – AGT) 

 

Tradicionalmente conhecido como método, trata-se da mais antiga técnica de 

abordagem para o ensino da língua. Reconhecido como o primeiro método de ensinar 

línguas, surgiu na época do renascimento como forma de ensino das línguas clássicas, 

como latim e grego (LEFFA, 1988; PEDREIRO, 2013; JALIL e PROCAILO, 2009).  

Essa abordagem foca na aprendizagem da língua por meio das regras 

gramaticais, utilizando-se a língua materna como intermediária para que se construa 

frases e entenda textos, mantendo seu foco na leitura em detrimento da oralidade 

(SANTOS, 2011; OLIVEIRA, 2014; PEDREIRO, 2013).  

Leffa (1988) afirma que, para que se efetive o aprendizado por esse método, 

utiliza-se a memorização prévia de uma lista de palavras, o conhecimento das regras 

necessárias para unir essas palavras em frases e o exercício de tradução. Jalil e Procailo 

(2009) acrescentam que ―Essa maneira de ensinar é tida, no ensino de uma LE, como 

um treinamento mental, uma atividade intelectual de leitura, escrita e tradução‖.  

Discute-se, nos estudos acerca dessa abordagem a pouca ou nenhuma ênfase na 

oralidade, já que, como explanado anteriormente, o centro dele está na leitura e escrita. 

No entanto, para Larsen-Freeman (2003) apud Jalil e Procaillo (2009) seria possível, 

através do desenvolvimento desse método, fazer com que o estudante ―aprecie a 

literatura estrangeira e conheça melhor a própria língua‖ e que ―o exercício mental seria 

benéfico ainda que o estudante amais utilizasse a língua-alvo‖. 

Outro ponto apontado pelos autores é a interação unidirecional entre o professor 

e o aluno no processo de ensino-aprendizagem da língua, já que o foco está no 

professor, que decide o que está correto ou não e detêm as respostas (JALIL e 

PROCAILO, 2009).  

  

2.2 Abordagem Direta (ou método direto) 
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A Abordagem Direta (AD) surgiu após algumas ideologias de reforma em 

relação ao método natural, essa modalidade é o resultado da busca por um método 

científico no ensino da segunda língua (L2) e simula a maneira natural como uma 

criança aprende sua língua materna (PEDREIRO, 2013). 

Levando em consideração o método natural de aprendizagem da língua materna, 

associado ao surgimento dos estudos da fonética, passou-se a enfatizar o uso da 

pronuncia como uma modalidade de ensino eficaz, sendo a língua-alvo o meio para 

instrução e comunicação em sala de aula (PEDREIRO, 2013). 

A principal característica da AD é o desprezo em relação a língua materna, ou 

seja o aluno deve ser levado a ―pensar na (L2)‖, e não fazer uso de tradução para a sua 

língua materna (Leffa, 1988). Novos pontos são ensinados oralmente, a habilidade de 

comunicação é construída, gradativamente, organizada em perguntas e respostas e, tanto 

o ―falar‟ quanto o ―ouvir‟ são ensinados de forma prática no universo da sala de aula 

(PEDREIRO, 2013). 

Segundo Pedreiro (2013), essa modalidade de ensino valoriza a gramática, mas 

sua maior ênfase está na pronuncia da L2,o uso da leitura de pequenos trechos faz se de 

ponto de partida para a introdução de diálogo, seguido por exercícios de fixação, 

fazendo assim o uso integral de quatro habilidades (ouvir, falar, ler e escrever), como 

método de ensino. 

Professores e alunos nessa modalidade atuam em parceria uns com os outros, 

sendo o primeiro um direcionador e o segundo um explorador das oportunidades 

ofertadas pelo professor que possibilita ao aluno ser ativo no processo de construção do 

saber de uma L2, não só na linguagem falada, mas em toda uma nova cultura que lhe é 

apresentada em sala de aula (JALIL e PROCAILO, 2009). 

A gramática, e mesmo os aspectos culturais da L2, são introduzidos 

indutivamente. O aluno é primeiro exposto aos fatos da língua para mais tarde chegar a 

sua sistematização. A repetição é usada para o aprendizado automático da língua e o uso 

de diálogos sobre assuntos da vida diária tornam viva a língua usada na sala de aula. 

(LEFFA, 1988). 

Com grande popularidade até o final do século XIX, a AD fez parte do ensino de 

LE, bem como na primeira metade do século XX, no entanto perdeu forças por ser 
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questionada em sua fundamentação teórica, ressurgindo na segunda metade do mesmo 

século como Abordagem audiolingual (PEDREIRO, 2013). 

No Brasil, a AD não ganhou grande popularidade, foi introduzida através de 

uma; reforma radical no método de ensino por não ter os pré-requisitos linguísticos 

exigidos ou por ausência de motivação, o professor acabava por abandonando o método 

no curso da disciplina adotando métodos voltados para a tradução de palavras e ensino 

da gramática, como o método abordagem gramatica tradução (LEFFA, 1988). 

 

2.3 Método da leitura 

 

Iniciando em meados da década de 1920, após estudos comparativos acerca das 

metodologias de ensino AG e AGT, que objetivavam identificar vantagens e 

desvantagens de ambos os métodos. As pesquisas foram realizadas nos Estados Unidos 

e no Canadá, em diversos estabelecimentos de ensino e departamentos de línguas 

estrangeiras, concluindo-se a partir de então que o objetivo da aprendizagem de línguas 

na escola secundaria deveria ser essencialmente prático, estando a leitura em evidência 

em relação a pronuncia (LEFFA, 1988; SILVA e SCOVILLE, 2015). Outro ponto 

favorável à esse método diz respeito a falta de docentes fluentes na língua-alvo (SILVA 

e SCOVILLE, 2015).  

O método de leitura enfatiza o ensino da gramatica, bem como da escrita, não 

levando em conta ensinamentos acerca da oralidade dos seus alunos (LEFFA, 1988). 

Acreditava-se, também, que a nova cultura apresentada em sala de aula, através do 

ensino da língua alvo, seria melhor alcançada através da gramática e da tradução, assim 

visando o gosto pela literatura e cultura do povo estudado. Por essas características, é 

considerado um método resultante da junção entre a AGT e o MD, porém propõe a 

integração do aluno no processo ensino-aprendizagem (MACKEY, 1965 apud LEFFA, 

1988; SILVA e SCOVILLE, 2015).  

  

2.4 Abordagem audiolingual 
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Trata-se de um método surgido na II Guerra Mundial com o objetivo de oferecer 

um rápido aprendizado das diversas línguas as quais o exercito norte-americano 

necessitava obter locutores fluentes (LEFFA, 1988). Tal modelo se mostrou de grande 

eficácia no ensino-aprendizagem de uma segunda língua, sendo inserido no contexto 

acadêmico e dominando-o como método de ensino entre a década de 1950 e 1960 

(JALIL e PROCAILO, 2009). 

Baseia-se na junção entre a linguística estrutural e a psicologia behaviorista que 

conduz ao conceito de que aprender línguas é um processo de condicionamento, ou seja, 

a língua é vista como um conjunto de hábitos que se adquirem por um processo 

mecânico de estímulo-resposta (JALIL e PROCAILO, 2009; OLIVEIRA, 2014). Tal 

método enfatiza a língua oral, sendo colocado como uma adaptação do método direto, e 

diz que o aluno deveria primeiramente ouvir e falar e, somente após o domínio de 

ambos, ser inserido à escrita e leitura (LARSEN-FREEMAN, 2003). 

Segundo afirma Leffa (1998), esse método apresenta os seguintes axiomas:  

(1) ―Língua é fala, não escrita‖, dessa forma o que não é fala não é língua. Essa 

premissa defende que, primeiramente, deve-se aprender a ouvir e falar, e que a 

antecipação da escrita prejudica o aprendizado; 

(2) ―Língua é um conjunto de hábitos‖, ou seja, as estruturas básicas da língua 

deveriam ser aplicadas repetidamente até que houvesse sua automação. Além disso, essa 

premissa trata sobre a grande preocupação em se evitar equívocos, pois eles poderiam 

levar o aluno a aprender seu próprio erro; 

(3) ―Ensine a língua não sobre a língua‖, defendendo que se aprende uma língua 

pela prática e não pelo ensino das regras, a gramática é ensinada por analogia indutiva.    

(4) ―As línguas são diferentes‖, que coloca a comparação com a língua materna 

como indutora ao erro, devendo o professor se atentar às diferenças entre as duas 

línguas e aí concentrar os exercícios; 

Como afirma Pedreiro (2013), nesse tipo de abordagem o professor ainda se 

coloca como coordenador do aprendizado, conduzindo todas as atividades em sala de 

aula. 
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Em meados da década de 1960 começam a surgir objeções a esse método. 

Inicialmente começou-se a questionar o embasamento teórico e psicológico dessa 

abordagem; logo surgiu a ideia de que a fala e a escrita eram formas paralelas de 

manifestação da língua. Além disso, a necessidade de aprendizado da gramatica 

emergiu, ressaltando os aspectos universais da língua e não descartando a importância 

de todas as suas competências (LEFFA, 1998). 

Além disso, como afirma Pedreiro (2013), algumas pessoas não se adaptaram a 

esse método, devido a exaustão pela pratica da repetição, por sentirem medo de cometer 

equívocos, por necessitar de um conhecimento gramatical antes do conhecimento oral, 

entre outros. Outro ponto levado em consideração era que se mantinham os mesmos 

problemas anteriores: ao interagir com os nativos da língua, os alunos esqueciam o que 

haviam treinado, revelando a ineficácia das repetições exaustivas (LEFFA, 1998). 

Assim, com a psicologia impregnada pelo humanismo e o cognitivismo, era 

inadmissível um método de aprendizagem baseado em automação e fragmentação 

(LEFFA, 1998). 

 

2.5 Abordagem Comunicativa 

 

Surgida em meados da década de 70, essa forma de abordagem foca-se no 

sentido, no significado e na interação, apesar de se poder explicitar regras gramaticais. 

Destaca-se a interação entre os sujeitos envolvidos, organizando as ideias da 

aprendizagem em tarefas que o aluno tenha interesse e colocando-o para fazer uso da 

língua-alvo objetivando interagir com outros usuários da língua (SANTOS, 2011; 

ALMEIDA FILHO, 1993 apud RICHTER e BALBINOT, 2001).  

Alguns estudos acerca do ensino-aprendizado afirmam a interação como 

―principal meio para o desenvolvimento social e cognitivo e para a aquisição da 

competência comunicativa em línguas‖ (SCHNEIDER, 2010).  

Segundo Nunan apud Brown (1994), existem cinco principais características 

referentes à essa abordagem, sendo elas (a) a ênfase em querer se comunicar por meio 

da interação com a língua alvo, (b) a introdução de textos autênticos na situação de 
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aprendizagem, (c) o suprimento de oportunidades para os alunos, tanto no que diz 

respeito a linguagem quanto no processo de aprendizagem, (d) intensificação das 

próprias experiências pessoais do aluno como elementos importantes na contribuição 

para aprendizagem em sala de aula, (e)  e uma tentativa de ligar aprendizagem da 

linguagem em sala de aula com a ativação da linguagem fora da sala de aula, são as 

características principais dessa abordagem. 

Diz-se ainda que, durante o processo de construção do conhecimento em línguas 

utilizando-se essa abordagem, a segunda língua somente é estrangeira no inicio e, 

gradualmente, vai se tornando uma espécie de ―segunda língua materna‖ para o aluno, 

que não mais somente compreende suas regras de escrita, mas é capaz de estabelecer 

diálogos através dela (SANTOS, 2011).  

Além disso, nesse método os erros são entendidos como um sinal de crescimento 

em sua competência comunicativa, o que é colocados pelos autores como um avanço 

significante, pois ―a recriminação de erros pode afetar o autoconceito e a coragem dos 

alunos para aplicar os conteúdos aprendidos‖ (SCHNEIDER, 2010). 

 

3 OS MÉTODOS  

  

Os métodos de ensino de uma língua estrangeira surgem em um período de 

transição entre a Abordagem audiolingual e a abordagem comunicativa, geralmente 

ligado a um nome e com propostas pouco convencionais (LEFFA, 1998). 

 

3.1 Sugestologia de Lozanov 

  

Proposto em 1966 pelo psiquiatra búlgaro, Georgi Lozanov, centra-se na pessoa 

do aluno, nas suas capacidades, interesses e expectativas, enfatizando os fatores 

psicológicos da aprendizagem, que devem ser beneficiados até pelo ambiente físico, já 

que considera que a dificuldade de aprender uma língua estrangeira é uma barreira 

psicológica (AGUILAR, 2010; LEFFA 1998; OLIVEIRA, 2014). 
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Tal método baseia-se na vontade de aprender do estudante, na estimulação 

rápida e sem esforço, defendendo o uso das funções conscientes e inconscientes da 

personalidade (AGUILAR, 2010).  

Nesse método, o desenvolvimento maciço do vocabulário é o aspecto linguístico 

mais enfatizado. As quatro habilidades são ensinadas ao mesmo tempo, principalmente 

através de longos diálogos lidos pelo professor com constantes variações de entonação 

(LEFFA, 1998). 

 

3.2 Método de Curran -Aprendizagem por Aconselhamento (CCL) 

  

Criado entre as décadas de 1960 e 1970, com base nas teorias psicológicas de 

Carl Rogers, tendo como mentor o psicólogo americano Charles Curran, tem como 

objetivo ensinar o receptor a fazer uso da língua como meio de interação social 

(SILVEIRA, 1999 apud ZANOTTO, 2009).  

Como afirma Leffa (1998), consiste em uma prática baseada em técnicas de 

terapias grupais, onde os alunos se organizam em círculos e recebem do professor as 

frases que desejam dizer traduzidas para a língua-alvo, tais frases são gravadas e 

posteriormente são discutidas até que o aluno seja capaz de formular frases sozinhos e 

assumam o lugar do professor. 

 

3.3 Método silencioso de Gattegno (Silent way) 

 

Sugerido pelo pesquisador egípcio Caleb Gattegno no final dos anos 80, sua 

principal característica é o uso de recursos oriundos da matemática. Tal método coloca o 

aluno como ser autônomo, por meio da evidenciação de suas potencialidades e da 

conscientização de suas habilidades (ZANOTTO, 2009; OLIVEIRA, 2015). 

Os conteúdos são desenvolvidos com vistas as necessidades dos aprendizes e 

sem planejamento anterior, tendo o silencio do professor como facilitador da 
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concentração, da organização mental e da retenção da aprendizagem (ZANOTTO, 

2009). Segundo Oliveira (2015), o silenciamento do expositor ―é a redução mais radical 

do tempo da fala já proposta por um método‖. 

 

3.4 Método de Asher - Resposta física Total  

  

Também conhecido como método do movimento, foi criado em 1965 pelo 

psicólogo norte-americano James Asher, apresenta o uso dos movimentos corporais 

para o aprendizado de línguas como característica principal (OLIVEIRA, 2015). Seus 

princípios são equivalentes ao da abordagem direta, porém pode-se utilizar da língua 

materna também (ZANOTTO, 2009).  

O principal axioma referente a esse método é de que o aprendizado de uma 

língua é melhor alcançado após ouvi-la e entende-la (LEFFA, 1998).  

 

4 METODOLOGIA  

 

Este trabalho segue uma abordagem de pesquisa qualitativa, por proporcionar 

uma compreensão ampla do contexto, possibilitando criar uma base de conhecimento. 

Segundo Godoy (1995), o uso dessa abordagem favorece obter conhecimento de 

interesses amplos, além de compreender o fenômeno segundo a perspectiva do sujeito 

da situação em estudo. 

Para a realização deste trabalho, foi feita uma pesquisa de campo, a qual facilita 

a observação do fenômeno exatamente como ocorre na realidade. Conforme afirma 

Marcone e Lakatos (2008, p. 69), pesquisa de campo ―consiste na observação de fatos e 

fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referente e no 

registro de variáveis que se presumem relevantes, para analisá-los‖. 
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A coleta de dados foi realizada a partir de observações em sala de aula na Escola 

Municipal O Éden, localizada no Conjunto Habitacional Petrônio Portela, S/N, Bairro 

Paraibinha, em Picos - PI. 

As observações foram silenciosas, de modo que não interferimos no dia a dia da 

sala de aula, além da nossa presença naquele ambiente. Assim, estivemos na turma do 

6º ano do Ensino Fundamental, a fim de obter os dados para análise. Foram observadas 

dez aulas, ministradas pela professora de Língua Inglesa, a qual tem graduação em 

Letras Inglês e especialização em Educação infantil.  

 

5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE 

 

  Os métodos e as abordagens identificados nesta pesquisa foram: o método 

silencioso, que tem como prioridade usar o silêncio como facilitador da concentração, 

fazendo com que o aluno desenvolva autonomia por meio de suas habilidades; e a 

abordagem gramatical, a qual destaca a aprendizagem por meio das regras gramaticais, 

mantendo o foco na leitura em detrimento da oralidade, fazendo com que o aprendiz 

utilize sua língua materna como intermediaria para construção de frases e entendimento 

de textos. 

A professora ministrava a aula com ênfase na gramática da língua inglesa, 

fazendo referência ao conteúdo acerca de formação de palavras na língua em questão. 

Esse primeiro momento foi de breve reflexão, no qual os alunos acolheram, de forma 

atenciosa e passiva, no intuito de compreender qual atividade seria aplicada da aula. 

Mesmo usando a abordagem gramatical, a aula foi abordada, inicialmente, de 

forma lúdica, para prender a atenção dos alunos. Com isso, foi sugerida uma atividade 

voltada para regras gramaticais com a proposta de maior aprendizado delas, com o 

auxílio da professora. 

No decorrer das observações, vimos aulas ministradas com base nos 

conhecimentos já alcançados pelos alunos, sendo propostas atividades em que os 

próprios alunos deveriam produzir frases, por exemplo. Nessas aulas, o método 
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silencioso foi percebido com mais frequência, e os alunos foram vistos como autônomos 

no seu desenvolvimento por meio de suas potencialidades. 

Pelo que observamos, os métodos e as abordagens utilizados eram aplicados de 

forma geral para todos os alunos.   

As abordagens e métodos foram notados nas aulas da professora com atividades 

que transpareciam cada aspecto, como atividades voltadas à formação de frases para o 

conhecimento gramatical. Nesses momentos, a professora ajudava os alunos a 

compreender o conteúdo, dando dicas sempre que houvesse necessidade e identificando, 

assim, mais facilmente, qual o nível de aprendizagem em visão de fazer avanços no 

conteúdo em questão.  

Houve, ainda, atividades em dupla, para a produção de cartazes, escritos em 

inglês, com a proposta de desenvolver quadrinhos de conversação entre personagens, 

trabalhando, assim, a autonomia dos alunos, pois esses materiais eram produzidos de 

forma autônoma por meio da evidência de suas potencialidades. 

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com base no que foi apresentado, percebemos que os métodos e as abordagens 

utilizadas na Escola Municipal O Eden são o método silencioso e a abordagem 

gramatical. No decorrer da pesquisa, vimos, também, que os alunos participaram 

ativamente da abordagem gramatical, já que ela é bastante utilizada na escola. 

Segundo as pesquisas bibliográficas deste trabalho, podemos ver a ampla relação 

entre aspectos muitas vezes mencionados sobre o uso de métodos e a realidade 

encontrada na sala de aula, assim como a percepção da professora sobre o uso de 

métodos escolhidos a partir da realidade de cada turma de alunos. 

O conhecimento acerca dos métodos e abordagens é importante para o professor, 

uma vez que fornece ferramentas de ensino, bem como respaldo científico para o ensino 

de línguas, além de dar suporte para que se reconheça e corrija eventuais falhas no 

processo de ensino-aprendizagem. 



 

870 
 

Com esta pesquisa, é possível perceber as diversas adequações ocorridas nas 

metodologias de ensino de línguas no transpassar das décadas na tentativa de encontrar 

o método ideal de ensino. Todavia, mesmo muito se discutindo a respeito, não se pode 

definir a melhor abordagem nem o melhor método para ser trabalhado, pois todos eles 

são limitados, não sendo capazes de atender às totais necessidades para o aprendizado 

de uma língua, o que leva o professor a ser criativo e utilizar, de cada um deles, os 

pontos pertinentes a sua realidade. 

A pesquisa é importante para conhecermos melhor a realidade da escola e como 

se dá a utilização dos métodos e abordagens pelos profissionais da área, assim é 

indispensável utilizar-se de senso crítico e buscar conhecer a conjuntura sócio-histórica 

na qual os aprendizes estão inseridos para planejar a melhor forma de fazê-los 

compreender e apreender uma língua.  

A pesquisa foi satisfatória e, por meio dela, foi possível alcançar os objetivos 

propostos, pois possibilitou analisar detalhadamente quais métodos foram usados em 

sala de aula e qual a melhor abordagem no ensino-aprendizagem de língua inglesa. 
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